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V současné době je Archeologia technica odbornou recenzovanou publikací systematicky pojednávající jednotlivá témata spojená 
se „zkoumáním výrobních objektů a technologií archeologickými metodami“, průmyslovou archeologií i praktickými experimenty. Ambicí 
vydavatele je prezentace a řešení problémů spojených s archeologickými výzkumy technických a technologických zařízení, dokumentací 
a záchranou průmyslového dědictví i seznamování s výsledky praktických experimentů prováděných v rekonstrukcích starých výrobních 
zařízení. Kromě obsáhlejších příspěvků jsou k publikování přijímány též kratší zprávy o vybraných výrobních objektech a souvisejících 
technologiích z nejrůznějších časových období. Další informace pro autory i k distribuci publikací jsou uvedeny na webu Technického muzea 
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3 OBECNÉ POČÁTKY PŘÍMÉ VÝROBY ŽELEZA

Obecné pOčátky přímé výrOby železa 
a její vývOj na našem území 
„est magna diferentia fornacium“ (plinius) 

jiří merta

V oblasti východní Anatolie započala již na konci 3. milénia př. n. l. výroba železa tzv. přímým způsobem, kdy je produktem tavby železná 
kovatelná houba. Tento prostor je shodný s oblastí počátků zpracování měděných rud. Odtud se znalost výroby železa šířila do Středomoří 
a do přilehlých městských států Předního východu. Z tohoto období není znám konkrétní typ železářské redukční pece, šlo patrně o výheň 
s postupně vznikající šachtou. Při pobřeží Středozemního moře vznikla postupně řada významných železářských středisek (západní Kréta, 
jižní Řecko, Elba). Do střední Evropy znalost železářské výroby pronikla přes Balkán. Již od 6. stol. př. n. l. zpracovávaly halštatské huti místní 
rudy. K rozmachu železářské výroby došlo ve společenství keltských kmenů, které užívaly šachtových pecí se zahloubenou nístějí, jejíž schéma 
převzaly později germánské kmeny a užívaly ji po více jak pět století. Dalším typem pece byl aparát s dómovým vnitřním prostorem schopný 
produkovat značně hmotné houby (do 50 kg). V západní Evropě známe šachtové pece o výšce až 2,5 m, které využívali také Římané (Les Martys), 
podobně jako pecí z alpské oblasti (Magdalensberg). Z období raného středověku je známo několik hutí roztroušených po území Evropy, 
v nichž probíhal na sobě nezávisle vývoj výroby surového železa. Jednalo se o pece s kamennou obezdívkou a vnitřním průměru šachty 
kolem 1 m a výšce cca 3 m.
V českých zemích vedl vývoj od zahloubených keltských pecí známých z výrobní komory severozápadně Prahy, přes samostatně stojící šach-
tové pece germánských kmenů (Boskovická brázda), po slovanské železářské huti užívající postupně zadlabané pece typu Želechovice 
a zadlabané pece s tenkou hrudí situované v bateriích (období Velké Moravy – severní Pomoraví, Moravský kras). Od počátku nového tisíciletí 
je užívána samostatně stojící šachtová pec. Dokumentace vývoje železářství v českých zemích v období 12. až 13. století, tedy v období 
formování městských aglomerací, je značně skoupá. Přitom právě toto období přináší řadu zásadních změn spojených se zvýšenou spotřebou 
železa krytou postupně zaváděnými železářskými hamry vybavenými vodními koly. Vodního kola bylo užíváno patrně nejdříve k pohonu 
zvětšujících se měchů, které umožnily i zvětšení tavicí pece a zvýšení její produkce. V alpských zemích dosahovaly v novověku kusové železářské 
pece výšky až 5 m a produkovaly železnou houbu o hmotnosti až 1000 kg. Tento v českém prostředí nový typ pece je užíván od poloviny 
16. století do postupného zavedení vysoké pece vyrábějící nepřímým výrobním způsobem slévatelné surové železo s vyšším obsahem uhlíku 
(kolem 2–4 % C). Vysoká pec se vyvinula mimo naše území a její užívání se k nám rozšířilo ze saské strany Krušných hor na konci 16. století.
V některých oblastech Evropy však bylo užíváno výhňových pecí, v oblastech Skandinávie vystřídaly na konci středověku šachtové pece, 
v západním Středomoří pokračoval jejich vývoj a užívání až do konce 18. století (korsická výheň, katalánská výheň).

klíčová slova: metalurgie obecných kovů – přímá výroba železa – výhňová pec – šachtová pec – železná houba – struska

A Direct ProDuction of iron AnD its DeveloPment on territory of czech lAnDs 

In area of east Anatolia, already associated with the beginnings of processing of copper ores, the iron production called as a direct method 
of producing malleable iron bloom started at the end of the third millennium BC. From that area the knowledge of the iron production 
spread to the Mediterranean and the adjacent city-states of the Near East. From that period any specific type of iron reduction furnace 
is not known, it was probably a hearth with a gradually emerging shaft. Near the coast of the Mediterranean Sea there was gradually built 
a number of important iron production centers (Western Crete, Southern Greece, and Elba). To the Central Europe the knowledge of iron 
production got through the Balkans and from the 6th century BC the Hallstatt bloomeries processed local ores. The expansion of the iron 
production occurred in the community of Celtic tribes which used the shaft furnaces with a recessed hearth, the scheme of which was taken 
over later by Germanic tribes and they used it for more than five centuries. Another type of furnaces was an apparatus with a cupola inner 
space capable of producing very tangible blooms (up to 50 kg). In Western Europe we know the shaft furnaces with a height of up to 2,5 m 
which were also used by Romans (Les Martys), like furnaces from the Alpine area (Magdalensberg).
From the period of the Middle Ages several workshops are known to be scattered on the territory of Europe, in which the production of a raw 
iron took place independently. Those were furnaces with stone brickwork and the inner diameter of a shaft about 1 m and height about 3 m.
In the Czech lands the development of Celtic recessed furnaces known from the production area northwest of Prague led through 
independently standing shaft furnaces of Germanic tribes (Boskovice furrow), to the Slavic iron smelters using underground furnaces of 
Želechovice type and embanked furnaces with a thin breast part built in batteries (period of the Great Moravia – northern Morava river area, 
Moravian Karst). Since the beginning of the new millennium, the freestanding shaft furnace was used. The documentation of development 
of ferrous metallurgy in the Czech lands from 12th to 13th century, the period of formation of urban agglomerations is very low. Nevertheless, 
this period brings a number of fundamental changes associated with an increased consumption of iron gradually covered by implemented 
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iron mills equipped with water wheels. The waterwheel was probably used first to drive the expanding bellows allowing magnification 
of the furnace and increasing of its production. In Alpine countries in the modern era the iron furnaces were up to 5 meters high and they 
produced iron bloom weighing up to 1000 kg. That – for Czech lands – new type of furnace was used since the mid-16th to the gradual 
introduction of the blast furnace producing an indirect way pourable raw iron with higher carbon content (about 2–4 %). The blast furnace 
developed out of Czech territory and its use came from the Saxon side of Erzbegirge (Krušné hory) at the end of 16th century.
In some areas of Europe, however, the bowl furnaces were used. In area of Scandinavia the shaft furnaces were replaced, in the western 
Mediterranean their development and use continued until the end of the 18th century (Corsican forge, Catalan forge).

key words: metallurgy of a base metals – direct iron production – underground furnace –bowl furnace – embanked furnace – free standing 
furnace – bloom – slag

Úvod

Příspěvek se snaží podat přehled o vývoji železářství v období 
tzv. přímé výroby železa. Při přímé výrobě železa je kujná železná 
houba s nízkým obsahem uhlíku vyprodukována v jediném výrob-
ním kroku; na rozdíl od tzv. nepřímé výroby, kdy je kujná surovina 
získávána zkujňováním surového (nekujného) železa, tj. ve dvou 
výrobních krocích, tedy nepřímo. Pro nejstarší období jsou základ-
ním zdrojem informací práce Radomíra Pleinera. Pro mladší období 
vrcholného středověku se množí hutnické dílny dokumentované 
archeologickými nálezy dovolujícími rekonstruovat tavicí aparáty 
spolu s užitou technologií, namnoze směřující k nepřímé výrobě 
tekutého uhlíkatého železa. K těmto nálezům však zatím dochází 
mimo naše území.  

Počátky výroby železa 

Metalurgie mědi dospěla již ve 2. tisíciletí př. n. l. od výhňové pece 
k peci šachtové, která vznikla postupným obestavěním výhně 
kamennou nebo hliněnou stěnou, postupně vytvářející šachtu 
pece, přičemž se horizontální pojetí tavby změnilo na systém ver-
tikální, s možností zvětšení podílu vsázky a využití teploty v šachtě 
pece. Stejný vývoj prodělala pec železářská, jejíž konstrukce se 
vyvíjela obdobným způsobem (Pleiner 1975, 76). Všechny nejstarší 

železářské pece jsou ve své podstatě výhněmi – od pozdně hal-
štatských objektů až po některé typy pecí užívané do nedávna 
v africkém prostředí nebo dokonce k maloprůmyslové výrobě 
(katalánská a korsická výheň). V šachtové peci se teplota příznivě 
rozčlenila do tepelných zón. Při ústí dmychadla se prostřednictvím 
dyšny vyrobené z keramického materiálu dosahovalo teplot kolem 
1200–1400 °C, postupně se snižovala směrem ke koruně šachty 
(kychty) o výšce 60 až 100 cm na cca 600 °C. Směrem od vrcholu 
pece, odkud probíhalo sázení surovin, tak probíhala s klesáním 
vsázky postupná redukce rudy, vznik strusky a narůstání železné 
houby. Šachtová pec prokázala možnost dalšího vývoje s postup-
ným zvětšováním objemu pece závisejícím na množství dmycha-
ného vzduchu, od ručně poháněných měchů, přes užití vodního 
kola v období středověku, po dmychadla poháněná parním stro-
jem v období průmyslové revoluce až k moderním ventilátorům. 
Právě narůstající objem dmychaného vzduchu vedl ke zvyšování 
teploty v peci a již v průběhu středověku k nepřímé výrobě železa.
Železářská industrie se zrodila na území střední a východní 
Anatolie, tedy v  oblasti východního Středomoří a Blízkého 
východu, v regionu s dlouholetou tradicí neželezné metalurgie, 
především mědi, sahající do 7. tisíciletí před naším letopočtem. 
Znalost železa, tohoto „nebeského kovu“ meteoritického původu, 
předcházela získávání železa z rud redukčním pochodem, který 

Obr. 1: Lokality nálezů nejstarších železných předmětů v Anatolii, 3000–1000 př. n. l. (Yalçin 2004, 220)
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přinesl možnost širšího využití. Těžba železné rudy byla vázána na 
výskyt měděných rud (Pleiner 2000, 39)1. Chemické složení strusek
pocházejících z 3., 2. a 1. tisíciletí př.n.l. je shodné (Yalcin 2004, 
221). V průběhu 3. tisíciletí se železné předměty nejprve objevují 
v královských hrobech jako luxusní předměty (Alaca Hüyük), pří-
padně jako železné části bronzových výrobků. Již ze 17. stol. př. n. l. 
je znám z prostředí Chetitského království záznam o daru „dob-
rého železa s 56 dýkami a 66 ingoty“. 

Nález ingotů z chetitského hlavního města Chattušaše ukazuje, 
že železný polotovar neměl standardní tvar a hmotnost (Belli 
2004, 226). V následujícím tisíciletí se kromě užití železa jako sou-
části luxusního zboží vyrábějí zbraně z kaleného materiálu (dýky, 
meče, hroty šípů). Výrobní oblasti ležely mimo městské civilizace 
Úrodného půlměsíce, již s diferenciovanou společností využíva-
jící dělby práce a používající písma (Pleiner 1975, 7–13). Do majetku 
mezopotámských vládců železné předměty přicházely z kořist-
ných nájezdů a tributů z drobných států střední Anatolie (Chetité 
1800–900 př.n.l.), později z okolí jezera Van (Aššur 1000–900 př. n. 
l.), buď ve formě polotovaru tvaru dvojhrotých hřiven, nebo hoto-
vých výrobků. Železo bylo ukládáno v královském paláci, odkud 
je panovník dále distribuoval (160 t v Chorsabadu za Sargona II). 
V 8. a 9. stol. př. n. l. je v pramenech zmiňováno na čtyřicet kovářů. 
Od 9. století je součástí výzbroje asyrské armády železná dýka (patar 
pazili) o délce čepele 40 cm a šupinové brnění ze železných a bron-
zových částí. Ve stejné době dochází k výrobě železných nástrojů: 
radlic, špičáků, motyk, teslic, sekyr, pil a dalšího zboží včetně hře-
bíků, ale také železných pout „ pro ruce a nohy“ (Pleiner 1975, 8–10).
Dosud není znám tvar a rozměr pecí, ani způsob organizace výroby. 

1  Ložiska měděných rud bývají rozdělena do dvou zón, oddělených hladinou spodní vody. Horní část ložiska tvoří oxidační zónu se snadno redukova-
telnými oxidovými a karbonátovými rudami bohatými mědí, zatímco cementační zóna, tvořící spodní hmotnější část ložiska sulfidických vrstev obsahuje 
chalkopyrit CuFeS2 nebo chalkocit Cu2S s menším obsahem Cu. V rozmezí těchto vrstev se obvykle nacházela přírodní měď (Pleiner 2000, 11).

Jsou známy pouze polotovary, vlastní výrobky (Belli 2004, 224–241) 
a písemné zprávy o distribuci, případně kovářském zpracování 
výrobků v prostředí Mezopotámie (Pleiner 1972, 10). Jsou známy 
lokality těžby rud, většinou v galeriích, a místa jejich zpracování, 
na nichž se zachovaly až několik metrů mocné vrstvy železářských 
strusek (Belli 2004, 233–237).

Obr. 2: Železářské strusky v hutním středisku Porga–Malatya, 
Anatolie, 2.–1. tisíciletí př. n. l. (Yalçin 2004, 233)

Obr. 3: Železářské centrum s vrstvami strusek, Ovacik–Tunceli, 
Anatolie, 2.–1. tisíciletí př. n. l.  (Yalçin 2004, 233)

Obr. 4: Hefaistova kovárna s šachtovou pecí zobrazená na attické váze 
s černofigurovou keramikou, po roce 500 př. n. l. (Forbes 1976, 59)

Z oblasti Předního východu postupovala znalost výroby železa 
do ostatních částí Starého světa, zejména do středomořské kul-
turní oblasti, cestou přes Kypr do Řecka. Řecké městské státy 
v západní Anatolii užívaly železa již v 6. a 5. století př. n. l. v archa-
ickém období, jak dokazují výzkumy v Ionském Milétu (Yalcin 2004, 
243). Na území Kréty a vlastního Řecka se objevují železné prsteny 
v královských hrobech již ve 14. a 13. stol. př. n. l. Jsou známy loka-
lity západní Kréty, kde se nachází množství železářských strusek 
(na 6000 t) pocházejících snad již z počátku 1. milénia před n. l. 
Na území dnešního Řecka pracovaly železářské huti na poloost-
rově Euboia již v 9. a 8. stol. př. n. l., které zpracovávaly místní rudy 
(Varoufakis 1989, 280). Přes absenci nálezů samotných tavicích pecí 
je známo pět vyobrazení šachtových pecí na attické černo a červe-
nofigurové keramice. Na nejstarší černofigurové váze z první čtvr-
tiny 5. stol. př. n. l. je zobrazen mimo vlastní šachtové pece i kovář 
přidržující kleštěmi na kovadlině zpracovávanou železnou houbu 
s pomocníkem vybaveným kladivem. Scéna zobrazuje ukončení 
tavby, když došlo k odstavení měchů (Britské muzeum). Shodné 
typy pecí jsou zobrazeny na vázách z 5. stol. př. n. l., uložených 
v různých muzeích (Photos 1989, 295). Přes Bosporskou úžinu smě-
řoval další proud šíření znalosti výroby železa do jihovýchodní 
Evropy a na Balkánský poloostrov difuzí z maloasijského kultur-
ního okrsku. Zároveň pronikaly do jihovýchodního evropského 
prostoru patrně kimerijské vlivy s železem zakavkazského původu. 

Počátky evroPského železářství

Středoevropská lokální metalurgie železa v 6. a 5. stol. př. n. l. 
poskytovala pouze výrobky pro vedoucí vrstvy společnosti. 
Nejstarší archeologicky datované pece z halštatského období 
z evropského prostředí jsou zahloubené jámové pece z hornora-
kouského Wimsbachu. Nejlépe zachovaná pec V měla cca 30 cm 
zahloubenou válcovou nístěj o průměru 30 cm. Horní část pece 
byla vyzděna kameny a pokryta vrstvou strusky, vzduch byl 
patrně dmýchán přes horní okraj pece. Pece shodné konstrukce 
jsou známy z Británie (Kestor, Devon) a Irska (Pleiner 2000, 146). 
Veneto–ilyrská část podunajské indoevropské větve patrně 
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vyvinula šachtovou pec se zahloubenou nístějí, kterou převzali 
východní Keltové a později rozvíjela i další etnika (Pleiner 1979, 8). 
V oblastech dnešní Sýrie, Palestiny, Kypru a Řecka se užití železa 
objevuje na počátku 1. tisíciletí př. n. l. Z oblasti severní Sýrie 
(Tel Siuh a Faquani) pocházejí železné strusky, včetně polotovarů 
a drobných výrobků datovaných do 8. až 7. stol. př. n. l. V Kolchidě 
na pontickém pobřeží byly zkoumány čtyři lokality s 28 hutěmi 
vybavenými buď jednou, nebo dvěma pecemi datovanými meto-
dou C14 do období od 9. po 7. stol. př. n. l. Jámové pece, jimiž byly 
hutě vybaveny, měly kotlovitou nístěj o průměru 30 cm rozšiřu-
jící se kuželovitě směrem vzhůru, nad nístějí vyzděnou kameny 
o celkovém zahloubení 80 cm (Pleiner 2000, 144). Z oblasti Řecka 
a Egejských ostrovů jsou známy pouze struskové haldy z Thráckého 
pobřeží datované teprve do 2. stol. př. n. l.
Do západního Středomoří se rozšířilo užití a výroba železa nej-
dříve v 10. stol. př. n. l. Po více jak 4000 let dodávaly doly na stře-
domořském ostrově Elba suroviny pro výrobu kovů. Byly to nejprve 
měděné rudy a později železné rudy, jejichž těžba a zpracování 
dala od 9. stol. př. n. l. základ významné místní produkci železa. 
Ta se nejprve prosadila v blízké Italii v prostředí Villanovské kul-
tury, na jejichž základech vznikala etruská civilizace, s níž je rozvoj 
místní metalurgie spojen. První šachtové železářské pece vznikaly 
na východním pobřeží ostrova při výchozech železné rudy, pří-
padně na mořském břehu při ústích štol. Konec místní železářské 
výroby, která trvala více jak pět století, byl způsoben likvidací ost-
rovních porostů nutných pro výrobu dřevěného uhlí. Řešením se 
ukázala doprava rud z ostrova přes 10 km široký Piombinský prů-
liv do nově zakládaných hutí na přilehlém pobřeží na chráněném 
kotvišti Barratského zálivu v místě zvaném Populonia, při stejno-
jmenném Etrusky založeném městě. Zdejší železářství dosáhlo 
vrcholu ve 4. a 3. stol. př. n. l. Z přístavu bylo železem zásobo-
váno celé západní Středomoří. Od 3. století došlo k postupnému 
překrývání starších provozů mocnými vrstvami strusek. Úpadek 
výroby nastal v posledním století př. n. l. a na přelomu letopočtu 
dochází k zániku hutí, města a současně končí dolování na ost-
rově Elba. Počátkem 20. století dochází k průmyslovému využití až 
sedm metrů mocných struskových vrstev rozkládajících se na ploše 

cca 200 ha, které zpracovávaly hutě ve Folonice. Těžba strusek, 
při níž došlo k nevratnému ničení hmotných dokladů etruské žele-
zářské výroby, skončila v šedesátých letech minulého století (Merta 
2004, 7). Odhaduje se, že v této oblasti bylo do změny letopočtu 
vyrobeno na 500 000 t železa.
Etruští železáři používali pece šachtové konstrukce, patrně první 
tohoto typu užité v západním Středomoří. Až do 19. století se však 
zde používalo i výhňových pecí (korsická a katalánská výheň). 
Údaje o velikosti pece se různí od výšky šachty několika metrů 
(Berveglieri – Valentini 2003, 437), po reálnější údaj o výšce 125 cm 
a detailním popisu pece podle nálezu z  Chiessi, Comune 
di Marciano (Brambilla 1993).
Z etruského prostředí prostřednictvím italických kmenů a dále 
přes Alpy se železářská výroba rozšířila k Protokeltům a od nich 
po 8. stol. př. n. l. do oblastí dnešního Rakouska, Porýní a posléze 
dále do západní Evropy. Železářství Keltů se nejprve rozvíjí v sídel-
ních komorách, tedy v okrscích, v nichž dochází v hutích o něko-
lika pecích k výrobě pro místní potřebu, později vznikaly mohutné 
výrobní komplexy pracující pro široké okolí, případně i pro dál-
kový obchod. Při expanzi do jižní Evropy v 5. a 4. století vlastnili 
Keltové množství železných zbraní, při ovládnutí severní Itálie 
poznali nejen etruské výrobní techniky železa, ale i další technické 
vymoženosti. Současně se užití železa šíří do kolonií Velkého Řecka 
vznikajících při severním pobřeží Středozemního moře (8. až 7. 
stol. př. n. l.) a do punské civilizace v severní Africe, odkud železo 
penetrovalo do afrického vnitrozemí. Pro šíření kulturních vlivů 
a zároveň nových technologií včetně výroby železa byla významná 
Masilia (od 6. stol. př. n. l.) s dosahem importů do oblasti pramenů 
Dunaje a Rýna. V Kelty ovládaném prostředí se postupně formují 
významná výrobní archeologicky zkoumaná centra. Z  oblasti 
Le Mans z blízkosti Alençonu již od 6. stol. př. n. l jsou známy 
pece se zahloubenou nístějí, pracující do změny letopočtu 
(Mangin 2004, 56), z oblasti Yonne, lokality Clérimois, pak z části 
do terénu zapuštěné pece s  částečně kamennou konstrukcí 
podkovovitého půdorysu s dómovitým pracovním prostorem 
elipsovitého půdorysu o vnitřním rozměru 150 × 120 cm o výšce 
120 cm, nad nímž se nacházela vzhůru se rozšiřující šachta. 

Obr. 5: Etruské železářské aktivity v populonském zálivu v představě výtvarníka Jamese Gurneye (www.artrenewal.org)
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Obr. 6: Schéma redukce v laténské peci se zahloubenou nístějí, Podbořany, 1. stol. př. n. l. Vlevo počátek redukce, vpravo – konec tavby.
Fe2O3 – železná ruda, C – dřevěné uhlí, S – struska, O – proud vháněného vzduchu (Pleiner 1958, 127)

Obr. 7: Baterie galořímských pecí nalezená během archeologického výzkumu v letech 1993–1995, Montaine Noire, lokalita Les Martys, 
departement Aude, Francie (Ferdiere 2004, 62)
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Obr. 8: Galořímská pec z pohoří Montaigne Noire, lokalita Les Martys, departement Aude, Francie. Nahoře nálezový stav, půdorysný rozměr 
nístěje 90 × 60 cm při odhadu pracovního prostoru pece cca 200 l, dole rekonstrukce vzhledu pece nalezené při výzkumu v letech 1993–1995 
(Ferdiere 2004, 63)

Obr. 9: Galořímské a Norické pece. 1 – Clérimois, Francie s vícerými výmazy a trojicí dyšen, půdorys nálezového stavu a půdorys 
rekonstrukce, řez nalezenou pecí; 2 – rekonstrukce kopulovité pece z téže lokality, řez podélný a příčný; 3 – řez pecí z Möselhof, Görtschitztal, 
Korutany (Pleiner 2000, 164)
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Celková výška mohutného aparátu je odhadována na 250 cm. 
Systém pěti vzduchových kanálů směřoval šikmo dolů do nístěje 
pece. Nístěj se skláněla k obslužnému prostoru, kam směřoval 
kanálek pro výpust strusky. Produktem tavby byla železná houba 
o hmotnosti větší 80 kg (Mangin 2004, 61–62). Některá výrobní 
centra byla postupně ovládnuta a využívaná Římem ponejvíce 
pro zbrojní účely. Kromě jiných lokalit na území Galie Narbonensis 
byla zkoumána lokalita Les Martys v pohoří Montagne Noire, kde 
v období kolem změny letopočtu pracovalo několik hutí. Ty během 
své činnosti vyprodukovaly na 1 500 000 t strusek. Byly zde arche-
ologicky zkoumány relikty 15 šachtových pecí o předpokládané 
výšce šachty 220 až 240 cm a zjištěném půdorysu 90 × 70 cm 
(Mangin 2004, 62–63). Z nich šest zkoumaných pecí bylo uspořá-
dáno do skupiny po dvou, tří a osamocené pece s vyhřívací výhní 
(Pleiner 2000, 179). Provoz hutí (faktorií) byl řízen římským úřed-
níkem (procurator ferricarum). Severně limitu je známo několik 
center výroby s desítkami železářských pecí s pracovním kopu-
lovitým prostorem, jako v Siegerlandu, Schwarzwaldu nebo při 
bavorském oppidu Kehlheim. Také při oppidu na Magdalensbergu 
v Korutanech pracovala řada hutí, které zpracovávaly místní limo-
nity s příměsí manganu v pecích s kupolovitě rozšířenou šachtou 
opatřenou třemi až pěti vzduchovými kanály. Dvojice starších pecí 
od Möselhofu měla „úlovitý“ vnitřní prostor o průměru 110 cm 
a dosahovala výšky takřka 150 cm. V údolí Görschitz, nedaleko 
Hüttenbergu bylo odkryto patnáct velkých pecí podobného 
typu při mocných struskových odvalech (Straube 1996, 22–27). 
Norické železo (ferrum noricum) s vyšším obsahem uhlíku mělo 
vynikající fyzikální vlastnosti. Jeho kovářské zpracování probí-
halo na oppidu na Magdalensbergu, kde nebyly nalezeny relikty 
redukčních pecí, pouze vyhřívací výhně. Místní výrobky, nebo 
jejich polotovary, byly předmětem dálkového obchodu do celého 
římského světa. Jednalo se většinou o kovadliny, skoby, sekyry 
a další výrobky – dokonce až ve Skotsku bylo nalezeno na 900 000 
hřebíků původem z Magdalensbergu2. Ze zachovaných nápisů 
na stěnách taberny v místní obchodní čtvrti jsou známy různé 
druhy kovářských výrobků určených k obchodu (Straube 1996, 107). 
Železářské pece byly zřejmě obdobné konstrukce jako robustní 

2  Železné výrobky o celkové hmotnosti 10 tun (z toho 800 000 hřebů o velikosti 5–40 cm a hmotnosti 7 tun) uložila do země posádka římské 
pevnosti Inchtuthil ve skotském Perthshire při svém odchodu z místa v osmdesátých letech 1. století našeho letopočtu.
http://www.scran.ac.uk/packs/exhibitions/learning_materials/webs/56/Inch.htm
3 Pro pec typu Scharmbeck se šachtou velmi subtilní konstrukce se předpokládá možnost jejího přenesení pro další tavbu (Pleiner 1958, 151)

pece z blízké lokality Möseldorf v údolí Görschitz, vybavené šach-
tou s částečně zaklenutým prostorem o zachovalé výšce 150 cm, 
nad nístějí o průměru větším jak 120 cm (Pleiner 2000, 164). Ve vzdá-
lenosti asi 300 m od pece se nachází až 3 m mocná a 300 m dlouhá 
vrstva strusek, pocházející patrně z produkce dalších pecí. Pece 
podobné konstrukce byly nalezeny v Kitschdorfu a Rattelsdorfu. 
V Burgenlandu, ležícím na východním okraji bývalé provincie 
Noricum, byla zkoumána řada lokalit vybavených pecemi se zakle-
nutým pracovním prostorem: Unterpullendorf, Oberpullerdorf, 
Weppersdorf, Piringsdorf a Klostermarienberg, které byly nazvány 
typem Burgenland. Nístěj pece z Oberpullersdorfu byla rozměru 
95 × 115 cm, jílem tvořená klenba pracovního prostoru pece o síle 
10 cm se zachovala do výšky 60 cm. Podle struskových stop v plo-
ché nístěji pece z Klostermarienbergu byly pece vybaveny několika 
dyšnami (Pleiner 2000, 165). Produktem pecí byly železné houby 
o hmotnosti do 50 kg (expozice muzea v Šoproni).

vývoj železářství na našem Území

Z bližší oblasti budoucích českých zemí jsou z období neznatel-
ných počátků metalurgie železa známy pouze ojedinělé nálezy 
– importy, např. železná rukojeť dýky z Gánovců (17. stol. př. n. l.), 
nebo nález sady nedokončených nožů a sekyr z hradiska v Molpíru 
(800 př. n. l.). První kované předměty halštatského období napo-
dobují tvar litých bronzových předloh (nože, sekyrky s tulejí, meče 
s jazykovitou rukojetí). Významným rysem tohoto období (700 
až 400 př. n. l.) je hojnější výskyt železných předmětů a zbraní, spo-
jovaný s pronikáním kimerijských nomádských kmenů. Inventář 
předmětů nalezených v jeskyni Býčí skála (1872) obsahoval také 
kovářské nářadí, které bylo patrně součástí obětiště fungujícího 
v rozmezí let 620 až 520 př. n. l. (Parzinger–Nekvasil–Barth 1995). 
Se vznikem místní metalurgie železa můžeme počítat od konce 
6. stol. př. n. l. Pozoruhodný rozvoj metalurgie na našem území 
je spojen s příchodem keltského etnika (400 př. n. l.), které přináší 
nový typ šachtové pece se zahloubenou nístějí pro jímání strusky, 
nazývanou východokeltskou pecí. Vznikají hutě v nově se formujících 

železářských oblastech při výchozech 
lehce tavitelných rud na místech s dostat-
kem dříví pro výrobu dřevěného uhlí 
– na Novostrašecku huť ve Mšeci s deva-
tenácti pecemi zmíněného typu, s pra-
žištěm rudy, vyhřívací výhní, kovárnou 
a skladem výrobků, huť v Kamenných 
Žehrovicích a další huti v  okolí Prahy 
(Pleiner 1958, 110–121; Venclová, N. a kol. 
2008). Východokeltský typ šachtové 
pece se rozšířil po severní Evropě mezi 
Germány, kde byl užíván po více jak 
pět století na území Dánska, Německa 
a Polska. V okolí Gór Swientokrzyských, 
Opole a na Mazovsku byly odkryty stovky 
těchto pecí užívaných hutníky przewor-
ské kultury po více jak půl tisíciletí. Pece 
se zahloubenými nístějemi vyplněnými 
struskou jsou uspořádané v řadách svěd-
čících o postupně řízené výrobě a pou-
žití pece (či snad pouze její nístěje) pro 
jednu tavbu3. 

Obr. 10: Baterie zadlabaných pecí umístěná v pracovní jámě, pec č. 1 se zachovanou čelní stěnou šachty a řez touž pecí, Ořech u Prahy, 
1. stol. n. l. (Pleiner 2000, 153)



ARCHEOLOGIA TECHNICA / 23 10

Nístěje pecí byly opatřeny „kanálem“ (případně více kanály) vedou-
cím pod šikmým úhlem do spodní části pece. Bylo užíváno pět 
variant řešení přívodu vzduchu do nístěje pece, zatím s nezjiště-
ným důvodem tohoto konstrukčního řešení (Orzechowski 2011, 41). 
Pece byly šachtové se samostatně stojící tenkostěnnou šachtou 
z jílového materiálu. Stejný typ pece z římského období je znám 
i ze Sudic u Boskovic, kde byly zkoumány tři hutě se 136 pecemi 
(Ludikovský – Souchopová, 1978).
Z pražské kotliny jsou známy volně stojící pece z Prahy-Podbaby 
a trojice pecí částečně zapuštěných do stěny jámy (Pleiner 2000, 
151, 154) a další již dříve zkoumané pece na Slánsku: Loděnice, 
Klobuky, Buštěhrad, Číčovice, Tuchlovice, Slatina, Slaný, Holubice, 
Roztoky a také Mlékojedy, Březno u Loun, na Moravě pak Přítluky 
(Pleiner 1958, 155). 
Slovanské etnikum, které přišlo na naše území počátkem 6. století, 
si s sebou přineslo znalost výroby železa, při níž užívalo zadlaba-
ných železářských pecí. 
Nejstarší model, známý již z území jižní Ukrajiny, je označován jako 
typ Želechovice podle eponymního naleziště na severní Moravě 
a je na našem území datován na sklonek 8. a počátek 9. století. 
V Želechovicích byly nalezeny více než dvě desítky pecí situo-
vaných do baterií, další potom ve větším rozsahu zkoumaných 
hutích v zalesněné oblasti střední části Moravského krasu. Zde byly 
odkryty hutě s bateriemi o osmi a sedmi pecích. V pecích tohoto 
typu je předpokládána produkce železa s vyšším obsahem uhlíku, 
neboť v konečné fázi tavby mohla být houba odsunuta do zadní 
vyduté části pece a ponechána nauhličení masou dřevěného uhlí 
(Pleiner 1958, 208–224). Pece nalezené v oblasti Moravského krasu 
využívaly dvoudílné, svisle dělené předem připravené šachty, usa-
zené nad vydutý vnitřní prostor pece. V období rozkvětu Velké 
Moravy v druhé polovině 9. století se zde objevují další dva typy 
pecí. Byly zjištěny při výzkumech prováděných opět ve střední 
části Moravského krasu, kde bylo odkryto celkem šestnáct hutí čin-
ných v období od 8. po 11. století (Souchopová 1986; Merta – Merta 
1999, 33). Pece z druhé poloviny 9. století tam byly zkoumány v huti 
v polesí Olomučany, lesní trať U obrázku. Bylo to pět do podloží 
zadlabaných pecí s tenkou hrudí a pět nadzemních šachtových 

pecí (resp. jejich nístějí). Oba typy pracovaly souběžně v rámci 
jedné dílny, při tavbách se užívalo vypouštění strusky a dle nálezů 
v odpadových haldách lze usoudit, že byl používán jednotný typ 
dyznové cihly, která uzavírala hruď pece při tavbě. Pro hutě z 8. a 9. 
století je typická intenzivní práce s poměrně velkým množstvím 
vyrobeného železa a lze je pokládat za hutě, které pracovaly sice 
odloučeně od současných mocenských center, ale pod jejich orga-
nizací a správou (Souchopová – Stránský 2008, 116). 

Obr. 11: Nístěje samostatně stojících pecí vyplněné struskou, Sudice na Moravě (Souchopová – Stránský 2011, 33)

Obr. 12: Trojice základních typů raně středověkých pecí užívaných 
dle současného stavu poznání v prostředí českých zemí, rekonstrukce 
na základě nálezů ze střední části Moravskéh krasu. a – zadlabaná 
pec typu Želechovice (8.–poč. 10. stol.); b – zadlabaná pec s tenkou 
hrudí (8.– poč. 10. stol.); c – samostatně stojící šachtová pec (konec 
10.–11. stol.); d – varianta předchozí pece, avšak se zahloubenou nístějí 
(konec 10.–11. stol.), u pecí b, c a d dyznové štítky (kresba J. Merta)
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Stejné typy pecí se nacházejí také v hutích na jižním Slovensku 
(Gemer), východním Slovensku (Zemplín, Füryová – Míček – Mihok 
– Tomčo 1991, 123–144), v Maďarsku jižně Balatonu (Somogy) a jeho 
západní části (Šoproň) při rakouském Burgenlandu a na jeho území 
(Gömöri – Kisházi 1985, 323–341). Typy pecí užívaných v uvedených 
oblastech byly šachtové s výškou šachty do 100 cm o vnitřním 
průměru šachty do 30 cm, někdy částečně zapuštěné do terénu, 
jindy volně stojící. Pece z území Maďarska jsou nazývány podle 
maďarských eponymních lokalit (Nemeskér, Imola). Železná houba 
byla částečně zpracována přímo v huti, patrně ihned po skončení 
tavby, vykováním do tvaru bochníkovité lupy opatřené zásekem 
(patrně k ověření kvality výrobku a k usnadnění dalšího dělení). 
Následovalo nejspíše zpracování do sekerovitých hřiven, které byly 
předmětem obchodu, případně směny, či do potřebných hotových 
výrobků. Hřivny tvořily jednu z forem předmonetárního platidla 
před zavedením mince u západních Slovanů, což dokazují nálezy 
několika pokladů z Pobedimi, nebo 4 212 kusů hřiven z Krakova, 
obojí z přelomu 8. a 9. století, případně nálezů ze Skandinávie, kde 
se uplatňují ve funkci platidla ještě v dalším období (Souchopová 
1995, 71–72). 
Lze tedy konstatovat, že ve středoevropském prostoru v období 10. 
a 11. století velké železářské dílny organizované z mocenských cen-
ter mizí a výroba železa přechází do rozsahem malých hutí, vyba-
vených pouze jednotlivými pecemi. Na území Moravského krasu 

Obr. 13: Samostatně stojí šachtová pec s dyznovým panelem, typ 
Nemeskér, 8.–9. stol. Rekonstrukce v archeologické expozici muzea 
v Šoproni, Maďarsko (foto J. Merta 2010)

Obr. 15: Naseknuté (prstovité) lupy z Evropy a Asie.1 – Sarmisegetusa, 
Rumunsko, 1. století n. l. (9 kg); 2 – Olomučany, 9. stol. n. l. (2,45 kg); 
3 – Leczyca, Polsko, 12.–13. století (2,2 kg); 4 – Vyšgorod, Ukrajina, 
(4,9 kg); 5 – Velikije Bolgary, Rusko, 13. století (4 kg); 6 – Almaty, 
Kazachstán, 13. století. Častější je výskyt prstovitých lup ve Skandinávii: 
7 – Hardinbugti, Norsko (12,45 kg); 8 – Lamoya, Norsko (0,6 kg); 
9 – Alems, Švédsko, raný středověk (5,22 kg); 10 – Vaxtorp, Švédsko, 
raný středověk; 11 – Li, Norsko, po roce 800 (2,83 kg); 12 – Vadstena, 
Švédsko,14.–15. století (0,4 kg); 13 – Edland, Norsko, raný středověk 
(10 kg) (Pleiner 2000, 239) 

Obr. 14: Struskové výlitky nístějí železářských pecí, Adiyaman–Samsat, 
Anatolie, 9.–10. stol. (Yalçin 2004, 244)



ARCHEOLOGIA TECHNICA / 23 12

dochází k zániku velkých dílen vybavených zadlaba-
nými pecemi po roce 907 a hutníci, pracující již s volně 
stojící šachtovou pecí, se do Krasu vracejí v  závěru 
10. století. Z písemných pramenů známe v Čechách 
několik řemeslníků z období 12. století pracujících se 
železem, často vázaných k vlastnictví pozemků a uve-
dených v pramenech jménem, kteří odváděli feudálovi 
rentu ve formě železných lup. Další skupinu tvořili řeme-
slníci patřící přímo feudálovi, kteří v listinách nebývají 
uvedeni jmény (Charvát 1985, 182). 
Pro 13. století jsou známy dvě listiny vztahující se k huti 
u Domašova nad Bystřicí vročené léty 1220 a 1269 
s výčtem poplatků v lupách, které jsou však označo-
vány jako pozdější falza (Štěpán 1986, 28). Z  tohoto 
období jsou známy výše celních poplatků buď za 
železné výrobky, nebo za surovinu (Charvát 1985, 
176). Vyrobené svářkové železo bylo dodáváno ve 
formě prvotně vykovaných železných lup, které byly 
dále řemeslně kovářsky zpracovávány ve vesnických 
kovárnách (Kuřim, Procházka 1992; ZSO Polom, Hošek 
– Machač – Merta 2007, 38), případně v prostoru vzni-
kajícího městského osídlení, např. nálezy koláčovitých 
kovářských strusek z Náměstí Svobody (Merta – Peška 
2002), Staré radnice (Loskotová 1993), a Starého Brna 
(Malý – Zapletalová 2007), které mohou být pozůs-
tatkem dalšího zpracování železných polotovarů. 
Z archeologicky zkoumaných lokalit v pražské kotlině 
a samotné předlokační Praze jsou doklady z 9. až 13. 
století o převážně kovářské výrobě, výskytu vyhřívacích 
pecí, pražicích pecí pro úpravu rud a snad užití tavicích 
jámových pecí, v nichž mohla být s úspěchem tavena 
bahenní ruda s poměrně vysokým obsahem železa, 
známá z nalezišť jihovýchodně Prahy (Pleiner 1958, 177; 
Havrda – Podliska – Zavřel 2001, 95). Podobný typ pecí 
jako v Praze byl užíván např. v korutanském a štýrském 
železářství, v německé oblasti Lahn a Dill, případně v již-
ním Švédsku a norském Gudbrandsdalu (Pleiner 1956, 
235). V oblasti východního Norska při švédské hranici 
a v  okolí Bergenu byly po předcházejících typech 
šachtových pecí (šachtová pec se zahloubenou nístějí 
a šachtové pece s  boční výpustí strusky) zaváděny 
od počátku 15. století pece typu Evenstadt, což jsou 
vlastně výhně podobné výhním katalánským (Espelund 
2011, 94).4 Podobný typ výhňových pecí považuje Kořán 
za obecně rozšířený v českém prostředí před zavedením 
šachtových „dýmaček“ (Kořán 1980; 9, 11). Z českého pro-
středí pro tento typ redukčního aparátu ovšem chybějí 
archeologické doklady. Do rozšíření hamerské výroby 
na území českého státu na přelomu 13. a 14. století 
patrně sloužily k redukci železných rud šachtové kusové 
pece stejné konstrukce5 jako v předchozích staletích 
(Maur 1982, 19), které se postupně zvětšovaly a jejichž 
konstrukce se stávala robustnější. Pro období po 11. sto-
letí se uchovaly pouze doklady z oblasti středních Čech, 
kdy stav zachování konstrukce pece umožňuje její prav-
děpodobnou rekonstrukci. Jedná se o starší výzkumy 
dvojice pecí v Chýnici (Krajíc – Matoušek 1985, 170–175), 

případně pece u Radětic (Pleiner 1971, 42). Podobné pece, jejichž konstrukce 
vychází ze starší tradice, musely pracovat i na Moravě6. V uvedeném období 
se hutě nacházely v polohách v blízkosti výskytu železných rud, případně lesa, 
poskytujícího surovinu pro výrobu dřevěného uhlí, při vesnickém osídlení vět-
šinou při okrajích starších sídelních oblastí. 
V prostředí západní Evropy probíhal od 10. do 14. století vývoj šachtové pece 
v řadě železářských oblastí navzájem nezávisle. Existuje řada archeologicky 
zkoumaných lokalit, kde většinou podle reliktů odkrytých nístějí a spodních 
zachovaných částí konstrukce pecí lze usuzovat na zvětšující se velikost pece, 
její objem a předpokládanou výšku masívní šachty pece při postupném zavádění 
užití vodního kola. Příkladem mohou být pece ze Saint Dizier a Dietzhölzthall. 
V některých případech je z nálezové situace při nálezu dvojice pecí patrný nárůst 
velikosti pece, případně možnost cílené nepřímé výroby tekutého surového 
železa (Genoeserbusch).

Obr. 16: Středověké silnostěnné šachtové pece. 1 – Ludres, pec č. 3, 8.-10. století; 
2 – Radětice, 13. století; 3 – Chýnice u Prahy, 13. století. Půdorysy a řezy pecemi 
s naznačenou možnou výškou šachty (Pleiner 2000, 184)

4 Espelund zmiňuje i použití jámových pecí zvaných hellegryte v souvislosti s první fází předpokládaného dvoufázového pochodu přímé výroby 
železa používaného na území Norska v období kolem roku 600 (Espelund 2006).
5 Pomineme-li tzv. domašovské falzum datované k roku 1269 hovořící o dvou hutích v povodí říčky Bystřice „Molendinis sive huttis“ výslovně 
uvádějících použití vodního kola (Štěpán, 1986, 23).
6 Pece z Chýnice datované k přelomu 12. a 13. století se zachovaly v podobě torz. Pravděpodobně to byly nevysoké šachtové pece s mělkou nístějí 
a předpecím, srovnatelné s aparáty v jiných evropských hutních revírech středověku (Pleiner 2000, 184). Pec z Radětic rekonstruoval autor výzkumu jako tlus-
tostěnnou pec s kruhovou šachtou o síle stěny asi 28 cm stojící na udusaném základě, do nějž byla zahloubena předpecní jamka o průměru 23 cm. 
Šachta pece byla otevřena hrudním otvorem s výpustí strusky. Šachta nebyla modelována z hlíny (jak to bylo u ostatních starších pecí), ale z kvádříků 
kambrické droby, které byly z vnitřní strany vymazány hliněným výmazem. Výška pece byla odhadnuta na 100–120 cm. Zbytky výfučen nebyly při výzkumu 
nalezeny. Při peci byl nalezen pražicí žlab opatřený 6–7 železnými trubkami – patrně dmýchacími. Pokud šlo skutečně o železářskou pec (později snad 
užívanou k tavbě místních olověných rud), potom užití kamene jako stavebního materiálu předznamenalo novou etapu v konstrukci pece (Pleiner 1958, 42).
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Obr. 17: Nístěj pece ze St. Dizier, Francie, 11.–12. stol. Prostor před pecí zalit vypuštěnou 
struskou (foto Paul Merluzzo 2009)

Obr. 18: Rekonstrukce typické středověké kusové železářské pece z oblasti Dill/Dietzholz se struskovým kanálem 
vyloženým kamennými deskami (Jockenhövel – Willms 2005, 383)
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Obr. 19: Rekonstrukce železářské huti ukazující rozložení pracoviště s jeho jednotlivými částmi – příprava železné 
rudy, místa ke skladování rudy a dřevěného uhlí, místa ukládání struskového odpadu i blízkost vodního zdroje, 
lokalita A68, Dietzhölztal–Ewersbach (Jockenhövel – Willms 2005, 200)

Obr. 20: Nístěj pece ze St. Dizier, Francie, druhá polovina 15. století (foto Paul Merluzzo 2009)
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hamry, vodní kola a cesta k vysoké Peci

Užití vodního kola k pohonu železářských aparátů vedlo k pře-
stěhování poloh hutí od výchozů rud, nacházejících se většinou 
na bezvodých polohách, do údolí k vodním tokům. Tato skuteč-
nost, následovaná využíváním poloh opatřených vodními náhony 
(jejichž zřízení patřilo k nejnákladnějším úkonům) k dalším výrob-
ním činnostem, vedla k překrytí a likvidaci reliktů vrcholně středo-
věkých železářských hutí (např. výrobní podniky ve Velké Losenici, 
Polničce, Ronově, mlýny prakticky na celém Žďársku, Adamově, 
Blansku, Althamr v Josefském údolí). Je to jedno z možných vysvět-
lení dosavadní absence dokladů intenzívní železářské výroby dato-
vatelných do období vrcholného středověku. Je pravděpodobné, 
že v počátcích hamerské výroby doznívala výroba známá z před-
chozích období. Výrobní zařízení nazývané v období vrcholného 
středověku hamrem tvořila tavicí pec, jejíž houbovitý produkt byl 
následně kovářsky zpracován pomocí hamerského kladiva tvoří-
cího součást dílny. Dokladem výrobní činnosti jsou nálezy redukč-
ních hutních a kovářských strusek tvořící často mocné odpadní 
vrstvy. Většina strusek pocházejících z venkovského, případně 
městského prostředí jsou však strusky kovářské ve formě plano–
konvexních otisků dna výhní (Brno – Náměstí Svobody, Merta – 
Peška 2002). Rozšíření hamrů souvisí se vzrůstající potřebou železa 
jako základní suroviny pro výrobu nejrůznějších nástrojů a nářadí 

při zavádění nových výrobních metod v zemědělství, stavebnictví, 
řemeslné výrobě a zejména vojenství (Maur 1984, 222). První vyu-
žití vodního kola pro pohon hamerského kladiva je známo z první 
poloviny 12. století z Francie. Přibližně ve stejném období jsou zmi-
ňovány hamry v Anglii a mezi roky 1226–1228 v Německu, vždy 
ve spojení s aktivitami cisterciáckých klášterů. Již mateřský klášter 
řádu v Clairvaux se od svého založení roku 1115 specializoval na 
železářskou výrobu a ostatní dceřiné kláštery tuto praxi následo-
valy (Pleiner 2000, 251). Podíl cisterciáků na výrobě železa ve 13. sto-
letí ve Francii dosáhl 75 %, v Anglii dokonce plných 100 %, podobně 
v dceřiných klášterech ve Švédsku (Karlsson 1985, 341)7. Podíl cister-
ciáckého kláštera ve Žďáře na rozvoji železářství v oblasti Žďárska 
není kupodivu historiky potvrzen8. Nejstarší písemné zprávy 
o provozech hamrů v českých zemích pocházejí z první poloviny 
14. století (Strašice 1325, klášterní huť v Teplé 1350, Kadaň 1356, 
Stará Huť u Nižbora 1386, Hroznětín 1350, Hamrmýl 1365, Střeble 
1387). Pro 15. století dokladů o činnosti hamrů razantně přibývá 
a hamerské provozy pracují v oblastech Podbrdska, Krušnohoří, ale 
i v jižních a západních Čechách, také v Pošumaví a v Podkrkonoší. 
Důležitou oblastí s  rozvinutou železářskou výrobou se stalo 
Žďársko, oblast kolonizovaná od poloviny 13. století právě míst-
ním cisterciáckým klášterem, založeným roku 1265. Zde při toku 

Obr. 21: Nístěje dvojice šachtových pecí a kovářská výheň železářské huti v Genoeserbusch, Peppange, Lucembursko, přelom 13. a 14. století 
(Overbeck 2004, 14)

7 Částečným důvodem tohoto stavu může být i větší množství dochovaných písemných dokumentů pocházejících právě z církevního prostředí.
8 Zatím nevyjasněný je důvod získání Křtin ležících při železářské oblasti Moravského krasu do majetku premonstrátů v Brně-Zábrdovicích již před 
rokem 1235 (Verbík 1987, 20). Teoreticky bychom mohli uvažovat, že podnětem k získání tohoto majetku bylo právě železářství.
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řeky Sázavy a Losenického potoka pracovala již v době předhu-
sitské (patrně již od poloviny 14. století) řada hamrů, a to jak na 
české, tak na moravské straně staré zemské hranice. Majetkové 
změny a obchodní transakce hamerníků provozujících v osobním 
vlastnictví hamerské provozy na přibyslavském a později polen-
ském panství jsou od roku 1441 zaznamenávány v Přibyslavských 
městských knihách, práva a povinnosti hamerníků jsou stanovena 
roku 1480 v artikulech majitele panství Viktorina Minstrberského 
(Půža 1892, 96–98). Původní nedochované nařízení držitele panství 
pro hamerníky patrně pochází již z období před husitskými vál-
kami, podobně jako výsady Petra z Kravař pro šternberské panství 
z roku 1410, nebo Jindřicha a Beneše z Kravař pro město Zábřeh 
a přilehlé hamry z roku 1411 (Maur 1987, 17). Mezi jednotlivými 
zápisy se vzácně vyskytují údaje o platbě formou „želez“ (hamr 
Fiklovský při Žďáru 1480, dnes Dolní Hamry), nebo formou „šínů“ 
(opět na hamru Fiklovském), případně vyrovnání dluhu několika 
„kopami kos“. V řadě případů byl hamr v majetku více provozova-
telů, ve 14. a 15. století většinou měšťanů z okolních měst (Jihlava, 
Německý Brod), kteří se mohli finančně podílet i při těžbě železné 
rudy, přímým vlastnictvím hamrů až po nákladnický systém. 
Později od druhé poloviny 15. století jsou hamry přímo v majetku 
výrobců „mistrů“. Tato změna souvisela patrně s poklesem výnosu 
z železářské výroby v důsledku hospodářského útlumu od konce 
14. po celé 15. století (Maur, 1984, 223). O celkové zadluženosti 
a případné neschopnosti splácení dluhů a dávek svědčí časté 
majetkové změny, případně dělení držení a užívání hamru mezi 
několik majitelů se stanovením podmínek jeho provozu (Půža 
1914, 259–261). Bohužel se nezachoval detailní technický údaj 
o nálezu a poloze dvojice šachtových pecí odkrytých a zároveň zni-
čených v padesátých letech minulého století při stavbě železnice 
u Hamrů nad Sázavou. Podle údajů dělníků šlo o pece o docho-
vané výšce šachty 120–150 cm a vnitřním průřezu šachty 40–50 cm 
(Kreps 1970a). Další významnou železářskou oblastí bylo podhůří 
Jeseníků, kde již roku 1339 pracovala huť u Moravského Berouna, 
snad původní huť Domašovská, známá z falza (1269, které patrně 

zachycuje situaci kolem roku 1300 – Štěpán 1986, 23), roku 1374 
v Jeseníku, roku 1393 trojice hamrů u Rudy a ještě do husitské 
revoluce hamry u Koldštýna. V 15. století se formuje významná 
oblast u Zábřehu (Maur 1982, 19). 
Vyrobené zboží bylo zpočátku distribuováno pouze místně, 
od 14. století dochází k organizování dálkového obchodu železem 
v rukách tzv. železníků, zejména se specializovanými výrobky, 
jejichž činnost máme pro polovinu 14. století doloženu v Praze, 
kde byly obchodní formy železa skladovány ve „sklepích železníků“, 
od nichž odebírali železo jednotliví řemeslníci (Kořán 1972, 13, 14). 
Stejně tomu bylo v Brně (Vičar 1965, 279)9. Pro vnitřní obchod žele-
zem jsou nedostatečné informace, na konci 14. století (1383 a 1390) 
se jesenické (frývaldovské) železo vyváželo přes hanzovní Gdaňsk 
do Anglie, další část produkce směřovala do německých měst, 
zvláště do Vratislavi (Kreps 1977, 7, 13). České a moravské hutě pro-
dukovaly většinou pouze základní polotovary (žďárské železo roku 
1476 do Prahy, Kreps 1977, 13), případně výrobky určené pro místní 
trhy vyráběné ve specializovaných provozech srpařských, kosař-
ských a hřebíkářských hamrů (Grózl kosař, Mikuláš srpař, Ambrož 
kosař – všichni z Přibyslavska), případně hamrů vyrábějících plechy 
a dráty. Existují však doklady exportu některých specializovaných 
výrobků (kosy do Norimberka 1571, Půža 1914). Většinu produkce 
tvořily ploché tyče (tzv. šíny)5 a další formy polotovarů10. Pro některé 
specializované výrobky (zbroj, nože) byly dováženy oceli většinou 
z alpské oblasti (Štýrsko, Kořan 1972, 13–14).
Vodní kolo bylo běžně užíváno v českých zemích k pohonu obil-
ních mlýnů již od 13. století, původně jako jednodušší konstrukce 
„na spodní vodu“, později od 14. století na horní dopad, což vyža-
dovalo složitější zřízení přívodu vody prostřednictvím náhonu 
a vantroků. Energie tekoucí vody bylo postupně užito také 
k pohonu dalších strojů (čerpání důlních vod, transport materiá-
-lů při hlubinné těžbě, stoupy, úpravnická důlní zařízení), mezi 
něž patřily měchy dmýchající vzduch do metalurgických pecí 
a pohon hamerského kladiva. Tato zařízení tvořila obvykle vyba-
vení huti, kde hamerské kladivo tvořilo dominantní část techno-

logického zařízení, podle něhož 
byla celá středověká železářská huť 
nazývána (Hamr, Hammermühle, 
Hammermill, martinet). Tavicím apa-
rátem byla šachtová pec, jejíž rozměr, 
přímo závislý na množství dmýcha-
ného vzduchu, se postupně zvětšo-
val. Zajímavým dokumentem, z jehož 
obsahu je možno usuzovat na přímý 
vliv užití vodního kola k  pohonu 
měchů – a tím i na zvýšení produkce 
šachtové pece, je údaj o velikosti 
dávek z klášterního hamru v Gairachu 
ve Štýrsku. Hamr provozovaný kar-
touzským klášterem měl odvádět 
do Leobenu roku 1262 dávku: čtyři 
velké nebo deset malých kusů železa. 
Podobně měl klášter v Seitzu odvést 
ročně počínaje rokem 1280 výslovně 
osm „velkých kusů“ (Sperl 1993, 55). 
Ze štýrského prostředí jsou známy 
relikty pece z  Wiesterwiese, jejíž 
vnitřní průměr šachty byl 110 cm, 
při níž byla nalezena dyšna s otvorem 
o průměru 8 cm.

Obr. 22: Dochovaná nístěj železářské pece, Kropa, Slovinsko, pozdní středověk (foto J. Merta 2010)

9 Pod pojmem železník (ferrator) jsou pro vrcholný středověk chápáni obchodníci, kteří prodávali kusové železo. V Brně je k roku 1348 jmenován 
Heinricus ferrator, Elblinus Ferreus a Georgius Ferreus, k roku 1365 pak Perchtoldus Ferrator (Vičar 1965, 279n; týž 1966, 244), v roce 1367 platí daně 
Nicolaus ferrator, roku 1389 Seydlinus eysner de Yglavia spolu s blíže neurčeným Eysnerem (Urbánková – Wihodová 2008, 19/73r, 18/26v, 19/42v). 
Je možné, že u některých z výše uvedených jmen se může jednat o přídomky, nikoliv již o řemeslo.
10  Základním typem výrobků byly tyto polotovary: plochá železa – šíny o váze 2–2,5 kg (doložené k roku 1390), tyčové železo o čtvercovém profilu 
– štáfy, štáfce (dvakrát těžší než šíny), železa s kruhovým profilem – štangle, kované pláty, svazky tyčí nebo drátů, případně již hotové výrobky 
zhotovené ve specializovaných hamrech (kosy, srpy apod.).
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Obr. 23: Detail oltářního obrazu sv. Anny Samotřetí (tzv. Rožňavská 
Metercie) s realistickým vyobrazením práce v huti, 1513 (Rožňavská 
Metercia 2001, 8)

Obr. 24: Vyobrazení huti z poloviny 16. století přináší známá práce 
Jiřího Agricoly. I když se zde (tak jako nejspíše i na rožňavském 
obraze) jedná o huť zpracovávající stříbrné rudy, můžeme předpo-
kládat, že její vzhled odpovídá železářským hutím pozdně středově-
kého a raně novověkého období (Agricola 1933, 383; originál vydán 
roku 1556)

Relikty obdobné středověké pece byly odkryty v korutanské loka-
litě Lölling, kde pracovalo postupně devatenáct pecí, poslední 
z nich až do závěru 18. století. Rozměry pecí naznačují, že k pohonu 
měchů bylo patrně užito vodního kola. K roku 1250 je uváděno 
v nejmenovaném údolí na čtyřicet vodních kol (ostatně v alpském 
prostředí je železářská pec uváděna právě pro užití vodního kola 
jako „radwerk“). Také z českých archivních pramenů je patrné, 
že nejdříve bylo vodního kola užito k pohonu měchů zásobují-
cích vzduchem kusové pece, když nejdříve jsou produkty huti 
označované jako „kusy“ železa (massa ferri z domašovské listiny 
snad o váze 28 až 56 kg) zpracovávány ručně (Hofmann 1971, 235). 
Pravděpodobnou podobu železářské šachtové pece známe z vyob-
razení v práci G. Agricoly z poloviny 16. století, tedy za předpokladu, 
že se v železářství užívalo stejného typu pecí, jako při tavení barev-

ných kovů a stříbra (Agricola 1933, 361, reprint). Zobrazená šachtová 
pec svým tvarem i velikostí navazovala na pece staršího období. 
Je zajímavé, že na vyobrazení v tzv. Kutnohorském graduálu a ilumi-
naci získané v roce 2009 pro Galerii Středočeského kraje ze samého 
konce 15. století jsou vyobrazeny šachtové pece řádově o 1 m vyšší, 
zásobované vzduchem pomocí pákového převodu dvojicí ručně 
poháněných měchů. Po polovině 16. století došlo k zavádění pecí 
o větších rozměrech, zřejmě podle typu pece „stückofen“ užíva-
ného v prostředí alpských zemí. Produktem byla železná houba, 
jejíž hmotnost při postupném zvětšování pece dosáhla na konci 
16. století až 300 kg, na Berounsku např. 150 kg, v  Krušnohoří 
150–200 kg, na Vrchlabsku 300 kg, ve Štýrsku 500–800 kg (Kořan 
1974, 243) – tam při ukončení výroby v kusových pecích kolem 
roku 1770 až 1000 kg (Sperl 1974, 56)11. Proto musela být pro další 

11 Výpočet předpokládaného výkonu šachtové pece (bez udání jejích rozměrů, nejspíše s pětinásobným objemem proti raněstředověkým pecím 
slovanským), užívající k dmýchání vzduchu dvojice měchů poháněných vodním kolem vede k zhruba dvouapůlnásobnému výsledku vůči peci 
s ručními měchy. Vsázka při užití ručního měchu činí 5–10 kg dřevěného uhlí za hodinu. Při stejné hmotnosti vsazené železné rudy a zhruba desetiho-
dinovém výrobním procesu mohlo být dosáhnuto železné houby o hmotnosti 25 kg (výsledek však může být velmi proměnlivý podle bohatosti rudy), 
která se ovšem po dalším kovářském zpracování dále zmenšila. Při užití dvojice hrotitých trojúhelníkových měchů, známých již od římského období, 
o objemu 50–100 litrů poháněných vodním kolem při dmýchání v cyklu jednoho zdvihu za vteřinu, by bylo do pece vháněno 180–360 m3 vzduchu 
za hodinu. Ke spálení kilogramu dřevěného uhlí je zapotřebí 8 m3 vzduchu, tedy vsázka uhlí činí 23–45 kg/hod se srovnatelnou hodnotou rudné vsázky. 
Při tavbě trvající zhruba 10 hodin by tak mohlo být dosaženo výsledné hmotnosti lupy mezi 50 až 110 kg (Sperl 1993, 55).
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kovářské zpracování rozlámána na menší manipulovatelné části. 
Původní výška šachty byla asi do 3 m, na konci 16. století však 
dosáhla výška šachty kusové pece až 5 m. V českém prostředí se 
taková pec nazývala dýmačka (v posledních desítiletích 16. století 
se užívá termínu „železa dýmati“, Půža 1914) a k jejímu zavedení 
přispěli patrně odborníci povolaní z Rakouska12. Produkci těchto 
pecí známe z pracovních výkazů jednotlivých hutí (1574 brdská 
oblast, 1576 Janovice, po 1690 Polná u Přibyslavi), které pracovaly 
v režii feudálního velkostatku. Vývoj tohoto typu pece užívající 

stále přímou výrobou s produktem železné houby ve zvětšující 
se šachtové peci se udál v alpských zemích a následně v závěru 
16. století ovlivnil užití tohoto typu pece i v českých zemích. V alp-
ském prostředí přežívala Stückofen až do závěru 18. století. Jedna 
z posledních pecí, jejíž vnitřní profil známe, pracovala do roku 
1775 v Löllingu (Sperl 1993, 11). Přes šachtovou pec s výškou šachty 
až 5 m dospěl vývoj ke konstrukci pece s nepřetržitou výrobní kam-
paní, tzv. Flossofen, kde podle způsobu vedení tavby mohlo být 
produktem i slévatelné surové železo (Pleiner 2000, 255)13. 

12 Ve smlouvě mezi vdovou Maruší z hamru v Ronově a vdovou Voršilou z hamru v Pořežíně, datovanou roku 1592 v Přibyslavi, je uváděna při hamru 
v Pořežíně dýmačka. Maruše poskytla pro hamr v Pořežíně (který nebyl vybaven kovacím zařízením, produkt se zpracovával v ronovském hamru) část 
technologického zařízení a nářadí ze svého hamru pro stavbu „huti nové“, jehož seznam je v listině uveden. Jedná se o ojedinělý popis patrně běžné 
výbavy hamru, užívaný nejen na samém konci 16. století. Seznam uvádí: „Klýště velké i malé 14, sekáče 4, stekle železné 2, lopaty železné 2, kladívka 
malá 2, berchhamr 1, sekáče, jak radlice natínají 1, nakovadly velké, jak se šíny a radlice dělají, kola malá k měchům i s hřídely 2. Též pár měchů má dáti 
spraviti, a to zejména tyto, jak se železo vyhřívá ke kování. Co se pak kola velkého hamrského i se hřídelem dotýče, na to aby společně náklad vedly 
a je jak náleží spraviti daly.“ Dále se obě strany smlouvají, „železa, kteráž dá v Pořežíně (Voršila) vypáliti, sobě po tři roky v ronovském hamru kovati 
mohla, zároveň na své náklady uhlí přivézti a dělníky platiti“ (Půža 1914, 258). 
Na místě pořežínského hamru vznikl později obilní mlýn využívající vodního díla na Losenickém potoce. Výčet vodních kol (podle charakteru náhonu 
na svrchní vodu) dokládá tradiční vybavení hamru, které přežilo u nářaďových hamrů ještě do první poloviny 20. století. Roku 1573 jsou v inventáři 
při vyhořelém hamru v Moravském Berouně uváděny troje kožené kovací měchy, formy k dmýchání větru, dýmačka a vyhřívačka s příslušenstvím, 
šestery malé kleště, dvě lopaty, železná tyč s velkými kleštěmi, dvě železné kovadliny, dva klíny, škrabky a tři železné háky (Kreps 1977, 12).
13 Mezi pyrotechnologická zařízení spojená s problematikou hutnictví železa náleží i pražicí pece rozpoznané v nedávné době na území několika 
zaniklých středověkých vsí na Rokycansku týmem Katedry archeologie Západočeské univerzity pod vedením Pavla Vařeky. Ten k těmto zatím 
ojedinělým vrcholně středověkým objektům nepochybně v blízké době publikuje relevantní informace (příspěvek Pavla Vařeky Iron ore mining 
and processing connected with the Late Medieval rural settlement in the Rokycany region přednesený na 7th International Symposium on archaeological 
Mining History konaném 25. května 2012 v Jihlavě).

Obr. 25: Vyobrazení jednotlivých fází 
práce železářské huti vybavené velkou
kusovou pecí (v českém prostředí 
nazývanou dýmačka). Můžeme vidět 
dopravu rudy a dřevěného uhlí 
specializovanými vozy dvou typů, 
práci u pece, dmýchání vzduchu dvojicí 
měchů poháněných vodním kolem, 
vyjímání železné houby za pomocí 
řetězu navíjeného na hřídel vodního 
kola po odstranění měchů, i rozbíjení 
výsledného produktu tavby na menší, 
lépe zpracovatelné kusy, rok 1613 
(Herrschaftsarchiv Steyer, Hs. I, 1041, 
Oberösterreichisches Landesarchiv)
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Tekuté surové železo bylo cíleným produktem vysoké pece, která 
se vyvíjela na sobě nezávisle v různých tradičních železářských 
oblastech Evropy již od 12. století – střední Švédsko, Lapphyttan, 
Vashyttan; Haus Rhade u Rhudenschiedu, Bergische Land, 
Dürstelthall a v Siegenu a řada lokalit v Siegerlandu a Sauerlandu – 
Německo; Falltenjura, Boécourt – Švýcarsko; později Porůří – 13./14. 
století Kierspe, Märkische Land (Pleiner 1998, Abdinghof – Overbeck 
1998, Knau 1998). Ze stejného období pocházejí železářské pece 
archeologicky zkoumané lokality z Genoesenbusch z Lucemburska, 
z nichž pec č. 1 se vymyká svou velikostí při možnosti výroby suro-
vého železa (Overbeck 2005, 2004a, 2004b) a pec č. 2 ze St. Dizier, 
Lotrinsko, přičemž pec č. 1 z téže lokality pochází již z přelomu 11. 
a 12. století (Merluzzo 2010). V Čechách pracují první dvě vysoké 
pece v posledním desítiletí 16. století (1595 Strašice a 1596 Kovářská 
v Krušnohoří), na Moravě pak počátkem století následujícího 
(Janovice před rokem 1615, Adamov 1635, Kreps 1968).
V mimoevropské oblasti bylo produkováno a odléváno surové železo 
již od 5. stol. př.n.l. v Číně (nálezy zemědělského nářadí), produkce 
ve velkém měřítku je doložena od 3. stol. př. n. l. (Wagner 1999). 

dařilo identifikovat. Velkou pozornost by si z hlediska případné 
úlohy klášterů v organizaci důlní a zpracovatelské činnosti, tak 
jak ji známe ze západní Evropy, zasloužilo podrobné zpracování 
a vyhodnocení příslušných archivních pramenů.
Zmíněné období přináší řadu technologických a technických 
změn, jako je opuštění výroby ve velkých hutích situovaných v tra-
dičních železářských oblastech, přechod k rozdrobené výrobě při 
vesnických sídlech a konečně zavádění hamerské výroby, pro niž 
máme k dispozici několik archivních zpráv zmiňujících pouze její 
existenci snad od poloviny 13. století, jistě pak od století následují-
cího. Právě toto období přineslo řadu technických inovací vynuce-
ných změnami společnosti se vzrůstajícími nároky na její hmotné 
zásobování pro řemeslnou potřebu, stavby, hlubinnou důlní těžbu 
a vojenství (Nováček 2001, 289). Hmotné doklady pro hamerské 
provozy středověku až na výjimky doposud chybějí. Stejně tak 
neznáme způsoby zásobování, případně obchodu s výrobky, pro 
prvé období hamerské výroby. Od 14. století je prokázána čin-
nost obchodu prostřednictvím „železníků“, existence dálkového 
obchodu železem a specializovanými materiály i výrobky v rámci 
celého tehdejšího západního světa s využitím dálkového obchodu 
jak po souši, tak po moři, postupně přecházející do široce organi-
zované činnosti obchodních domů a společností.
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k metalurgii při středOvěké prOdukci 
stříbra na českOmOravské vrchOvině

petr hrubý, petr hejhal, karel malý

Příspěvek pojednává o všech zatím archeologicky dokumentovaných nálezech spojených se zpracováním stříbra a jeho hutněním na území 
Českomoravské vysočiny. Nejedná se pouze o pozůstatky pecí a výhní, ale i o další nálezy, jako jsou rudy, rudný koncentrát, nejrůznější 
strusky, technická keramika, dřevěné uhlí, olověný klejt, konečný produkt – stříbro a olovo i další doklady výroby drahého kovu. 
Příspěvek se snaží o zhodnocení artefaktů všeho druhu pocházejících z hornických a hutnických center 13. století, z období rozkvětu 
stříbrného hornictví.

klíčová slova: montánní archeologie – Českomoravská vrchovina – středověk – archeometalurgie – analýzy

to the metAllurgy At the meDievAl ProDuction of silver of BohemiAn-morAviAn highlAnDs

The contribution deals with all already archeologically documented findings related to the processing of silver and its compaction 
in the Bohemian-Moravian Highlands. It is not dealt only with remains of furnaces and forges but also with other findings such as ores, 
ore concentrate, various slags, technical ceramics, charcoal, lead litharge, the final product – silver and lead, and other records 
of production of precious metal. This contribution attempts to evaluate the artifacts of all kinds, from mining and metallurgical centers 
of 13th century, from the period of prime of silver mining.

key words: Mining Archaeology – Bohemian–Moravian Highlands – Middle Ages – Archeometallurgy – Analyses

Příspěvek pojednává o pozůstat-
cích metalurgické činnosti, vedoucí 
k  produkci drahých kovů, obsa-
žených v  polymetalických rudách 
na Českomoravské vrchovině. Látku 
představují tři záchranné archeolo-
gické výzkumy zpracovatelských are-
álů ze 13. století: na Starých Horách 
u Jihlavy v centru Jihlavska a u Čer-
nova na Pelhřimovsku (obr. 1). Jde 
o nálezy rud a koncentrátu, paliv, 
strusky, klejtu i konečného pro-
duktu, tj. stříbra a olova. Procesy 
jsou popsány od fáze praní a pro-
dukce rudných koncentrátů jako 
vstupní suroviny pro hutní zpraco-
vání. Zkoumané areály jsou ze širšího 
pohledu základními prvky v procesu 
produkce hlavního mincovního kovu 
v období dynamického vývoje pře-
myslovského státu po polovině 13. 
století. Obr. 1: Poloha zájmových lokalit na ortofotomapě ČR. 1: Černov-Cvilínek, 2: Jihlava-Staré Hory
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Obr. 2: Černov-Cvilínek. Celkový plán lokality
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toPografie lokalit

Cvilínek: Nachází se 550 m sv. od středu obce Černov (obr. 2–4). 
Nadmořská výška je 639 až 646 m. Lokalitu lze charakterizovat 
jako otevřené údolí s malým spádem, orientace S–J. Jde o menší 
a krátkodobý areál. Na ploše přes 1,28 ha byly nalezeny pozůs-
tatky pracovišť, na kterých byla vícefázově tříděna a roztloukána 
rudnina s obsahem polymetalických rud. Další jsou pozůstatky 
pecí, výhní a ohnišť, doprovázené metalurgickým odpadem. Podle 
nálezů keramiky a dendrochronologických dat řadíme komplex 
do druhé poloviny 13. století. Záchranný archeologický výzkum 
(2009–2010) probíhal v souvislosti s výstavbou dvou nádrží. Areály 
souvisejí s polymetalicky zrudněnou žilnou strukturou, která má 
směr SV–JZ a délku do 1000 m. Hlavním žilným minerálem byl 
bílý křemen (Litochleb 1996). Z rud byly zjištěny vtroušené sulfidy, 
ve kterých převažují pyrit, arsenopyrit a tmavý sfalerit, méně gale-
nit (tab. 1, obr. 5, 6 a 9). Tetraedrit, chalkopyrit, pyrhotin a pyrar-
gyrit jsou vzácné.

Obr. 3: Cvilínek na Cís. otisku stabilního katastru (1829, převzato 
ze serveru čúzk, upraveno). Na katastrech Černova i Chrástova jsou 
patrné porostové příznaky po někdejší těžbě 

Obr. 4: Černov-Cvilínek. Plocha tůň východ s pecemi, výhněmi, struskovišti, deponiemi rudniny, nádržkami a deponiemi dřevěného uhlí (výzkum 2010)
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lokalita objekt/vrstva druh Cu Zn Pb Ag As Sb Složení šlichu

Černov - Cvilínek 0594/0342 nádrž 1354 17050 1120 3121 120475 673 py, asp, ga>sf

Černov - Cvilínek 0600/0310 nádrž 250 3153 19118 351 25822 134 asp, sf, ga>, py

Černov - Cvilínek 0570/0316 nádrž 1146 18625 2401 2636 75919 500 sf, asp>ga, py

Černov - Cvilínek 0600/0310 nádrž 123 1552 10447 170 8920 48 asp, py, ga>sf

Černov - Cvilínek 0602/podloží nádrž 537 12020 7178 1578 33904 176 py, asp>ga, sf>ph

Černov - Cvilínek 0595/0313 nádrž 921 4947 2433 1918 20929 206 py, asp>ga, sf>ph

Černov - Cvilínek 0602/horní část nádrž 942 6518 3989 1582 24119 204 py, asp>ga, sf>ph

Černov - Cvilínek 0569/0118 nádrž 129 1870 8598 1517 12813 85 py, asp>ga>sf

Staré Hory III 5641/5339 nádrž 796 8967 34048 76 231 211 nest.

Staré Hory III 5664/6292 nádrž 91 412 1231 42 166 810 nest.

Staré Hory III 5699/6104 nádrž 107 515 1348 151 173 0 nest.

Staré Hory III 5643/6209 nádrž 94 462 972 37 179 30 nest.

Tab. 2: Šlichované sedimentární výplně objektů ve středověkých prádlech. Obsahy prvků v ppm

Tab. 3: Obsahy vybraných kovů v analyzovaných hutnických struskách (ppm), nalezených v referovaných lokalitách

Tab. 4: Obsahy vybraných kovů v analyzovaných kovářských struskách (ppm), nalezených v referovaných lokalitách

lokalita nálezová situace Cu Zn Pb Ag As

Černov - Cvilínek obj. 0585 459 813 35671 55 320

Černov - Cvilínek tůň Z, vr. 1165 868 1211 31692 18 0

Černov - Cvilínek vrs. 1165 1113 15709 14249 91 10

Černov - Cvilínek obj. 0621, vrs. 1128 1212 3577 20827 36 52

Černov - Cvilínek obj. 0617, vrs. 1187 1321 20730 13256 72 0

Černov - Cvilínek tůň Z, vr. 1165 1626 977 25191 16 80

Staré Hory III obj. 5518, 5195 2773 735 52 9317 180
Staré Hory III obj. 5584, vr. 5270 17749 2666 45 62018 110
Staré Hory III obj. 5551, vr. 5226 22721 912 112 16520 172
Staré Hory III obj. 5551, vr. 5233 27328 1704 52 27549 149
Staré Hory III obj. 5628, vr. 5322 51580 2500 91 35644 208
Staré Hory III vr. 5268 78662 2622 82 19061 316

lokalita nálezová situace Cu Zn Pb Ag As

Černov - Cvilínek vrstva 1207 257 108 47 2 0

Černov - Cvilínek vrstva 1200 345 163 32 0 422

Černov - Cvilínek vrstva 1207 1062 71 50 0 0

Staré Hory I 1634A/1375 (S1) 58 416 1 nest. nest.

Staré Hory I 1634A/1230 (S2) 90 210 270 nest. nest.

Staré Hory I 1634A/1230 (S3) 90 440 500 nest. nest.

Staré Hory I 1622A/2122 (S5) 330 8000 1200 nest. nest.

Staré Hory I 1622A/1377 (S11) 900 70 1000 nest. nest.

Tab. 1. Obsahy vybraných kovů v sulfidech (ppm) z deponií rudniny a ze sedimentů nádrží, n.d. – nestanoveno

lokalita nálezová situace Cu Zn Pb Ag As Sb Pozn.

Černov - Cvilínek galenit, obj. 0543 2300 16 n.d. 13894 0 3684 Separováno z křemene

Černov - Cvilínek galenit, obj. 0594 2224 60120 n.d. 10464 3505 1902 Separováno ze sedimentu

Černov - Cvilínek pyrit, z plochy 460 38 493 492 882 42 Separováno z křemene
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Tab. 6: Obsah některých kovů (ppm) v olověných závažíčkách, úkapcích a slitcích (ppm). Olovo nebylo stanovováno

Tab. 7: Jihlava - Staré Hory III. Obsahy barevných kovů v tavenině na povrchu analyzovaných keramických zlomků ze zahloubené stavby 3581 (ppm) 

Tab. 8: Jihlava – Staré Hory. Prvkové složení sekaného stříbrného slitku ze zásypu 
šachty 2672 podle RFE analýzy (D. Perlík) a podle EDX analýzy (K. Malý)

Tab. 5: Hmotnost závažíček z lokalit Staré Hory a Cvilínek 

lokalita nálezová situace hmotnost (g)

Jihlava - Staré Hory obj. 1634, vr. 1230 (závaží A) 67,296

Jihlava - Staré Hory obj. 1622, vr. 2122 (závaží B) 17,502

Jihlava - Staré Hory obj. 1634A, vr. 2123 (závaží C) 17,923

Černov - Cvilínek tůň východ, čtv. N1 29,161

Černov - Cvilínek tůň východ, čtv. O1, vr. 1160 25,380

Černov - Cvilínek poblíž obj. 0535 (závaží s otvorem) 22,565

lokalita druh předmětu nálezová situace Cu Zn Ag As Sb

Černov - Cvilínek závaží s otvorem poblíž 0535 1058 56 407 0 0

Černov - Cvilínek závaží válcovité tůň východ, čtv. N1 38 0 52 214 0

Černov - Cvilínek závaží válcovité tůň východ, čtv. O1, vr. 1160 19 0 41 0 0

Černov - Cvilínek Pb úkapek/slitek čtv. O1, vr. 1160 121 27 18 0 0

Černov - Cvilínek Pb úkapek/slitek čtv. O5, sběr 103 0 39 0 0

Černov - Cvilínek Pb úkapek/slitek poblíž 0581, sběr 21 0 12 0 0

Černov - Cvilínek klejt (PbO) objekt 0581, vr. 0231 2056 437 12 318 3

Jihlava - Staré Hory III Pb úkapek/slitek obj. 6607 59 141 22 nest. 249

Jihlava - Staré Hory III Pb úkapek/slitek obj. 6534 3830 11 2333 nest. 0

Jihlava - Staré Hory III Pb úkapek/slitek obj. 5554 14 1 1 nest. 121

Jihlava - Staré Hory I Pb úkapek/slitek obj. 2653 11 3 6 nest. 5

Jihlava - Staré Hory III Pb obsah tyglíku obj. 6607, vr. 6142 58,5 141,2 22 nest. 294
Jihlava - Staré Hory I Pb úkapek/slitek obj. 1622A 238 6 23 nest. 696

Jihlava - Staré Hory I Pb úkapek/slitek obj. 3543A 109 80 8 nest. 18

analyzovaný KE zlomek Cu Zn Pb Ag As Sb Cd Ba

KE 3581-3322/20 2,60 hmot.% 2621 51,22 hmot. % 348 1489 - 12 596

KE 3581-3323/4 1,99 hmot. % 6007 51,80 hmot. % 268 899 559 28 2020

prvek RFE analýza EDX analýza

Fe 0,371 % -

Ag 90,892 % 97,8%

Pb 8,520 % 1,8%

Bi 0,217 % -
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Staré Hory I a III: Lokalita se nachází asi 2060 m sz. od kostela 
sv. Jakuba Většího v centru Jihlavy (obr. 7). Podnětem výzkumů 
byly dopravní a bytové stavby v letech 2002–2006. Starohorská 
dislokační zóna směru SSV–JJZ je jednou z nejdůležitějších mine-
ralizovaných struktur Jihlavska. Je sledovatelná v délce 8,4 km 
ze Starých Hor k jihu. V místě zkoumaných areálů se její směr mění 
na SSZ–JJV. Minerály žiloviny jsou zastoupeny několika generacemi 
křemene, který je doprovázen bílým nebo nafialovělým barytem, 
lokálně chalcedonem a místy několika generacemi karbonátů. 
Z rudních minerálů je zastoupen pestře zbarvený sfalerit, galenit 
(obr. 8), méně chalkopyrit, arzenopyrit, pyrit a tetraedrit (Pluskal – 
Vosáhlo 1998). Lokalita představuje z hlediska své rozlohy, vyššímu 
objemu produkce i exkluzivnímu vztahu k Jihlavě jako prvořadému 
královskému městu, středověký „velkoprovoz“ a báňské centrum 
prvořadého významu, existující několik desetiletí (Hrubý 2011).

Obr. 5: Agregáty galenitu a pyritu v křemeni ze stařin na Cvilínku. 
Foto a úprava Petr Hrubý

Obr. 7: Jihlava-Staré Hory. Celkový plán lokality na ortofotu

Obr. 8: Jihlava-Staré Hory. Galenit v barytu. Foto P. Hrubý

Obr. 6: Agregáty a závalky sfaleritu, pyritu a galenitu v křemeni ze stařin 
na Cvilínku. Foto a úprava Petr Hrubý
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odběry, PříPrava a analýzy vzorků

Analýzy strusek a úkapků barevných kovů: Cílem analýz byla 
materiálová charakteristika, zjištění fyzikálně-chemických vlast-
ností včetně fázového a chemického složení. Strusky byly po očiš-
tění prohlédnuty pod binokulárním mikroskopem a byla u nich 
měřena magnetická susceptibilita (kapametrem KT-5). Z vybraných 
vzorků byly zhotoveny leštěné výbrusy, které byly vyhodnoceny 
pod mikroskopem a vyfotografovány. Na stejných vzorcích bylo 
stanoveno fázové složení metodou rentgenové práškové difrakce 
(na difraktometru STOE Stadi-P, za použití záření CuKα s germani-
ovým filtrem) a chemické složení „silikátovou“ analýzou (H2O – suše-
ním při 110 °C; +H2O – Penfieldova metoda; SiO2 a n.p. – vážkově; 
Fe2O3 – fotometricky; FeO – titračně K2Cr2O7; MnO – metodou AAS; 
CaO – titračně KIII; MgO – titračně KIII; CO2 – absorpčně; Al2O3 – tit-
račně KIII; SO3 – vážkově; S – gravimetricky jako BaSO4; TiO2 – foto-
metricky; K2O, Na2O – plamennou fotometrií). U vybraných vzorků 
byl stanoven obsah kovů metodou AAS. Specifická byla analýza 
prubířského kamene z Cvilínku pomocí elektronového mikoskopu 
s připojeným EDX analyzátorem, kdy byly hledány stopy po otě-
rech barevných a drahých kovů.

Obr. 9: Ruda a rudný koncentrát. 1–2: agregáty galenitu (PbS, obj. 0543, vr. 0138), 3–5: agregáty pyritu (FeS2, obj. 0535, vr. 0123); dole rudní koncentrát 
(pyrit, sfalerit, galenit, arsenopyrit) z výplní nádrže 0594 v prádle. Foto a úprava Petr Hrubý

Plošná půdní metalometrie v sítích 5 × 5 m, 1 × 1 m:  Půdní geo-
chemické vzorky v síti 1 × 1 m pro účely půdní metalometrie byly 
odebrány v provozních vrstvách a pracovním prostoru okolo pecí 
a ohnišť v lokalitě Cvilínek. Vždy byl odebírán cca 2 l vzorku této 
vrstvy a u každého vzorku pak bez výjimky cca 2 l svrchního pod-
loží, které bylo s provozním středověkým povrchem v kontaktu. 
Vzorky byly sušeny při pokojové teplotě do konstantní vlhkosti, 
sítovány, kvartovány a odebrané množství (navážka kolem 1 g) 
se vařilo v HNO3. Výluh byl filtrován a analyzován metodou AAS. 
Uhlíky a nezuhelnatělé makrozbytky: Na Cvilínku byly sledo-
vány uhlíky v nálezových situacích: a) výplně pecí a objektů v jejich 
blízkosti; b) kumulace uhlíků v pracovním prostoru okolo pecí 
a struskovišť; c) uhlíky uzavřené ve struskách, které jsou autentic-
kým dokladem hutnického paliva. Objem vzorků k plavení se pohy-
boval mezi 1,5–29 l. Celkem bylo proplaveno 357,2 l sedimentu. 
K flotačnímu plavení byla užita upravená verze linky „Ankara“. 
Vzorek byl následně vysušen při pokojové teplotě a makrozbytky 
rostlin byly vybrány a tříděny pod stereoskopickým mikroskopem 
(Katedra archeologie ZČU Plzeň, Petr Kočár, Romana Kočárová). 
Uhlíky byly analyzovány pomocí světelného mikroskopu. 
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doklady Produkce rudných koncentrátů

Rudný koncentrát nižší granuláže byl separován pouze v areálu 
středověkého prádla na lokalitě Černov-Cvilínek. Nádrže byly 
vyplněny i sedimenty s podstatným podílem sulfidů. Jsou to 
buď zrna, nebo automorfní krystaly (pyrit a senopyrit). Velikost 
zrn kolísá od zlomků milimetru po 5 mm. Byl zjištěn statisticky 
významný korelační vztah mezi Ag a Cu a mezi Ag a Sb ve šlichu 
(korelační koeficient 0,871 a 0,875). Statisticky významný je ale 
i korelační koeficient mezi Ag a Pb. Hodnota – 0,843 naznačuje, 
že Ag je zde vázáno nikoli na galenit, ale pravděpodobně na mine-
rály Ag-Cu-Sb. Odpovídajícím odpadem byl rmut bez užitkové 
rudy, který se koncentroval v okolí. Převážnou část tvořila žilně 
impregnovaná rula, menšinově bílý žilný křemen.
Hlavní funkcí prádla byla výroba rudného koncentrátu různého 
zrna několikastupňovým praním. Na Cvilínku se vzhledem k mak-
roskopickému tetraedritu zdá, že jedním z produktů mohl být 
i koncentrát sulfidů stříbra. Tento jistě menšinový produkt byl 
taven jen příležitostně a v takřka laboratorním množství. Aby 
mohly být rudy gravitačně odděleny, musela být rudnina nej-
prve granulometricky upravena na přibližně stejné zrno. Toho se 
docílilo roztloukáním a mletím a nejspíš i sítováním. Produktem 
byl komplexní sulfidický koncentrát získávaný ze všech texturních 
a strukturních typů rudniny, které neumožňovaly manuální sepa-
raci galenitu (srov. obr. 5 a 6) nebo sulfidů se stříbrem. Z praktic-
kého hlediska je pravděpodobné, že ze směsného koncentrátu byl 
galenit (popř. sulfidy stříbra) ručně vytříděn. Hutní se jednodušeji 
a nebyl proto důvod zvyšovat ztráty jeho ponecháním ve směs-
ném koncentrátu, který byl sice kvantitativně významnější, ale byl 
na stříbro chudý a vyžadoval komplikovanější úpravu i hutnění. 
Ručně vybíraný koncentrát galenitu s 60–70 % Pb může obsaho-
vat 0,3–2,5 % Ag (Holub – Malý 2012). 

Pozůstatky Pecí a výhní, nálezy Paliv 

Základní rozdělení a charakteristika: Tato skupina objektů 
je interpretačně nejproblematičtější (obr. 10–36). Z hlediska tech-
nických funkcí je nutné předpokládat několik pyrotechnologic-
kých procesů, jejichž přímými pozůstatky jsou právě tyto objekty 
(pražení rudy, hutnická tavba, zolovňování, shánění, přepalování 
stříbra, prubířství, slévačství, kovářství). 
a) plochá jednoduchá ohniště bez pozorovaných konstrukčních 
prvků: 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). Výplně byly analyzo-
vány na obsahy těžkých kovů nebo na technolity (strusky, úkapky 
kovů, feromagnetické fáze – tzv. okuje, namletá či drcená ruda). 
Tato ohniště mohou být situována samostatně, ve vzdálenosti 
v řádu metrů od důlních jam či obvalů, avšak běžné je jejich umís-
tění téměř na hranici někdejších obvalů, což budí dojem třídícího 
a pražícího pracoviště (provozu) přímo u paty haldy, kde se zpra-
covávala ruda vytěžená ze šachet. Pouze v jižní části lokality Staré 
Hory I se nacházelo větší a nejspíš nenáhodné uskupení, které 
však zároveň bylo i mimo pásmo těžby či dalších stop úpravy rud.
b) menší jámové pícky hruškovitého, kruhového či oválného tvaru 
bez pozorovaných konstrukcí: Jejich rozměry byly často jen několik 
desítek cm (max. do 20–40 cm), hloubky okolo 5–20 cm. Výplně 
jsou charakteristické přítomností zuhelnatělého palivového dřeva 
a uhlíků. Geochemické analýzy nebo analýzy na technolity byly 
provedeny jen výjimečně.

c) mírně zahloubené pece hruškovitého či oválného tvaru s pozorova-
nými konstrukčními prvky: Jedná se o objekty v hlavní ose s délkou 
okolo 1 m s plochým dnem, hloubka do 20–30 cm. V jejich výplních 
se může kromě provozních výplní a paliva vyskytnout i materiál 
jako haldovina nebo sídlištní vrstvy. Tyto objekty nesou stopy pro-
vozního žáru, zpravidla mají dochované provozní výplně s uhlíky 
a mají vypálené vymazané stěny a dno a mohou mít dochovanou 
kamennou konstrukci stěn s výmazem. Na Cvilínku byly doprová-
zeny i koncentracemi strusek v pracovním okolí.
d) ploché kamenné podezvívky nepravidelně čtyřhranného tvaru: 
Kromě podezdívky či základny větších rozměrů (často i přes 
1 × 1 m lze pozorovat i destrukci kamenů ze stěn (?) různé kuba-
tury. V pracovním okolí se nacházejí výrazné stopy žáru a kumu-
lace uhlíků. Strusky nebo jiný spektakulární metalurgický odpad 
nebyl pozorován. 
e) plošně dochované pozůstatky kamenných konstrukcí pecí větších 
rozměrů: Velikost je podobná jako u předchozí skupiny, nebyly 
však doloženy kompaktní kamenné základny popř. podezdívky, 
nýbrž jen tvarově charakteristická destrukce s možným názna-
kem obvodových stěn. Vnitřky pecí nesou evidentní stopy žáru 
s přítomností uhlíků.
f) Dobře dochované konstrukce obvodové stěny bez podezděné 
základny: Jde o jediný příklad pece čtverečné základny na Cvilínku 
(0916) se stopami žáru v provozní výplni, s uhlíky v pracovním okolí 
a s kamennou destrukcí, která je pozůstatkem nadzemní části. 
Viditelný metalurgický odpad v okolí doložen nebyl.
Pozůstatky pecí, výhní a ohnišť na Cvilínku: Skupinu definova-
nou velikostí a konstrukcí tvoří pozůstatky pěti pecí délky až 2 m 
a šířky asi 1 m, s kamennými podezdívkami pravidelného půdo-
rysu a někdy s dochovanou destrukcí stěn (obr. 10). U některých by 
mohlo jít o pražicí pece, tzv. štádla, kde se pražil rudní koncentrát 
(srov. obr. 38). Na druhé straně by stejně tak mohlo jít o vyspělejší 
typ šachtové hutnické pece s otevřenou výpustí (obr. 37). Některé 
z pecí se nalézají v bezprostřední blízkosti prádla. Půdní metalo-
metrie v síti 1 × 1 m v topeništích i v pracovním okolí pecí byla 
provedena u objektů 0900 a 0576, 0902, 0903, 0905 a 0916 (obr. 
12, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24). Maxima měřených prvků v topeništích 
některých objektů jsou spíše nižší, a to zejména ve srovnání s hod-
notami v areálu prádla mezi nádržemi a splavy.
Pozůstatky pecí, výhní a ohnišť na Starých Horách: Jedná se 
o více než desítku objektů, z nichž jen u některých lze uvažovat 
o spojitosti s hutnictvím nebo pražením (obr. 28–36). Z hlediska 
zachování technických a konstrukčních prvků se terénní situace 
jeví nedostatečné. Všechny relikty byly nalezeny jako jednotli-
vosti, takže nelze hovořit o přesvědčivých dokladech metalurgic-
kých pracovišť. V provozní výplni jediné takové výhně, jejíž výplň 
byla blíže zkoumána, nebyly zjištěny takové obsahy kovů, aby 
to umožnilo její jednoznačné technologické zařazení. Pouze u měl-
kých větších objektů, často s vazbou na obvaly jam, by mohlo jít 
o pracoviště, kde byla ruda po vytřídění pražena. 
Paliva: Významné koncerntrace uhlíků se nacházely v lokálních 
kumulacích i se struskami v pracovním prostoru okolo pecí. Uhlíky 
v topeništích byly analyzovány pouze na Cvilínku. Analyzovány 
zde byly dále uhlíky uzavřené ve struskách pracovních meta-
lurgických areálů. Druhové spektrum uhlíků ve struskách se liší 
od uhlíků z pecí. Strusky obsahovaly výhradně uhlíky buku a břízy 
s malou příměsí dalších druhů. Jde o selekci vysoce výhřevných 
dřevin. U uhlíků z pecí či z pracovního prostoru v jejich okolí je 
vyrovnaný podíl jehličnanů (jedle, smrk, jedle/smrk) a listnatých 
dřevin (buk, bříza, olše, topol/vrba). Některé z pyrometalurgických 
úkonů (pražení, vyhřívání pecí?) nevyžadovaly selektovaný druh 
paliva jako hutnické tavby.
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Obr. 10: Černov-Cvilínek. Pozůstatky pecí a výhní 
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Obr. 11: Černov-Cvilínek. Pec 0900. Foto ARCHAIA Brno

Obr. 12: Černov-Cvilínek. Pozůstatek pece 0900 s metalogramem Ag v pracovním okolí (síť 1×1 m). Foto ARCHAIA Brno
Obr. 14: Černov-Cvilínek. 

Pec 0903. Foto ARCHAIA Brno
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Obr. 13: Černov-Cvilínek. Pozůstatek pece 0900 s metalogramem Pb v pracovním okolí (síť 1×1 m). 
Foto ARCHAIA Brno

Obr. 14: Černov-Cvilínek. 
Pec 0903. Foto ARCHAIA Brno
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Obr. 15: Černov-Cvilínek. Pozůstatek pece 0903 s metalogramem Cu v pracovním okolí (síť 1×1 m). Foto ARCHAIA Brno

Obr. 16: Černov-Cvilínek. Pozůstatek pece 0903 s metalogramem Pb v pracovním okolí (síť 1×1 m). Foto ARCHAIA Brno
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Obr. 17: Černov-Cvilínek. Pec 0905. Foto ARCHAIA Brno

Obr. 18: Černov-Cvilínek. Pozůstatek pece 0905 s metalogramem Ag v pracovním okolí (síť 1×1 m). Foto ARCHAIA Brno
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Obr. 19: Černov-Cvilínek. Pozůstatek pece 0905 s metalogramem Cu v pracovním okolí (síť 1×1 m). Foto ARCHAIA Brno

Obr. 20: Černov-Cvilínek. Pozůstatek pece 0905 s metalogramem Pb v pracovním okolí (síť 1×1 m). Foto ARCHAIA Brno
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Obr. 21: Černov-Cvilínek. Pozůstatek pece 0905 s metalogramem Zn v pracovním okolí (síť 1×1 m). Foto ARCHAIA Brno

Obr. 22: Černov-Cvilínek. 
Pec 0902. Foto ARCHAIA Brno
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Obr. 23: Černov-Cvilínek. Pozůstatek pece 0902 s metalogramem Ag v pracovním okolí (síť 1×1 m). Foto ARCHAIA Brno

Obr. 24: Černov-Cvilínek. Pozůstatek pece 0902 s metalogramem Pb v pracovním okolí (síť 1×1 m). Foto ARCHAIA Brno
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Obr. 25: Černov-Cvilínek. 
Pozůstatek pece 0914. Foto ARCHAIA Brno 

Obr. 26: Černov-Cvilínek. 
Pozůstatek pece 0916. Foto ARCHAIA Brno

Obr. 27: Černov-Cvilínek. 
Pozůstatek pece 1900. 

Foto ARCHAIA Brno
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Obr. 28: Jihlava-Staré Hory I a III (2002, 2004–2006). Výběr půdorysných situací pozůstatků ohnišť, pecí a výhní



39

Obr. 30: Jihlava-Staré Hory III (2006). Pozůstatek pece 5682 
Foto ARCHAIA Brno

Obr. 31: Jihlava-Staré Hory III (2006). Pozůstatek pece 0913. 
Foto ARCHAIA Brno

Obr. 29: Jihlava-Staré Hory I a III (2002, 2004–2006). Výběr půdorysných situací pozůstatků ohnišť, pecí a výhní
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Obr. 32: Jihlava-Staré Hory I (2002). Pozůstatek pece 2597. Foto ARCHAIA Brno

Obr. 34: Jihlava-Staré Hory I (2002). Pozůstatek pece 1589. Foto ARCHAIA Brno

Obr. 35: Jihlava-Staré Hory III (2006). Pozůstatek pece 3553. Foto ARCHAIA Brno

Obr. 33: Jihlava-Staré Hory III (2006). Pozůstatek 
pece 5651. Foto ARCHAIA Brno

Obr. 36: Jihlava-Staré Hory I (2002). Pozůstatek pece 
2673. Foto ARCHAIA Brno
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Obr. 37: 1: huť s šachtovými pecemi, výřez z knižní iluminace z konce 15. století (pravděpodobně mistr Matouš); 2: šachtová pec s hutníky při práci. 
Annaberský oltář (1521)

Obr. 38: Pražení rudy v tzv. štádle. 
Výřez z vyobrazení Annaberského oltáře (1521)

strusky a struskoviště

Cvilínek: Výzkumem v roce 2009 byly nalezeny strusky jako jednot-
livosti. Až výzkumem tůní (2010) bylo odkryto několik struskovišť 
s různými typy strusek (obr. 39–40, tab. 4 a 5), které jsou indikátorem 
hutnických i kovářských provozů. Množství strusek lze odhadnout 
na tisíce a hmotnost na stovky kilogramů. Hutnické strusky jsou na 
lomu tmavší, místy se skelným leskem, běžně s lasturnatým lomem, 
porozita je nižší, uzavřeniny uhlíků výjimečné. Tvar je nístějovitý, 
nepravidelný i plochý. Velikost je proměnlivá od několika cm až 
po kusy 15 cm velké. Zvláštní skupinu tvoří strusky, jejichž velikost je jen 
do 2 cm a jsou nacházeny v akumulacích (obr. 4 a 39:3, 4). Chemickým 
složením, tvarem i velikostí se lišily strusky drobné frakce (druhotně 
rozemleté) a z deponií (kapkovité, tyčkovité a ploché), vzniklé nejspíš 
odlišným postupem, přičemž pravděpodobné je, že mohlo jít o první 
tavbu (obr. 39). Obsahují nejvíce Zn (ze sfaleritu, Zn přechází při tavbě 
většinově do silikátů), Ag (soustřeďuje se většinově v sulfidech) a nej-
méně Pb (bylo přidáváno až v dalších tavbách).
Výrazná kumulace hutnické strusky se nacházela v tůni západ 
na ploše okolo 4–6 m2. Jednalo se o strusky vyšší hustoty a malé 
porozity, čedičovitého lomu a štěpu, tmavších odstínů. Na povrchu 
byly většinou stopy tečení v roztaveném stavu. Velikosti se pohy-
bovaly od zlomků délky 1–5 cm po větší kusy délek 10–15/18 cm. 
Odhadovaný počet jsou stovky až tisíce kusů. Struskoviště vypl-
ňovalo příkop (náhon?) vedený souběžně s potokem. Významná 
kumulace strusek (1166) na ploše cca 1,5 m2 se nacházela 
na východním břehu nedaleko potoka. Barva byla tmavá až šedo 
béžová struska velikostí ca 2–4,5 cm vyšší hustoty a malé porozity, 
sklovitého lomu a štěpu. Na povrchu byly stopy tečení v roztave-
ném stavu. Ačkoliv se charakterem neliší od klasických hutnických 
strusek velkých rozměrů, jsou výrazně menší. Jde o kapkovité 
a tyčinkovité nebo tenké ploché kousky, vzniklé odkápnutím 
jako by v malém množství. V některých struskách byl pozoro-
ván výskyt zapečeného uhlí a mletý křemen. Strusky byly také 
v objektu obdélného tvaru s plochým dnem v jihozápadní části 
plochy. Šlo o uloženiny z jemně mleté brekcie s vyšším podílem Fe. 
Staré Hory: Vyjma fragmentů nalezených po prošlichování byly 
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strusky nalezeny buď v druhotných pozicích (ve výplních zahloube-
ných staveb), nebo v objektech bez bližšího určení (obr. 41). Strusky 
z lokality Staré Hory III pravděpodobně pocházejí z některé fáze 
hutnění stříbra. Mají zvýšené obsahy Ag a obvyklé As, extrémně 
vysoké obsahy Pb, Cu, Zn, Sb; časté jsou extrémně vysoké obsahy 
Ba (baryt je nerostem rudních žil). V některých vzorcích jsou vysoké 
obsahy Pb (až  8 hmot. %), což není obvyklé, neboť olovo samo 
bylo produkovanou komoditou. Zbytkové obsahy Ag jsou nízké. 
Strusky tvoří výrazně malý soubor. Nízké obsahy Ba v některých 
vzorcích by mohly ukazovat původ z jiných žil než starohorských, 
kde je baryt častý.
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Obr. 39: Černov-Cvilínek. Výběr různých typů strusek. 1: prádlo, vrstva 0245; 2: objekt 0585 s vazbou na stavbu 0598 (čtv. HR D1); 
3: namleté strusky z obj 0510 (vrstva 0153); 4: kumulace strusek z vrstvy 1166 (tůň východ, N2). Foto a úprava Petr Hrubý.
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Obr. 40: Černov-Cvilínek. Výběr různých typů strusek. 1: hutnické strusky z kumulace 1168 (tůň východ, čtv. N3); 2: struska s uhlíky (obj. 0583, 
vrst. 0271); 3: strusky z kumulace 1160 (Tůň východ, čtv. N1). 
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rudní (hutní) olovo a další stoPy mainiPulace s kovy

Klejt: Ojedinělým nálezem je plochý výlitek klejtu nalezený v záni-
kových výplních příkopu na lokalitě Cvilínek. Rozměry klejtu jsou 
34 × 43 mm, tloušťka je maximálně 6 mm (obr. 42:16). Obsah kovů 
v klejtu naznačuje jeho vznik nejpravděpodobněji při zolovňo-
vání a následné oxidaci taveniny Pb bohaté stříbrem metodou 
shánění (tab. 7). Zbytkové obsahy Ag jsou zanedbatelné (12 ppm). 
Jestliže tedy klejt (PbO) vzniká záměrnou oxidací stříbrem boha-
tého rudního olova jeho odháněním, kdy produktem v tavicím 
kelímku či misce je tzv. hertovní stříbro, pak jeho přítomnost 
na hornicko-hutnických lokalitách by tak měla být indikátorem 
produkce stříbra. Na druhé straně mohl být klejt vedle dalšího vyu-
žití v tavbách používán jako jedna z pomůcek prubíře. Na střepu, 
na jehož povrchu byl nanesen klejt, se přepalováním zbavovalo 
stříbro nežádoucích příměsí způsobujících malou kujnost (Vitouš 
1974, 69). Nálezy klejtu nejsou na našem území z metalurgických 
lokalit známy, nejbližší analogií je hutnický areál Johanneser 
Kurhaus v Harzu s nálezy plochých výlitků klejtu z kontextu 13. 
století (Alper 2003, 313–317). 
Úkapky olova: Indikátorem hutnické či prubířské praxe byly úkapky 
olova (obr. 42:1–13, 17, 18; obr. 43, tab. 7). Nejvíce jich bylo nalezeno 
na Cvilínku. Jednalo se o mnohotvaré slitky délky 88–15 mm, šířky 
42–10 mm, tloušťky 14–5 mm a hmotností 78–3 g. Analyzovány 
byly 3 exempláře (srov. tab. 7). Úkapky z Cvilínku vykazují odlišné 
obsahy kovů než nálezy z jihlavských Starých Hor, přičemž ale 
chemismus je podobný (Malý nepublikovaná data). Obsahy stří-
bra v nich jsou 1–23 ppm, tj. lze hovořit o záměrně odstříbřeném 
olovu. Pouze v jednom případě byl na Starých Horách nalezen 
úkapek, kde byl obsah stříbra 0,23 %. I zde může jít o nechtěný 
únik při shánění, ale i o doklad zkoušené olověné rudy, kdy obsah 
stříbra v úkapku může odpovídat obsahu stříbra ve zkoušené 
rudě. Větší množství úkapků pochází z hornické lokality Havírna 
u Štěpánova nad Svratkou ze 13.–14. století (J. Doležel, ústní sdě-
lení). Nalezeny byly také na zpracovatelské lokalitě Stříbrník 
u Pláničky na Horažďovicku (Červený 2007, 119). 
Olověná závažíčka: Byla nalezena na Cvilínku a na Starých 
Horách (obr. 44, tab. 6). Metrologický rozbor (L. Macháňová) 
nálezů ze Cvilínku naznačuje, že jde o závaží uncová (1 unce = 
1/8 hřivny). Nejtěžší závaží (29,161 g) odpovídá unci kolínského 
systému (Wachowski 2010, 206, 208; Hunka – Paleček – Ušiak, 379). 
Menší závaží (25,3801 g) na hornických lokalitách analogii nemá. 
Nejlehčí závaží (22,5651 g) by mohlo odpovídat 1/8 hřivny o váze 
cca 180 g. Závaží 1 a 2 jsou vyrobena z odstříbřeného olova. 
Výjimku představuje závaží se středovým otvorem, které má 
zvýšené obsahy Cu, Zn i Ag. 
Také na Starých Horách byla nalezena tři olověná závažíčka 
(obr. 44: A–C). Závaží B s hmotností 17,502 g odpovídá vídeňskému 
lotu. Diskovité závaží C se s hmotností 17,923 g standardu blíží. 
Největší ze závaží má hmotnost 67,296 g. Závaží byla nalezena 
např. v hornické lokalitě Stříbrník na Horažďovicku či u Claustal-
Zellerfeld v Harzu (Alper 2003, 311; Červený 2007, 119, obr. 12). Stejná 
pocházejí v počtu více než 10 kusů z hornického centra 13.–14. sto-
letí Havírna u Štěpánova nad Svratkou (J. Doležel, ústní sdělení). 
Spíše než s obchodem souvisí s přítomností prubíře. U závaží jsme 
odkázáni na nejstarší prameny z poloviny 16. století, kterými je 
hlavně Kniha o prubířství Lazara Erckera, pramen téměř o 300 let 
mladší. Vedle dělení a počítání vah, ale i faktu, že závaží se v raném 
novověku vyráběla odléváním ze stříbra nebo mosazi a nikoliv 
z olova, Ercker popisuje jejich úpravu a kalibraci po odlití. V 16. 
století je kompletní sada závaží tvořena 13 kusy. Ercker udává 
hmotnost na loty, tj. polovinu unce (Vitouš 1974, 75–81). V Sedmé 
knize pak Agricola popisuje praxi, při níž byly prubířské tyglíky 

i kupelační misky (kapelky) pro závěrečnou fázi oddělování Ag 
od Pb často vyráběny právě o obsahu jedné unce. Uncová závaží 
větší hmotnosti se používala i pro největší vážky na odvažování 
rud, kovů a přídavků při průbě (Ježek – Hummel 1976, 198, 229). 
Závaží uncová se na Starých Horách neobjevila. Může jít o regio-
nální odlišnost nebo orientaci na jiná centra.
Technická keramika: Tato skupina představuje menšinovou 
složku nálezů. V jednom případě lze na Starých Horách hovořit 
o větším kelímku s trojbokým ústím a s vysokým podílem jem-
ného grafitu (obr. 45:3). Nepřímým dokladem nenalezeného taví-
cího kelímku je olověný obsah z lokality Staré Hory III (obr. 43:1). 
Významnou skupinu představuje soubor zlomků keramiky s tave-
ninou na povrchu, nalezený v zánikové výplni stavby na lokalitě 
Staré Hory III (obr. 45:1–2). Jednalo se o homogenní soubor osmi 
zlomků, jejichž hmota byla druhotně tepelně postižena žárem, 
povrch byl hrubší, s vybublanými či vyžíhanými póry. Na vnějších, 
ale zejména na vnitřních stranách střepů se dochovala místy sklo-
vitá kovová tavenina. Většinou jsou „nálepy“ bez lesku, silně porézní 
a pouze u některých vzorků lze místy pozorovat sklovitý vzhled. 
Nálepy jsou na plochách okolo 4 × 3 cm a s tloušťkou do 2 mm. 
U jednoho fragmentu byly zjištěny tři stříbřité kovově lesklé kuličky. 
Stříbro v nich bylo potvrzeno kvalitativní mikrochemickou zkouš-
kou s dichromanem draselným; kvantitativně nebyl vzorek ana-
lyzován (obr. 46, tab. 8). Nálepy vznikly za zvýšené teploty a mají 
charakter „struskových“ povlaků. Povlaky mají vysoké obsahy Pb 
a Cu; zvýšené jsou také Ag, Zn, As. 
Prubířský kámen: Mezi prubířské pomůcky je možno zařadit vál-
covitou tyčinkou z grafitického kvarcitu s matně leskle hlazeným 
povrchem a obroušenými tupě zahrocenými konci (obr. 42:15). 
Délka je 35 mm a průměr 5 mm. Nalezena byla v příkopu ohrazení 
na Cvilínku. Na předmětu bylo zjištěno několik desítek otěrů barev-
ných a drahých kovů. Jejich kvantitativní chemické složení nebylo 
možné stanovit a chemické složení bylo ovlivněno i oxidačními 
postdepozičními procesy. Na základě kvalitativního posouzení lze 
stopy rozdělit do skupin 1) agregáty Cu-Zn slitin s poměrem kovů 
v rozmezí 5/2–2/1, v některých případech zjištěno i malé množství 
Ni, dále 2) stopy po slitinách složených z Sn a Pb, kdy poměr těchto 
kovů kolísá, vždy převažuje Sn nad Pb. Následně 3) agregáty tvo-
řené čistým Pb nebo Pb s malým obsahem As na hranici detekce, 
4) ve dvou případech stopy Ag a 5) v jednom případě zjištěna stopa 
po slitině Au-Ag v poměru zhruba 2/1 (obr. 47). Tyčinku lze ozna-
čit za prubířský kámen, s jehož pomocí se otěrem a srovnáváním 
s otěrem referenční škály tzv. stíracích jehel, přibližně stanovovala 
ryzost zkoušeného kovu (Vitouš 1974, 53–54). Lze předpokládat, 
že předmět sloužil na různých místech a při ověřování slitin růz-
ného typu, které nebyly primárně zpracovávány na Cvilínku, poně-
vadž ve zdejších rudách se Au, Sn a téměř ani Cu nenachází. 
Slitek ryzího stříbra na Starých Horách: Jedná se o plochý slitek 
stříbra nepravidelného podélného tvaru. Jeho povrch je z jedné 
strany rovný, pokrytý nepravidelnými vrásami, což lze považovat 
za otisk dřevěné, kamenné nebo hliněné podložky (obr. 49, tab. 
9). Povrch druhé strany nepravidelný, nerovný, pokrytý četnými 
drobnými prohlubněmi. Barva na povrchu je šedočerná s nábě-
hem do tmavě fialova. Dvě strany okraje slitku nesou stopy podél-
ného a příčného dělení sekáním. Hmotnost slitku před analýzou 
činila 36,025 g. Délka je 56,4 mm, šířka 18,1 mm, maximální výška 
8,8 mm a výška 4,4 mm. Metalografický rozbor prokázal s vysokou 
pravděpodobností jeho lokální původ z místních rud. Předmět má 
vysokou ryzost (97,84 % Ag) a slitina je homogenní. Podle povr-
chových stop je zřejmé, že stříbro bylo odlito volně na rovnou 
podložku. Výsledný tvar vznikl dělením původního většího kusu.
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Obr. 41: Jihlava-Staré Hory III 
(výzkumy 2004-5, 2006). Ukázky šlichem 
separovaných hutnických strusek 
(6561-6292), obsažených v rozemleté 
a proprané rudnině (6561-6292) 
a tzv. kovářských okují, resp. aerosolových 
feromagnetických spečků z dýmu 
předpokládaných kovářských výhní. 
Foto: K. Malý

Obr. 42: Černov-Cvilínek. Doklady metalurgie a prubířství. 1-14, 19: Úkapky olova; 20: klejt; 16-18: olověná 
závažíčka; 15: prubířský kámen. Foto a úprava Petr Hrubý 
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Obr. 43: Jihlava-Staré Hory I a III (výzkumy 2002, 2004-5 a 2006). Ukázky dokladů zpracování olovnatých a stříbrných rud. Amorfní, 
nebo houbovité slitky a úkapky olova jsou pravděpodobně odpadem po zolovňování ušlechtilých stříbrných rud, nebo odpadem 
po vyhutnění olovnatých rud

Obr. 44: Olověná závaží, pravděpodobně doklad prubířství. 
1-3: Černov-Cvilínek, foto a úprava P. Hrubý. 
A-C: Jihlava - Staré Hory I a III. 1. Kresba: D. Káchová

Obr. 45: Jihlava-Staré Hory I (výzkum 2002). Zlomky tavící keramiky 
(kelímek a střepy). Foto archiv ARCHAIA Brno. 
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Obr. 46: Jihlava-Staré Hory III (výzkum 2006). Keramické střepy
používané při některém z metalurgických procesů, pravděpodobně 
zkušební (prubířské) tavbě. Na povrchu mají sklovité spečeniny
s obsahy barevných kovů včetně globulek stříbra (dole). 
Nalezeny byly ve výplni stavby 3581. Foto archiv ARCHAIA Brno.

Obr. 47: Černov- Cvilínek. EDX analýza povrchových stop po otěru 
barevných a drahých kovů na kvarcitové tyčince, považované 
za prubířský kámen.
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Obr. 48: Černov-Cvilínek. Sídlištní areál se zahloubenými stavbami a s mladším příkopem na východním břehu dolní nádrže (2009).

Obr. 49: Jihlava-Staré Hory I (výzkum 2002). Stříbrný odlitek 
ze zásypu menší jámy 2672 v blízkosti zahloubených dřevohliněných 
staveb v severní části lokality. Foto archiv ARCHAIA Brno. 
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PravděPodobná metalurgická Praxe Při Produkci 
stříbra na vysočině

Otázka vodního pohonu: V souladu s vývojem v jiných mon-
tánních regionech Evropy lze konstatovat, že i na Českomoravské 
vrchovině se zpracovatelské provozy pravidelně nacházely 
u vodotečí využívaných přinejmenším při flotační úpravě rud 
a k pohonu rudních mlýnů (Bartels – Fessner – Klappauf – Linke 
2007, 146–189; Rous – Malý 2004; Malý – Vilímek – Vokáč – Zimola 
2007; Schwabenicky 2009, 87–90). Na Cvilínku bylo využívání vodo-
teče k praní rudniny a k výrobě rudných koncentrátů prokázané. 
Na Starých Horách I bylo prádlo rovněž navázáno na menší vodo-
teč. Na Starých Horách III se přirozený zdroj vody do prádla nena-
chází a je pravděpodobné, že k tomu byla použita voda čerpaná 
ze šachet, které se nacházejí jen v několikametrové vzdálenosti. 
Ne zcela vyřešena zůstává otázka využívání vodotečí pro pohon 
dmychadel pecí. Pozůstatky pecí jsou na Cvilínku od vodního toku 
vzdáleny 12–49 m, přičemž výškový rozdíl od úrovně potoka může 
být zanedbatelný, ale může činit i několik metrů. Pokud tedy vylou-
číme možnost, že by k nim nadzemními dřevěnými náhony, jejichž 
existenci těžko doložit, vedla voda pohánějící kola a odtud měchy, 
jedná se nejspíš o pece s ručním dmýcháním (např. obr. 37). 
Pražení: Sulfidy a sulfosoli stříbra byly v raně novověké praxi pra-
ženy dvakrát, olověné rudy alespoň třikrát. Při prvním mírněj-
ším pražení byla ruda zbavena síry i plynokapalných uzavřenin. 
Při druhém pražení unikaly těkavé sloučeniny nežádoucích příměsí 
(As, Zn, Sb, Hg), čímž se snížilo riziko vzniku tzv. míšní. Ztrátám 
při pražení se předcházelo oxidací síry v rudách při nižší teplotě 
a rychlým zvýšením teploty při druhém pražení. Produktem byl tzv. 
praženec, tj. řízeně vyrobený oxid kovů obsažených v rudě, který 
byl následně redukován (Holub – Malý 2012). Handicapem výzkumu 
na Starých Horách i na Cvilínku je v tomto směru absence pražence 
v nálezech. Objekty 0900 a 0902 mimo vazbu na potok se podo-
bají objektu 734 z lokality Johanneser Kurhaus, považovanému 
za štádlo (Alper 2003, 133). Odlišný je objekt 0916 v prádle, který 
může být pozůstatklem štádla (obr. 26 a 38). Konstrukční pojetí je 
u všech pecí na Cvilínku rozhodně vyspělejší než na Starých Horách. 
Štádla lze předpokládat buď přímo v prádle, nebo nejvýše 30 m 
od něj, popřípadě mohou být v místě ručního roztloukání rudniny.
Hutnické tavby galenitových rud: V souvislosti s diskusí o nále-
zech na Cvilínku přináší model tavby pražence galenitové rudy 
M. Holub a K. Malý (2012). Proces začínal vyčištěním pece od před-
chozí tavby a vymazáním směsí dřevěného uhlí a hlíny, pak se pec 
založila a vyhřívala. Postupně se přidávala lehce tavitelná olov-
natá struska, která se dmycháním roztavila a později sloužila jako 
tavidlo ve vsázce. Přidáváním klejtu i olova se snižovala teplota 
tavení pražence a nepřímo i viskozita a v nístěji pod dřevěným 
uhlím se udržovalo redukční prostředí. Snížení ztrát v redukční 
tavbě se dosahovalo čistotou koncentrátů, popř. přidáváním 
koláčů protaveného kamínku z kyzů železa, klejtu a nístějového 
olova. Viskozita taveniny při redukci se postupně snižovala i vná-
šením železitých strusek nebo železné rudy. Pokud struska již záhy 
začala vytékat výpustí ven, vhazovala se zpět do pece, dokud 
nebyla vsázka dostatečně protavená. V šachtě pece začaly mezi-
tím vznikat kapénky kovu z klejtu i přidaného olova, koncentrovaly 
v sobě kovy uvolňované z pražence, spojovaly se do větších kapek 
a od určité velikosti se začaly gravitačně oddělovat. Produktem 
redukčních taveb bylo stříbrem obohacené olovo (Herdblei). 
Klesalo do nístěje pece a výpustí do jámy v předpecí, kde se mísilo 
s chudým olovem udržovaným zde v roztaveném stavu a obo-
hacovalo jej stříbrem. Oxidické fáze (PbO a CuO) se z chladnoucí 
taveniny oddělovaly díky nižší hmotnosti, v předpecí se shrno-
valy a  znovu hutnily. Vyrobené stříbrem bohaté olovo z předpecí 
se vsazovalo do sháněcí pece k přeměně na kysličníky, pokud 
možno nepřetržitě v tekutém stavu. Při tavení železem bohatých 
rud je přirozeným eutektikem málo viskózní fayalitová struska 

s vysokým obsahem železa a draslíku. Složení strusky bez přidá-
vání tavidel je závislé mj. na složení hlušiny v rudě i výmazu pecí 
(Holub – Malý 2012). 
Hutnické strusky z Cvilínku s nejvyššími obsahy Ag, mají zároveň 
nejnižší obsah As, jehož nositelem je arsenopyrit, takže nevznikly 
hutněním komplexního sulfidického koncentrátu, nýbrž koncen-
trátu galenitového s možným stopovým podílem sulfidů stříbra. 
Na rozdíl od koncentrací strusek po hutnění polymetalických rud 
v tůni západ, nebo deponií specifických typů hutnických strusek 
v tůni východ, nebylo v pracovním okolí žádné z pecí nalezeno 
srovnatelně přesvědčivé množství hutnického odpadu. To vede 
k doměnce, že tyto relikty, jakkoliv jsou spektakulární, nejsou pozůs-
tatky hutnických pecí, nýbrž jiných zařízení a že místem, kde pravi-
delné redukční tavby prokazatelně probíhaly, je nejbližší okolí těchto 
struskovišť. Je ale také možné, že různé fáze hutnických operací pro-
bíhaly i v nalezených pecích, ovšem režim taveb byl jen občasný 
a vsázky maloobjemové. Odpad v podobě strusek se mohl na strus-
koviště svážet a zde rozbíjením a mletím připravovat pro další tavby. 
Z konstrukčního hlediska vypovídají nalezené relikty pecí o rozmě-
rech a tvaru základny, v jednom případě o mocnosti stěn, avšak nelze 
již odvozovat původní výšku pecí, výpust, zadní stranu s dyznou 
apod. Kruhová jamka 0912 s dnem vystlaným plochými kameny 
vedle objektu 0902 (obr. 10 a 23–24) by snad mohla být objektem, 
kam se v době redukční tavby v šachtové peci vkládalo odstříb-
řené roztavené olovo. Postrádáme zde však úkapky olova, hutnické 
strusky. S opatrností možno uvažovat o některé závěrečné fázi hut-
nění s minimálním množstvím odpadu v podobě strusek.
Zolovňování, shánění, prubířství: Za nechtěný únik při shá-
nění lze s opatrností považovat četné úkapky olova (obr. 42–43). 
Mohly být vstupní surovinou pro zolovňování, kdy se chudé olovo 
roztavilo v tyglících a v něm se rozpouštěly rudy stříbra, které 
se tak zbavovaly nežádoucích prvků (S, As, Sb) a redukovaly se. 
Ze vzniklé slitiny pak bylo Pb oxidační metodou v roztaveném 
stavu oddělováno sháněním a separovalo se stříbro. Mohly být 
i součástí výbavy prubíře, který odstříbřené olovo používal při 
řadě testů. Z hlediska tvaru, rozměrů, ale i lokálních koncentrací 
olova a stříbra v půdě, zaujme na Cvilínku mělká kruhová pec 0576 
(průměr 1 m) na okraji prádla. Může jít o pozůstatek nízké šach-
tové pece. Nelze ale určit, kde byla výpusť a kde dyzna. V nápadné 
vazbě na těleso je obsah Ag, méně As a v předpecí ještě Pb v půdě. 
Mohlo zde tedy probíhat např. zolovňování a shánění. Nedaleko 
od obytného areálu na Cvilínku s nálezy olověných úkapků, klejtu 
či prubířského kamene zaujme dvojice pecí 0903 a 0905. U druhé 
jmenované byly zjištěny vysoké obsahy Ag a Pb v tělese a výpl-
ních pece, dále i vysoké obsahy Cu a současně absence anomálií 
As nebo Zn. Pec mohla sloužit ke zpracování např. již předtím upra-
vené vsázky nebo vsázky bohaté na Ag, kterých byl menší objem. 
Může jít o polyfunkční pracoviště, kde se mohly provádět různé 
fáze hutnických operací včetně shánění nebo i průby. Vzájemná 
vzdálenost pecí (4,2 m) umožňuje např. rychlé přenášení tavenin 
v kelímcích pomocí tyglíkových kleští z jedné pece do druhé s mini-
mální ztrátou teploty. Za indikátory prubířských taveb lze považo-
vat i zlomky keramiky ve výplni stavby 3581 na Starých Horách III, 
kde byla zjištěna kovnatá tavenina a vysokými obsahy Pb a přítom-
ností ryzího stříbra. 
Produkce stříbra: Přímým dokladem produkce přepalovaného 
stříbra je sekaný slitek ze zásypu jámy v lokalitě Staré Hory I (ryzost 
984/1000, hm. 36 g; obr. 49, tab. 9). Zajímavé zjištění přináší srov-
nání se starohorským závažím B, které svou hmotností odpovídá 
vídeňskému lotu (17,5 g). Hmotnost slitku pak představuje téměř 
přesný dvojnásobek této jednotky. Surové hutní stříbro bylo dílem 
přepalováno (tj. zbavováno posledních nežádoucích příměsí 
a prvků) v dílnách v místech jeho těžby a hutnění. 

K METALURGII PŘI STŘEDOVĚKÉ PRODUKCI STŘÍBRA
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Pokus o nástin organizační struktury 
a sociálního statutu hornicko-hutnických 
lokalit ve 13. století 

Organizační struktura menších úpraven a hutí na Vysočině byla 
po polovině 13. století výsledkem předchozího vývoje v nejstarších 
ohniscích hornické kolonizace Vysočiny (Jihlava, Havlíčkobrodsko), 
ovšem jejím základem byly ještě starší právní zvyklosti, přinesené 
ze starých báňských regionů Evropy. Byla teoreticky vymezena 
právním rámcem tří našich nejstarších horních zákoníků, které se 
v rychlém sledu měnily. Počátky lokality na sklonku šedesátých 
let 13. století spadají do doby platnosti listiny A jihlavského hor-
ního práva (Iura civium et montanorum civitatis Iglaviensis). Někdy 
okolo roku 1290, kdy mnohé z těchto provozů s vysokou pravdě-
podobností stále fungují, byl kodex nahrazen listinou B a o deset 
let později novým zákoníkem Constitutiones iuris metallici Wenceslai 
II., Ius regale montanorum z roku 1300 (CJB I., 265–435). V posled-
ním jmenovaném textu poprvé nalezneme předěl mezi horníky 
a provozovateli hutí. Analogický vývoj můžeme sledovat třeba 
v Harzu. Tzv. velké goslarské privilegium z roku 1219 rozlišuje jedi-
nou profesně právní skupinu, označovanou souhrnně Waldleute 
(Woldluede), což zahrnuje horníky i hutníky. Další privilegium pro 
Goslar z roku 1271 Iura et libertas silvanorum, se vyslovuje o těchto 
silvanorum, tj. provozovatelích hutí, coby vyhraněné profesní sku-
pině a v goslarské listině z roku 1290 nalezneme výslovně rozli-
šení mezi silvani atque montani, tedy hutníky a horníky (Bartels 
– Fessner – Klappauf – Linke 2007, 75, 85–87, 174–175). České Ius 
regale montanorum je nejstarším domácím textem, který rozlišuje 
profesní skupinu rudokupců (emptores metalli, erzkaffeři), kteří byli 
nejspíš již z dřívějška tradičními provozovateli hutí, na což se text 
přímo odvolává (CJB I., 316 a 317). Rudokupce zná již i goslarský text 
z roku 1271 (Bartels – Fessner – Klappauf – Linke 2007, 175). Z pojme-
nování rudokupců vyplývá hlavní druh jejich činnosti, tj. obchod 
s rudou i hotovým kovem, a lze je chápat jako článek oddělující 
po právní stránce provoz důlní od provozu hutního. Uvažované 
organizační formě huti (erckauféřsé) by mohla odpovídat i většina 
malých hutnických areálů 13. století na Vysočině. Například ale huť 
na Cvilínku je přímo provázaná s doly, úpravnou i sídlištěm, což 
mělo především praktické důvody. Zde v údolí byly provozy, které 
vodu jako nezbytné médium využívaly a které produkovaly rudné 
koncentráty jako klíčovou surovinu pro huť. Z hlediska úspory 
energie, času a nákladů pro transport bylo výhodnější, aby huť 
byla poblíž těchto pracovišť. Ostatně i hutníci při přípravě nových 
vsázek potřebovali stoupovat a rozemílat strusky z předchozích 
taveb, takže potřeba prostorové provázanosti a blízkosti byla nej-
spíš oboustranná. Právně i personálně tak sice jistě mohla výrobou 
koncentrátu končit oblast horní a tavbou v huti začínat oblast hut-
nická, archeologická situace na Cvilínku nicméně naopak ukazuje 
úplnou integraci všech pracovišť. Je možné, že praxe se od univer- 
zálních právních textů lišila. Vedle erckauféřských hutí mohla exi-
stovat i jednorázová hutniště, prostorově navázaná na obvalový 
pás těžních jam, která mohla být malými soukromými pracovišti 
jednotlivých lénhavířů. Dále pak už ve 13. století existovaly i u nás, 
podobně jako v Harzu, hutě patrimoniální. Obojí praxi se Václavův 
horní zákoník snažil po roce 1300 zamezit. Jestliže tedy hlavní 
úlohu v hutnictví stříbra po polovině 13. století hráli oni emptores 
metalli, pak lze jejich sociální původ hledat mezi měšťany, patriciá-
tem a nezřídka cizinci účastnými v těžařstvech. Mohlo jít o nájemce 
urbury či prvotní držitele propůjček. 
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typOlOgie reliktů sklářských 
hutí a průvOdních hmOtných 
pramenů určujících správnOst 
jejich interpretace
michal gelnar

Od poválečných dob jsou archeologickými výzkumy zkoumány a interpretovány relikty různých pyrotechnologických objektů. Ty jsou ne vždy 
správně identifikovány jako konkrétní výrobní technický či technologický objekt. Sklářské pece, resp. hutní sklářské areály, a zejména jejich 
doprovodné hmotné prameny – především ze středověku – jsou specifické a nezaměnitelné s jinými podobnými pyrotechnologickými objekty. 
V českých zemích nebylo provedeno mnoho archeologických výzkumů odkrývajících pozůstatky zaniklých sklářských hutních areálů. 
Odkryté relikty nejsou mnohdy správně vyloženy, resp. jejich funkce není správně pochopena, a proto správně vysvětlena. Totéž platí 
pro některé movité hmotné prameny související se sklářsko-hutním provozem, nalézané v prostoru zkoumaného výrobního areálu. 
Z toho důvodu se předložený text pokouší ve stručnosti sdělit základní poznatky k problematice tak, aby nedocházelo k mylným interpretacím 
pyrotechnologických objektů spojených se sklářskou výrobou a s nimi svázaných hmotných pramenů.

klíčová slova: středověk – novověk – sklářská huť – sklářská tavicí pec – chladicí pec – sklářská technická keramika – žárovzdorný kera-
mický materiál – šamotové pomůcky – pánev – chladicí hrnec – formy 

tyPology of relics of glAssworks AnD AccomPAnying mAteriAl sources Determining AccurAcy 
of interPretAtion

Relics of different pyrotechnical devices were excavated in the postwar times. Those objects are not always identified properly as a specific 
manufacturing technical or technological object. The glass furnaces, respectively, glass–works and in particular their accompanying 
material relics mainly from Middle Ages are specific and unmistakable from other similar pyrotechnological devices. In the Czech lands there 
were not done many of archaeological researches that would uncover remains of ceased glass metallurgical areas. The uncovered relics are 
often not correctly interpreted, respectively, their function is not understood well, and therefore not properly explained. The same is true for 
some archeological materials related to glass–works operations, found in the area of studied sites. For this reason, the presented text tries 
to convey briefly the basic findings on the issue so that there are no erroneous interpretations of pyrotechnical objects associated with 
the glass production and related to it material sources. 

key words: Middle Ages – Modern Period – Glassworks – Glass Melting Furnace – Cooling Furnace – Glass Technical Ceramics – Ceramic 
Refractory Material – Refractory Materials – Pan – Cooling Pot – Forms

Úvod

Od poválečných dob jsou archeologickými výzkumy zkoumány 
a interpretovány relikty různých pyrotechnických či pyrotechnolo-
gických objektů. Ty jsou ne vždy správně identifikovány jako kon-
krétní výrobní technický či technologický objekt. Sklářské pece, 
resp. hutní sklářské areály, a zejména jejich doprovodné hmotné 
prameny – především ze středověku – jsou specifické a nezamě-
nitelné s jinými podobnými pyrotechnickými objekty. 
V českých zemích nebylo provedeno mnoho archeologických 
výzkumů odkrývajících pozůstatky zaniklých sklářských hutních 
areálů. Jejich části mnohdy nejsou správně vyloženy, resp. jejich 
funkce není správně pochopena, a proto správně vysvětlena. Totéž 

platí pro některé movité hmotné prameny související se sklářsko-
-hutním provozem, nalézané v prostoru zkoumaného výrobního 
areálu. Z toho důvodu se pokusíme ve stručnosti sdělit základní 
poznatky k této problematice, aby nedocházelo, tak jako ještě 
v nedávné době, k nepřesným a mylným interpretacím těchto 
pyrotechnologických objektů či zde nalezených hmotných pra-
menů.1 Máme tím na mysli zejména čtyři nevhodně a nesprávně 
rozpoznané pyrotechnické objekty (část B), které – bohužel – 
pevně zakotvily ve sklářské odborné, technologické, historické 
a uměleckohistorické literatuře.2

1 Tuto problematiku autor stručně sdělil již před lety na semináři Archeologia technica (Gelnar 1988), nedávno se téhož dotkla E. Černá (2001, 149). 
Uvedená fakta platí nejen pro období středověkých hutí, ale i novověkých, zkoumaných v rámci průmyslové archeologie, která je u nás – žel – stále popelkou.
2 Sklenařice (např. Hetteš 1958, 1974; Nekuda 1971; Hais 1982; Urbancová 1986, Černá 1990); Počátky (např. Hejdová 1966; Nechvátal – Hejdová 1967; 
Hetteš 1974; Hais 1982; Jarošová 1984; Černá 1991), Veverská Bítýška (např. Hejdová 1966; Hetteš 1974; Jarošová 1984; Černá 1991). 

TYPOLOGIE RELIKTŮ SKLÁŘSKÝCH HUTÍ
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tyPické znaky nálezů hmotných Pramenů 
Po zaniklé středověké i novověké sklářské huti

Po stanovištích středověkých, ale i novověkých sklářských hutí nejsou 
v terénu vždy zřetelné stopy. U některých středověkých lokalit tvoří 
výjimky nepatrné elevace, ty bývají zpravidla tři; pec tavicí s navazu-
jící pecí chladicí je větší a oválného tvaru, dvě pece (či jen jedna) uvá-
děné jako pomocné jsou kruhové (ne vždy a všude) a menší. Tavicí 
pec někdy s mírnou podélnou depresí propadlé klenby nad bývalým 
podlouhlým topeništěm. Tyto objekty (resp. nepatrná převýšená 
torza, a někdy ani ta ne) jsou ve středověku až do raného novověku, 
umístěna na mírně ukloněném terénu. Tyto středověké areály byly 
vždy situovány poblíž prameniště, dnes v terénu ne vždy docho-
vaného.3 Při tomto sklářském areálu byla na vodním toku stoupa 
(v mladším období i vzdálená), po které v terénu nejsou nalézány stopy.
Movité hmotné prameny z nalezišť středověkých i novověkých sklář-
ských hutí a skláren dělíme do několika základních skupin.4 První 
skupinou (1.) je sklářská technická keramika, druhou (2.) hmotné 
prameny vzniklé tavením skla (nikoliv samotné výrobky), třetí (3.) 
jsou samotné výrobky (zlomky, málokdy intaktní výrobek; výjim-
kou je období novověku) a závěrečnou skupinou (4.) je pracovní 
odpad při jejich zhotovování, tvarování, zdobení, který sklářským 
odborníkům může také mnohdy leccos napovědět či ozřejmit.
Kovové nářadí a další pomůcky zde záměrně vynecháváme. 

1. sklářská technická keramika – dělíme ji 
do Pěti PodskuPin:

1.1 Stavba pecí – tvoří ji stavební prvky pevně vázané ke konstruk-
cím tavicích, chladicích a pomocných pecí. Ve středověku zdivo 
zvané věnec bylo z kamene do výšky dolní hrany pracovních/
nabíracích otvorů, na něm byla klenba z hlíny dusané na bednění 
(někde až do 19. století). V pozdním novověku pak cihly (tvarovky), 
ze kterých mohla být také celá pec.
1.2 Uzavírání otvorů pecí – šamotové pomůcky, kterými se otvory 
pece(-í) zmenšují nebo uzavírají. Také brána pece, kterou se vnášejí 
temperované pánve, bývala uzavíraná masivní deskou ze šamotu 
(jíl a rozdrcené zlomky pánví).
1.3 Tavení skla
1.4 Nástroje a pomůcky k tvarování a hutnímu dekorování výrobků 
1.5 Chlazení skla

1.1 stavba pecí 
1.1.1 Podlaha tavicí (tzv. lavice, též zrcadlo) a chladicí pece ve stře-
dověku z místních hornin; od novověku (blíže časově neurčeno) 
z cihel; podlaha komory tavicí pece v novověku provedena lavico-
vými deskami z pískovců, následně ze žáromateriálů.5

1.1.2 Klenba pece prováděna z dusané hlíny (šamotu); při archeo-
logickém výzkumu hutě z období středověku v terénu zpravidla 
již rozplavená, barevně odlišná od okolní humózní zeminy; prav-
děpodobně od poloviny 19. století byla nahrazena vypalovanými 
šamotovými cihlami – tvarovkami, nebo bílými ohnivzdornými 
a dinasovými cihlami (od přelomu 19. a 20. století).6 
1.1.3 Okraje pracovních otvorů zhotovených ve středověku vcelku 
jako jeden kus; jsou ze šamotu (obr. 1 a–c); od 19. století jsou zho-
tovovány z pískovcových bloků či z umělých kamenů (dinas) a jsou 
ze dvou kusů zvaných párová ramena.7
1.1.4 Literatura uvádí pro novověk šamotovou rouru, odvádě-
jící teplo z prostoru tavicí pece do pece chladicí; literatura cituje 
písemný pramen pro druhou polovinu 17. století a verbální tradice 
ještě v druhé polovině 19. století; výzkumy dosud nedoložena;8 

3 Autopsie. Pramen mohl za staletí vyschnout vlivem těžby dřeva či se mohly také změnit hydrologické podmínky. 
4 Sklářská huť – starší výraz skelná huť, je provoz, ve kterém se v žáruvzdorných pánvích v tavicí peci taví sklovina, a kde se provádí její zpracování 
a tvarování za tepla. Výrobky jsou převážně polotovary k dalšímu zušlechtění, nebo výrobek konečný, hutně zdobený různými způsoby, ve středověku
jediným dekorem. Ke sklářské huti v historických dobách patřila těžba a úpravnictví surovin (jílu a zejména křemene), získávání dřevěného popele, následně 
zpracovaného k výrobě salajky (nečistá potaš vyrobená z dřevěného popela), později potaš vyráběná v potašárnách (zvaných též flusárny). Ty mohly být také 
součástí sklářského výrobního areálu. Sklárna – sklářský závod sestávající jak ze sklářské hutě, tak i rafinérie, event. dalších přináležejících provozů (např. truhlárny, 
pánvárny). Pánvárna se v druhé polovině 19. století stala samostatným výrobním podnikem dodávajícím sklárnám pánve a další šamotové pomůcky. 
5 Karlova huť v Jizerských horách (Kaván 1982; 1988), Podlesí na Šumavě (autopsie; Fröhlich 1995), Terčí huť v Novohradských horách (autopsie), 
Svojkov na Českolipsku (Gelnar 2012). 
6 Bárta 1935, 31; Zuman 1940, 77–78; Vávra 1952, 21; Koželuh 1991, 5 (uvádí dusanou klenbu tavicí pece ještě v poslední čtvrtině 19. století!).
7 Gelnar 2006, 21, 22, obr. 1a, b, d, e.

Obr. 1a: Keramický rámeček pracovního otvoru tavicí pece, kresebná 
rekonstrukce, pozdní středověk, Niemetal, okr. Göttingen, Německo. 
Převzato ze Stephan 1988/89, 145

Obr. 1b: Keramický rámeček pracovního otvoru tavicí pece, středověk, 
Kyjov u Krásné Lípy, Lužické hory. Výzkum E. Černá ÚAPP SZČ Most. 
Foto M. Gelnar

Obr. 1c: Keramický rámeček pracovního otvoru tavicí pece, 
středověk, Hils, okr. Holzminden. Převzato ze Stepphun 2003, 31. 
Foto M. Gelnar
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u středověkých pecí dosud nedoložena. Výzkum Karlovy hutě 
v Jizerských horách (18. století) doložil, že tyto dvě pece – tavicí 
a chladicí – byly propojeny obdélným kamenným průduchem.9 
Totéž je zřetelné na odhaleném torzu pece Terčí (též Tereziny) hutě 
v Novohradských horách. 
1.1.5 Ve vrcholu klenby tavicí pece byl od 19. století jako klenák 
umístěn šamotový křížek.10

1.1.6 Tzv. pomocné pece – používané k úpravnictví surovin (např. 
k pražení křemene), k vypalování technické keramiky (pomůcky 
na uzavírání či zmenšování pracovních otvorů, uzavírání žárníků, 
formy a předformy) apod. U některých kamenných novověkých 
pecí jsou doloženy podlahy z cihel, jejich topeniště taktéž.11 V téže 
době začaly sloužit k vypalování malovaného skla, jež bylo vklá-
dáno do chladicích hrnců. Z nich se vytvořily v druhé polovině 19. 

Obr. 2b: Zlomek keramického tzv. koláče se značkami sklářů, 
na některých zlomcích je vidět zkosení hran a manipulační dírka, 
1750–1875, Nová Huť, Lužické hory. Foto M. Gelnar

Obr. 2c: Zlomek keramického tzv. koláče, středověk, Naděje II., 
Lužické hory. Kresba M. Gelnar

Obr. 2d: Zlomky keramických tzv. koláčů s manipulačním otvorem 
a značkami sklářů, 1758–1775, Jizerské hory. Převzato z Kaván 1982

8 Mareš 1893, 49; Bárta 1935, 21.
9 Kaván 1982, 22; týž 1988, 145.
10 Bárta 1935, 31, 32; Koželuh 1991, 10 uvádí křížek dřevěný, ale ten by shořel. Na kresbách sklářské pece z roku 1770 je klenba završena kulovitým objektem 
 podoby lidské hlavy, z jejichž různých otvorů se kouří, tzn. jsou odtud odváděny spaliny (Petráň 1974, 38–41, obr. 15–17). O století dříve je na malovaném 
humpenu huťmistra Preusslera ze Slezska z roku 1680 na vrcholu klenby vyobrazen kulovitý vrchlík (sbírka skla Uměleckoprůmyslového musea v Praze).
11 Kaván 1982, 22.
12 Jedna z posledních v Lužických horách, zbourána koncem 20. století; autopsie.
13 Zuman 1939, 139 a 140.
14 Gelnar 2006. 

15 Bárta 1935, 27, 53. Kaván 1988, na s. 148 uvádí, že tyto dírky (otvory) sloužily k možnému sledování postupu tavby skla. To nebylo možné, neboť 
při tavbě je značný žár, který by hutnímu taviči nedovolil k otvoru přiložit oko! Při kontrole tavby (též při nakládce) je nutno šamotovou placku – koláč 
odklopit/naklonit a do pece se dívat s odstupem. Autopsie autora. Kavanův mylný názor převzal Fröhlich (1995, 221). Černá 1990, 15, obr. 3; Gelnar 
2006, obr. 1b na 26, obr. 2a, b na 27 a obr. 3 na 28.

Obr. 2a: Zlomek pracovního otvoru tavicí pece s uzávěrem 
tzv. koláč, keramika, středověk, Hils, okr. Holzminden, Německo. 
Převzato ze Stepphun 2003, 51

století malířské pece zv. muflové, funkčně doložené až do polo-
viny 20. století.12 V některých regionech byly již koncem 17. stol. 
stavěny tavicí pece z cihlových tvarovek.13

1.2 uzavírání otvorů pecí14

1.2.1 Tzv. koláče, též placky, používané při tavbě skla, zakrývají pra-
covní/nakládací otvor tavicí pece (během díla leží na podlaze opřeny 
o tzv. žárník); půlkruhovité šamotové desky v horní polovině s mani-
pulační, mírně vzhůru ukloněnou dírkou, mají uprostřed spodní 
hrany malé obloučkovité nebo trojúhelníkové vybrání (dodnes) 
z důvodu jejich snadného „odtržení“ od dolní plochy pracovního 
otvoru pece při manipulaci s nimi, neboť zde dochází k jejich nezá-
měrnému přilepení, resp. přitavení žárem pece (obr. 2a–d).15 
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1.2.2 Tzv. clonka a zobák (též srpek) slouží ke zmenšování či zvětšování 
šířky pracovního nabíracího otvoru tavicí pece při denním díle (obr. 3, 
viz také sborník Archeologia technica 17, s. 27:2). Ze středověku nálezy 
nedoloženy. Domníváme se, že v této době ještě nebyly používány, 
neboť pracovní, tj. nabírací otvory byly malé, jak dokládají rozměry 
archeologickými výzkumy nalezených rámečků pracovních otvorů. 
Tvarově mají na různých sklářských nalezištích odchylky (tak jako 
v novověku i současnosti); jejich horní část je zaoblená; v horní polo-
vině své výšky je na osu provedena manipulační, mírně vzhůru ukloná 
dírka, potřebná pro manipulaci pomocí kovové tyče. Na spodní hraně 
je na ose malé obloučkovité vybrání hmoty (viz výše); jejich vnější 
hrany jsou mírně okoseny na způsob fazet (obr. 3).
Clonky, zobáky a koláče mívají na vnější (lícové) ploše značky, 
buďto římské číslice (skláři negramotní), nebo jednotlivá pís-
mena či monogramy (gramotní) (obr. 2b–d). Tímto způsobem 
si skláři značili své pomůcky, které si zrovna tak jako šamotové 
tavicí pánve, formy a předformy zhotovovali sami, např. Karlova 
huť a huť v Bedřichově v Jizerských horách, Nová Huť v Lužických 
horách a také v okolních zemích.16 
1.2.3 Desky na zakrývání tzv. žárníků, umístěných pod každým pra-
covním otvorem (koresponduje s úrovní podlahy pece), v úrovni 
vyvýšené dřevěné podlahy (novověk), která obíhá kolem tavicí 
pece; tento otvor dodnes slouží k nutné manipulaci s tavicí pánví, 
při jejím umísťování (tzv. usazování na stanovené místo před pra-
covní/nabírací otvor) pomocí kovových tyčí a háků před tavbou či 
při výměně po ukončení její funkce (např. poškození, prasknutí); 
žárníkové desky jsou v současnosti obdélné a masivní. Jak však vypa-
daly v minulosti, nedokážeme spolehlivě určit; během výzkumů 
nebyly nalezeny, jen malé torzo bylo autorem identifikováno 
po výzkumu sklářské hutě na Velké Deštné v Orlických horách 
(kolem 1660–1765).17

1.2.4 Topeniště bylo v 19. století z napříč uložených dlouhých cihel 
tvořících jednoduchý rošt.18

1.2.5 Otvor do topeniště překrývala masivní šamotová deska s otvo-
rem, jímž se vsunovaly štěpiny dřeva, zde hořely v tzv. vznosu. 
1.2.6 Pod otvorem na přikládání v předním topeništi byl další otvor 
k vyhrabávání žhavého popela. Sem také mohla vytéct sklovina 
z přeteklé nebo prasklé pánve. Tento otvor byl přikrýván větší 
šamotovou deskou s manipulační dírou.19

1.2.7 Od středověku až do 19. století byly na uzavírání brány tavicí 
pece zhotovovány rozměrné šamotové desky; ve středověku měly 
několik manipulačních otvorů (obr. 4). Jejich zlomky doložil arche-
ologický výzkum na k.ú. Kyjov u Krásné Lípy.20

 
1.3 tavení skla 
1.3.1 Sklářské pánve, nízké pánvičky, závěsné pánvičky/kelímky. 
Středověké pánve z českého prostředí mají mísovitý tvar s různě 
rozevřenou a vysokou stěnou. Výška u nich kolísá ca od 11 do cca 
25 cm, průměr okraje je taktéž variabilní, cca od 32 do cca 52 cm. 
Pod svislým či mírně dovnitř skloněným okrajem je někdy na vnitřní 
stěně mírné prožlabení zv. korozní rýha, deklarující původní hla-
dinu tavené skloviny. U novověkých pánví totéž; mají již mírně 
vzhůru kónický a pravděpodobně od konce 18. století až válcový 
tvar (obr. 5f). U raně novověkých (autopsií doloženo pro 16. až 18. 
století) je nade dnem vně mírně rozšíření – jakýsi prstenec a šikmé 
ubrání hmoty dna (obr. 5e). To slouží k lepší manipulaci s pánví 
(viz 1.2.3). Někdy byly pánve, a to již od středověku, podloženy 
zlomkem žáromateriálu ze staré pánve, aby bylo možno dobrat 
veškerou utavenou sklovinu. Podložení také sloužilo k snadnější 
manipulaci s pánví při jejím vytahování z pece, kdy musela být 
od podlahy tzv. utržena. 21

Raně novověké tavicí pánve jsou již méně rozevřené s přibližnou 
výškou cca 30 cm (není pravidlem, jistě jsou regionální rozdíly). 
Z některých nalezišť lze zrekonstruovat průměr okraje pánve.22 
Souběžně s nimi jsou nacházeny, tak jako již ve středověku, menší 
pánvičky, o kterých se hypoteticky domníváme, že sloužily k empi-
rickým zkušebním tavbám sklovin různého složení sklářského 
kmene, případně k tavbám menšího množství barevného (pře-
vážně modrého) skla používaného k výzdobě foukaných výrobků.23

16 Karlova huť a huť v Bedřichově, obě v Jizerských horách, Nová Huť v Lužických horách. Výjimečným je označení písmenem či číslicí X na dně 
pánve nalezené na stanovišti Pockovy hutě (Fröhlich 1993, 77).
17 Autopsie při exkurzi na stanovišti po výzkumu sklářské huti na Velké Deštné v Orlických horách roku 1984. 
18 Bárta 1935, 23.
19 Tamtéž.
20 Bárta 1935, 25; Černá 2003, 114, obr. 8:5-7 (zde mylně určen katastr); táž 2004, 27, obr. 21.
21 Autopsie ze skláren a ze sběrů na nalezištích sklářských hutí v severních, středních a jižních Čechách a Jeseníkách. 
22 Ne všechny nálezy těchto hmotných pramenů z nalezišť jsou zpracovány a publikovány.
23 Černá 2004, 23; Gelnar 2005b, 494, obr. 25a, b, h, 496-497, obr. 26a, b; zde stručný vývoj typologie sklářských pánví od poloviny 13. století až do třetí 
čtvrtiny 19. století v českých zemích. Autopsie a texty E. Černé.

Obr. 3: Clonka a zobák, žáruvzdorná keramika, současná produkce. 
Foto M. Gelnar

Obr. 4: Šamotová „plotna“ s manipulačními otvory k uzavírání 
brány tavicí pece, středověk, Kyjov u Krásné Lípy I., Lužické hory, 
výzkum E. Černá ÚAPP SZČ Most. Převzato z Černá 2004, obr. 21
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Obr. 5a: Zlomek sklářské pánve, šamot, středověk, Horní Světlá IV, 
Lužické hory. Foto M. Gelnar

Obr. 5b: Zlomky okrajů sklářských pánví s korozní rýhou, středověk, 
Naděje II., Lužické hory. Foto M. Gelnar

Obr. 5g: Dva zlomky stěny sklářské pánve se zbytky skla, 2. polovina 
17. století až polovina 18. století, Míšov, Brdy. Foto M. Gelnar 2008

Obr. 5e: Zlomek dna a část stěny (tzv. sorta) sklářské 
pánve, při dně „prstenec“ a šikmé ubrání hmoty dna, 
sloužící k manipulaci při jejím „odtržení“ od podlahy pece 
při jejím vytahování z pece, renesance, Krompach. 
Foto M. GelnarObr. 5d: Profil s okrajem sklářské pánve, 

středověk, jako ostřivo použitý drcený křemen, 
Svor IV., Lužické hory. Foto M. Gelnar

Obr. 5c: Profil s okrajem sklářské 
pánve, středověk, Svor IV., Lužické 
hory. Foto M. Gelnar

Obr. 5f: Část sklářské pánve, 1744–1760, Skelná Huť u Rožmitálu pod 
Třemšínem, Brdy. Foto M. Gelnar
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Dalším, ve středověku méně běžným typem jsou ploché nízké 
pánvičky s téměř kolmo zdviženým okrajem, na jehož hraně jsou 
protilehle umístěna dvě manipulační ouška, bez nich je výška 
kolem 4 cm.24 Obdobné pánvičky s mírně se rozevírajícím okra-
jem jsou o výškách od 3 do cca 5 cm o průměru 14 až 15 cm. 
I ty pravděpodobně sloužily k empirickým zkušebním tavbám sklo-
vin různého složení sklářského kmene či k tavení malého množ-
ství modrého skla. 
Pro středověké období je doložen ještě třetí typ tzv. závěsné pán-
vičky/kelímku. Má nad svým okrajem převýšený háček k zaháknutí 
na okraj pánve. Háček má z vnitřní strany manipulační dírku. Pod 
háčkem jsou při dně dvě „nožičky“ s funkcí opěrky vyrovnávající 
kelímek do horizontální polohy (obr. 6a, b).25

Středověké pánve jsou silnostěnné, zhotovené ze šamotové hmoty 
(jíl a ostřivo). Na lomu jsou poměrně dobře zhutněné barvy šedavé 
nebo okrově šedé (obr. 5c,d); některé zlomky či jejich části mají 
výjimečně na lomu skořicovou nebo nafialovělou barvu, prav-
děpodobně způsobenou změnou teplotních podmínek v tavicí 

peci; atypické citrónově žluté zabarvení má zlomek z Broum 
v Brdech. Ne vždy jsou na vnitřních i vnějších stěnách dochovány 
zbytky skla (obr. 5g). Proto nemusí být vždy správně interpretovány 
jako sklářské pánve; jejich nálezy neinventují výzkumy domně-
lých sklářských hutí ve Sklenařicích, Veverské Bítýšce, Počátkách, 
Poděbradech a v pražském Anežském klášteru, kde je doložena 
pec, interpretovaná jako sklářská.26 (viz oddíl B) 

Na nalezištích novověkých sklářských hutí Šumavy a Českého lesa 
jsou nalézány větší ploché pánvičky, z nichž některé mají příčné 
rozdělení na dvě plochy. Jsou nalézány v prostoru páteříkových 
sklářských hutí.27

Ze sklárny Nová Huť v Lužických horách (1750–1875), jsou dolo-
ženy spolu s velkými téměř kolmými či mírně rozevřenými pán-
vemi atypické hranaté nízké pánvičky. Jsou obdélného tvaru, 
na jedné z užších stran je masivní kruhový „límec“ s vnějším otvo-
rem pro nasazení manipulační tyče. Mají rozměry cca 25 × 20 cm, 
s výškou od 8 do 10 cm (obr. 7).28 Jiná hranatá pánvička je z nale-
ziště Pockovy hutě (18. století) na Šumavě.29

24 Obdobné nízké pánvičky jsou z nálezů v Krušnohoří. Autopsie a texty Černé.
25 Černá 2004, 29, obr. 29:9; Gelnar 2004a, 63; týž 2005b, 492; týž 2012c, 228 a obr. 3 a 4 na 234. 
26 Tam je situace složitější, odpad (zlomky pánví a další technické sklářské keramiky, nístějové sklo aj.) z provozu této hutě – byla-li tam – mohl být 
vyvážen k břehu Vltavy a později převrstven navážkami při budování nábřeží a náplavky. Přesto v tomto prostoru postrádáme skelné taveniny běžně 
nalézané v okolí tavicí pece (Hejdová – Reichertová 1982a, b); autopsie z různých nalezišť na našem i německém území.
27 Fröhlich 1995, 102 a obr. 6:1 na 107; týž 2003, 624.
28 Gelnar 2004a, 64; týž 2005, 496–497 obr. 26f.
29 Fröhlich 1989, 18, 31; týž 1993, 77.

Obr. 6a: Závěsná pánvička, středověk, Naděje II., Lužické hory. 
Kresba M. Gelnar 2012

Obr. 7: Torzo obdélné sklářské pánvičky s manipulační dírou, 
1750–1875, Nová Huť, Lužické hory. Foto M. Gelnar

Obr. 6b: Zlomky závěsných pánviček, středověk, Naděje II., Lužické hory. 
Foto M. Gelnar 2012
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1.3.2 Na některých stanovištích zaniklých skláren z 19. století jsou nalé-
zány kroužky zvané také věneček.30 Jsou vyráběny z pánvové hmoty. 
Kroužky mají menší – přibližně poloviční – průměr než pánev; pla-
vou na hladině skloviny a zabraňují pronikání nečistot (nehomoge-
nit, např. ze stěny pánve či klenby pece) směrem do středu kroužku, 
ze kterého je skláři nabírána sklovina. Používají se dodnes (obr. 8a).
1.3.3 Spona je konkávní tenká šamotová placka, nahoře oblá 
a zobákovitě přehnutá. Byla zavěšovaná dovnitř na kraj pánve a to  
do místa, kde okraj pánve praskl. Zabraňovalo se tak vytečení sklo-
viny.31 Dodnes jsou používány.

1.4 nástroje a pomůcky k tvarování a hutnímu dekorování 
výrobků
1.4.1 Optické předformy, formy. Optickými předformami jsou tzv. 
formy ke zhotovování optického dekoru na foukaných výrobcích 
(obr. 9). Jsou z různých hlín; z červenice (nízce pálená keramika) 
apod., ze šamotových pánvových hmot (vysoce pálených); tedy 
z toho, co měli skláři ve svém okolí k dispozici, neboť si je zho-
tovovali sami nabalením keramické hlíny na předem připravené 
dřevěné jádro.32 V novověku toto prováděl hutní dřevoformář. 
Na vnitřních stěnách předforem je plastický vzor/dekor, který se 
otiskuje do povrchu skla. Atypickou předformou je nález středo-
věkého zlomku ze svislými rýhami na vnitřní i vnější straně.33 

Obr. 8a: Dno sklářské pánve se zbytkem skla a šamotovým kroužkem, 
1893 – mezi válkami, sklárna Tereza fy. Knöspel Kytlice-Mlýny, Lužické 
hory, foto archiv M. Gelnara

Obr. 8b: Zlomek šamotové spony, používaný k zavěšení do míst 
prasklé pánve, 1750–1875, Nová Huť, Lužické hory. Kresba M. Gelnar

Obr. 9: Zlomek keramické optické předformy, středověk, 
Mikulášovice, Děčínská vrchovina. Foto M. Gelnar

30 Osserhütte na Šumavě (kolem 1845–1891) – Fröhlich 1995, 223; Nová Huť v Lužických horách (1750–1875) – Gelnar 2006, 21, 23; též autopsie 
z rekognoskace zaniklé sklárny v Kytlicích-Mlýnech v Lužických horách (1893–kolem 1930). Taktéž nález na stanovišti zaniklé Preitensteinské sklárny 
poblíž Nečtin v západních Čechách (1824–1896) – ústní sdělení M. a P. Čechových z Kamenického Šenova v únoru 1988.
31 Gelnar 2006, 21, 23, obr. 4 na s. 28.
32 Gelnar 1992, 120–127; týž 2004c; Lappe 1983, 251–252, obr. 39–40. Nikoliv na kovový model, jak se domnívá Kaván (1988, 148). Taková forma 
(příp. předforma) by se značně prodražila. V první polovině 20. století v mnoha sklárnách (např. Kamenický Šenov, Nové Mitrovice) byly používány 
keramické formy z červenice pro foukání napevno suroviny pro broušené sklo, tzv. hranovky. Tyto formy pro foukání jsou ve sbírkách Sklářského 
muzea v Kamenickém Šenově a v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích.
33 Gelnar 2007. Nález keramické formy s geometrickým vzorem z výzkumu lokality sklářské hutě z doby kolem 1300 na k. ú. Dolní Podluží I. 
z výzkumu E. Černé (Černá 2004, 9, obr. 10 na s. 18), dále vyzvednuta předforma s atypickým vzorem v Bramwaldu jihozápadně od Göttingenu 
v Německu u obce Niementhal v Dolním Sasku při výzkumu středověké hutě (Stephan – Wedepohl – Hartmann 1992, 107, obr. 16:2). 
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Obr. 10a: Zlomky forem a optických předforem uvnitř s uhlíkatou 
vrstvou spálené pryskyřice, keramika, 1750–1875 Nová Huť, Lužické 
hory. Foto M. Gelnar

Obr. 10d: Válcová keramická forma s monogramem, 18. století, 
Velká Deštná v Orlických horách. Foto archiv M. Gelnara

Obr. 10c: Keramická forma na šestihrannou misku s laločnatým 
okrajem, na dně s uhlíkatou vrstvou spálené pryskyřice a dírkami 
pro odvod kouře, 1750–1875 Nová Huť, Lužické hory. Foto M. Gelnar

Obr. 10e: Keramické formy a optické předformy se značkami, monogramy a datem, 1758–1775, Karlova Huť, Jizerské hory. Převzato z Kaván 1982, 35

Obr. 10b: Zlomky forem a optických předforem se značkami 
a monogramy a dvěma vodorovnými žlábky pro svázání dvoudílných 
forem, keramika, 1750–1875 Nová Huť, Lužické hory. Foto M. Gelnar
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Formy byly vymazávány pryskyřicí, ta byla při foukání spálena na 
uhlíkatou vrstvu, mnohdy na vnitřní straně dochovanou (obr. 10a).34 
Na vnějších stranách novověkých forem a předforem jsou jedna 
či dvě vodorovné drážky. Sloužily ke svázání drátem; formy byly 
zpravidla dvoudílné (obr. 10 a, b). Složitější formy k foukání napevno 
mají místy provrtány malé dírky (obr. 10c).35 
Na mnohých formách i předformách jsou římské číslice nebo pís-
mena (jednotlivá či monogramy), někdy také s letopočtem. Byly 
vyrobeny sklářem a tudíž byly jeho majetkem. I zde nejspíše platí, 
že uměl-li číst, tak monogramem (někdy i s datem); ne-li, pak řím-
skou číslicí. Ta mohla také značit pořadí pracovního místa u pece-
-dílny, ve které pracoval (obr. 10b, d, e).36 
1.4.2 Nářadí ke zhotovení vlnité výzdoby žhavého vlákna navíje-
ného na vyfouknutý tvar. Je šamotové, s individuálním tvarem. 
Na nalezišti na katastru osady Rozhled I. v Lužických horách bylo 
vyzvednuto jeho torzo užšího podélného tvaru, na horní ploše 
s vytvarovaným „zubořezem“ neboli „cikcakem“, vespod s neúplně 
dochovanou rukojetí (obr. 11). Od renesance bylo nahrazeno kovo-
vým ozubeným kolečkem tzv. rádlem či rádýlkem.37

1.4.3 Z keramiky byly také podlouhlé raznice k provádění výzdoby 
tzv. malinami na žhavém nálepu foukaného skla. Z českého území 
dosud pravděpodobně nedoloženo; známe je však z výzkumu 
pozdně středověké hutě u obce Niemetalu v Dolním Sasku a z raně 
novověké hutě v obci Reichenau v Dolním Rakousku.38 V novověku 
jsou z kovu s dřevěnou rukojetí.

1.5 chlazení skla
1.5.1 Chladicí hrnce. Vedle užitkové keramiky (datovací pramen) 
jsou nacházeny keramické zlomky, které mají určité specifické 
znaky, a proto jsou zařazovány do skupiny sklářské technické kera-
miky. Jedná se o chladicí hrnce, ve kterých probíhalo chlazení 
výrobků po jejich zhotovení. Hrnce bývaly soudkovitého tvaru, 
tenkostěnné a rozměrnější, cihlově červené režného charakteru; 
vyráběny byly z červenice, mnohdy se slídou či s jemně drceným 
křemenným pískem jako ostřivem (obr. 12a, b, c, d). V některých 
oblastech mohou být i z jiných hlín (např. výzkum deštenské hutě 
v Orlických horách).39 Profil jejich okraje velmi často odpovídá pro-
filům užitkové keramiky s ovaleným okrajem, ve středověku je 
to téměř pravidlem (v některých regionech a různých časových 
horizontech okraj shodný s užitkovou keramikou) (obr. 12c, d); 
proto jsou omylem s touto keramikou ztotožňovány. Bývají zdo-
beny rytou vlnovkou (Rejdice – renesance), linkou (Broumy, 16.–
18. století) či horizontální linkou i šikmými linkami (Frauenbach, 
Německo 13.–14. století) či malovány červeně (Haidelbach, saské 
Krušnohoří, 15. až 16. století).40 Chladicí hrnce existují také s plas-
tickým pásem s kolkovanou výzdobou (Deštné v Orlických horách, 
Karlova huť v Jizerských horách).41 Tyto hrnce byly umísťovány 
v komoře chladicí pece naležato (obr. 12e). Z doby novověku jsou 
jejích zlomky s dodatečně vrtanými dírami (sporadicky i se zbyt-
kem zkorodovaného drátu); prasklé hrnce si skláři drátovali, byly 
jejich majetkem, proto se snažili, aby jim sloužily co nejdéle (12a).42 

2. hmotné Prameny vzniklé Při tavení skla a jeho 
zPracování 

Tato kategorie je pro neodborníka těžko zařaditelná do skupin. 
Velmi často je proto používán termín nístějové sklo, skleněný odpad, 
i když to vždy úplně nevystihuje charakter nálezů. 
2.1 Frita. Je z nalezišť středověkých hutí; je vzhledu šedě či černě 
zbarvené porézní, napěněné hmoty; bývá s kousky dřevěného 
uhlí a nečistotami; častá je její malá hmotnost; mnohdy je to spe-
čenina/stavenina sklářského kmene (prokřemenělý pískovec, kře-
menec, drcený křemen, popel či dřevěné uhlí). Často je vzhledu 
amorfního kompaktu s nepatrnými skelnými místy; některé stave-
niny mají část povrchu skelného, zesklovatělého (obr. 13a, b, d, e).
2.2 Nístějové sklo. Jedná se již o utavené sklo, resp. sklovinu 
(tj. v tekutém stavu), která vytekla z pánve (přetečením či z prask-
liny pánve). Může mít různou barvu, zpravidla se vzduchovými bub-
linami, případně s vměstky žáromateriálů z prasklé pánve, klenby 
pece či podlahy pece, odkud stéká do kanálu topeniště, kde se 
mísí s popelem a uhlíky (obr. 14a, b). Mívá též bubliny a šmouhy 
protažené ve směru tečení skloviny. V novověku vytéká na nístěj 
(zrcadlo) pece, odtud do skelné jímky nebo topného kanálu (14d).43 

34 Gelnar 1992, 120–127; týž 2004c. 
35 Gelnar 1992, 120–127; týž 2004c. 
36 Kaván 1988, 148; zde se autor mýlí, uvádí-li (sice s otazníkem), že písmena značí druh výrobku. Nikoliv. Gelnar 1992, 120–127; týž 1996a, 19; 
týž 2004c; Schwanzar 2003, 184 obr. 4; Značení symbolem majitele (písmenem, římským číslem) byl také značen cojk (koláč, srpek, clonka). 
37 Gelnar 2007.
38 Stephan – Wedepohl – Hartmann 1992, 107, obr. 16:1 a 4; Tarczay 2008, 236, obr. 184. 
39 Gelnar 2005, 65–66, pozn. 9 a 10. 

40 Autopsie ze studia nálezů v Muzeu skla v Neuhausenu v saském Krušnohoří. 
41 Deštné – autopsie (Gelnar 2005, 65–66, pozn. 9 a 10, obr. 6). Karlova huť – viz Kaván 1982, 72 obr. 41:3; tento zlomek nedopatřením (?) neuvádí jako 
chladicí hrnec. Jeho režný charakter však napovídá tomu, že i tato keramika s kolkovanou výzdobou jistě sloužila jako chladicí hrnec (viz Gelnar 2005). 
42 Vávra 1952, 21, 63, 155–156; Kaván 1982, 29; týž 1988 (ten je nazýván nevhodně mufny; Gelnar 2005a, 65–71). 
43 Hais ed. 2010, s. 21. Nesprávně je používán pro toto nístějové sklo název struska převzatý z taveb kovů (!). Některé strusky z jejich taveb 
(ale i z vápenných pecí) bývají matně skelného vzhledu, proto jsou mylně zaměňovány za sklo; mají pastelové barvy od mléčně modrých, azurových, 
zelených až po okrově zelené. Materiály skelného vzhledu jsou nalézány při historických vápenkách, např. na k. ú. Kyjov u Krásné Lípy v Lužických horách 
a Hinterhermsdorfu v sousedním Sasku – terénní autopsie. 

Obr. 11: Torzo keramického nářadí k provádění vlnité ozdoby 
na skleněném vlákně navíjeném na  vyfouknutý tvar, středověk, 
Jiřetín pod Jedlovou, osada Rozhled I., Lužické hory. Kresba M. Gelnar 
2004 (tvarová rekonstrukce viz Gelnar 2005, AT, 29 obr. 5)
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Obr. 12a: Zlomky chladicích hrnců, keramika, na zlomku dna 
a plášti hrnce dírka a zbytek zkorodovaného drátu, kterým byly 
prasklé nádoby drátovány, 1750–1875, Nová Huť, Lužické hory. 
Foto M. Gelnar

Obr. 12f:. Chladicí pec s chladicími hrnci, malba pestrými emaily 
na humpenu Ch. Preusslera z roku 1680, sbírka Uměleckoprůmyslového 
musea v Praze, foto G. Urbánek

Obr. 12d: Zlomek okraje chladicího hrnce s výzdobou rytých linek, 
keramika, po polovině 16. až polovina 18. století. Rejdice, Jizerské 
hory. Foto M. Gelnar

Obr. 12c: Zlomek okraje chladicího hrnce, keramika, Naděje II., 
Lužické hory. Foto M. Gelnar

Obr. 12e: Pohled do chladící pece s výrobky v chladicích hrncích, 
kresba z roku 1770. Převzato z Petráň 1974, obr. 15 (detail)

Obr. 12b: Zlomky chladicích hrnců, keramika, středověk, Naděje II., 
Lužické hory. Foto M. Gelnar
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Obr. 13a: Frita – stavený sklářský kmen, středověk, Horní Světlá IV., 
Lužické hory. Foto M. Gelnar

Obr. 13c: Stavený sklářský kmen s bílou skelnou krustou, středověk, 
Horní Světlá I., Lužické hory. Foto M. Gelnar

Obr. 13d: Frita – stavený sklářský kmen, středověk, Kyjov u Krásné Lípy I., 
Lužické hory. Foto M. Gelnar 1998

Obr. 13e: Skelná tavenina – frita, středověk, Jiřetín pod Jedlovou, osada Rozhled I., Lužické hory. Foto M. Gelnar

Obr. 13b: Frita – stavený sklářský kmen, středověk, Horní Světlá I., 
Lužické hory. Foto M. Gelnar
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Obr. 14a.: Skelné taveniny – frity, vpravo dva drobné zlomky pánví, středověk, Naděje II., Lužické hory. Foto M. Gelnar

Obr. 14b: Skelné taveniny – frity a amorfní skla, středověk, Lužické 
hory. Foto M. Gelnar

Obr. 14c: Kapky světlezeleného skla a hematinonu, středověk, Jiřetín 
pod Jedlovou, osada Rozhled I., Lužické hory. Foto M. Gelnar
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2.3 Sklo
2.3.1 Sklo zpěněných a jiných amorfních tvarů. Může jít o sklovinu 
vybíranou z pánve a záměrně vyklápěnou do vody, čímž dostává 
napěněný vzhled (důsledek prasklé pánve či špatně utaveného 
skla). Sklo jako zbytek ze dna pánve vyndané z tavicí pece; po jejím 
vystydnutí sklo na dně popraská, je pak ostrohranné (novověk); 
ne vždy však musí mít tento vzhled.
2.3.2 Skleněné kapičky, kuličky a amorfní zaoblené tvary. Do této 
podskupiny patří drobné sklo, převážně tvaru kapek, kuliček nebo 
amorfních tvarů (obr. 14c); jsou doloženy zejména na lokalitách 
od středověku až do období baroka; z mladšího období (19. sto-
letí) nejsou známy. Jejich vznik je dosud neobjasněn.
2.3.3 Skleněné výrobky. Skleněné výrobky se nacházejí zpravidla 
v torzálním střepovém stavu. Výjimečně při výzkumu novověkých 
hutí lze nalézt intaktní výrobky, zpravidla malých rozměrů. Z archeo-
logického výzkumu Karlovy hutě v Jizerských horách bylo nalezeno 
mnoho lékárenských lahviček a flakónků různých tvarů, zátek k lah-
vím, kleštěmi mačkané lustrové ověsy a rozety (ještě nebroušené) 
a knoflíky, také i skleničky. Na stanovištích sklářských páteříkových 
hutí v jižních Čechách jsou nalézány také intaktní korálky zv. páteříky.
2.3.4 Odpad ze zpracování výrobků. Sem patří odpad z tvarování 
výrobků – odstřižky (při vytváření hutních nálepů – uch, úchytek, 

Obr. 14d: Tavenina zv. nístějové sklo, vyteklé do nístěje pece, 
skelné jímky či topného kanálu, 19. –20. století, Lužické hory. 
Foto M. Gelnar

noh aj.; nevhodně archeology nazývány odstřiky!), též tzv. hla-
vice, tj. část vyfouknutého skla přesahující při foukání nad formu, 
která se odstraňuje za tepla osekáním nebo odtavením; za studena 
opuknutím (tenkostěnné sklo), nebo odbroušením (tlustostěnné 
sklo); ve sklárnách se recykluje přetavováním jako součást vsázky, 
totéž platilo pro středověké sklářské hutě. Proto ne vždy byly a jsou 
nalézány zlomky výrobků. Také kousky skla odstřihávané z píšťaly 
při nabrání velkého množství skloviny.
2.3.5 Nezařaditelné – nezařazované. Různé taveniny amorfních 
tvarů a různých barev (bezbarvá, zelená, světlezelená, černá – 
přesycená oxidy, mléčně bílá, světle a tmavě modrá či jejich kom-
binace); také nístějové sklo (viz 2.2). U nich není nutné provádět 
sběry, natož různé analýzy. 

relikty sklářských Pecí 

Vlastní relikty sklářských pecí uvedeme jen stručně. Středověké tavicí 
pece mají zpravidla oválný tvar (obr. 15a), uprostřed bývá topný kanál, 
někdy z plochých kamenů (obr. 15b). V jejich těsném okolí jsou jedna 
či dvě pomocné pece, poblíž odpadní halda, která nemusí být zře-
telná. Pomocné pece jsou kruhového, oválného či obdélného půdo-
rysu. Sloužily k úpravnictví surovin (pražení křemene, křemenců 
atd.), k vypalování technické sklářské keramiky (předforem, forem, 
rámečků pracovních otvorů a pomůcek k jejich uzavírání) a případně 
i k dalším dosud nepoznaným činnostem souvisejících s provozem 
sklářské hutě. Existovaly také pece rovnací na tabulové sklo foukané 
z válců. V novověku také k tavení tzv. lesního skla na nejobyčejnější 
sortiment (např. lékárenské flakónky) z přírodně zeleného skla.44

Pece doby novověku mají větší oválný tvar s  dvěma topeni-
šti, na jednom konci s chladicí pecí s dvěma komorami,45 s klenu-
tou chodbou („tunelem“), kterou je přístup k zadnímu topeništi. 
Na protilehlé straně je přední topeniště, k němuž je snížený přístup 
s obloukovitě se rozevírající zídkou (obr. 16a, b, c). Pece mají nad tope-
ništěm rošty z ohnivzdorného pískovce nebo z šamotu. Do těchto pecí 
se přikládá ze dvou protilehlých topenišť. Nad předním topeništěm 
je brána pece, kudy se vnášely a vytahovaly pánve. Zadní topeniště 
bylo přístupno sníženou zaklenutou chodbou, nad kterou byla chla-
dicí pec se dvěma většími bočními otvory. Na její kamennou nebo 
cihlovou podlahu byly umísťovány keramické chladicí hrnce (z každé 
strany jeden až tři), do kterých se vkládaly hotové výrobky k vychlazení 
(obr. 12e).46 Naplněné hrnce se po určitém čase vyndávaly k dochla-
zení do prostoru „paty“ pece, aby uvolnily prostor prázdným hrncům 
v komoře chladicí pece (obr. 12f).47 Od druhé půlky 17. století je ikono-
graficky doložena malá přiléhající „komora“; potvrzená také archeolo-
gickým výzkumem Karlovy hutě v Jizerských horách (18. století) (obr. 
16a č. 11) a hutě u Deštného v Orlických horách (obr. 16b vpravo).48

Součástí takového centrálního pyrotechnologického objektu jsou 
ještě pece pomocné (viz předešlý odstavec), jež bývaly umístěny 
na kratších stranách hutní haly.49 U těchto novověkých areálů lze 
při výzkumu nalézt také kamenné základy hutní haly a v jejím okolí 
základy dalších objektů (huťmistrovského domu, obydlí sklářů, 
při potoce základy objektu stoupy), jak je doloženo nejlépe doku-
mentovaným výzkumem stanoviště pozdně barokní Karlovy hutě 
v Jizerských horách prováděným v letech 1973 až 1975 archeologem 
Jaroslavem Kavánem, ředitelem Severočeského muzea v Liberci.50 

44 Kaván 1982, 24 (jeho sdělení v prvním odstavci); týž 1988, 167, 169–171.
45 Kaván 1982, obr. 8; týž 1988, 167, 168.
46 Gelnar 2005a. 

47 Didaktickým ikonografickým pramenem je malovaný humpen ze sbírky skla Uměleckoprůmyslového musea v Praze s vyobrazením sklářské pece 
huťmistra Ch. Preisslera v Zeilbergu ve Slezsku z roku 1680, viz např. Petráň 1974, 43, obr. 19, Drahotová – Gelnar 1994, 26. 
48 Kaván 1982, 30, obr. 8 na s. 21; týž 1988, 168:11. 

49 Kaván 1982, obr. 10, 11, 13, 15; týž 1988, 167, 169–171.
50 Kaván 1982, obr. 2 na s. 23; týž 1988. Část základů hutní haly z kamenů doložil výzkum sklářské hutě na k. ú. Deštné v Orlických horách (Borkovcová 
– Šplíchal 1999, foto na s. 9; Šplíchal – Šůla 2004, 59, obr. 57), totéž výzkum v Bedřichově v Jizerských horách a páteříkové hutě v Podlesí u Kašperských 
Hor na Šumavě (Fröhlich 1991, 23–25, obr. 26; týž 1995a, 97–99; týž 2003, 623–624; Fröhlich – Frýda 1991, 183) – vše autopsie.
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V nedávných letech byl prováděn tímtéž muzeem další výzkum 
sklářské hutě v Jizerských horách v obci Bedřichov, vedený archeo-
ložkou M. Starou, jenž navázal na výzkum z poloviny sedmdesátých 
let 20. století téhož muzea.51 Vzhledem k dlouhodobému provozu 
této hutě (přibližně 200 let), během něhož byly sklářské pece pře-
stavovány a nové budovány, nemohl archeologický výzkum spo-
lehlivě rozlišit a identifikovat některá různá její technická vybavení. 
Nálezy doložily tavicí pec s pecí chladicí i pece pomocné, z nichž 
v některých bylo taveno také sklo. 

B. Omyly v InTERPRETACI 
PyROTECHnOlOgICKýCH OBjEKTů nA nAšEm ÚZEmí

U domnělých skláren ve Sklenařicích v Jizerských horách, Počátkách 
a Veverské Bítýšce na Moravě a v Poděbradech chybí především 
hmotné prameny uvedené výše, tj. sklářská technická keramika 
ze žáromateriálů (zlomky pánví, pánviček apod.) a skelné taveniny. 
Zlomky chladicích hrnců, tavicích pánví, rámečků pracovních otvorů aj. 
nemusí být vždy archeology – bez poučení – rozpoznány. Slinuté stěny 
zdiva z hlíny, kamenů, cihel a taveniny skelného vzhledu ještě nedo-
kládají výrobu, resp. tavení skla v žádné z těchto zkoumaných pecí.

Pec ve Sklenařicích v Jizerských horách52

Výzkum prováděl AÚ ČSAV (Dr. A. Hejna) v letech 1956 a 1957 ve spo-
lupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze (Dr. D. Hejdová, 
Dr. L. Urešová, K. Hetteš).
Kruhový objekt na jižní straně z dvoumetrových souběžných zdí 
je z kamenného zdiva s žárem slinutými, zesklovatělými stěnami. 
V místě nálezy drobnějšího křemene, kusy jemnozrnného vápence, 
vápno, „...kusy strusek...“ a „...sklářský kmen...“. Nálezy pracovního 
odpadu v různých formách (odstřižky, kapky apod.), zlomků pánví 
a chladicích hrnců naprosto chybí, což je zásadní. Co si lze před-
stavit pod pojmem „kusy strusek“, nelze ověřit. 
U mnohých pyrotechnologických objektů lze nalézt kusy struskovi-
tých hmot, včetně tavenin skelného charakteru, slinutých/zesklovatě-

lých povrchů hornin vyzdívek i maltovin (autopsie, např. hrnčířské 
pece – výzkumy dr. F. Gabriela v České Lípě; vápenky – Kovářská 
v Krušných horách, Vápenný vrch u Doubice v Lužických horách, 
u Hinterhermsdorfu v sousedním Sasku; na řadě míst se zpraco-
váním a úpravnami kobaltových a jiných rud v Krušnohoří – např. 
Nové Hamry, Horní Blatná, Horní Halže, Kovářská, Zákoutí nad 
Jirkovem, různých rud na několika místech v Jeseníkách – Sobotín, 
Vrbno pod Pradědem) (obr. 17a, b, c, d, e).53

Pec v Počátkách na Pelhřimovsku54

Záchranný archeologický výzkum provedlo historické oddělení 
Moravského muzea v Brně v roce 1960.
Pec obdélného půdorysu o rozměrech 6 × 2,4 m zahloubená 
do kamenné paty svahu. Stěny o dochované výšce 40 cm „...byly 
z lícovaných, hrubě otesaných kamenů, a velmi dobře zachované.“ 
„Prostor nad pecí byl sklenut.“ Dno pece „...pokryto souvislou vrst-
vou vápence, promíseného s vypáleným hlinitým výmazem topného 
prostoru sklářské pece. Na dně pece se výrazně rýsovaly tři kruhovité 
... plochy ... (... průměr až 40 cm), naplněné tmavou sklovinou.“ Dále 
autor výzkumu uvádí „V prostoru pece bylo ... nalezeno větší množ-
ství střepů keramiky...“ a sklovina(?). Z výzkumu vyplývá, že se kera-
mika do prostoru pece dostala druhotně, větší množství skla, spolu 
s křemenem a vápencem bylo nalezeno také v okolí pece. Větší „...
kusy bílé krystalické hmoty...“ byly podrobeny analýze; zjištěn vápe-
nec(!). Z analýzy vyplývá, že téměř polovinu důležité sklotvorné 
složky tvoří SiO2, přes 20 % tvoří CaO a jeho více než polovinu 
tj. 12 % Al2O3(!). Také obsah železa je poměrně značný, tj. 8,12 %.
Již uváděná délka pece budí rozpaky pro dobu 15. až začátku 16. sto-
letí, kam je nalezenou užitkovou keramikou datována. Také vzdále-
nost tří kruhovitých ploch, míněných otisků tavicích pánví, od okraje 
stěn pece je nemyslitelná vzhledem k nemožnosti nabírání skloviny. 
Tak jako u sklenařické pece chybí sklářská technická keramika 
(zejména zlomky pánví a chladicích hrnců) a různé skelné hmoty 
(viz výše v charakteristice nálezů hmotných pramenů) a případné 
zlomky skleněných výrobků. 
 

Obr. 15a: Pohled do tavicí pece v popředí, za ní 
menší pec pomocná, středověk, Vlčí Hora, Děčínská 
vrchovina. Výzkum E. Černá ArÚ Praha, expozitura 
Most 1987. Foto archiv autora

Obr. 15b: Topný kanál středověké pece, Jilmová, Krušné hory. Výzkum E. Černá ArÚ 
Praha, expozitura Most, konec osmdesátých let 20. století. Foto M. Gelnar

51 Stará – Halbichová – Brestovanský 2003; Stará – Lacina 2006; tíž 2007; Stará 2007. Žel, informace o tomto výzkumu nedosahuje úrovně publikování 
výzkumu Karlovy hutě J. Kavánem. 
52 Hejdová 1965, 1966, 1967, 1982, 1987; Hejdová – Nechvátal 1967.
53 Autopsie autora.
54 Nekuda 1961, 77–82.
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Obr. 16b: Pohled do tavicí a chladicí sklářské pece, v pozadí torzo se zbytky kamenných
základů obvodu hutní haly. Výzkum na Velké Deštné v Orlických horách. 
Foto M. Gelnar 1984 

Obr. 16a: Sklářská tavicí a chladicí pec, 1758–1775, Karlova huť, Jizerské hory, kresba. Výzkum J. Kaván – Severočeské muzeum v Liberci. 
1 – vyústění vzduchového kanálu do topeniště, 2 – topeniště, 3 – manipulační prostor, 4 –  boční spodní kanály umožňující přístup pod tavící 
prostor, 5 – vlastní tavící prostor, 6 – propojení tavícího a chladícího prostoru pece, 7 – otvor do chladícího prostoru, 8 – chladící prostor, 
9 – vzduchový kanál pod chladící prostor a pec, 10 – vyzděno cihlami, 11 – dodatečný opěrný pilíř, 12 – kruhová sklářská pec pro čtyři pánve, 
13 – chladící prostor. Řez ab – topeniště, cd – ústí vzduchového kanálu do topeniště, ef – spodní část chladícího prostoru. Převzato z Kaván 
1982, obr. 8

Obr. 16c: Pohled do předního topeniště sklářské 
pece. Výzkum na Velké Deštné v Orlických horách. 
Foto M. Gelnar 1984
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Pec ve Veverské Bítýšce na Brněnsku55

Záchranný archeologický výzkum započalo v  roce 1962 pre-
historické oddělení Moravského muzea v Brně za vedení prof. 
Dr. V. Hrubého, DrSc., poté Dr. V. Nekuda z historického oddělení 
téhož ústavu. 
Také tato údajná sklářská pec je sporná. „Vnitřek pece byl vyplněn 
sutí, přepálenou hlínou a vápencem, který byl soustředěn zejména 
na dně pece.“(!) I zde byly provedeny analýzy „..temně zelené skelné 
glazury, jež pokrývala výmaz horní části pece.“ Dále autor výzkumu 
uvádí „Zelená sklovina uchycená na stěnách pece potvrzuje výrobu 
skla.“(!). Podíváme-li se na půdorys této pece, zjistíme, že odpo-
vídá řadě půdorysů vápenických pecí a také slinutým, zesklova-
tělým stěnám řady těchto zkoumaných objektů (viz příspěvky  
ve sbornících Technického muzea v Brně ze seminářů Archeologia 
technica).56 
Komentář sklářského technologa ing. K. Peška z roku 1981 k těmto 
třem nalezištím je uložen u autora textu.

Obr. 17a-c: Struska z taveb kovů, nálezy autora v okolí Vejprt v Krušných horách. Foto M. Gelnar 2009

Obr. 17e: Struska z taveb stříbrných nebo kobaltových (?) rud, 
„tvárnice“, novověk, Soví huť, Nové Hamry, Krušné hory. 
Foto M. Gelnar 2010

Obr. 17d: Struska z taveb stříbrných nebo kobaltových (?) rud se zbytky 
dřevěného uhlí, novověk, Soví huť, Nové Hamry, Krušné hory. 
Foto M. Gelnar 2010

Sklářská pec v areálu bývalého Anežského kláštera v Praze 1 
na Starém Městě57

Autorka tohoto výzkumu, Dr. K. Reichertová, popisuje umístění 
pece při gotické a barokní zdi, zapuštěné do středověké navážky, 
datované nálezy užitkové keramiky do 15. až 16. století. Při popisu 
kruhové pece s topeništěm a dvěma průduchy (kanálky), uvádí 
vnitřní zdivo pece jako cihlové, obložené kamenným pláštěm. 
Podle uvedeného došla k názoru, že pec „...patří 16. až počátku 
17. století...“58 Mezi nálezy užitkové keramiky neuvádí žádnou kera-
miku technickou (příklady viz výše), ani různá nístějová skla, jež 
se vždy v bezprostředním okolí pece a hutního areálu nalézají, 
které bychom mohli vztáhnout k provozu domnělé sklářské pece. 
Tak jako u předešlých výzkumů domnělých sklářských pecí, tak 
i u tohoto výzkumu postrádáme signifikantní hmotné prameny, 
jež by zde výrobu skla potvrdily. V  druhé části publikovaného 
výzkumu jsou popsány nalezené skleněné předměty či jejich zlomky. 
Nalezené zlomky skleněných předmětů ještě nemohou signalizo-
vat jejich výrobu ve zkoumaném prostoru. Přestože je nalezená pec 

55 Nekuda 1971, 158–165. 
56 Merta 1980, 1984a; Fröhlich 1984; Motka; Merta; Unger; Kohoutek 1987; Kos 2000. 

57 Hejdová – Reichertová 1982a (Reichertová, 180).
58 Jako předešlá poznámka.
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srovnávána s Agricolovou teoreticky popisovanou kruhovou pecí,59 
doloženou např. v prostředí Itálie,60 není jisto, že popisovaný pyro-
technologický objekt (či jeho torzo), byl pecí sklářskou. Můžeme tak 
tuto polemiku ponechat otevřenou, dokud se zde v budoucnu pří-
padně nenaleznou výše uvedené sklářsko-hutní hmotné prameny.
Ve výše uvedených výzkumech staršího data je zřejmé, že česká 
sklářská archeologie byla na samých počátcích, tj. bez zkušeností 
a praxe. Dnes je středověkých, ale i novověkých hutí zkoumáno 
u nás i v zahraničí již mnoho.

Pec v Poděbradech61

Také tato údajná sklářská pec datovaná do období 12. až 13. století je 
interpretována mylně. Autorka výzkumu M. Beranová zde popisuje 
cihlovou pec větších rozměrů, jejíž stěny jsou místy slinuté/zesklo-
vatělé žárem. Na tomto základě pec interpretuje jako pec sklářskou. 
Technickou sklářskou keramiku a taveniny skla, jako průvodní jev 
každého naleziště zaniklé sklářské hutě, zde nepopisuje(!).62

Jako k jedinému výzkumu takto mylně interpretovanému pyro-
technickému objektu se obsáhle vyslovila archeoložka E. Černá, 
jež má dlouholeté zkušenosti z výzkumů několika středověkých 
sklářských hutí.63 

shrnutí

Závěry z výše uvedených starších archeologických výzkumů domně-
lých sklářských pecí na katastrech obcí Sklenařic, Počátků, Veverské 
Bítýšky a Poděbrad a jejich interpretace jsou značně nesprávné 
vzhledem k neznalostem sklářské technologie, tj. užití a přípravy 
surovin, jejich použití k tavení skla, zpracování skla různými způsoby. 
Také zhodnocení odpadu z jeho tavení a zpracování, včetně popisu 
a funkcí různých typů sklářských pecí, je nedostatečné.
Dochází tak k mylným interpretacím a závěrům při zpracování 
a vyhodnocování dějin skla od středověku do pozdního novověku na 
území českých zemí. Jako příklady uvádíme několik chybných inter-
pretací vybavení sklářských hutí novověku, výroby středověkého 
nápojového skla zv. kutrolf a domnělé výzdoby renesančního skla. 
Archivář a historik B. Štiess ve svém článku z  roku 1982 Z his-
torie mišovské sklárny, kdy přečetl z písemného pramene slovo 
Bratofen, jako součást vybavení sklářské hutní haly, mimo jiných 
pecí, také pec chlebovou (Brotofen).64 To mohlo být mylně či neči-
telně zapsáno tehdejším písařem. Bratofen čili pec pražící sloužila 
k sušení, resp. k pražení dřeva, v novověku byla nad pecí chladicí, 
též součástí pece tavicí a využívala jejího tepla.65 Také dr. J. Kaván 
se při konfrontaci písemného pramene (tam napsáno správně 
Bratofen) a jejího ztotožnění s některou pecí, při svém archeologic-
kém výzkumu Karlovy hutě dopustil obdobného omylu, kdy měl 
problém tuto pec charakterizovat a umístit v prostoru hutní haly 
(v rámci dochovaných výšek reliktů ji stejně nebylo možno nalézt).66 
Etnograf L. Štěpán v popisu plánu sklářské hutní haly mylně pře-
četl slovo Hafen Stube jako malírnu skla, ačkoliv v minulosti součástí 
vybavení prostor hutní haly byly především pánvárny (Hafenstube).67

Mylný je popis postupu výroby historické picí nádoby zv. kutrolf, 
uváděný D. Hejdovou a B. Nechvátalem ve Studii o středověkém skle 
v Čechách z roku 1967.68 K její výrobě nebylo potřeba „zvláštního druhu 
kleští“, jak uvádí autoři, ale jen čtvercová vyšší úzká forma z dřevěných 
prkének. Nejstarší jsou doloženy z období vrcholného středověku, 
kdy bylo železo stále drahé. A k výrobě „jen“ žertovné picí nádoby 
by bylo teprve drahé. K jeho zhotovení, resp. rekonstrukci výroby, 
podrobně psal několikrát autor, který inicioval v roce 1979 rekon-
strukci tohoto jednoho z charakteristických výrobků středověku.69 
Jiným příkladem je mylný popis v pasáži studie Stredoveké sklo 
z Bratislavy autorů V. Plaché a B. Nechvátala z roku 1980 na s. 437, 
katalog 11, obrázek 2 na s. 439 s interpretací na s. 448. Autoři vylu-
hované linky po vlasových šlírách na archeologizovaném renesanč-
ním poháru interpretují jako výzdobu rytými linkami.70

A jistě bychom v odborné archeologické, historické a umělecko-
historické literatuře prezentující výzkumy sklářských hutí a nálezy 
hmotných pramenů nalezli pochybení či omylů více. Dějiny sklář-
ství, tak jako mnoha dalších řemesel a jejich technologií, by měly 
být zpracovávány týmem odborníků různých vědních oborů. Jen 
tak lze úspěšně zpracovávat dějiny řemesel a užitého umění.

Prameny a literatura

Bárta, J. 1935: Život na staré huti. Praha. 
Beranová, M. 1971: NZ č. j. 5334/71, archiv ArÚ Praha.
Beranová, M. 1981: Slované. Praha. 
Beranová, M. 1985: Výzkum vesnice z doby Slavníkovců u Libice nad 
Cidlinou (Poděbrady - radiostanice). Sborník Národního muzea – 
A, řada historie, roč. 39, s. 39–43.
Beranová, M. 1998: Příspěvek k  počátkům dějin Poděbrad. 
Vlastivědný zpravodaj Polabí, roč. 32, s. 27–55. 
Beranová, M. 2001a: K problematice počátků sklářství v Čechách. 
Vlastivědný zpravodaj Polabí, roč. 35, s. 75–79. 
Beranová, M. 2001b: K problematice výroby skla ve 12. století na sídli-
šti Poděbrady-Radiostanice. Archeologické rozhledy, 53/1, s. 130–143. 
Beranová, M. – Lutovský, M. 2009: Slované v Čechách. Archeologie 
6.–12. století. Libri. 
Borkovcová, M. - Šplíchal, V. 1999: Z historie sklářství na pomezí 
Čech a Moravy. Lanškroun. 
Ciappi, S. – Laghi, A. – Mendera, M. – Stiaffini, D. 1995: Il vetro in 
Toscana. Strutture prodotti immagini: secc. XIII–XX. Lali. 
Černá, E. 1990: Beitrag der Archäologie für das Studium der 
Geschichte des mittelalterlichen Glashüttenwesens in Böhmen. 
Glasrevue 45/5, s. 12–17. 
Černá, E. 1991: Současný stav a perspektivy studia středověkého 
sklářství v Čechách od 13. do 15./16. století. Acta Universitatis 
Nicolai Copernici, archeologia XVIII, Nauki humanistyczno-spo-
leczne, zeszyt 210, s. 151–172. 
Černá, E. 1992a: Nové poznatky o výrobě skla v okolí obce Moldava 
v Krušných horách na počátku vrcholného středověku. J. Merta 
(ed.) Archeologia technica 7, sborník ze seminářů z let 1989, 1990, 
1991, Technické muzeum v Brně, s. 4–13. 

59 Jako poznámka 58 (Hejdová 183, 186). 
60 Např. Ciappi – Laghi – Mendera – Stiaffini, 35, 37, 114, 115.
61 Beranová 1981, 1985, 1998, 2001.
62 V osmdesátých letech minulého století PhDr. M. Beranová s autorem tuto domnělou sklářskou pec konzultovala; již tenkrát jí byl sdělen názor, že 
toto její zkoumané pyrotechnické zařízení není sklářskou pecí, právě pro nedostatek průvodních hmotných pramenů (viz výše).
63 Černá 2000, 19–26; 2001, 144–153.
64 Štiess 1982, 143–147.
65 Gelnar 2012d, 257, pozn. 8 a 9.
66 Kaván 1982, 43–44.
67 Štěpán 1990, 74; Hais 2010, 18:7, 24:61.
68 Hejdová – Nechvátal 1967, s. 474.
69 Gelnar 1991, 1996b, 1997, 2004e. 
70 Plachá – Nechvátal 1980, 433–463



ARCHEOLOGIA TECHNICA / 23 68

Černá, E. 1992b: Předběžná zpráva o výsledcích archeologického 
výzkumu středověké sklářské hutě na k. ú. Dol. Podluží, o. Děčín. 
Děčínské vlastivědné zprávy, 3/2, s. 3–15. 
Černá, E. 2000: Proč se u Poděbrad v raném středověku sklo nevy-
rábělo. Vlastivědný zpravodaj Polabí, roč. 34, s. 19–26. 
Černá, E. 2001: O domnělé výrobě skla ve 12. století u Poděbrad. 
Archeologické rozhledy, sešit 1, roč. 53, 2001, s. 144–153. 
Černá, E. 2003: Das Fundgud einer mittelalterlichen Glashüttein 
Nord-Böhmen. Auf gläsernen Spuren. Der Beitrage Mitteleuropas 
zur archäologish – historischen Glasforschung. Beiträge zur 
Mittelalterarchäologie in Österreich 19, s. 107–118.
Černá, E. 2004: Ke kořenům severočeského sklářství. Nový Bor. 
Drahotová, O. ed. 2005: Historie sklářské výroby v českých zemích, 
I. díl, Academia Praha. 
Drahotová, O. - Gelnar, M. 1994: Glas und Gläser. Darmstadt.
Fröhlich, J. 1984: Vápenictví na Strakonicku a Písecku. J. Merta (ed.), 
Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými meto-
dami, sborník Technického muzea v Brně, s. 78–88. Brno. 
Fröhlich, J. 1989: Sklárny střední Šumavy. Výsledky archeologického 
průzkumu. Muzeum Šumavy Sušice. 
Fröhlich, J. 1991: Průzkum skláren v bývalém Prácheňském kraji. 
Zprávy o činnosti za rok 1990 s odbornými přílohami. Prácheňské 
muzeum v Písku, s. 19–28. 
Fröhlich, J. 1993: Archeologický výzkum šumavských skláren. 
Archeologia technica 8, s. 75–83. Technické muzeum v Brně.
Fröhlich, J. 1995a: Archeologický výzkum skláren v okolí Kašperských 
Hor. Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy 3, s. 94–118.
Fröhlich, J. 1995b: Sklárny na statku Železná Ruda a v rychtách 
Hojsova Stráž a Hamry. Výsledky archeologického průzkumu. 
Muzejní a vlastivědná práce / Časopis Společnosti přátel starožit-
ností 33 / 103/4, s. 217–226. 
Fröhlich, J. 2003: Sklářství Šumavy. Šumava, příroda, historie, život. 
Baset Praha, s. 615–626.
Fröhlich, J. - Gelnar, M. 2001-2002: Sklárna Kaltenbrunn na Šumavě 
a zhodnocení hmotných pramenů z povrchového výzkumu jejího 
stanoviště. Zlatá stezka 8–9, s. 197–207. 
Fröhlich, J. – Frýda, F. 1991: Předběžná zpráva o výzkumu sklárny 
stará Huť I u Podlesí v r. 1989, Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy 2, 
s. 183–184.
Gelnar, M. 1988: Poznámky k metodice vyhledávání zaniklých sta-
novišť sklářských hutí a zpracování jejich nálezů. V. Vykydal (ed.), 
Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými meto-
dami, s. 129–142. Technické muzeum v Brně. 
Gelnar, M. 1991: Rekonstrukce tzv. kutrolfu. F. Frýda (ed.) Historické 
sklo 1, sborník pro dějiny skla, s. 53–54. Čelákovice – Plzeň.
Gelnar, M. 1992: Vývoj sklářských forem v českých zemích do 19. sto-
letí. Historie sklářských technologií ’92, sborník konference ČSVTS 
v Novém Boru říjen 1992, s. 120–127. Dům techniky Ústí nad Labem. 
Gelnar, M. 1996a: Zhodnocení hmotných pramenů z výzkumu sta-
noviště zaniklé deštenské sklárny I. na Velké Deštné v k. ú. Deštné 
v Orlických horách. Historie sklářství v Orlických horách. Seminář 
k historii sklářství v Orlických horách z 20. 8. 1994 v Deštném 
v Orlických horách. Orlický vlastivědný zpravodaj 1, s. 16–21. Villa 
Nova Uhřínov pod Deštnou. 
Gelnar, M. 1996b: Láhev zvaná kutrolf. Poznámka ke studiu skla 
z Orlických hor. In: Orlické hory a Podorlicko 8, 1996, s. 25–30.
Gelnar, M. 1997: Kutrolf mystiky řemesla zbavený. I. Černý (ed.) 
Antique, č. 11, roč. 4, s. 32–33.
Gelnar, M. 1997a: Zaniklé sklárny ve vojenském prostoru Ralsko. 
Kol. (ed.), Bezděz 5, Vlastivědný sborník Českolipska 1997, s. 73–84. 
Gelnar, M. 1997b: Sklářské hutě středověku na Českolipsku 
a Děčínsku. Část 1. Okres Česká Lípa. Kol. (ed.), Bezděz 6, Vlastivědný 
sborník Českolipska, s. 41–60.
Gelnar, M. 1999: Sklářské hutě středověku na Českolipsku 
a Děčínsku. Část II. Okres Děčín. Kol. (ed.), Bezděz 8, Vlastivědný 
sborník Českolipska, s. 51–95. 

Gelnar, M. 2003a: Neznámá renesanční sklářská huť na k. ú. Horní 
Světlá na Českolipsku. Černá a kol. (ed.), Historické sklo 3, Sborník 
pro dějiny skla, s. 95–97. Čelákovice. 
Gelnar, M. 2003b: Nové poznatky o dvou zaniklých středově-
kých sklářských hutích. Kol. (ed.),  Bezděz 12, Vlastivědný sborník 
Českolipska, s. 393–399. 
Gelnar, M. 2004a: Typologie tavicích pánví ze stanovišť zaniklých 
sklářských hutí v Lužických horách a jejich okolí do průmyslové 
revoluce. P. Stöhrová (ed.), Archeologia technica 15, Sborník před-
nášek z 22. semináře 15. dubna 2003, s. 63–69. Technické muzeum 
v Brně. 
Gelnar, M. 2004b: Typologie tavicích pánví ze severních Čech 
od nejstarších dob do průmyslové  revoluce v 19. století, 1. díl. 
http://www.glassrevue.com; Technika, technologie; vydání 10. 
Gelnar, M. 2004c: Technologie výroby historických sklářských pánví 
– doplněk k článku Typologie tavicích pánví ze severních Čech od 
nejstarších dob do průmyslové revoluce v 19. století. http://www.
glassrevue.com, Technika, technologie, vydání 11. 
Gelnar, M. 2004d: Vývoj sklářských forem a předforem v  čes-
kých zemích do 19. století, díl 1. –7. http://www.glassrevue.com, 
Technika, technologie, vydání 32–38.
 Gelnar, M. 2004e: Kutrolf v českých zemích. http://www.glassrevue.
com; Sklo, doba, lidé – vydání 21–24.
Gelnar, M. 2005a: Technická sklářská keramika – chladicí hrnce. 
O. Merta (ed.), Archeologia  technica 16, Sborník přednášek z 23. 
semináře 6. dubna 2004, s. 65–71. Technické muzeum v Brně. 
Gelnar, M. 2005b: Sklářské pánve do 19. století. O. Drahotová (ed.) 
Historie sklářské výroby v českých zemích, I. díl, kapitola 7.4.5, 
s. 491-497. Vývoj sklářských forem v českých zemích do průmyslové 
revoluce. O.  Drahotová (ed.), Historie sklářské výroby v českých 
zemích, I. díl, kapitola 7.5.6, s. 525–527. Academia Praha. 
Gelnar, M. 2006: Technická keramika ze zaniklých sklářských hutí 
v Čechách. O. Merta (ed.), Archeologia technica 17, sborník před-
nášek z 24. semináře 19. dubna 2005, s. 21–29. Technické muzeum 
v Brně. 
Gelnar, M. 2007: Keramické „radýlko“. Příspěvek k dějinám sklářské 
techniky. Kol. (ed.), Bezděz 16, Vlastivědný sborník Českolipska, 
s. 217–224. 
Gelnar, M. 2008a: Zhodnocení hmotných pramenů ze zaniklé 
barokní sklárny Rollhütte v  Lužických horách. T. Durdík (ed.), 
Časopis Společnosti přátel starožitností, 116/2, s. 84–93. 
Gelnar, M. 2008b: Gotická sklářská huť v obci Doubice v Lužických 
horách. N. Belisová (ed.), Minulosti Českého Švýcarska V, Sborník 
příspěvků historického semináře 2008, s. 108–117. Krásná Lípa. 
Gelnar, M. 2009a: Hmotné prameny ze zaniklé sklářské hutě 
nad Andělskými Žleby na bývalém velkolosinském panství. 
M. Gronychová (ed.), Severní Morava, Vlastivědný sborník, 53/95, 
s. 35–38. Vlastivědné muzeum Šumperk. 
Gelnar, M. 2009b: Hmotné prameny z  naleziště sklářské hutě 
u Naděje na Cvikovsku. Kol. (ed.), Bezděz 18, Vlastivědný sborník 
Českolipska 2009, s. 265–273. 
Gelnar, M. 2010a: Gotické sklářské hutě na západní výspě lužického 
přesmyku při severním okraji Českého Švýcarska. N. Belisová (ed.), 
Minulosti Českého Švýcarska (VI), Sborník příspěvků historického 
semináře 2009, s. 15–27. Krásná Lípa. 
Gelnar, M. 2010b: Hmotné prameny z druhého naleziště gotické 
sklářské hutě na katastrálním území obce Svor. Kol. (ed.), Bezděz 
19, Vlastivědný sborník Českolipska, s. 217–224. 
Gelnar, M. 2010c: Nálezy skel – foukaného do optických předforem, 
do forem napevno, mačkaného kleštěmi a lisovaného - ze stanovi-
ště sklárny Nová Huť (1750–1875) na katastru obce Svor v Lužických 
horách. O. Merta, P. Stöhrová (ed.), Archeologia technica 21, sbor-
ník přednášek, s. 93–112. Technické muzeum v Brně. 
Gelnar, M. 2011: Hmotné prameny ze zaniklé středověké sklářské 
hutě na katastrálním území obce Horní Světlá na Cvikovsku. Kol. 
(ed.), Bezděz 20, Vlastivědný sborník Českolipska, s. 395–402. 



69 TYPOLOGIE RELIKTŮ SKLÁŘSKÝCH HUTÍ

Gelnar, M. 2012a: Hmotné prameny z naleziště gotické sklářské hutě 
v okolí Jiřetína pod Jedlovou v Lužických horách. Kol. (ed.), Bezděz 
21, Vlastivědný sborník Českolipska, s. 173–182. 
Gelnar, M. 2012b: Hmotné prameny po zaniklé malé sklářské huti 
18. století v obci Svojkov. Kol. (ed.), Bezděz 21, Vlastivědný sborník 
Českolipska, s. 183–190.
Gelnar, M. 2012c: Středověké sklářské hutě na tzv. Polesného louce 
v katastru obce Naděje okresu Česká Lípa. Kol. (ed.), Bezděz 21, 
Vlastivědný sborník Českolipska, s. 227–239.
Gelnar, M. 2012d: Nálezy hmotných pramenů z lokality zaniklé 
sklárny v Míšově na panství Spálené Poříčí. Podbrdsko, svazek 
XIX, s. 250-259. Státní okresní archiv Příbram.
Gelnar, M. – Kubát, J. – Horáček, J. 1982: Příspěvek ke studiu histo-
rie sklářské techniky v oblasti Lužických hor z hlediska použitých 
pánví. Historie sklářské techniky a technologie, sborník konfe-
rence v Jablonci nad Nisou, s. 171–196. Dům techniky ČSVTS Ústí 
nad Labem. 
Gelnar, M. – Kubát, J. 1991: Zhodnocení historických vzorků pánví 
z Lužických hor. F. Frýda (es.), Historické sklo 1, sborník pro dějiny 
skla, s. 45–49. Čelákovice – Plzeň. 
Grisa, M. – Hais, R. 2004: Štefan Morávka – Preitensteinská huť. 
In: Sklář a keramik 54/1–2, s. 42–43. 
Hais, R. 1982: Příspěvek k historii hutní sklářské výroby v Borsko-
šenovské oblasti se zaměřením na vývoj tavicích pecí. Historie 
sklářské techniky a technologie, s. 123–170. Ústí nad Labem. 
Hais, R. 1996: Příspěvek k vývoji a typologii sklářských pecí v sever-
ních Čechách do počátku 20. století. Historie sklářství v Orlických 
horách. Seminář k historii sklářství v Orlických horách z 20. 8. 1994 
v Deštném v Orlických horách. Orlický vlastivědný zpravodaj 1, 
s. 22–35. Villa Nova Uhřínov pod Deštnou.
Hais, R. 1997: Receptář šumavských skelmistrů Schmidů pod 
názvem Glasfabrikation. Popis a technologické vyhodnocení. 
Strojopis (PC). Nový Bor. 
Hais, R. ed. 2010: Sklářské názvosloví aneb Co je co ve sklářství. 
Vydavatelství ČSS s. r. o. Teplice. 
Hejdová, D. 1965: Eine mittelalterliche Glashütte in Sklenařice 
(Nordböhmen) Tschechoslowakische Glasrevue, roč. 18/12, 
s. 360–364. 
Hejdová, D. 1966: Zu den archäologischen Entdeckungen auf 
dem Gebiet der Glasproduktion in der Tschechoslowakei. 
Tschechoslowakische Glasrevue, roč. 21/ 12, s. 353–357.
Hejdová, D. 1967: Archeologický výzkum sklářské huti ve 
Sklenařicích, okres Semily. A. Langhamer (ed.), Ars vitraria 1, 
s. 13–28. Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. 
Hejdová, D. 1975: Types of medieval glass vessels in Bohemia. 
Journal of Glass Studies, volume XVII, s.142–150. The Corning 
Museum of Glass. 
Hejdová, D. 1981: The glasshouse at Rejdice in Northeastern 
Bohemia late sixteenth centuries. Journal of Glass Studies, volume 
XXIII, s.18-33. The Corning Museum of Glass. 
Hejdová, D. 1982: Význam archeologických nálezů středověkého 
dutého skla. Staletá Praha XX, s. 87–94.
Hejdová, D. 1987: Na okraj ilustrací Mandevillova cestopisu. Umění 
35/6, s. 515–519. 
Hejdová, D. – Nechvátal – B. 1967: Studie o středověkém skle 
v Čechách (soubor z Plzně, Solní ul.). Památky archeologické 2, 
roč. LVIII, 1967, s. 433–491. 
Hejdová, D. – Reichertová, K. 1982a: Nález sklářské pece v býva-
lém Anežském klášteře v  Praze 1, Na Františku. J. Hrala (ed.), 
Archaeologia Pragensia 3, s. 169–188. 
Hejdová, D. – Reichertová, K. 1982b: Glashütte im ehemaligen 
Agneskloster in Prag. Glasrevue 2, roč. 37, s. 10–15. 
Hetteš, K. 1958: Böhmisches Glas im Mittelalter. Tschechoslowakische 
Glasrevue 13/12, s. 4–9. 
Hetteš, K. 1974: Sklářství. Nový Luboš (ed.), Dějiny techniky 
v Československu do konce 18. století, s. 253–257. Praha. 

Jarošová, L. 1984: Problematika výroby jihočeského křišťálového 
skla a hyalitu. V. Herka (ed.), Zkoumání výrobních objektů a tech-
nologií archeologickými metodami, sborník Technického muzea 
v Brně, s. 141–153. Brno. 
Jarošová, L. – Jaroš, J. 1984: Některé základní otázky historického 
a průmyslově archeologického výzkumu jihočeských skláren zanik-
lých od 14. do 19. stol. V. Herka (ed.), Zkoumání výrobních objektů 
a technologií archeologickými metodami, sborník Technického 
muzea v Brně, s. 128–140. Brno. 
Kaván, J. 1976: Die archäologische Erkundung der im 18. Jahrhundert 
im Isergebirge  bestehenden, nicht mehr vorhandenen Karlshütte. 
Glasrevue 31/3, s. 10–14. 
Kaván J. 1982: Výsledky archeologického výzkumu Karlovy hutě 
v Jizerských horách, která pracovala v létech 1758–1775. Kol. (ed.), 
Ars vitraria 7, s. 19–72. Jablonec nad Nisou. 
Kaván J. 1988: Problematika výzkumů sklárny z hlediska vyhod-
nocení a zpracování archeologického průzkumu Karlovy hutě 
v Jizerských horách, která pracovala v létech 1758–1775. V. Vykydal 
(ed.), Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými 
metodami, s. 143–180. Technické muzeum v Brně. 
Kohoutek, J. 1987: Nález středověké vápenické pece u hradu 
Šaumburka. V. Herka (ed.), Zkoumání výrobních objektů a tech-
nologií archeologickými metodami, s. 143–145. Technické muzeum 
v Brně.
König, A. – Stephan, H.-G. 1987: Eine frühneuzeitliche Glashütte 
im Tal der Nieste bei Großalmerode. Archäologische Denkmäler 
in Hessen 64. Archäologische Untersuchungen 1985 an einem 
Denkmal früher Industriegeschichte im Gutsbezirk Kaufunger 
Wald, Werra-Meißner-Kreis. Wiesbaden. 
Koželuh, J. 1991: Sklárna v Nových Mitrovicích (1868–1931). Muzeum 
jižního Plzeňska v Blovicích. 
Lappe, U. 1983: Eine Gläsnerhütte von Friedrichsrode, Kr. 
Sondershausen. Ausgrabung und Funde. Band 28, Heft 5, s. 247–
254. Berlin. 
Merta, J. 1980: Výzkumy vápenických pecí. V. Herka (ed.), Zkoumání 
výrobních objektů a technologií archeologickými metodami, 
s. 30–55. Technické muzeum v Brně. 
Merta, J. 1984a: Vápenické pece v Košově žlebu, kat. úz. Olomučany, 
okr. Blansko. V. Herka (ed.), Zkoumání výrobních objektů a tech-
nologií archeologickými metodami, s. 99–101. Technické muzeum 
v Brně. 
Merta, J. 1984b: Výzkum tavicí pece v údolí Stříbrnice (kat. úz. 
Lesní Hluboké, okr. Brno-venkov). In: Zkoumání výrobních objektů 
a technologií archeologickými metodami, s. 108–109. Technické 
muzeu v Brně. 
Merta J. – Stránský, K. 1980: Nález struskovité hroudy z Obřanského 
hradu. V. Herka (ed.), Zkoumání výrobních objektů a technologií 
archeologickými metodami, s. 134–136. Technické muzeum v Brně. 
Motka, T. 1984: Vápenice panského velkostatku ve Vranově nad 
Dyjí. V. Herka (ed.), Zkoumání výrobních objektů a technologií 
archeologickými metodami, s. 89–98. Technické muzeum v Brně. 
Nekuda, V. 1961: Středověká sklářská pec v Počátkách. Časopis 
Moravského musea, Vědy společenské, 46, s. 77–82. Brno.
Nekuda, V. 1971: Středověká sklářská pec u Veveří Bítýšky. 
Vlastivědný věstník moravský 23/2, s. 158–165. 
Nový, L. 1974: Dějiny techniky v Československu do konce 18. sto-
letí. Academia Praha. 
Petráň, J. 1974: Technická vyobrazení české sklářské pece z roku 
1770. A. Langhamer (ed.), Ars vitraria 5, s. 34–47. Muzeum skla 
a bižuterie Jablonec nad Nisou. 
Plachá, V. – Nechvátal, B. 1980: Stredoveké sklo z Bratislavy. Památky 
archeologické LXXI, s. 433–463. 
Procházka, Z.: Straßhütten (Štrásské hutě), strojopis, nedatováno. 
Schwanzar, C. 2003: Zwei Glashüttengrabungen der Ober-
österreichischen Landesmuseen. Ein Überblick. Auf gläsernen Spuren. 
Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 19, s. 179–187. 



ARCHEOLOGIA TECHNICA / 23 70

Stará, M. – Lacina, L. 2006, Sumarizace nálezů z archeologického 
výzkumu bývalé sklárny v Bedřichově. Sborník Severočeského 
muzea, Historia 14, s. 95–101. Liberec. 
Stará, M. 2007: K počátkům i výsledkům archeologického prů-
zkumu bývalé sklárny v Bedřichově u Jablonec nad Nisou. Sborník 
Západočeského muzea v Plzni, řada Historie XVIII., s. 138–147. 
Stará, M. – Lacina, L. 2007: Výsledky archeologického průzkumu 
bývalé sklárny v Bedřichově (u Jablonce nad Nisou). E. Černá a kol. 
(ed.), Historické sklo 4, s. 107–114. Čelákovice.
Stará, M. – Halbichová, J. – Brestovanský, P. 2003: Předběžné výsledky 
archeologického výzkumu sklárny v Bedřichově v Jizerských horách. 
Sborník Severočeského muzea, Historia 12, s. 45–50. Liberec.
Stephan, H.-G. 1988/89: Archäologische Ausgrabungen im 
Bereich einer hochmittelalterlichen Waldglashütte im Bramwald, 
Gemeinde Niemetal, Kreis Göttingen. Teil 1. In: ZAM Zeitschrift für 
Mittelalters, Jahrgang 16/17, Seite 123–154. Köln. 
Stephan, H.-G. – Wedephol, K. H. – Hartmann, G. 1992: Die Gläser 
der hochmittelalterlichen Waldglashütte Steimcke Berichte über 
die Grabungsergebnisse. Teil 2. ZAM Zeitschrift für Mittelalters, 
Jahrgang 20, Seite 89–123. Köln 1992. 
Steppuhn, P. ed. 2003, Glas in Niedersachsen. Husum.
Stiaffini, D. 1996: A furnace for medium–quality glassware pro-
duction uncovered in Montopoli in Val ď Arno (Pisa). Annales du 
13eCongrés de ľAssociation international pour ľhistorie du verre, 
s. 417–426. Lochem. 
Stoll, B. 1987: Die Lusenhütte. Ausgrabung einer Glashütte der 
frühen Neuzeit im Nationalpark Bayerischer Wald bei Neuschönau. 
Das archäologische Jahr in Bayern 1986, s. 166–167. Stuttgart. 
Štěpán, L. 1990: Lidové stavitelství ve stavebních plánech a mapách 
východočeských archívů I. technické a společenské stavby. Krajské 
středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Pardubicích 
ve spolupráci s ministerstvem kultury ČR a Krajským střediskem 
státní památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad Labem. 
Štěpán, V. – Štěrbová, J. 2008: Historie skláren na Jesenicku 
v Ramzové a Dolní Lipové. K. Growka (ed.), Jesenicko, vlastivědný 
sborník, svazek 9, s. 10–41. Jeseník. 
Šplíchal, V. – Šůla, J. 2004, Křehká krása z Orlických hor. Deštné 
v Orlických horách.
Tarczay, K. 2008: Frühnenzeitliche Glasproduktion in der Herrschaft 
Reichenau am Freiwald, Niedreösterreich. Fundberichte aus 
Österreich, Materialheft Reihe A, Band 19, Wien. 
Urbancová, J. 1986: Untergegangene Glashütten im Isergebirge. 
Glasrevue 41/5, s. 2–7. 
Vávra, J. R. 1952: Huťmistr Rückl. Československý spisovatel Praha. 
Zuman, F. 1939: Dvě zaniklé sklárny na panství zákupském. Časopis 
Společnosti přátel starožitností, roč. 47, s. 1–11, 84–92, 137–140, 
154–165.
Zuman, F. 1940: Sklářské recepty. Sklářské rozhledy 17/4, s. 77–78.

slovníček

Clonka – tvarovka ze žáruvzdorného materiálu tvaru srpku, použí-
vaná ke zmenšování pracovního (nabíracího) otvoru z levé strany.
Cojk – sklář. slang. clonka, zobák (též srpek), koláč (též placka), žární-
ková deska ze šamotu, v minulosti skláři vyráběná pro jejich potřebu. 
Dílo – doba zpracovávání skloviny foukáním, mačkáním, lisová-
ním, litím.
Forma (dříve zřídka tvárnice) – nástroj/pomůcka, ve které se tvaruje 
sklovina foukáním pomoci sklářské píšťaly nebo litím. Nesprávně 
zvaná kadlub; tentýž nesprávný název používán pro tavicí pánve. 
Do formy se fouká sklo; je z přírodního kamene (pískovec, mastek), 
keramiky, dřeva (především buk, hruška, olše), kovu (železo, litina, 
bronz, mosaz, hliníkový bronz, nikl) a slitiny uhlíkatých materiálů, 
sádry, pemzy a dalších. 
Hutní sklo (nikoliv hutnické) – sklo tvarované a zdobené hutními 
(nikoliv hutnickými) technikami přímo na huti u sklářské pece. 
Chladicí hrnec – objemnější keramická nádoba soudkovitého tvaru, 
převážně z červenice. 
Koláč – tvarovka ze žáruvzdorného materiálu, nahoře oblá, uzaví-
rající pracovní (nabírací) otvor při tavbě.
Kroužek nebo též věneček – prstenec ze žáruvzdorného materiálu, 
plavoucí na hladině skloviny v pánvi, zabraňující přístupu neho-
mogenit do jeho středu, ze kterého se nabírá sklovina.
Nístěj (též zrcadlo) pece – vnitřní plocha/podlaha tavicí pánvové 
pece, na kterou se usazují sklářské pánve; oválná, kruhová; ve 
středověku oválnou podélně dělí kanál topeniště, v novověku je 
v jejím středu otvor zv. nístějový hořák. 
Nístějové sklo – termín pro skelné amorfní hmoty, event. s nečis-
totami (vměstky šamotové hmoty z pánve či klenby pece, popele 
a uhlíků dřeva) často napěněné. Nesprávně mnohdy uváděná 
názvem struska, což je železářský termín. 
Optická předforma – nástroj/pomůcka, sloužící k vytvoření optic-
kého efektu při hutním zdobení tvárného skla na základě nestej-
noměrné tloušťky stěn. Člení stěny výrobků různými optickými 
efekty – svislými žebry, čočkami, káry, vaflovým vzorem aj. Skláři 
jsou slangově nazývány optišky. 
Páteříková huť – sklářská huť, v  jejímž sortimentu převažovala 
výroba tzv. páteříků, tj. skleněných korálků do růženců, jehož 
název vznikl z modlitby latinsky začínající Pater noster – Otče náš. 
Páteříky byly vyráběny v řadě sklářských hutí v Čechách, nejvíce 
na Šumavě a v Českém lese.
Pomocné pece – viz v textu (něm. Nebenofen).
Pracovní též nakládací otvor – v tavicí peci, kterým se při tavbě 
nakládá sklářský kmen, při díle zvaný pracovní.
Sklářská technická keramika – sem zařazujeme všechny díly sklář-
ských pecí, nářadí a pomůcek zhotovených z žáruvzdorného mate-
riálu různého charakteru a složení.
Sklářský kmen – směs sklářských surovin sestavená v  určitém 
váhovém (dříve objemovém) poměru, pečlivě promísená, určená 
k tavení skla. 
Sklovina – sklo za teplot nad transformačním bodem (při tavení, 
čeření, tvarování apod.). Název platí pro taveninu v tvárném stavu, 
pod transformačním bodem se jedná o sklo.
Spona – šamotová tenká konkávní placka, nahoře s přehnutím k zavě-
šení zevnitř na okraj pánve, překrývající tak její případnou prasklinu.
Zobák nebo též srpek – tvarovka ze žárovzdorného materiálu, pou-
žívaná k částečnému zakrývání pravé strany pracovního (nabíra-
cího) otvoru, přičemž spodní část umožňuje vedení sklářské píšťaly 
při nabírání skloviny.
Žárník – otvor při podlaze pece, který slouží (dodnes) k manipu-
laci tavicí pánve při jejím umísťování (tzv. usazování) na určené 
místo před pracovní/nabírací otvor pomocí kovových tyčí a háků 
před tavbou či při výměně po ukončení její funkce (např. poško-
zení, prasknutí). 
Žárníková deska – tvarovka z žárovzdorného materiálu uzavíra-
jící žárník.
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tehliarske pece1 
náčrt problematiky v stredoveku a novoveku 
v strednej a západnej európe 

marián čurný

Účelom príspevku je stručne informovať o problematike stredovekých a novovekých tehliarskych pecí z priestoru strednej a západnej Európy. 
Nakoľko podobne zamerané štúdie už pochádzajú z pier zahraničných autorov, snahou príspevku je priniesť informácie o dejinách bádania, 
historickom vývoji, prameňoch, typoch a konštrukciách, technológii práce a archeologických reliktoch tehliarskych pecí v prístupnom 
jazyku, čo by prispelo k zintenzívneniu bádania v tejto oblasti. Po stručnom prehľade bádania o tejto oblasti archeológie je predstavený náčrt 
vývoja používania tehliarskych pecí od doby rímskej po vrcholný stredovek. Faktom je, že tehelne vznikali ako súčasti stavebných hút pri 
výstavbe monumentálnych sakrálnych stavieb, pri ktorým výrazne participovali aktivity cisterciátskeho rádu. Hovoríme o období 13.–14. stor., 
z ktorého sa doterajším bádaním podarilo identifikovať niekoľko tehliarskych pecí v regióne západnej a strednej Európy. Druhým najzákladnejším 
prameňom pre výskum tehliarskych pecí sú ikonografické pramene. Tie sú k dispozícii až od 15. stor. Aj keď ich počet je v skutočnosti vyšší, 
v príspevku sú vyhodnotené tie, na ktorých sú aspoň do určitej miery vyobrazené telesá tehliarskych pecí  – spolu 8. Pri triedení tehliarskych pecí 
rozlišujeme, či ide o pece so stabilnou alebo dočasnou konštrukciou. Príspevok prináša v základných črtoch popis konštrukcie 
a obsluhy tak milierov ako aj žiarových pecí. Výklad je doplnený o prehľad archeologicky zistených reliktov tehliarskych pecí z viac ako 
50 lokalít v strednej a západnej Európe od 11. po 19. stor. 

kľúčové slová: Európa stredná a západná – stredovek a novovek – tehliarske pece – ikonografia – konštrukčné typy – technológia práce – 
archeologicky zistené relikty

Brick furnAces. outline of issues in the miDDle Ages AnD moDern PerioD in centrAl AnD western euroPe

The purpose of this contribution is to inform briefly about the issue of Medieval and Modern brick furnaces from the area of Central  
and Western Europe. As similarly focused studies has come from foreign authors, the effort of the paper is to bring information on the history 
of the research, historical development, sources, types and constructions, technology of work and archeological relics of brick kilns  
in an (for Czech reader) accessible language which would contribute to the intensification of research in this field. After a brief overview 
of research on the field of archeology there is presented an outline of development of using brick kilns from the Roman period to the Middle 
Ages. The fact is that brick kilns were created as parts of building enterprise in the construction of monumental religious buildings, 
in which significantly participated activities of Cistercian Order. We talk about period of 13th–14th century, from which have been identified 
several brick kilns in the area of Western and Central Europe so far. The second most fundamental source for the research of brick kilns are 
iconographic sources. Those are available from the 15th century. Although their number is higher, in the contribution there are evaluated only 
those on which are at least to some extent shown units of brick kilns – a total of eight. In analysis of brick kilns we distinguish whether 
the kiln was a stable or a temporary construction. The contribution reports the basic description of construction and operation of kilns 
as well as furnaces. The comment is supplemented by a survey of archeologically discovered relicts of brick kilns from more than 50 locations 
in Central and Western Europe from 11th to 19th century.

key words: Central and Western Europe – Middle Ages and Modern Period – Brick Kilns - Iconography – Construction Types – Technology 
of Work – Archeologically Relics Found
 

1 Prispevok vznikol v rámci grantového projektu 2/0034/11 agentury VEGA
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Úvod

Účelom tohto náčrtu je stručne informovať o problematike stre-
dovekých a novovekých tehliarskych pecí z priestoru strednej 
a západnej Európy. Nakoľko podobne zamerané štúdie už pochá-
dzajú z pier zahraničných autorov (Jakab 2005a; 2011; Tonezzer 
2002), snahou príspevku je priniesť informácie o dejinách báda-
nia, historickom vývoji, prameňoch, typoch a konštrukciách, 
technológii práce a archeologických reliktoch tehliarskych pecí 
v prístupnom jazyku, čo by prispelo k zintenzívneniu bádania 
v tejto oblasti. 

Prehľad bádania

Asi z dôvodu veľkej špecifickosti a zároveň aj neveľkému počtu 
nálezov sa problematike tehliarskych pecí venovalo v  stredo 
a západoeurópskom prostredí iba málo autorov. Za základnú 
prácu v tejto oblasti možno považovať štúdiu švajčiarskej báda-
teľky L. Tonezzer o stredovekých tehliarskych peciach, v ktorej ich 
nálezy zo Švajčiarska a Nemecka posadila do historického kontextu 
vychádzajúc z poznatkov o tehliarskych peciach v dobe rímskej, 
a ktorá je sprevádzaná podrobným výberom relevantnej literatúry 

(Tonezzer 2002). Prehľad niektorých podobných rysov v konštrukcii 
a obsluhe tehliarskych pecí prináša etnografická práca R. Hampeho 
a A. Wintera o tehelniach v južnom Taliansku, na Sicílii a v Grécku 
(Hampe – Winter 1965). O poznanie procesu tehliarstva v stredo-
vekých Čechách sa na základe archeologického výskumu dvoch 
tehliarskych usadlostí v Sezimovom Ústí najviac zaslúžil R. Krajíc, 
ktorý sa im venoval v samosatnom monografickom diele (Krajíc 
2008). Archeologické nálezy tehliarskych pecí z Brna spracoval 
v rámci svojej diplomovej práce P. Holub (2006). Nálezom tehliar-
skych pecí zo Slovenska sa venovala dizertačná práca M. Čurného 
(2008). Nálezy stredovekých tehliarskych pecí z Maďarska spracoval 
v rámci diplomovej práce a najnovšie aj v osobitnej štůdii A. Jakab 
(2005; 2011). Z Poľska absentuje sumarizujúca práca z oblasti stre-
dovekých a novovekých tehliarskych pecí. Pre poznanie možností 
triedenia i samotnej konštrukcie tehliarskych pecí sú významné 
práce J. R. Fialu (1912) a R. Bartu (1941). Rovnako dôležité informá-
cie z tejto oblasti sú stále platné v dobových príručkách pre tehli-
arskych majstrov (Bük-Kramarich 1923, 102–106, 211–223; Vott 1903, 
146–165). Odkazy na literatúru s čiastkovými informáciámi o nále-
zoch jednotlivých tehliarskych pecí zo stredoveku a novoveku uvá-
dzam v tabuľkovom prehľade archeologicky zistených reliktov.

Typ pece Počet

lokalita štát milier žiarovka kruhovka iný kanálov Datovanie literatúra

l‘Abbaye de Vauclair F X 2 K15.-Z16. Groupe „Sources“ 1975

Ahlberg bei Mariendorf D X 1 2p15.-Z16. Krajíc 2008, 41

Békescsaba-Mezőmegyer H X 3 14.-16. Lőrinczy 1992

Bratislava, Primaciálne nám. SK X 1p14. Baxa 1978, 33

Brno, Husova ul. CZ X 4 2p16.-Z17. Holub - Kolařík - Merta - Peška 
- Zůbek 2010

Brno, Trýbova ul. CZ X 19.-20. Holub - Merta - Zůbek 2006b

Brno, Žerotínovo nám. CZ X 3 14.-2t16. Merta 1996; Merta/Merta 2001

Brno, Žerotínovo nám. CZ X ? 14.-2t16. Merta 1996; 1997

Brno-Královo pole, 
Božetěchova ul. CZ X 2 14./15. Holub 2006, 32-34; Holub - 

Merta - Zůbek 2006a

Csongrád-Várhát H X 3 14.-16. Lőrinczy 1992

Dambach-Neuhoffen F X 2 K13/Z14 Krajíc 2008, 35

Danbury 1 GB X 2 K13/Z14 Drury - Pratt 1975

Danbury 2 GB X 2? K13/Z14 Drury - Pratt 1975

Doboz-Faluhely H X 11. Lőrinczy 1992, 174

Dombóvár-Szigeterdő H X 4 13. Miklós 2002

Dömös 1 H X 3 14. Gerevich 1983, obr. 51

Dömös 2 H X 3 14. Gerevich 1983, obr. 53

Genvry F X 2 15.-18. Desachy 1992

Gošča SLO X 4 p19. Žižek 2003, 137, 138

Gyula-Szeregyháza H X 11.-12. Lőrinczy 1992, 174

Haibach D X 2 11.-12. Krajíc 2008, 34

Haldensleben D X 2 13.-15. Hauer 1989

Chotín-Delihegy SK X 3 STne Čurný - Romsauer 2009

Chotín-Delihegy SK X 3 STne Čurný - Romsauer 2009

Iža, km 17.60 SK X 5 18.-19. Čurný - Hanuliak - Kuzma 2008
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Tab. 1: Prehľad archeologicky zistených reliktov tehliarskych pecí zo strednej a západnej Európy

Jaroměř CZ X 2p18. Bláha - Sigl 2004; 2007 

Kamienka SK X 19. Čurný 2009, 127

Kamienka SK X 19. Čurný 2009, 127

Kölliken CH X 2 15. Krajíc 2008, 43

Kutná Hora CZ X 2 po 1666 Blažková-Dubská - Frolík 2005, 
40, Frolík 2007

Laufen CH X 1 16.-18. Krajíc 2008, 47

Laufen CH X 1 16.-18. Krajíc 2008, 47

Levoča-Červená chyžka SK X 4 16.-17. Čurný - Javorský, v tlači

Lovosice-Prosmyky 1 CZ X 4 18./19. Volf - Blažek 2006

Lovosice-Prosmyky 2 CZ X 3 18./19. Volf - Blažek 2006

Milevsko 1 CZ X 3 13. Drda 1983

Milevsko 2 CZ X 1 13. Drda 1983

Milevsko 3 CZ X 1 13. Drda 1983

Mohelnice CZ X 17.-18. Goš 1978

Mohelnice CZ X 17.-18. Goš 1978

Mohelnice CZ X 17.-18. Goš 1978

Mohelno CZ X ? nepublikované

Narzym PL X 2 okolo 1400 Arszyński 1970, 62-70

Nižná Myšľa SK X 2+? 18. nepublikované

North Grange GB X 2 13. Eames 1961

Öhringen-Michelbach D X 3 15. Schäfer 1983

Öhringen-Michelbach D X 15. Schäfer 1983

Öhringen-Michelbach D 15. Schäfer 1983

Ópusztaszer H X 1 K11.-Z12. Béres 1985

Öriszentpéter H X 3 1500 Valter 1987

Pfäfers-Ragol CH X 2 Tonezzer 2002, obr. 10

Płońsk PL X 2 K15.-Z16. nepublikované

Pókaszepetk H X 2 13. Valter 1987, 151

Poltár-Kostolisko SK X 13.-14. Ožďáni 2002, 49

San Vincenzo al Volturno I X 2 800-820 Krajíc 2008, 34

Saran F X 8.-10. Krajíc 2008, 33

Sezimovo Ústí, usadlosť I. CZ X 3 pred 1420 Krajíc 2008

Sezimovo Ústí, usadlosť I. CZ X 2 pred 1420 Krajíc 2008

Sezimovo Ústí, usadlosť II. CZ X 2 pred 1420 Krajíc 2008

Sezimovo Ústí, usadlosť II. CZ X 2 pred 1420 Krajíc 2008

Scheinfeld D X 2 STne Krajíc 2008, 40, 41

Schwäbisch Hall D X 1 okolo 1400 Arnold - Weihs 1999

Soirans-Fouffrans F X 3 15.-17. Krajíc 2008, 45; Tonezzer 2002, 
obr. 7

Soirans-Fouffrans F X 2 15.-17. Krajíc 2008, 45

Strzelno PL X 2 13. Chudziak 1984, obr. 3

Tiszalök-Kövestelek 1 H X 4 12.-14. Lőrinczy 1984, obr. 2, 4-6

Tiszalök-Kövestelek 2 H X 4 12.-14. Lőrinczy 1984, obr. 2, 4, 7

Tiszalök-Kövestelek 3 D 3 12.-14. Lőrinczy 1984, obr. 3, 5, 8

Trzemeszno PL X 1 15.-16. Wiewióra 2000, obr. 38

Zenta-Mákoson H X 2 13.-14. Szekeres 1985
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historický vývoj a Pramene

Aj napriek diskutabilným možnostiam kontinutity tehliarskych 
tradícií medzi obdobím antiky a stredoveku v strednej Európe, 
je ich vyrastanie práve v tomto momente pravdepodobné, ako na 
to na príklade archeologického nálezu tehelne z 13. stor. v Milevsku 
poukázal M. Drda (1983, 169, 171). V súvislosti so známymi okolno-
sťami historického vývoja v našich oblastiach po období sťaho-
vania národov sa na určitú dobu stratila aj znalosť výroby tehiel. 
V tomto smere sa doposiaľ solitérnym javí objav keramickej pece 
na vypaľovanie strešnej krytiny z obdobia pred 10. stor. v Uherskom 
Hradišti-Sadech na Morave (Galuška 2004, 100, 101). K otázkam spo-
jeným s pôvodom najstaršej stredovekej tehlovej architektúry 
v západnej a strednej Európe sa vyjadrili V. Kotrba (1951, 22 a n.)  
a  D. Líbal (2003, 83-85) so záverom, že vplyv cisterciátskeho 
stavebníctva je nesporný. Na dobovej výstavbe sa podieľali 
stavebné huty, medzi ktorými môžeme už v 11.–13. stor. nájsť 
aj tehelne. Archeologické doklady najstarších vrcholnostredo-
vekých tehliarskych pecí to indikujú. V  priloženom prehľade 
sú uvedené, preto je potrebné iba zdôrazniť ich datovanie: 
Dambach-Neuhoffen (13.–14. stor.), Danbury (13.–14. stor.), 
Doboz-Faluhely (11. stor.), Dombóvár-Szigeterdő (13. stor.), Dömös 
(14. stor.), Gyula-Szeregyháza (11.–12. stor.), Haibach (11.–12. stor.), 
Milevsko (13. stor.), North Grange (13. stor.), Ópusztaszer (11.–12. 
stor.), Pókaszepetk (13. stor.), Strzelno (13. stor.), Tiszalök-Kövestelek 
(12.–14. stor.) a Zenta-Mákoson (13.–14. stor.). Pri týchto peciach sa 
opakuje rovnaký typ ich technického riešenia, ktorý má svoj odraz 
aj v ikonografických prameňoch. Tie však máme k dispozícii až 
od 15. stor. Najstaršie zobrazenie tehliarskej pece sa nachádza 
na nizozemskej drevorezbe tehelne z rokov 1425-1450. Na tejto 
drevorezbe je vzácne zobrazený kompletný pracovný postup 

výroby tehiel od prípravy suroviny (lopata v pravom spodnom 
rohu), cez formovanie tehiel (tehliar pod strechou), vyvážanie 
surových tehiel na sušenie, štorcovanie a šrankovanie surových 
tehiel (viaceré spôsoby) a výpal v tehliarskej peci. Pec má obdĺž-
nikový pôdorys a zastrešenú vykurovaciu komoru s obslužným 
otvorom. Na rohoch sa nachádzajú vretenovité schodiská, aké 
doposiaľ neboli nikde archeologicky doložené. Podľa vyobraze-
nia ide o pec s jedným vykurovacím kanálom (obr. 1). Talianska 
medirytina s názvom Výroba tehiel z roku 1540 zobrazuje dve 
tehliarske pece. Jedna pec má obdĺžnikový a druhá okrúhly pôdo-
rys. Kým obdĺžniková pec s dvomi otvormi vykurovacích kanálov 
je postavená na teréne, pec s okrúhlym pôdorysom a jedným 
obslužným otvorom je doň mierne zapustená. Obe pece sú vymu-
rované a ich vypaľovacie komory sú otvorené. Pec s obdľžniko-
vým pôdorysom je zastrešená sedlovou strechou s jednoduchou 
konštrukciou. Medzi pecami sa nachádza postava tehliara, ktorý 
nesie na pleci drevo (obr. 2). Kým pec naľavo zodpovedá pred-
stave o stredovekých tehliarskych peciach v strednej a západnej 
Európe, pec napravo sa až na absenciu kupolovitého zakončenia 
vypaľovacej komory podobá na tehliarske pece rozšírené v juž-
nej Európe. Viacero z nich je publikovaných v etnografickej práci 
R. Hampeho a A. Wintera (1965) a podobne je tehliarska pec vyob-
razená aj na embléme tehliarskeho cechu v talianskom Orviete 
z roku 1602 (Wyrobisz 1966, obr. 1). Na Aginelliho vedute Győru 
z roku 1566 nachádzame poľnú tehelňu, pozostávajúcu z dvoch 
tehliarskych pecí, z ktorých v jednej práve prebieha výpal. Obe 
pece majú po tri vypaľovacie kanály a zdá sa, že ide o miliere. 
Tehelňa ďalej pozostáva z ďalších dvoch domov, zrejme domov tehli-
arov aj s oploteným holubníkom. V popredí sa štorcujú tehly, niektoré 

Obr. 1: Tehelňa, okolo roku 1425–1450, Nizozemsko (Barta 1941, obr. 14)
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Obr. 2: Výroba tehiel, medirytina, 1540, Taliansko (Jakab 2005a, obr. 12)

Obr. 3: Tehelňa, Aginelliho veduta Győru z roku 1566 (Gerevich 1983, obr. 55)

TEHLIARSKE PECE
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sa sušia, iné, poskladané vo vyšších radoch, sú už zrejme vypálené. 
Medzi sušiacimi sa tehlami a prvou z pecí sa nachádzajú dve zastre-
šené sušiarne. V pozadí vyobrazenia, za stromami, je zrejme tehliarske 
pole, hliník, odkiaľ sa ťažila hlina na výrobu tehiel (obr. 3). Prácu tehli-
ara vykresľuje zobrazenie v Ständebuchu Josta Ammana vydaného 
vo Frankfurte v roku 1568. Tehliar pri formovaní plochej strešnej kry-
tiny stojí za pracovným stolom. Hlinu vtláča do rámovej formy. Okolo 
neho sú na zemi tehly a korýtková strešná krytina. V popredí vpravo 
sa nachádzajú vysušené tehly. Napravo v pozadí je zobrazená tehli-
arska pec v prevádzke. Podľa vyobrazenia sa zdá, že je vymurovaná 
z tehiel a patrí sa upozorniť na snahu maliara o zdôraznenie jedného 
zaklenutého vykurovacieho kanála (obr. 4). Na detailne vyhotove-
nej rytine v diele z produkcie Jána Ámosa Komenského z roku 1686 
možno vidieť všetky fázy pracovného postupu výroby tehiel. Práca sa 
odohráva v tesnom susedstve aktívnej tehliarskej pece v tzv. predpec-
nom priestore, ktorý je zastrešený sedlovou strechou z pálenej plochej 
strešnej krytiny. V popredí vyobrazenia sa nachádza postava tehliara 
stojaceho za pracovným tehliarskym stolom tzv. štokom, na ktorom 
má prichystané potrebné množstvo tehliarskej hliny a piesku. Tehliar 
drží v rukách stieračku na odstránenie prebytočnej hliny pri formovaní 
zrejme plochej strešnej krytiny. Používa na to jednoduchú rámovú 
formu, aká sa nachádza aj na zemi pod štokom. Tehliar má opá-
sanú pracovnú zásteru. O pracovný stôl je opretá zahnutá tehliarska 
motyka, tzv. grác. Postava vpravo predstavuje tehliarskeho pomoc-
níka, ktorý bosými nohami šľape hlinu – pripravuje ju do stavu vhod-
ného na formovanie. O konštrukciu strechy je opretá lopata alebo rýľ. 
Postava uprostred je ďalší tehliar odnášajúci vyhotovené výrobky na 
regály sušiarne nachádzajúcej sa vzadu - avšak v bezprostrednej blíz-
kosti tehliarskej pece. Ako je možné vyčítať z vyobrazenia, tehliarska 
pec je vybavená tromi vykurovacími kanálmi a jej čelná stena je vysta-
vaná z tehiel. Pec obsluhuje posledná postava tehliara, ktorý do nej Obr. 4: Tehliar, Ständebuch Josta Ammana, Frankfurt, 1568

(Rupp 1980, 4)

Obr. 5: Tehelňa, vyobrazenie v diele Jána Ámosa Komenského, 1658 (Buzás 1995, obr. 2)
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Obr. 7: Tehliari pri práci, 1788 (Horanský 2006, 42)

Obr. 6: Poľná tehelňa v Pápe, Maďarsko, akvarel M. Szabadhegyiho, 1772 (Kovačevičová 1987, obr. 128)

prikladá siahy dreva (obr. 5). Na akvareli M. Szabadhegyiho z roku 
1772 je zobrazená poľná tehelňa v maďarskej Pápe. Z vyobrazenia 
je zreteľné usporiadanie tehelne: v popredí dom tehliara a na návrší 
tehliarska pec s dvomi otvormi vykurovacích kanálov a s ihlanovitým 
ukončením. V blízkosti pece je zrejme rákosím pokrytá sušiareň tehiel. 
Na vyobrazení sa nachádzajú tri postavy, z ktorých tá uprostred tlačí 
jednokolesový fúrik na prevážanie tehiel (obr. 6). Aj na zobrazení 
z roku 1788 možno na pozadí ústredného motívu tehliarov pri práci 
zaregistrovať tehliarsku pec. Tehliari vykonávajú jednotlivé úkony 
pracovného postupu: šľapanie hliny (postava vzadu), miesenie-pred-
príprava hliny (postava vľavo), formovanie výrobkov, v tomto prípade 
plochej strešnej krytiny (postava vpravo). Pri postave vzadu, ktorá 
nesie na pleci tehly, možno rozoznať obslužný otvor do vypaľovacej 
komory pece, cez ktorý na uskutočňovala vsádzka na výpal (obr. 7). 
Na Lippertovom obraze Hlohovca z roku 1799 sú zobrazené objekty 
tehelne za Váhom v Šulekove. Ide o tehliarsku usadlosť, ktorá pozost-
áva z domu tehliara, zastrešenej sušiarne a dvoch tehliarskych pecí. 
Pece sú vystavané na vyvýšených miestach, majú štvorcový tvar 
a ihlanovite zakončené strechy s nízkymi komínmi. V okolí pecí sa 
nachádza vyrovnané voľné priestranstvo, potrebné na ich obsluhu 
a manipuláciu s tam sa sušiacimi tehlami. K peci namaľovanej vpravo 
je pristavaný ešte jeden zastrešený objekt (obr. 8). 

tyPy a konštrukcia tehliarskych Pecí

Pri tehliarskych peciach rozlišujeme, či ide o pece s dočasnou alebo 
trvalou konštrukciou. Pece s dočasnou konštrukciou, miliere, sa sta-
vali príležitostne priamo v priestore výroby tehiel. Miliere mohli 
stáť na povrchu, alebo aj byť vystavané vo vyhľbenej jame, odkiaľ 
sa vyťažila tehliarska hlina na výrobu tehiel (Mruškovič 1975, 71). 
Milier predstavuje najjednoduchší spôsob vypaľovania tehiel. 
Princípom je zmiešanie paliva (drobné uhlie, uhoľný prach) 
s výrobkami určenými na výpal, počas ich ukladania. Konštrukciu 
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Obr. 8: Tehelňa v Šulekove na Lippertovom obraze Hlohovca z roku 1799 (Urminský 2011, obr. 8)

Obr. 9: Vypaľovanie tehiel v milieroch, Rumunsko, 2006. Foto: N. Pažinová

Obr. 10: Žiarová tehliarska pec (Fiala 1912, obr. 13)
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miliera tvoria samotné tehly, ktoré sú uložené tak, že pri základni 
sa vytvorí akýsi rošt a uličky. Na nich sa rozpáli prvotný oheň, 
ktorý postupuje smerom dohora za ďalším palivom medzi jednot-
livými vrstvami tehiel a takto ich vypaľuje (obr. 9). Archeologicky 
boli tehliarske miliere zachytené doposiaľ iba v Mohelnici na 
Morave (Goš 1978) a Kamienke na Slovensku (Čurný 2009, 127). 
Pece s trvalou konštrukciou, poľné pece alebo žiarovky (žiarové 
pece), sú stále pece určené na prerušované pálenie a na stúpaj-
úci oheň. Pri ich charakteristike možno vychádzať z dobových 
príručiek pre tehliarskych majstrov a prevádzkovateľov tehelní 
(Bük-Kramarich 1923; Fiala 1912; Vott 1903), pre účely tohto náčtru 
najlepšie poslúži práca R. Bartu (1941, 308, 309). Žiarové pece majú 
obyčajne štvorcový alebo aj obdľžnikový pôdorys s rozmermi 3–10 
m, ktorý je obmurovaný z troch alebo štyroch strán. Ak je neklenutá 
je to žiarovka obyčajná (obr. 10), alebo komorová (otvorená) pec. 
Ak je uzatvorená klenutím, nazýva sa pec nemecká (obr. 11). 
Vo svojej podstate sa teleso pece skladá z dvoch častí: spodnej 
s oblúkovito zaklenutými pásmi vykurovacích kanálov, medzi 
ktorými boli medzery na prúdenie horúceho vzduchu do hor-
nej časti, a hornej, ktorú predstavovala obmurovaná komora 
s otvormi v podlahe (obr. 12). Podlaha bola horizontálne zarov-
naná nad oblúkovito zaklenutým kúreniskom, alebo bol vytvo-
rený rošt s otvormi. Podlaha pece medzi roštmi, tzv. lavičky, 
bývala oproti roštom vyvýšená. Lavičky mali šírku 90–150 cm, 
krajné lavičky sa robili o polovicu užšie. Pod roštmi boli popol-
níky, obyčajne vysoké tak, aby v nich v prípade potreby bola 
umožnená manipulácia aj počas výpalu (obr. 13). Obvodový plášť 
bol na čelnej stene prelomený vykurovacími otvormi a obyčajne 
aj na bočných stenách vypaľovacej komory vsádzkovými mani-
pulačnými otvormi na dvoch protiľahlých stranách, ktoré sa pre 
uľahčenie realizácie vsádzky nachádzali v nerovnakých výškach. 
Vsádzkové manipulačné otvory sa však mohli nachádzať aj na 
čelnej stene nad vykurovacími otvormi (obr. 14). Z európskeho 
prostredia sú známe aj pece s vykurovacími otvormi na oboch 
stranách pece, ktoré slúžili na maximálne zintenzívnenie ovláda-
nia stupňa ohňa v peci. Známe sú aj žiarové pece s dvomi (Čurný 
– Luštíková 2010, obr. 1) a viacerými vykurovacími komorami, kto-
rých práca sa začínala orientovať na neperiodický systém, podobne 
ako v neskorších kruhovkových peciach. Tieto pece sa nazývajú 
dvojité alebo združené pece. Poľné pece bývali čiastočne zahľbené 
do terénu a mohli byť vybavené aj komínom na odvádzanie splo-
dín pri výpale (Čurný – Javorský 2011, 35, obr. 13). Rozdiel medzi 
pecou so zaklenutím vykurovacích kanálov a komorovou pecou 
bol v tom, že komorové pece okrem jednoduchej roštovej kon-
štrukcie ďalšie prevádzkové konštrukčné prvky vo vypaľovacej 
komore, pecišti, nemali (obr. 15). Vykurovacie kanály boli zostavo-
vané v spodných radoch vsádzky, podobne ako to bolo pri milie-
roch, z vlastných výrobkov ich postupným zakleňovaním. Rovnako 
ako pri milieroch sa tieto pece uzatvárali zhora. Podľa toho, akým 
palivom sa kúrilo, si pec vyžadovala rošt. Ak sa kúrilo drevom, 
robilo sa tak priamo vo vykurovacích kanáloch.
Do kategórie pecí so trvalou konštrukciou spadajú aj kruhov-
kové tehliarske pece, kruhovky, hoci ich objavenie sa v tehliarskej 
výrobe spadá až do polovice 19. stor. Kruhovkou sa nazýva pec, 
ktorej pecište, priestor na vypaľovanie tehiel, je spojené do kruhu. 
Je určená na neprerušovanú prácu. Pomocou prepážok je pecište 
je rozdelené na niekoľko komôr, podľa ktorých sa odlišujú jednot-
livé druhy kruhoviek. Pôvodná Hoffmannova kruhovka mala sku-
točne pecište kruhového tvaru s komínom uprostred. Postupom 
času bola konštrukčne modifikovaná tak, aby sa pri pecišti dosi-
ahol pretiahnutý tvar, čím sa komory stali rovné a komín sa sta-
val mimo samotnú pec. 

Obr. 11: Prietrž, okr. Senica, Slovensko. Zaklenutie vypaľovacej 
komory žiarovej tehliarskej pece tzv. nemeckej. Stav v roku 2010. 
Foto: P. Grznár

Obr. 12: Hnojnice, okr. Louny, Česká republika, žiarová tehliarska pec. 
Stav v roku 2006. Foto: M. Čurný
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Obr. 13: Prietrž, okr. Senica, Slovensko. Čelná stena žiarovky so zaklenutou vypaľovacou komorou. Stav v roku 2010. Foto: P. Grznár

Obr. 14: Veselé, okr. Piešťany, Slovensko, obslužné a vykurovacie otvory v čelnej stene žiarovky. Stav v roku 2010. Foto: J. Čáni
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technológia Práce

Pri vypaľovaní tehiel v milieri sa postupuje tak, že tehly sú ukladané 
v radoch, ktorých by nemalo byť viacej ako 30, totiž 28 radov dob-
rých tehiel a dva rady horších (nedosušených) tehiel na pokrytie. 
Aby sa predišlo nerovnomernému vypaľovaniu, zužuje sa milier 
od základu zo všetkých strán rovnomerne tak, že jeho strany 
na najvyššej vrstve sa odchyľujú od základne o 30 cm. Po zapálení 
miliera prebieha horenie v peci samočinne, nemožno ho už ovplyv-
ňovať. Záviselo od skúsenosti tehliara, koľko paliva (uhlia) nasypal 
na jednotlivé vrstvy tehiel. Od hrúbky vrstvy paliva záviselo to, 
či budú tehly prepálené alebo nedopálené. Asi po troch hodinách 
po zapálení miliera sa ústia uličiek zamurujú, ponechá sa iba asi 
5 cm široký otvor. Následne sa celý povrch miliera zamaže tekutou 
hlinou (obr. 9 vľavo) a potom sa už dohliada iba na to, aby nebol 
ťah vzduchu v milieri narušený vetrom. Na tento účel slúžili tehlové 
múry stavané po obvode miliera. Vypaľovanie dospelo k najvyš-
ším vrstvám po cca 8–10 dňoch a zhruba rovnaký čas (10–14 dní) 
pec chladla. Najväčším nedostatkom vypaľovania v milieri bolo, 
že vonkajšia vrstva tehiel sa nevypálila a  horné vrstvy tehiel 
sa obyčajne rozdrobili pod vplyvom pary, vylučovanej pri výpale 
zo spodných vrstiev tehiel. Aj preto bolo podmienkou vypaľovania  
v milieri vypaľovať iba dokonale vysušené tehly a na stavbu mili-
era zvoliť suché miesto (Bük-Kramarich 1923, 104, 105; Fiala 1912, 17; 
Vott 1903, 150–159).
Podobne ako pri milieroch aj pri výpale v žiarových peciach sa 
kládol zvýšený dôraz na uloženie tehiel vo vypaľovacej komore. 
Podľa toho, či vypaľovacie kanály v peci boli zaklenuté prerušova-
nou klenbou, alebo či zaklenovacie pásy boli zo strany vypaľovacej 
komory opatrené podlahou s otvormi alebo roštom, sa postupo-
valo aj pri ukladaní tehiel na výpal. Tehly boli ukladané striedavo 
na kant v hustých radoch tak, aby boli zabezpečené voľné stľpikové 
medzery na priechod teplého vzduchu, resp. plameňa. Medzery 
medzi tehlami sa v dobovej tlači odporúčanú na šírku ¾ – 1 palca 
(Čurný – Luštíková 2010, 69). Na ukladanie vsádzky tehiel na výpal sa 
využívali obslužné otvory v bočných stenách vypaľovacej komory, 
ktorých bolo obyčajne dva a ktoré boli umiestnené v nerovna-
kých výškach tak, aby bola vytvorená možnosť bezproblémovej 
manipulácie s tehlami od najnižších až po najvyššie rady (obr. 10). 
Vsádzka sa do pece kládla tak, aby v jej strede boli tehly rovnané 
hustejšie ako na krajoch. Ak sa vypaľovali tehly spolu s tenkosten-
nými výrobkami, akými bola napr. o strešná krytina, ukladali sa tie 
do stredu pece a po krajoch, kde je teplota nerovnomerná, sa ukla-
dali zase tehly. Výpal v žiarovke vyzeral nasledovne: prvé 3–4 dni 
po jej zapálení prebiehalo sušenie vsádzky, ďalšie 2–4 dni trval 

samotný výpal a asi 3–4 dni pec chladla, čiže celý proces od navo-
zenia po vyvozenie tehiel trval spravidla 8–12 dní. Udávané časové 
hodnoty výpalu a chladnutia tehliarskych pecí sa v literatúre rôznia. 
Kapacita poľných pecí bola 20 000–25 000 tehiel. Okrem vypaľo-
vania tehiel sa tieto pece využívali aj na pálenie vápna.

archeologicky zistené relikty

Prvé ucelenejšie súpisy archeologicky zistených reliktov tehliar-
skych pecí zo strednej a západnej Európy v prístupnom jazyku 
boli publikované v rokoch 2008 (Krajíc 2008, 32–48) a 2009 (Čurný 
– Romsauer 2009, tabela 1). Aktualizovaním práce z roku 2009 
o novo zistené lokality a nové publikácie je priložený prehľad 
(tabela 1), v ktorom sú zhrnuté základné informácie o tehliarskych 
peciach z viac ako 50 lokalít nachádzajúcich sa vo Veľkej Británii, 
Francúzsku, Nemecku, Švajčiarsku, Taliansku, Českej republike, 
Poľsku, Slovensku, Maďarsku a Slovinsku. V prehľade sa pri tehliar-
skych peciach sleduje, o aký typ pece ide (milier, žiarovka, kruhovka 
alebo iný), pri žiarovkách aj počet vykurovacích kanálov a ďalšími 
sledovateľmi sú datovanie a odkaz na publikáciu. 

záver

Cieľom príspevku bolo priniesť základný prehľad o problematike 
tehliarskych pecí v stredo a západoeurópskom priestore v stre-
doveku a novoveku. V uvedenom časovom úseku sa v rámci teh-
liarskej výroby na tomto území stretávame s tehliarskymi pecami 
s dočasnou konštrukciou – miliermi, a pecami so stabilnou kon-
štrukciou – žiarovými pecami, medzi ktorými zaznamenávame 
variácie v spôsobe ich konštrukčného riešenia. Obidva opísané 
druhy tehliarskych pecí sa v praxi používali v takmer nezmene-
nom spôsobe používania od vrcholného stredoveku až do 20. 
stor. Niekoľko doposiaľ zachovaných tehliarskych pecí, ktoré ešte 
donedávna boli v prevádzke, resp. ďalšie pozorovania z oblasti 
národopisu, nám umožňujú vytvoriť si plastickú predstavu o kon-
štrukčnom vzhľade a spôsobe prevádzky tehliarskych pecí, ktoré 
sú nám známe už iba vo forme archeologicky zistených reliktov. 

literatÚra

Arnold, S. – Weihs, M., 1999: Ein Töpferei- und Ziegelbetrieb in 
der Katharinenvorstadt in Schwäbisch Hall. In: Archäologische 
Ausgrabungen in Baden-Würtemberg, Roč. 1998, Stuttgart, s. 256–267.
Arszyński, M. 1970: Technika i organizacja budownictwa ceglanego 
w Prusach w końcu XIV i w pierwszej połowie XV wieku. In: Studia 
i materiały z historii kultury materialnej, Roč. 39, Studia z dziejów 
rzemiosła i przemysłu, č. 9, Wrocław – Warszawa – Kraków, s. 7–39.
Barta, R. 1941: Keramika. Část 1. Cihlářské zboží. Praha: Česká spo-
lečnost chemická. 626 s.
Baxa, P. 1978: Archeologický výskum historického jadra Bratislavy. 
Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1977, Nitra, 
s. 32–36.
Béres, M. 1985: Egy kavicsboltozásos Árpad-kori téglakemence 
vizsgálata. Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, Roč. 1982–1983, Szeged, 
s. 173–187.
Bláha, R. – Sigl, J. 2004: Archeologický výzkum pravěkých objektů 
a novověké cihelny v areálu Kimberly-Clark v Jaroměři r. 2003. 
In: Zpravodaj muzea v Hradci Králové, Roč. 30, Hradec Králové, 
s. 57–64.
Bláha, R. – Sigl, J. 2007: Archaeological excavation of a Modern 
period brickworks on the Kimberly-Clark site in Jaroměř. In: Studies 
in Post-Medieval Archaeology, Roč. 2, Praha, s. 137–144.
Blažková-Dubská, G. – Frolík, J. 2005: Architektura odhalená arche-
ologickým výzkumem a problémy s její památkovou ochranou. 
In: Archeologia historica, Roč. 30, Brno, s. 29–46. 

Obr. 15: Pec č. 2 z Dömösu, Maďarsko (Gerevich 1983, obr. 53)

TEHLIARSKE PECE



ARCHEOLOGIA TECHNICA / 23 82

Buzás, M. 1995: Téglapítkezés gyarkorlata a Nyugát-Dunántúlon. 
In: M. Cseri (Szerk.): Nyugat-Dunántúl népi épitészete. Szentendre-
Szombathely, s. 451–461.
Bük-Kramarich, J. 1923: Cihlářský mistr v theorii a praksi. Rukověť a pří-
ručka pro moderní vedení cihlářských závodů, pro mistry cihlářské, 
závodvedoucí, majitele cihelen, pro školy cihlářské a průmyslové. 
Brno: A. Píša, nakladatel, 416 s.
Čurný, M. 2008: Tehla ako stavebný materiál stredovekej a novo-
vekej architektúry na Slovensku. Pohľad. Dizertačná práca. Nitra: 
Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 355 s.
Čurný, M. 2009: Archeologické doklady výroby tehiel na Spiši. In: 
Východoslovenský pravek, Roč. 9, Nitra, s. 121–144.
Čurný, M. – Hanuliak, M. – Kuzma, I. 2008: Tehliarska pec z  Iže pri 
Komárne. In: Archeologia technica, Roč. 19, Brno, s. 83–103. 
Čurný, M. – Javorský, F. 2011: Tehelne v slovenských mestách v stre-
doveku a novoveku. In: Forum Urbes Medii Aevi VI, Brno, s. 26–45.
Čurný, M. – Luštíková, L. 2010: Návod na prevádzku tehliarskych pecí 
z roku 1799. In: Archeologia technica, Roč. 21, Brno, s. 69–82.
Čurný, M. – Romsauer, P. 2009: Stredoveká tehelňa v Chotíne. In: 
Archaeologia historica, Roč. 34, Brno, s. 523–540.
Desachy, B. 1992: Observations archéologiques sur un four de tuilier 
moderne à Genvry (Oise). In: Revue archéologique de Picardie, Roč. 
1992, č. 1/2, Senlis, s. 143–153.
Drda, M. 1983: Cihelna 13. století v Milevsku. In: Archaeologia 
Historica. Roč. 8, s. 167–173.
Drury, P. J. – Pratt, G. D. 1975: A late 13th and early 14th-century tile 
factory at Danbury, Essex. In: Medieval Archaeology 19, Leeds, 92–164.
Eames, E. S. 1961: A trirteenth-century tile kiln site at North Grange, Meaux, 
Beverley, Yorkshire. In: Medieval Archaeology, Roč. 5, Leeds, s. 137–168.
Fiala, J. R. 1912: Konstrukce pecí cihlářských. Hlavní typy pecí užívaných 
v průmyslu cihlářském. Praha: Nakladatel I. L. Kober, knihkupectví, 125 s.
Frolík, J. 2007: Jesuit college in Kutná Hora: courtyards and their facili-
ties in the 17th–19th century. Archaeological excavations in 1998-2005. 
In: Studies in Post-Medieval Archaeology, Roč. 2, Praha, s. 43–56.
Galuška, L. 2004: Slované. Doteky předků. O životě na Moravě 6.-10. 
století. Brno: Moravské zemské muzeum, 148 s.
Gerevich, L. 1983: The royal court (curia), the provost´s residence and 
the village at Dömös. In: Acta Archaeologica Academiae Scientiarum 
Hungaricae, Roč. 35, č. 3–4, Budapest, s. 385–409. 
Goš, V. 1978: Cihlářské pece v Mohelnici. In: Sborník Technického 
muzea v Brně, Roč. 2, Brno, s. 207–210.
Groupe „Sources“ 1975: Four Tuilier Médiéval à l‘Abbaye de Vauclair 
(Aisne). In: Cahiers archéologiques de Picardie, Roč. 1975, č. 2, fasc. I, 
Senlis, s. 69–76.
Hampe, R. – Winter, A. 1965: Bei Töpfern und Zieglern in Süditalien, 
Sizilien und Griechenland. Mainz: Verlag des Römisch-Germanischen 
Zentralmuseums Mainz, 274 s.
Hauer, U. 1989: Ein mittelalterlicher Ziegelbrennofen von Haldensben. 
In: Ausgrabungen und Funde, Roč. 34, Berlin, s. 198–203.
Holub, P. 2006: Stavební keramika v Brně na základě nálezů z arche-
ologických výzkumů. Diplomová práca. Brno: Ústav archeologie 
a muzeologie Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brňe, 145 s.
Holub, P. – Kolařík, V. – Merta, D. – Peška, M. – Zůbek, A. 2010: Novověká 
cihelna z Husovy ulice v Brně. In: Archeologia technica, Roč. 21, Brno, 
s. 83–92.
Holub, P. – Merta, D. – Zůbek, A. 2006a: Cihlářská a vápenická pec na 
ulici Božetěchova v Brně-Králově Poli. In: Archeologia technica, Roč. 
17, Brno, s. 45–51. 
Holub, P. – Merta, D. – Zůbek, A. 2006: Cihelna z 19.–20. století v ulici 
Trýbova v Brně. In: Archeologia technica, Roč. 17, Brno, s. 66–70.
Horanský, P. 2006: Historická keramická krytina na Slovensku. In: 
Pamiatky a múzeá, Roč. 2006, č. 2, Bratislava, s. 38–42.
Chudziak, W. 1984: Najstarsza „cegielnia“ ze Strzelna. In: Z Otchłani 
Wieków, Roč. 50, č. 3–4, Warszawa, s. 163–165.
Jakab, A. 2005: Középkori téglaégető kemencék Magyarországon. 
Diplomová práca. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 
Régeszeti Intézet, Magyar Középkori és Kora Újkori Tanszék.
Jakab, A. 2005a: A  téglavetésről. In: A  Nyíregyházi Jósa András 
Múzeum Évkönyve, Roč. 47, Nyíregyháza, s. 345–365.

Jakab, A. 2008: Égetőkemencék az európai régészeti anyagban. In: 
A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve, Roč. 50, Nyíregyháza, 
s. 357–366.
Jakab, A. 2011: Téglaégetô kemencék a középkori Magyarország 
területén. In: A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve, Roč. 
53, Nyíregyháza, s. 131–160.
Kotrba, V. 1951: Česká středověká architektura cihlová. Její hospo-
dářské a společenské základy a výtvarné zařazení. Dizertačná práca. 
Praha, 312 s. (Archív Univerzity Karlovy Praha, č. 2964)
Kovačevičová, S. 1987: Človek Tvorca. Pracovné motívy Slovenska 
vo vyobrazeniach z 9.-18. storočia. Bratislava: VEDA, Vydavateľstvo 
Slovenskej akadémie vied, 262 s.
Krajíc, R. 2008: Středověké cihlářství. Sezimovo Ústí – archeologie 
středověkého poddanského města 4. České Budějovice – Tábor, 279 s.
Líbal, D. 2003: Problém kontinuity stavebně-keramického materiálu 
v raném a vrcholném středověku. In: Zprávy památkové péče. Roč. 
63, č. 2, Praha s. 83–85.
Lőrinczy, G. 1984: Árpád-kori téglaégető kemencék Tiszalök - 
Kövestelken. In: J. Gömöri (Szerk.): Iparrégeszeti és archaeometriai 
kutatások Magyarországon II, Veszprém, s. 155–163.
Lőrinczy, G. 1992: Középkori téglaégető kemencék Csongrádról és 
Békéscsabáról. Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1989–1990, Szeged, 
s. 159–180.
Merta, J. 1996: Středověká cihlářská pec z Brna – předběžná zpráva 
(nádvoří býv. Zemského dvora II, nároží Žerotínova náměstí a ulice 
Veveří). In: Archeologia technica, Roč. 10, Brno, s. 103–109.
Merta, J. 1997: Poznámka k archeologickému výzkumu cihelny v Brně-
Žerotínově náměstí. In: Archeologia technica, Roč. 11, Brno, s. 90–91.
Merta, D. – Merta, J. 2001: Středověká cihelna v Brně „Na Leči“. In: 
Archaeologia historica, Roč. 26, Brno, s. 221–226.
Miklós, Z. 2002: Dombóvár, Szigeterdő. Közepkori téglaégető. In: 
Régészeti kutatások Magyarországon, Roč. 1999, Budapest, s. 155–163.
Mruškovič, Š. 1975: Stavebné tradície v ľudovej kultúre Záhoria vo vzťahu 
k susedným etnickým oblastiam. (Stavebný materiál a techniky jeho 
použitia.) In: Zborník SNM Etnografia, Roč. 69/16, Martin, s. 20–84.
Ožďáni, O. 2002: Poltár vo svetle archeologických nálezov. In: 
J. Alberty (Red.): Mesto Poltár. Regionálna monografia. Zvolen: 
Mestský úrad Poltár, s. 39–52.
Rupp, E. 1980: Die Geschichte der Ziegelherstellung. Teil I. Bonn: 
Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie e. V., 91 s.
Schäfer, H. 1983: Zwei Ziegelöfen in Öhringen-Michelbach, 
Hohenlohekreis. In: Archäologische Ausgrabungen in Baden-
Würtemberg 1982, Stuttgart, s. 225–229.
Szekeres, L. 1985: Középkori téglaégető kemence Zenta-Mákoson. In: 
Múzeumi kutatások Csongrád megyében, Roč. 1985, Szeged, s. 30–35.
Tonezzer, L. 2002: Mittelalterliche Ziegelbrennöfen. In: R. Röber (Hrsg.): 
Beiträge des 3. Kolloquiums des Arbeitskreises zur archäologischen 
Erforschung des mittelalterlichen Handwerks. Stuttgart, s. 101–114.
Urminský, J. 2011: Tehliarska produkcia v Trnave a Hlohovci v stredoveku 
a novoveku. In: Nagy, P. – Čurný, M. (Zost.): Laterãrius. Dejiny tehliarstva 
na Slovensku. Zborník SNM – Archeológia, Supplementum 3, Bratislava: 
Slovenské národné múzeum – Archeologické múzeum, s. 65–76.
Valter, I. 1987: Az Őriszentpéteri késő középkori téglaégető kemence. 
In: Communicationes Archaeologicae Hungariae, Budapest, s. 139–155.
Volf, M. – Blažek, J. 2006: Archeologický výzkum novověké cihelny 
u Prosmyk. In: Terezínské Listy, Roč. 34, Terezín, s. 78–88.
Vott, A. 1903: Cihlářství. Příruční kniha pro zařizování a zdokonalování 
závodů cihlářských, výrobu cihel, tašek, rour, obyčejných a mosai-
kových dlaždic, drážkových tašek, předmětů fasádních a okras-
ních a j. Pro majitele a dílovedoucí cihelen, hospodáře a jiné. Praha: 
Nakladatel I. L. Kober, knihkupectví, 198 s.
Wiewióra, M. 2000: Zespół klasztorny kanoników regularnych 
w Trzemesznie w świetle badań archeologiczno-architektoniczych. 
In: Archaeologia Historica Polona, Roč. 9, Toruń.
Wyrobisz, A. 1966: Umowa o założenie cegielni w Wenecji w 1233 roku. In: 
Studia i materiały z historii kultury materialnej, Roč. 28, Studia z dziejów 
rzemiosła i przemysłu, č. 6, Wrocław-Warszawa-Kraków, s. 268–281.
Žižek, I. 2003: Gošča. In: Djurič, B. et al.: Zemlja pod vašimi nogami.
Arheologija na avtocestah Slovenije. Vodnik po najdiščih. Ljubljana,
s. 137, 138.



83 TRADIČNÍ VÝROBA DEHTU A KOLOMAZI

tradiční výrOba dehtu a kOlOmazi: 

Od dehtařských jam k dvOuplášŤOvým 
pecím1

jiří Woitsch

V příspěvku jsou představeny základní způsoby výroby dehtu (resp. obecně kapalných produktů pyrolýzy dřeva) užívané na území střední 
Evropy od středověku do 20. století a s nimi související výrobní zařízení. Vedle archaických způsobů získávání dehtu (jámy, dehtařské milíře, 
podomácká výroba v nádobách) se text věnuje zejména vývoji dvouplášťových dehtařských pecí. Zmíněna je i související rafinace produktů 
tepelného rozkladu dřeva a výroba tzv. kolomazi. Důraz je položen jak na technologické aspekty výroby, stavební (konstrukční) znaky 
užívaných zařízení a na možnosti archeologického výzkumu reliktů dehtařské výroby, tak na začlenění dehtářství do širší skupiny výrobních 
oborů – tzv. lesních řemesel. 

klíčová slova: lesní řemesla – zpracování dřeva – pyrolýza – dřevěné uhlí – dehet – kolomaz – technologie – kolomazná/dehtářská pec

the trADitionAl ProDuction of tAr AnD greAse: from the tAr holes to the DouBle mAntle furnAces

The contribution presents basic methods of tar production (respectively, generally liquid products of a wood pyrolysis) used in Central Europe 
from the Middle Ages to the 20th century and production equipment related to it. Besides the archaic ways of gaining tar (holes, tar piles, 
home production in containers), the text pays particular attention to the development of the double mantle tar furnaces. The related 
refinement of products of the thermal decomposition of wood and manufacture of so called grease is mentioned too. The emphasis is placed 
both on the technological aspects of production, construction (structural) characteristics of used devices and possibilities of archeological 
research of relics of tar production and integration of the tar production to the wider group of production branches – so called forest crafts.

key words: Forest Products – Forest Exploitation – Wood Pyrolysis – Charcoal – Tar – Tar Extraction – Technology – Tar Kiln

Úvod

Tradiční předindustriální výroba dehtu a kolomazi patří ve střední 
Evropě k tzv. lesním řemeslům. Tedy ke skupině výrobních akti-
vit, která spolu se zemědělstvím, lovem a sběrem provozovaným 
v raném novověku v lesích spadá k tradičnímu systému využívání 
přírodních zdrojů. Tento systém aktivit, kterým soudobá společnost 
výrazně ovlivňovala životní prostředí a obstarávala si zdroje obživy, 
byl významný pro každodenní život lidí žijících v blízkosti lesů, avšak 
zároveň byl až do nástupu moderních forem lesního hospodaření 
integrální součástí využívání lesů jejich vlastníky (pozemkovými vrch-
nostmi). Za nejtypičtější a na našem území resp. ve střední Evropě 
nejrozšířenější lesní řemesla lze považovat uhlířství, právě dehtářství 
a kolomaznictví, smolařství, koptářství, popelářství a výrobu potaše 
– draslářství (Woitsch 2010; Woitsch 2011; Weinberger 2001).
Lesním řemeslům lze připsat několik základních charakteristik. 
Zaprvé, jedním z jejich nejdůležitějších až definičních rysů je takřka 
absolutní vázanost na les, a to jak surovinová, tak prostorová – ve 
smyslu lokalizace výroby. Znamená to, že za lesní řemesla můžeme 
považovat jen ty obory, které zpracovávají dřevo (případně jiné 
látky obsažené ve dřevě) a to zároveň přímo v lese. Výjimku z prv-
ního zmíněného definičního rysu lesních řemesel tvoří situace, kdy 
v důsledku rychlé intenzifikace technologií (případ výroby potaše 
v 18. století) či z důvodu extrémně vysoké poptávky v jednom 

1 Článek byl zpracován v rámci projektu P410/11/1287 Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska: Lidová architektura, sídla a bydlení, který je podpořen GA ČR

místě (případ uhlířství v některých oblastech dolování a zpraco-
vání rud v 16.–19. století) došlo k dočasnému či trvalému vymís-
tění výroby z lesů do speciálních výrobních provozů či okrsků, kam 
byly suroviny dováženy. Podobnou situaci však v českých zemích 
nemáme v případě dehtářství a kolomaznictví doloženu.
Druhou základní charakteristiku lesních řemesel můžeme ozna-
čit jako technologickou. Pro všechny příslušné obory, dehtářství 
a kolomaznictví nevyjímaje, je typické, že při zpracování dřeva a dal-
ších surovin využívají chemické technologie – zejména nejrůznější 
termické procesy (pyrolýzu, žíhání) atd., ale i destilaci, filtraci apod. 
Výrobní postupy, které se v nezměněné podobě užívaly stovky 
až tisíce let, jsou přitom na jednu stranu mimořádně jednoduché 
až primitivní, což umožňuje jejich provozování i ve značně odleh-
lých lokalitách s minimem složitějšího technologického vybavení, 
avšak zároveň velmi efektivní. Výsledné produkty lesních řemesel 
zcela či částečně postrádají morfologické charakteristiky použitých 
surovin, jejich chemické složení je diametrálně odlišné. V kontextu 
výrobních oborů fungujících v raném novověku je toto postavení  
lesních řemesel zcela unikátní, srovnatelné snad jen s výrobou sany-
tru, skalic, kamence a vitriolu, tavbou skla a rud, přičemž však jak  
sklářství, tak hutnictví už vyžaduje na rozdíl od lesních řemesel právě 
budování komplikovaných výrobních zařízení.
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Třetí a poslední z hlavních znaků lesních řemesel se vztahuje k nosi-
telům příslušných znalostí a dovedností, tedy k samotným řemesl-
níkům. Tento typický rys lesních řemesel je částečně ovlivněn výše 
zmíněnými skutečnostmi (vykonávání povolání mimo stálá lidská 
sídla, práce s ohněm), avšak ke specifickým charakteristikám samot-
ných lesních řemeslníků přispívaly i další vlivy. Lesní řemesla tedy  
za třetí definuje zvláštní sociálně-ekonomické postavení výrobců, 
které se projevuje např. v  rovině majetkové či ve vztazích vůči 
pozemkovým vrchnostem. U některých skupin lesních řemeslníků 
lze dále zaznamenat i specifika náboženská/etnická. Pokud jde 
o dehtáře a kolomazníky, poměrně „řídké“ údaje příslušných pra-
menů neumožňují identifikovat zcela specifické znaky nositelů právě 
tohoto povolání, můžeme je však obecně řadit k raněnovověké sub-
kultuře dočasných obyvatel lesů (Burke 2005, 48–79).

dehtářství a kolomaznictví – obecné charakteristiky

S dehtáři (vlastní výrobci dehtů a smol) a kolomazníky (výrobci 
kolomazi nebo – či zároveň – drobní obchodníci se smolou a kolo-
mazí) se v písemných pramenech centrální provenience ze středo-
věku a raného novověku setkáváme nepoměrně méně často než 
např. s uhlíři. Neznamená to však, že by šlo o lesní řemeslo okrajo-

vého významu. Právě naopak, výroba dřevného dehtu patří k nej-
starším doloženým lesním řemeslům vůbec (Brzeziński – Piotrowski 
1997, 19–44). Četné archeologické studie probíhající i v součas-
nosti dokládají zaniklou intenzivní výrobu dehtu, smoly a kolomazi 
v řadě oblastí České republiky (Pleiner 1970; Nováček – Vařeka 1992; 
Nováček – Vařeka 1993; Šaurová 1968; Šaurová 1982; Fröhlich 1996; 
Lissek 2004; Lissek 2005), velmi reprezentativní je i výpověď míst-
ních a pomístních názvů (Chadt-Ševětínský 1913). 
Dehtářství stejně jako uhlířství bylo provozováno (a případně orga-
nizováno) takřka výhradně na úrovni lokálních vrchnostenských 
ekonomik a to velmi často v úzké návaznosti na uhlířství. Z tech-
nologického hlediska jsou si totiž obě výroby blízké a i při specia- 
lizované výrobě jednoho z těchto produktů (uhlí či dehtu) vždy 
jako „odpad“ vzniká i ten druhý. Zvláště u malovýroby tak obě 
povolání splývala a někteří venkovští uhlíři a vice versa dehtáři 
se věnovali oběma oborům. Toto úzké propojení mohlo být 
dokonce iniciováno i samotnými vrchnostmi.2 K  výrobě uhlí 
i dehtů jsou potřeba poměrně značné praktické dovednosti, a tak 
lze předpokládat, že dehtáři stejně jako uhlíři byli alespoň zčásti 
specializovaní řemeslníci pracující buď sezónně, nebo i celoročně. 
Od 18. století se, na rozdíl od částečně živelného budování deh-
táren ve starším období, setkáváme častěji s jejich systematic-
kým zakládáním a provozem v režii vrchností resp. majitelů lesů.3  

2 V roce 1761 iniciuje správa krumlovského velkostatku získávání dehtu jako vedlejšího produktu uhlení milířů. Srov. SOA Třeboň – pobočka Český 
Krumlov, fond Vs Český Krumlov, staré oddělení, i.č. 7Wβ 28g. K širším kontextům dehtářství na tomto velkostatku, včetně výkazů o vyrobeném dehtu  
z let 1795–1857, viz tamtéž i.č. 7Wβ 28f a dále fond SOA Třeboň – pobočka Český Krumlov, Vs Český Krumlov, nové oddělení, i.č. IB 6Wα 5b.
3 Srov. doklady o budování dominikální dehtárny v SOA Plzeň – pobočka Klatovy, fond ÚS Löwenstein, i.č. 507, sign. 61, kart. 63.

Obr. 1: Novověké dehtařské pracoviště s pozůstatky kolomazné pece (vlevo) a obytného objektu z pískovcových štuk (vpravo). Národní park 
České Švýcarsko, lokalita „Beligs Grund“, k. ú. Doubice (okr. Děčín), Česká republika. Foto J. Woitsch, 2006
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Jedná se o jednoznačný projev nových přístupů v lesním hos-
podářství, kdy byla příslušná výroba povolována pouze 
za výjimečných okolností – např. při zpracování kalamitního dřeva 
(Anderle et al. 1998).
Využití dehtů a smol bylo v raném novověku všestranné. Od vysmo-
lování sudů a dalších dřevěných nádob, přes impregnaci dřeva 
(nátěry dřevěných stavebních konstrukcí) a tkanin (lana, rybářské 
sítě, lodní plachty), napouštění a změkčování kůže (řemeny, obuv), 
výrobu barviv a konzervačních látek, po aplikace v tradiční veteri-
nární i humánní medicíně (Summa 2002). 
Ve střední Evropě nezaznamenáváme masivní spotřebu dehtu při 
stavbě lodí; v přímořských státech šlo ovšem o hlavní spotřebitel-
ské odvětví a dehet byl díky tomu např. jedním z nejdůležitějších 
obchodních artiklů baltského a severomořského obchodu v novo-
věku a jeho výroba pak klíčovým lesním řemeslem ve Skandinávii, 
neboť zdejší objemem gigantická výroba se orientovala na záso-
bování velkých atlantických loděnic (Hautala 1963; Lindblad 
1990; Stålberg 1990; Åström 1988). Ani o vývozu dřevného dehtu 
ze střední Evropy pro potřeby stavby lodí však nemáme doklady.

terminologie a chemické složení dehtu a kolomazi

Terminologicky je velmi potřebné, ačkoliv se tak vytrvale 
neděje, rozlišovat mezi pojmy dehet (Theer) a kolomaz (Schmier, 
Wagenschmier) a samozřejmě veškerými odvozenými pojmy. 
Dehty jsou látky získávané pyrolýzou dřeva v dehtářských pecích, 
použitelné většinou až po další rafinaci, zatímco kolomaz je výro-
bek z dřevného dehtu vzniklý jeho míšením s tuky a případně dal-
šími plnivy. Ne nadarmo označuje J. Jungmann dehet za „kolomaz 
bez sádla“ (Jungmann 1835). Podstata, užití i způsob výroby obou 
produktů jsou tudíž diametrálně odlišné a v minulosti byly obě 
látky naprosto důsledně rozlišovány (Jungmann 1835; Jungmann 
1836). Teprve v době po vyhasnutí příslušných technologií počí-
nají terminologické zmatky, které mohou vést ke špatné interpre-
taci pramenů, jejichž nejvýš signifikantním příkladem je užívání 
pojmu „kolomazná pec“ pro zařízení na výrobu dehtu. S tímto 
zcela nesmyslným pojmem 
se dnes můžeme opako-
vaně setkat, jakkoliv dehet se 
samozřejmě vyráběl v pecích 
dehtařských (Theerofen). 
V češtině se dále užívaly též 
pojmy dehtárna či smolná 
pec. Pro výrobu kolomazi (viz 
dále) pecí potřeba nebylo.
Z chemicko-technologického 
hlediska (Janoušek – Čihák 
1987; Pleiner 1970; Nikitin 
1956) jsou dehty (zjednodu-
šeně) kapalné směsi organic-
kých látek (cyklické deriváty 
uhlovodíků s  obsahem ter-
penů, terpentýnových olejů,  
kyselin atd.). Smoly jsou 
naproti tomu směsi alifa-
tických uhlovodíků, které 
vznikají pokračující destilací 
dřevných dehtů; vyznačují se 
podstatně vyšší viskozitou, po 
vychladnutí tuhnou. Při jed-
nodušších typech výrob však 
bylo obě frakce obtížné zcela 
oddělit, dobové prameny 
i dnešní literatura proto dehty 
a smoly často zaměňují nebo 
užívají jednoho názvu pro 
různé látky. Nesoustavně jsou 

užívány i termíny další (kalafuna, terpentýn atd.) byť složení řady z nich 
je chemicky striktně definováno. Na druhou stranu technologické 
receptáře v 18. a 19. století používají často velmi nejasnou terminologii 
srozumitelnou patrně dobově, pro dnešní výzkum zcela neuchopi-
telnou. Je však naprosto evidentní, že dehtáři dokázali velmi přesně 
(empiricky a následně terminologicky) rozlišovat mezi jednotlivými 
frakcemi pyrolýzy dřeva.

technologie výroby a výrobní zařízení

Specializovaná výroba dehtů byla technologicky dosti náročná 
a prošla od pravěkých počátků poměrně složitým vývojem. Nejstarším 
typem dehtářské technologie byla výroba dehtů a smol v dehtářských 
jámách. Jejich různé typy jsou doloženy porůznu prakticky z celé 
Evropy, na našem území (resp. ve střední Evropě) pochází nejvíce 
nálezů cca z 8.–12. století. Nálevkovité jámy o hloubce a průměru horní 
části cca 1 metr se zpravidla dělí na rozkladnou část, kam se skládalo 
smolné dřevo, a jímací prostor umístěný níže. Do něj pak stékaly veš-
keré kapalné frakce pyrolýzy. Současně s dehtařskými jámami (hlavně 
v mladším období) se pravděpodobně užívalo i upravených jedno-
duchých nadzemních milířů s utěsněným a vyspádovaným dnem 
a nálevkovitou jámou na zachycování tekutých zplodin tepelného 
rozkladu dřeva. Středověká technologická transformace nicméně 
podobu užívané technologie zásadním způsobem proměnila. Cca od 
13.–15. století až do druhé poloviny 20. století se tak v Evropě, často 
v geograficky a též sociálně jednoznačně vymezených oblastech, 
můžeme setkat zhruba s těmito typy a subtypy výrobních zařízení:
A. Dehtařské jámy byly ojediněle užívány i nadále a to zejména 
v improvizované a proti starším typům zmenšené podobě. Jámy 
sloužily převážně k domácké výrobě malých množství dehtu pro 
vlastní potřebu, o jejíž kvalitě a objemu se můžeme jen dohado-
vat. Stejně jako jámy se mohly ve venkovském prostředí improvizo-
vaně napodobovat i jiné typy výrobních zařízení. Hranice rozšíření 
tohoto typu technologie je tedy jednoznačně sociální (níže posta-
vené skupiny obyvatelstva, neprofesionálové), doložena je naproti 
tomu prakticky z celé raněnovověké Evropy.

Obr. 2: Archeologický odkryv raněnovověké dehtařské pece. Patrné je prosmolené dno rozkladné komory 
s ústím odtokového kanálku. Národní park České Švýcarsko, lokalita „Pod Purkarticemi“, k. ú. Rynartice 
(okr. Děčín), Česká republika. Foto J. Woitsch, 2005
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B. Dehtařské milíře (výrobní zařízení s nestabilním příkrovem), 
které lze dále rozdělit na tři subtypy, byly taktéž rozšířeny po celé 
Evropě, výroba však již měla většinou povahu profesionálního 
řemesla organizovaného a dohlíženého např. vrchnostmi. V pří-
padě subtypu B1 máme co do činění s de facto „normálními“ 
milíři s konstrukcí analogickou milířům určeným k výrobě dřevě-
ného uhlí. Milíře však byly systematicky stavěny na velkých plo-
chých kamenech (Pechstein, Pechölstein) upravených vysekáním 
odtokového žlábku či žlábků, příp. dokonce provrtaných odtoko-
vým kanálkem pro odvod dehtu a smoly. Tzv. dehtářské kameny 
pak sloužily jako ideální základna pro milíř, který by se jinak musel 
stavět na složitě vyspádované a utěsněné podloží. S milíři stavě-
nými na dehtářských kamenech se setkáváme ve velkém množ-
ství v Rakousku (Ast 2005; Summa 2002), kde byly užívány až do 
20. století, v kontextu raněnověké výroby na našem území byly 
využívány spíše zřídka, jakkoliv lze v některých lokalitách nalézt 
jejich hojnou koncentraci.
Určitým mezistupněm mezi milířem a dehtářskou pecí jsou tzv. 
milířové pece (subtyp B2) obvyklé na severu Evropy. Ty jsou u nás 
i jinde ve střední Evropě etnograficky doložené opět jen ve velmi 
primitivní podobě v drobné výrobě (Starý 1925; Bednárik 1962). 
Lze je zjednodušeně popsat jako z větší části obezděný – nebo ve 
svahu „vzhůru nohama“ postavený milíř. Ve Skandinávii (Norsko, 
Švédsko) tvořily absolutní většinu dehtářských výrobních zařízení, 
byly ke komerční výrobě dehtu užívány až do osmdesátých let 20. 
století a jejich obliba patrně nikdy neumožnila přechod ke kvali-
tativně pokročilejším dehtařským pecím. Stejně tak výhradně ze 
skandinávského prostředí máme doložen tepelný rozklad dřeva 
ve vyzděných či vrstvou kůry vyložených dehtářských příkopech, 
které připomínají částečně zahloubené ležaté milíře (Borgegård 
1973; Egenberg 2003; Westman 2006). Tuto technologii, vymezitel-

nou jako subtyp B3, nemáme ze střední Evropy vůbec doloženu.
C. Nejdokonalejším a u nás nejrozšířenějším výrobním zařízením 
na dehet byly dvouplášťové dehtařské pece, které byly užívány 
v dlouhém časovém úseku od cca 14. do 19. století a to zejména 
ve střední a západní Evropě, zatímco např. ve Skandinávii nejsou 
vůbec doloženy. Na našem území jsou první z nich archeologicky 
datovány do 14. a 15. století a co je třeba zdůraznit, kromě zvět-
šování rozměrů neprošly až do 19. století žádným dalším vývo-
jem. Jasně to dokumentují archivní prameny, mimořádně početné 
archeologické nálezy z raného novověku i jediná téměř komplexně 
dochovaná dehtařská pec na našem území v Plzni-Bolevci.
Pece se skládaly ze dvou (vnitřní a vnější) sklenutých komor tvaru 
seříznutého mírně komolého kužele a zpravidla byly budovány 
polozapuštěné do mírných svahů nejlépe poblíž vodotečí (Hartig – 
Havelka 1823, 123–127; Hohenstein 1857; Moravec 1912). Velikost deh-
tařských pecí se řídila krajovými zvyklostmi, množstvím dostupné 
suroviny, stavebním materiálem, ze kterého byly budovány atd., 
velikost výrobních zařízení však jednoznačně během času narůs-
tala až k pecím 4,5–5 m vysokým s průměrem rozkladné komory 
až 3 m, které jsou doloženy pramenně i archeologicky z 19. sto-
letí. Vnitřní rozkladná komora (tzv. hrnec) stavěná z mazanice, 
později i cihel se při výrobě shora či zdola naplnila smolným dře-
vem – nejčastěji borovým – a následně utěsnila. Oheň se zakládal 
v tzv. meziplášťovém prostoru mezi hrncem a kamenným pláš-
těm pece (tzv. okolnicí). Ten byl nejprve zcela vyplněn palivem, 
což zaručilo rychlé „nastartování“ výrobního procesu, následné 
přikládání do meziplášťového prostoru pece umožňovaly otvory 
v plášti nazývané recentně čelestna či čelustě. Dno pece resp. roz-
kladné komory bylo důkladně utěsněno, vyspádováno a opatřeno 
odtokovým kanálem (trubkou) ústícím v předpecním prostoru, 
nejčastěji předpecní jámě. 

Obr. 3: Smolný kámen (Pechstein) sloužící jako podklad pro stavbu dehtářských milířů, případně rafinačních výhní pro přečišťování smoly 
a dehtu. Národní park České Švýcarsko, Česká republika. Foto J. Woitsch, 2004
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Obr. 6: Pohled do částečně rekonstruovaného vnitřního prostoru kolomazné pece, zachován je pouze vnější plášť, vnitřní rozkladná komora 
se nedochovala, nápadné je pouze propálení a prosmolení jejího dna. Plzeň-Bolevec, Česká republika. Foto J. Woitsch, 2005

Obr. 4: Řez polozahloubeným dehtařským milířem skandinávského 
typu. A – odvodní kanál, B – dřevěný rošt, C – prkna, D, E – těsnicí 
omazávky, F – pláty kůry, G – štípy smolného dřeva, H – chvojí, 
K – jemný mour, L – těsnicí vrstva zeminy. Repro z: Bergström 1947, 
69, fig. 40

Obr. 5: Kolomazná pec v Plzni-Bolevci v pohledu od západu. 
Plzeň-Bolevec, Česká republika. Foto J. Woitsch, 2006
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Oheň při výrobě nepřímo, pec tudíž pracovala na principu retorty,4 
postupně zahříval vsádku až na teploty cca 300–500 °C. Během této 
doby se ze dřeva v procesu tzv. suché destilace postupně uvolnila 
řada plynných a kapalných frakcí. Plynné zplodiny unikaly zprvu 
otevřeným vrcholem rozkladné komory, kapalné frakce postupně 
odtékaly (dle typu pece) nejprve po nálevkovitě skloněném dně 
a poté kanálky nebo trubkami do předpecního prostoru, kde byly 
jímány a převáděny k další rafinaci. Dehtáři, jak již bylo naznačeno, 
přitom byli schopni rozlišit jednotlivé ze dřeva postupně uvol-
ňované složky – v první fázi tak z pece vycházela převážně voda 
ve směsi s terpentýny, posléze tzv. žlutá (ševcovská, bednářská) 
smola a teprve ke konci těžké dehtové složky (tzv. černý dehet) 
vznikající za vysoké teploty totální dekompozicí dřeva, které byly 
nejvhodnější pro výrobu kolomazi. Zbytkem po destilačním pro-
cesu bylo dřevěné uhlí, které se po vychladnutí pece vybíralo otvo-
rem proraženým v dolní části hrnce.
Dehtářské pece jsou jednoznačně nejsložitějším výrobním zaří-
zením raného novověku, které bylo v takto extrémních polohách 
(často řadu kilometrů od nejbližšího stálého osídlení) stavěno. 
V případě některých regionů – byť ve středoevropském kontextu 
jistě výjimečných – jsou pak dochovány i na poměrně malém území 
desítky těchto výrobních zařízení (Lissek 2005; Lissek 2004; Landa 
1976). I při vědomí skutečnosti, že jednotlivé pece nefungovaly 
v totožných časových horizontech, tak máme před sebou les jako 
jednoznačně výrobní prostor, ačkoliv písemné prameny podobný 
obrázek vůbec nemusí poskytovat.5 V širších horizontech envi-
ronmentálně-ekologického uvažování jde o prostor exploato-
vaný mimořádně drastickým způsobem, neboť při pyrolytických 
postupech užívaných v  dehtářství vzniká celá řada plynných 
a kapalných produktů, které jsou dnes považovány za mimořádně 
škodlivé životnímu prostředí.
Zároveň se jedná o prostor, ve kterém nacházela obživu až dosti 
významná část obyvatel dané oblasti (Belisová 2004). A pokud bychom 
uvažovali i v kontextech nahlížení dehtářů jako sociálně a kulturně 
odlišné skupiny, musíme mít na paměti, že výroba dehtu musela být 
z technologických důvodů provozována kontinuálně i po řadu dní 
až měsíců, takže příslušní řemeslníci (a je v podstatě lhostejné, zda se 
dehtářství věnovali nahodile, sezónně či jako profesionálové) museli 
v odloučení od stálého osídlení pobývati po delší časové úseky. Což 
je mimochodem významné i s ohledem na možnosti archeologic-
kého výzkumu dehtářských pracovišť, u kterých lze předpokládat rela-
tivně dlouhodobou funkční kontinuitu, tomu odpovídající budování 
poměrně dokonalých permanentních a polopermanentních obytných 
objektů v příslušných výrobních areálech a samozřejmě pak i příslušné 
nálezy odvíjející se od dlouhodobého pobytu řemeslníků v lesním pro-
středí – keramika, nástroje, odpady (Lissek 2004; Lissek 2005).

kolomaznictví

Mícháním dehtů s rostlinnými a živočišnými tuky (v raném novo-
věku prakticky výhradně s vepřovým sádlem) a tzv. plnidly (sádra, 
mastek) vznikalo univerzální mazadlo předindustriální epochy – 
kolomaz. Jak název napovídá, kolomaz sloužila k mazání náprav 
u vozů, ale její užití bylo samozřejmě daleko širší (mazání všech dře-
věných a později kovových strojů a převodů – např. ve mlýnech, 
pilách, hamrech, dolech).6 Právě kvůli významu kolomazi pro pře-
dindustriální kulturu vesnice, kde se dřevěné mechanismy užívaly 
v hojné míře hluboko do 19. století a mnohdy i později, věnoval 
recentním formám výroby pozornost národopis a dobová vlasti-

věda. Nicméně jimi opakovaně zachycovaní potulní, pauperizovaní 
kolomazníci jsou již pravděpodobně odlišnou sociální skupinou, 
než jakou mohli alespoň částečně vytvářet dehtáři a kolomaz-
níci ve středověku a raném novověku (Šmíd 1923–1924; Náhlovský 
1925–1926; Šíma – Trojanovský 1925–1926; Čapek 1960; Novotný 1960).
Nejstarší písemné doklady o kolomaznících máme v našich měs-
tech totiž již ve středověku. Dnes ovšem již těžko určíme, zda teh-
dejší pkelníci (picarii) byli obchodníci s kolomazí nebo pryskyřicí, 
skuteční řemeslníci zabývající se výrobou kolomazi, jestli pouze 
nevysmolovali dřevěné sudy, jak se domnívá Z. Winter (1906), nebo 
zda nešlo o výrobce rafinující surovou pryskyřici získanou smola-
řením na živých stromech, tedy naprosto odlišnou technologií, 
než jaká je zde naším tématem.
Z hlediska technologického totiž kolomaz vznikala poměrně jed-
noduše a to míšením (svářením) černého dehtu, který byl posled-
ním produktem destilace, s výše uvedenými tuky a plnidly. Sloužily 
k tomu nejrůznější typy technické keramiky, jejíž nálezy (nelze 
ovšem vyloučit, že zároveň sloužila k rafinaci a přečišťování dřev-
ného dehtu) jsou známy již z nejstarších archeologicky zkouma-
ných dehtařských pracovišť u nás (Pleiner 1970; Nováček – Vařeka 
1992; Nováček – Vařeka 1993). V pozdější době, a to až do 19. sto-
letí, byly užívány i nádoby kovové. Hotová kolomaz se uchovávala 
zpravidla ve dřevěných sudech či vědrech a obchodovali s ní nej-
častěji podomním způsobem samotní kolomazníci (Batěk 1913).

závěr

Principem výroby dřevného dehtu je tepelná dekompozice dřeva 
v redukční atmosféře, kýženým produktem jsou vybrané kapalné 
frakce pyrolýzy (dehty) následně případně míšené s tuky a plnivy 
do podoby tzv. kolomazi. Nejstarším u nás doloženým typem deh-
tařské technologie byla výroba dehtů v dehtařských jámách, sou-
časně se pravděpodobně užívalo i zvláště upravených jednoduchých 
milířů s nálevkovitou jámou na zachycování tekutých produktů 
tepelného rozkladu dřeva, případně milířů stavěných na tzv. deh-
tařských kamenech. Určitým mezistupněm mezi milířem a dehtář-
skou pecí jsou tzv. milířové pece obvyklé na severu Evropy (u nás 
i jinde ve střední Evropě etnograficky doložené jen v drobné výrobě), 
které lze zjednodušeně popsat jako z větší části obezděný – nebo 
ve svahu postavený – milíř. Vyšším stádiem vývoje technologie, opět 
známým recentně z venkovské malovýroby, byla destilace dřeva 
v zahřívaných nádobách bez přímého dotyku plamene, která stála 
už na počátku cesty k dvouplášťovým destilačním pecím. Na našem 
území jsou první z nich archeologicky datovány do vrcholného stře-
dověku, a co je třeba zdůraznit, kromě zvětšování rozměrů nepro-
šly až do 19. století žádným dalším vývojem. Technologie výroby 
dehtu se tedy na našem území v raném novověku nijak nepromě-
ňovala a nelze tedy počítat (při neexistenci vyšších industriálních 
forem výroby) ani se zásadními proměnami socioekonomického 
statusu dehtářů ve sledovaném období. Na druhou stranu je evi-
dentní, že zejména v některých oblastech se mohlo dehtářství 
a související kolomaznictví rozvinout do nebývalé šíře, čemuž pak 
odpovídá množství souvisejících písemných pramenů. Stejně tak 
hmotných reliktů výroby dehtu – archeologicky zatím dokumen-
tovaných spíše zřídkavě – je na našem území zachována celá řada: 
od takřka intaktně stojící dehtařské pece v Plzni-Bolevci, po desítky 
a pravděpodobně stovky či tisíce dehtařských pecí, milířů, jam či smol-
ných kamenů v různém stupni destrukce a archeologizace porůznu 
roztroušených zejména v zalesněných oblastech českých zemích.

4 Jednoduchou analogií retortního principu výroby (u nás opět doloženou z venkovského prostředí resp. domácké výroby) byla destilace dřeva
v zahřívaných nádobách položených dnem vzhůru na malých smolných kamenech.
5 Např. z mnoha desítek (a možná až stovek) dehtáren, které byly v dané době v provozu, je v Tereziánském katastru zachycena jen jedna 
(Tereziánský katastr, sv. 3, 1970: 354).
6 S výjimkou vnějších čepů vodních kol pohánějících většinu zmíněných zařízení. Ty byly často uloženy do kamenných ložisek a kolomaz zde 
nemohla být použita, neboť by vznikala brusná pasta ničící postupně čepy.
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91 PYROTECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

pyrOtechnOlOgická zařízení 
na předhradí hradu 
ve veselí nad mOravOu1

miroslav dejmal

Příspěvek se zabývá nálezem tří pyrotechnologických zařízení zkoumaných při záchranném archeologickém výzkumu na zámku ve Veselí 
nad Moravou. Zařízení byla odkryta v rámci předhradí původního středověkého hradu a jsou shodně datována do druhé poloviny 
13. až první čtvrtiny 14. století. V jednom případě se jednalo o nadzemní volně stojící pec, u níž je možné uvažovat o potravinářském využití. 
Další zařízení představovalo ohniště nacházející se uvnitř srubové stavby. Třetím byla potravinářská pec umístěná v interiéru další srubové 
stavby, pravděpodobně hradní pekárny.

klíčová slova: vrcholný středověk – hrad – předhradí – pyrotechnologické zařízení

PyrotechnologicAl Devices of A BAiley cAstle in veselí nAD morAvou

The contribution deals with the finding of three pyrotechnological devices examined in a rescue archeological research at the castle 
in Veselí nad Moravou. The devices were uncovered within the original bailey of the medieval castle and they are dated to the second half 
of 13th until the first quarter of 14th century. In one case, it was a freestanding overground furnace; it was possible to consider its use for food 
processing. Other device was a fireplace located inside the log house. The third was a food furnace located in the interior of another log 
house, probably the castle bakery. 

key words: The High Middle Ages – Castle – Bailey – Pyrotechnological Devices

Dnešní zámek ve Veselí nad Moravou leží na pravém břehu řeky 
Moravy, v její bezprostřední blízkosti. V rámci přípravných prací pro 
přestavbu objektu proběhl v letech 2008 až 2010 záchranný arche-
ologický výzkum, který realizovala Archaia Brno, o. p. s. Během 
výzkumu se podařilo odkrýt části původního středověkého hrad-
ního jádra a hospodářského předhradí. Tento příspěvek si klade 
za cíl informovat o pyrotechnologických zařízeních nalezených 
v rámci předhradí.
Prvý doklad o Veselí, který pravděpodobně dokládá existenci 
hradu, pochází z roku 1256. Jedná se o listinu Parduse z Vnorov, 
který daroval špitálu sv. Jana Jerusalemského v Grobnikách své 
statky ve vsi Dzierzyslaw. Listina je opatřena pečetí břeclavského 
komořího Sudomíra, Pardusova bratra. V opisu přiložené pečeti 
se píše o Veselí (CDB V/1, 159, č. 86; ŘM, inv. č. 148). Sudomír a pří-
slušníci jeho rodu se v oblasti jihovýchodní Moravy dlouhodobě 
pohybovali a zastávali čelné funkce jak v břeclavské, tak olomoucké 
provincii. Pohraniční území Veselska dostal Sudomír nejspíše jako 
výsluhu od panovníka za účelem kolonizace. Jeho rod držel hrad 
pravděpodobně po celé 13. století, poté se z písemných pramenů 
vytrácí (Plaček – Futák 2010, 593–607). Po většinu 14. a v první 
polovině 15. století pak hrad náležel Šternberkům (s přestávkou 
za husitských válek). Ti ho v roce 1447 prodávají s celým panstvím 

1 Tento text vznikl s podporou grantového projektu Grantové agentury České republiky P405/11/1729 Veselí nad Moravou – středověký hrad v říční 
nivě a Grantového fondu děkana Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity.

pánům z Vojslavic (MZDO I, 408, č. 711), v jejichž držení zůstává 
až do konce středověku. 
Výzkumem zjištěné hradní jádro se oproti předpokladu starší lite-
ratury nacházelo na severní straně dnešního zámeckého areálu 
a hlavní hradbou bylo vymezeno na ploše přibližně 40 × 30 m. 
Střední část dnešního vnitřního nádvoří zaujímal příkop s vyzdě-
nou kontreskarpou (eskarpu tvoří parkánová zeď) oddělující hradní 
jádro od předhradí. 
Jižní prostor nádvoří pak zaujímal pozůstatek předhradí. To bylo 
v severní části porušeno příkopem, na jihu, západě a východě stav-
bou mladších zámeckých křídel. Středověké souvrství zde mělo 
mocnost 1,6 m, na něj nasedaly asi metr mocné novověké navážky. 
Pouze svrchní partie souvrství (cca 0,1 m) byla zasažena dekom-
pozicí, zbývající část souvrství uchovávala v trvale vlhkém anae-
robním prostředí dokonale dochované soubory artefaktů (včetně 
reliktů dřevěné zástavby) a ekofaktů z organických materiálů. 
Ve zkoumané části předhradí se podařilo zachytit pozůstatky šest-
nácti dřevěných staveb. Kromě staveb se na předhradí nachází 
značné množství reliktů košatinových plotů, kůlů a systémů kůlových 
řad. V prvé fázi byl prostor předhradí rozdělen řadou kůlů. Vnitřní pro-
stor se zástavbou se nacházel na severní straně, na jižní to byly jen 
komunikační úrovně prokládané písčitými (povodňovými) vrstvami. 
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Obr. 1: Celkový plán lokality. Zdiva: černě druhá polovina 13. století, mřížkované 14. století, šrafované šikmo dolů pozdně gotické, šrafované 
šikmo nahoru renesanční, šedě s čárkovanou hranicí hypotetický průběh zdiva, bíle současné zdivo přízemí zámku. Pouze čárkovaně, 
pravděpodobný rozsah hradu dle plánu z první poloviny 18. století. A – hradní jádro, B – příkop, C – předhradí. Čerchovaně současný břeh 
Zámecké struhy. Konstrukce na předhradí: 1 – stavba s.s.j. 4 s pecí s.s.j. 13, 2 – srub s.s.j. 3 s ohništěm s.s.j. 12; 3 – volně stojící pec s.s.j. 11

Ohrazení mělo snad částečně protipovodňový charakter (prostor na 
severu byl uměle zvýšen). Rozpoznány byly jeho dvě stavební fáze. 
Ještě v průběhu 13. století došlo k rozšíření jižním směrem. Charakter 
zástavby předhradí je značně chaotický. Stavby nevykazují ustálenou 
orientaci a jsou mnohdy v superpozici. Podobu předhradí ovlivňo-
val značný nárůst terénu, ke kterému došlo během jeho fungování. 
Zkoumaný úsek předhradí časově spadá do druhé poloviny 13. století 
až první čtvrtiny 14. století. Během poměrně krátkého období tedy 
došlo ve sledovaném prostoru ke značným změnám. O podobě před-
hradí v mladších obdobích nic nevíme, výzkumem se, až na několik 
ojedinělých objektů, mladší aktivity nepodařilo zachytit (k výsledkům 
výzkumu předběžně Dejmal – Merta 2011, 125–137).

PoPis nálezové situace

s.s.j. 11

Pyrotechnologické zařízení s.s.j. (svazek stratigrafických jednotek) 
11 bylo odkryto ve východní části nádvoří v sondě S10. Zařízení se 
nepodařilo odkrýt celé, jelikož bylo na východní straně porušeno 
recentní betonáží. Celá konstrukce byla nadzemní a tvořena na 
hlínu pojeným kamenným pláštěm a hlínou vymazaným dnem 
topeniště. Pec měla deformovaný obdélný půdorys, s nepravidel-
ným oválným topeništěm uprostřed. Přikládací otvor se nacházel 
na jižní straně. Dno pece a vnitřní stěny byly omazány hlínou, která 
se používáním zařízení částečně vypálila. Vnější rozměry činily 2,3 
× min. 1,5 m, vnitřní 1,4 × min. 1 m. Přikládací otvor měl rozměry 
0,5 × 0,5 m. Dochovaný relikt byl od pochozího terénu (v době 
fungování pece) vyvýšen o 10–15 cm. V přikládacím otvoru byl 
nalezen spadlý mazanicový blok, který jej původně překlenoval. 
Pec byla porušena zapuštěním mladšího kůlu s.j. 2972 a z části 
překryta mladší srubovou stavbou s.s.j. 5.
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Obr. 2: Volně stojící pec s.s.j. 11, pohled od východu. Vlevo patrný přikládací otvor, uprostřed vlastní topeniště. Foto: Archaia Brno o.p.s.

Obr. 3: Půdorys volně stojící pece s.s.j. 11. 
Bíle kameny, červeně omaz stěn, oranžově dno 

přikládacího otvoru a topeniště

PYROTECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ



ARCHEOLOGIA TECHNICA / 23 94

s.s.j. 12

Pyrotechnologické zařízení s.s.j. 12 bylo odkryto v rámci srubové 
stavby s.s.j. 3 v jeho kvadrantu 1/C. Svazek byl tvořen tenkou vrst-
vou popela a uhlíků s.j. 2138. Na severní straně se podařilo zachytit 
část kamenného obložení. V bezprostřední blízkosti se pak nalé-
zaly další kameny, které pravděpodobně také původně pocházely 
z kamenného obložení. Dochovaný relikt měl v průměru 0,4 m.
Stavba s.s.j. 3, na jejíž podlaze se zařízení nacházelo, představovala 
srubovou konstrukci o rozměru 4,5 × 4 m s orientací severozápad-
-jihovýchod. Samotná stavba sestávala z kuláčů o průměru do 20 cm, 
místy dochovaných v dvou řadách na sobě. Vstup do stavby byl 
veden ze severovýchodu, a měl podobu prosté proluky v kuláčích 
tvořících severovýchodní stěnu srubu. 

Obr. 4: Pozůstatky ohniště s.s.j. 12, pohled od jihu. Původní rozsah ohniště ohraničují uhlíky a popel, z kamenného obložení se zachovaly jen 
fragmenty. Foto: Archaia Brno o.p.s.

Obr. 5: Půdorys srubu s.s.j. 3 s ohništěm s.s.j. 12. Hnědě dřevo, 
bíle kameny, červeně s.j. 2138
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s.s.j. 13

Pyrotechnologické zařízení s.s.j. 12 bylo odkryto v rámci srubové 
stavby s.s.j. 4. Nacházelo se v jejím východním rohu. Obdélná 
pec o rozměrech 2,9 × 2,3 m byla převážně hliněné konstrukce, 
její zadní část se opírala o stěny srubu. Stěny do interiéru stavby 
byly zesíleny cihlami a kameny za občasného použití malty, která 
byla užita zvláště v rozích. Samotné topeniště bylo také obdélné 
o rozměrech 2,1 × 0,9 m. Topeniště přímo navazovalo na čelo pece. 
Celkem se podařilo zachytit tři úrovně hliněných výmazů. Prvý s.j. 
3107 se podařilo nalézt v celé ploše topeniště, mírně se svažoval k její 
zadní části. Na něm se nacházela tenká vrstva bílého popela s.j. 3108. 
Následně byl celý výmaz překryt maximálně 15 cm mocnou vrstvou 
jílu s.j. 3110 s příměsí drobných kamínků a úlomků strusky. Z druhého 
výmazu s.j. 3106 byl nalezen pouze fragment, který se dochoval 
v zadní části. Výmaz s.j. 3106 je s s.j. 3110 pravděpodobně totožný, 

Obr. 6: Srub s.s.j. 3,
pohled od jihu. Vlevo uprostřed 

pod kontrolním blokem jsou patrné 
pozůstatky ohniště s.s.j. 12. 

Foto: Archaia Brno o.p.s.

Obr. 7: Stavba s.s.j. 4,  
pohled od západu. V nároží umístěná 

pec s.s.j. 13, po začištění.  
Foto: Archaia Brno o.p.s.

odlišuje se od ní pouze tím, že změnil tvrdost a barvu s provozem 
pece. Další vrstva s.j. 2394 byla tvořena převážně bloky poškozené 
mazanice, dále jílem, kaménky a drobnými úlomky strusky. Na tuto 
vrstvu pak nasedal další výmaz s.j. 3105, ten byl částečně poško-
zen recentními aktivitami a dochoval se v podobě nepravidelného 
oválu uprostřed topeniště. Tento poslední výmaz vyrovnal dno pece 
do vodorovna a zároveň na úroveň podlahy srubu s.s.j. 4.
Stavba s.s.j. 4, ve které byla pec nalezena, byla patrně srubové kon-
strukce. Bohužel větší část stavby byla poškozena novověkými aktivi-
tami. Ze stavby se podařilo zachytit pouze spálené pozůstatky dvou 
kuláčů, které tvořily nároží s pecí. Srub byl orientován snad severo-
východ–jihozápad, dochovaný rozměr stavby byl 5 × 3,3 m. Podlaha 
byla tvořena propálenou vrstvou s.j. 107, která však byla starší než 
samotná stavba.

PYROTECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
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interPretace a diskuse

s.s.j. 11

Odkryté pozůstatky pyrotechnologického zařízení interpretu-
jeme jako pec. Při výzkumu jsme nenalezli žádnou předpecní 
jámu a ani jakoukoliv jinou úpravu terénu před přikládacím otvo-
rem. Pec byla oproti terénu vyvýšena pouze o přibližně 10 cm. 
Nepodařilo se identifikovat ani žádné stopy po zastřešení pece, 
přestože se na lokalitě dochovaly veškeré dřevěné prvky. Pec stála 
buď volně, nebo byla původně krytá nějakou lehčí konstrukcí, 
která byla po zániku pece zcela odstraněna. V peci samotné ani 
v jejím okolí nebyly nalezeny žádné stopy po výrobním odpadu. 
Samotná konstrukce je poměrně jednoduchá. Z pece se podařilo 
zachytit pouze spodní partie a tak nic nevíme o svrchní části kon-
strukce. Minimálně přikládací otvor musel být zaklenut mazani-
covým blokem, jelikož jeho spadlé pozůstatky jsme zde nalezli. 
O zaklenutí topeniště nic nevíme. Zda měla pec nějaký speciální 
otvor k odvodu kouře, či k tomuto účelu sloužil přikládací otvor 
nevíme. Výmaz dna pece nebyl nikdy reparován a ani nenesl žádné 
větší známky poškození. Zda to bylo způsobeno krátkým užíváním 
zařízení, nebo formou jeho využívání nevíme. Účel zařízení je pro-
blematické dovodit. Nic by neodporovalo toto zařízení interpreto-
vat jako potravinářskou pec, nicméně jsme si vědomi povšechnosti 
této interpretace. Velká skupina pyrotechnologických zařízení bývá 
označována jako potravinářské pece právě pro nedostatek indicií 
k jiné interpretaci. Potravinářské pece totiž pro svoji jednoduchost 
mohou být snadno zaměnitelné s kterýmikoliv jinými jednodu-
chými pyrotechnologickými zařízeními. U námi pojednávané pece 
se tedy, z opatrnosti před rychlými soudy, přidržujeme označovat 
ji jako jednoduché pyrotechnologické zařízení, které mohlo slou-
žit jako potravinářská pec. Datování pece je také problematické. 
Stavbu s.s.j. 5, která pec překrývá, se nepodařilo pomocí dendro-

chronologie pro velké poškození konstrukčních prvků datovat. 
Jsme tedy odkázáni na klasické datování pomocí keramických 
fragmentů nalezených v zásypu pece a ve vrstvách nad a pod ní. 
Veškeré zmíněné vrstvy obsahovaly zlomky keramiky, která se 
dá datovat poměrně široce do druhé poloviny 13. až první čtvr-
tiny 14. století. Námi odkrytou pec můžeme tedy vložit do tohoto 
intervalu. Snad vyhodnocení veškerých dendrovzorků z lokality 
umožní datovat konstrukce mladší než je stavba s.s.j. 5 a tím rám-
cově uzavřít interval alespoň na jeho horní hranici.

s.s.j. 12

Odkryté pozůstatky pyrotechnologického zařízení interpretujeme 
jako ohniště. Ohniště bylo přímo zřízeno na podlaze stavby s.s.j. 3, 
bez jakékoliv úpravy dna. Jedinou úpravou bylo obložení ohniště 
volně loženými kameny po stranách. Ohniště zaniklo pravděpo-
dobně spolu se stavbou s.s.j. 3. Tuto stavbu nepovažujeme pro její 
konstrukci a charakter (konstrukce z nekvalitních neodkorněných 
trámů, jednoduše řešený vstup atd.) za obytnou. A ani ohniště tedy 
nepovažujeme za primárně otopné ve smyslu vytápění obytné míst-
nosti. Pro absenci jakýchkoliv dokladů účelu ohniště ho nedokážeme 
blíže interpretovat, i když nepochybujeme o jeho souvislosti s funkcí 
stavby s.s.j. 3. Jelikož bylo jako stavebního materiálu ke stavbě srubu 
s.s.j. 3 použito dřeva jilmu a jasanu, které nelze pomocí dendrochro-
nologie datovat, jsme opět odkázáni na dataci pomocí keramických 
fragmentů nádob. Shodně jako předchozí zařízení můžeme stavbu 
s.s.j. 3 datovat do druhé poloviny 13. až začátku 14. století. Stejně 
platí i možnost upřesnit datovaní po vyhodnocení všech dendrodat 
z lokality, které snad umožní vytýčit interval, kdy stavba existovala. 

Obr. 8: Pec s.s.j. 13, pohled od západu. Pec po vypreparování a odebrání vzorků. Foto: Archaia Brno o.p.s.
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s.s.j. 13

Odkryté pozůstatky pyrotechnologického zařízení interpretujeme 
jako pec. Ta byla zbudována pravděpodobně již při stavbě objektu 
s.s.j. 4. Těleso pece bylo budováno zřejmě  nabíjením hlíny mezi 
stěny stavby, vnější stěny pece a vnitřní stěny topeniště. Vnější 
skořepina byla zpevněna cihlami a kameny, v některých úsecích 
i pojenými na maltu. Obvod topeniště byl pak tvořen kameny. 
Stejně tak byly cihly a kameny uloženy do samotného tělesa pece, 
kde krom statické funkce sloužily i jako tepelné akumulátory. Dno 
topeniště bylo v první fázi oproti podlaze stavby mírně zahlou-
bené a svažovalo se směrem k zadní části pece. Pravděpodobně 
pro poškození dna došlo k následným reparacím. Ve druhé fázi 
bylo dno reparováno vrstvou jílu (s.j. 3110) smíchanou s drobnými 
kamínky a úlomky strusky (sloužícími jako tepelný akumulátor). 
Na povrchu byla ale vrstva jílu hladká a při používání pece se vypá-
lila (tento povrch označován jako s.j. 3106). Pec byla i poté znova 
reparována a většina výmazu s.j. 3106 odstraněna. Reparace byla 
opět provedena vrstvou jílu s kaménky a drobnými struskami, ten-
tokrát doplněná o bloky poškozené mazanice. Ta mohla pocházet 
snad s klenby topeniště, která mohla být také opravována. Tato 
poslední reparace se používáním pece vypálila jako výmaz s.j. 3105.
Topeniště ústilo přímo do interiéru stavby s.s.j. 4. U pece jsme 
nezachytili žádné pozůstatky předpecní jámy ani jiné úpravy mani-
pulačního prostoru u topeniště. Pec se tedy obsluhovala přímo 
z úrovně podlahy. Jelikož byly odkryty pouze základové partie 
pece, nevíme, zda měla nějaký speciální otvor k odvodu kouře či 
tento volně odcházel z topeniště. Nenalezli jsme ani žádnou kon-
strukci, která by sloužila k uzavírání pece. Nic nevíme ani o podobě 
svrchních partií pece a o zaklenutí topeniště.
Pec interpretujeme jako potravinářskou. Vede nás k tomu hlavně 
fakt, že výmaz dna pece byl několikrát reparován. To přičítáme 
snaze o co nejvíce hladké dno topeniště, které je nutné pro mani-

pulaci s pečivem. Postupným užíváním pece docházelo k poškozo-
vání jejího dna a následně k jeho reparaci. Samotná konstrukce se 
poněkud vymyká nám známým příkladům potravinářských pecí, 
to ovšem může souviset s faktem, že o středověkých nadzemních 
potravinářských pecích toho víme velmi málo a jiné známé analo-
gie jsou odlišné konstrukce (k potravinářským pecím např. Dejmal 
2007, 28–33; Dejmal – Peška 2010, 113–122; Krajíc – Skružný 1988, 
117–138; Michna 1970, 69–81; Procházka 2001, 207–217). 
Jelikož stavba s.s.j. 4 přímo souvisela s pecí s.s.j. 13, a tu považujeme 
za potravinářskou, interpretujeme ji jako pekárnu sloužící hradu 
(k potravinářským pecím na feudálních sídlech srov. Dejmal 2007).
Stavba s.s.j. 4 představuje jednu z nejmladších aktivit, kterou jsme 
na předhradí odkryli, a její datování na základě keramických frag-
mentů a stratigrafické polohy náleží přelomu 13. a 14. století. Stejně 
jako u předchozích dvou případů musíme konstatovat, že datování 
může upřesnit vyhodnocení všech dendrodat z lokality. 

Obr. 9: Půdorys stavby s.s.j. 4 
a pece s.s.j. 13 po začištění.

Oranžově cihly, bíle kameny, světle hnědě dřevo, 
tmavě hnědě s.j. 2394, červeně výmaz s.j. 3105, 

tečkované maltou pojené části
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závěr

Tři pojednávaná pyrotechnologická zařízení představují tři různé 
typy. V případě s.s.j. 11 se jedná o volně stojící pec, u s.s.j. 12 jde 
o ohniště v interiéru srubové stavby a s.s.j. 13 je potravinářskou pecí 
ve stavbě sloužící pravděpodobně jako hradní pekárna. Všechna 
tři zařízení byla nadzemní a dochovala se díky příznivým depozič-
ním procesům (značný nárůst terénu během krátké doby), které 
panovaly na zkoumané lokalitě.
Pokud jde o stavbu s.s.j. 4 s potravinářskou pecí s.s.j. 13, kterou 
interpretujeme jako hradní pekárnu, není vyloučeno, že se mohlo 
jednat i o kuchyni, ve které se nacházela i potravinářská pec. Část 
potravinářských pecí fungujících v rámci feudálních sídel (mimo 
zařízení existujících v rámci pozdně gotických zděných kuchyní) je 
interpretována jako volně stojící (např. Újezd u Tišnova – Poláček 
1990, Obr. 1, 225; Konůvky – Měchurová 1997, 36–38, 39, tab. X; 
Rokštejn – Dejmal 2007). Pokud bychom přijali interpretaci pece 
s.s.j. 11 jako potravinářské, mohla by patřit do této skupiny zaří-
zení i ona. Když vezmeme v potaz konstrukci stavby s.s.j. 4, která 
byla tvořena srubem založeným přímo na terénu bez jakýchko-
liv podezdívek či vyrovnávek z kamene, je možné, že část potra-
vinářských pecí interpretovaných jako volně stojící se nacházela 
původně v lehčích dřevěných objektech, po kterých se vlivem 
dekompozice nedochovaly žádné stopy. 
Naproti tomu existují případy, kdy stála potravinářská pec jako sou-
část stavby (např. Týřov – Durdík 2001, 10, 22–23; Orlík u Humpolce 
– Kocman 1998, 49–54 ; Strakonice – Valkony 2008, 307). K těmto 
objektům by náležela stavba s.s.j. 4 s pecí s.s.j. 13.
Většina pyrotechnologických zařízení odkrytých při archeolo-
gických výzkumech reprezentuje jejich plně či částečně zahlou-
bené typy. Z nadzemních zařízení registrujeme většinou pouze 
skrovné pozůstatky. Jak je patrné z výše uvedeného, i v přípa-
dech, kdy se nám ojediněle podaří odkrýt větší části zcela nad-
zemního pyrotechnologického zařízení, jej často nejsme schopni 
blíže interpretovat. Krom pece s.s.j. 13, která podle nás sloužila 
jako potravinářská, si nejsme účelem námi odkrytých zařízení jisti.
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spešOvské železnOrudné dOly 
na lOkalitě kešůvka 
– experimentální ražba1 

karol šmehil, jiří Wlosok, boris dostál, jiří čuba

Údaje o pracovních výkonech v dolech při použití ručního nářadí se za celou historii hornictví značně liší. Některé údaje z literatury jsou 
nesprávně interpretované. Dochází k častému aplikování poznatků z rudného hornictví, z ražby dědičných štol v tvrdých horninách mlátkem 
a želízkem na ražby zcela jiného druhu. Cílem experimentu v železnorudném dole Spešov bylo získání potřebných dat vhodných pro první 
výpočty. Stanovení důlního výkonu, především při ražbě, experimentem a výpočtem, vede k pochopení rozvoje dobývání železných rud 
na Blanensku v 18. a 19. století. Za velkým rozvojem železáren ještě ve druhé polovině 19. století stála ruční práce. 

klíčová slova: experiment – ražba – štola – hornictví – hornické nářadí – železná ruda – metalurgie – důlní výkon

iron ore mines of sPešov in the locAlity of kešůvkA – exPerimentAl mining 

The data about working performance in mines, with using a hand tools, is different in whole history of mining. Some data from literature 
are interpreted in wrong way. It comes very often to apllicating knowledges from a ore mining from a striking hereditary drifts in tough ores 
on a completely diferent kind of strikes. The aim of experiment in iron ore mine Spešov was acquisition important datas, suitable for a first 
computings. Determinating a mine performance, especially during the striking, through the experiments and computation, is leading 
to understanding of developments ore mining at Blansko in 18th and 19th century. Behind the great development of ironworks in second half 
of the 19th century was a manual work.

key words: Experiment – Striking – Mine – Miners Tools – Iron Ore – Metalurgy – Mining Performance

Úvod

Námětem pro tuto práci byly zažité teze o ruční ražbě v hlubinných 
dolech, které se často nedaly aplikovat na jiné lokality než poly-
metalické s hydrotermální mineralizací. Všeobecně známé před-
stavy o dosaženém zálomu za jednu směnu, který byl vytvořen 
ruční prací pomocí mlátku a želízka, se nám zdály nedostatečně 
podložené. Původním cílem bylo uspořádat experimentální ražbu 
pomocí mlátku a želízka v prostředí důlních děl ve Zlatých Horách. 
Omezené zkušenosti s úpravou a zpracováním rud barevných 
kovů nám předurčily jiný experiment i lokalitu. Úspěšné experi-
mentální tavby železných rud v replikách slovanských pecí pra-
covníků Technického muzea v Brně a neprobádanost historické 
ložiskové základny blanenských a adamovských železáren nás 
přivedla k ražbě v historickém železnorudném dole. Důležitým 
faktorem pro konečný výběr lokality byla také geologická situace, 
která umožňovala ruční ražbu v podstatně měkčích horninách. 
Cílem práce bylo stanovit rychlost ražby a těžby železných rud, 
stanovit dobu pro vytvoření známého důlního díla, v němž byl 
experiment proveden, a odhalit některé neznámé v tématu žele-
zorudného hornictví v okolí Blanska a Adamova. Vydobytá ori-
ginální ruda, která je typická pro tuto lokalitu, byla využita při 
experimentální tavbě.

některé otazníky v tématu

Dříve než přistoupíme k popisu historického montánního vývoje 
a geologie na Blanensku, je třeba uvést několik otazníků, které 
vyplynuly z průzkumu před experimentem.
V okolí Blanska a Adamova je situace velice podobná jako v ostat-
ních revírech v naší zemi. Některé montánní lokality bývají pro ucho-
vání reliktů po starém hornictví zcela nevhodné. Tou je i lokalita 
ložiskové základny blanenských železáren. Důlní díla byla vyražena 
nebo vyhloubena v křídových sedimentech, často zcela bez výztuže 
a následně byla mnohokrát přeražena, odtěžena. Exogenní činitelé 
působící na málo odolné horniny způsobili zahlazení důlní činnosti 
tak, že jen velice obtížně lze v terénu určit, zda se jedná o zasuté ústí 
šachty, dobývky nebo pouze o vývrat. Hlušina vyvážená při těžbě 
rudy byla často sekundárně odvezena pro stavební účely blízkého 
obyvatelstva. Archivní materiály poskytují vhodné informace pouze 
k těžbě po roce 1854, kdy bylo obecným horním zákonem nařízeno 
vyhotovovat důlní mapy pro díla delší 100 m. Z literatury se dovídáme 
o velkém rozsahu těžeb a zpracování rudy. Je tedy velice obtížné 
zhodnotit hornictví na takovéto lokalitě, kde není možné posoudit 
situaci a míru zvládnuté techniky přímo v důlních dílech. Je to případ 
revíru Rudice, Olomoučany, Bořitov, Kunštát a mnoha dalších, kde se 
nezachovala žádná přístupná důlní díla z dob těžby železné rudy. 

1 Příprava článku byla podpořena projektem studentské grantové soutěže HGF VŠB - TU Ostrava SP2012/24
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Jediná přístupná díla se nacházejí na lokalitě Spešov a Němčice. 
Němčický důl, který profáral krasovou jeskyni, je nepřístupný, 
vzhledem ke zřízení vodárenského objektu. Spešovský důl nemů-
žeme považovat za typického zástupce, protože není možné jej 
srovnat s jinými důlními díly v okolí Blanska a Adamova. Bylo tedy 
nutné zodpovědět některé otázky: Jaký podíl mělo zkoumané 
dílo na těžbě a výrobě železáren? Kolik pracovníků v něm mohlo 
pracovat? Byla těžba v takovémto díle schopna pokrýt potřebnou 
měrou vsázku a kolik úsilí muselo být vynaloženo na její naplnění? 
Jednalo se o provoz takzvaného „selského kutání“, nebo šlo o zcela 
plánovanou a technicky promyšlenou těžbu?

výchozí stav Poznání

Práce našeho kolektivu vychází především z díla Miloše Krepse: Dějiny 
blanenských železáren (1978) a Dějiny adamovských železáren do roku 
1905 (1976). Cenným materiálem je rukopis Ing. Karla Kučery (1982): 
Ložisková základna blanenských a adamovských železáren. Významné 
práce, které popisují důlní díla na lokalitě Spešov, jsou články Jaromíra 
Musila v časopise Stalagmit (1981) a ve sborníku Městského muzea 
v Blansku (1982). V neposlední řadě je třeba zmínit práci historika Josefa 
Pilnáčka (1948): 250 let blanenských železáren 1698–1948, která byla 
důležitým vodítkem pro pochopení doby vzniku spešovských dolů.

historie lokality

Montánní lokalita je přiřazena obci Spešov, která se nachází nedaleko 
města Blansko. Název obce je českého původu, dříve také: Spisschow 
r. 1390, Prifchon začátkem 17. století, dále Sbefchow, Spíšov od slova 
Spěch, Spessow, Zbýšov, Spýšov, Spešov. V některých historických 
a vlastivědných pracích je Spešov zmiňován jako lokalita těžby limo-
nitu. Zmiňuje se o něm K. Reichenbach (1834) a později J. Wankel 
(1882). V katastru sousední obce Dolní Lhota je těžba zmiňována v trati 
Kešůvka, pojmenované po stejnojmenné občasné říčce. Tento název 
je přiřazován také zaniklé hornické obci, kde se dobývala železná ruda 
(Kreps 1978, Pilnáček 1948). Jednoznačné historické prameny dokládající 
tuto lokalitu jako území těžby železných rud však chybí. Archivní mate-
riály zpracované Krepsem (1978) uvádějí některá cenná fakta vycháze-
jící z inspekčních zpráv F. J. Gärtlera z roku 1746. Za podstatné můžeme 
považovat údaje týkající se těžby rud pro blanenské železárny, ve kte-
rých se často objevuje Spešov. Z roku 1766 pochází doporučení správce 
blanenských železáren Martina Schmitzera, který považuje rudu z Rudic 
za nevhodnou a upřednostňuje rudu ze Spešova (Wankel 1882, 94). 
Dále výkaz o zaplacení spešovským horníkům 15. června za 15 hýlí 
železné rudy po 30 krejcarech1 a výkaz o platbě spešovským horníkům 
z roku 1771 na 54 krejcarů za hýli spešovské železné rudy2. V roce 1857 
je těžba ve Spešově připomínána v díle Montan-Handbuch des öste-
rreichischen Kaiserthums für 1857. Karel Reichenbach (1834) popisuje 
situaci u Spešova ve své práci o ložiskových poměrech železných rud, 
která byla důležitým prvkem v hledání nových ložisek železné rudy pro 
blanenské železárny. Z ocenění salmovského majetku z roku 1855 se 
dovídáme o čtyřech důlních mírách August I.–IV. ve Spešově, jež byly 
propůjčeny k užívání v letech 1843 až 18513. Po tomto roce již o dolování 
přímé doklady nemáme. Pouze v díle M. Krepse (1978) se dozvídáme 
o procentuelním složení vsázky Mariánské huti, kde spešovská ruda 
tvoří deset procent. Obdobně jako údaj z roku 1887, který uvádí 7 476 q 
spešovské rudy, která je hodnocena jako nepoužitelná (Kreps 1978).

geologie 

Železné rudy v okolí Spešova a Dolní Lhoty jsou součástí křídových 
sedimentů, které se ukládaly ve sladkovodním prostředí říčních toků 
a jezer, jejichž salinita byla postupem času značně ovlivňována občas-
nými mořskými ingresemi. Takové prostředí bylo příznačné zejména 
pro východní svahy Českého masivu těsně před mořskou transgresí 
v období cenomanu. V zájmovém území jsou zastoupeny zmíněné 
sladkovodní až přechodné brakické uloženiny peruckými vrstvami, 
které představují bazální členy perucko-korycanského souvrství tran-
sgredující na erodovaný reliéf krystalinika brněnského masivu (např. 
Vachtl a kol. 1968). V jejich nadloží jsou vyvinuty sedimenty typicky 
mořské, které jsou součástí vrstev korycanských, případně bělohor-
ského souvrství turonského stáří ve vyšším nadloží.
Při jihozápadním okraji Spešova vystupují sedimenty cenomanu 
v morfologické elevaci Kešůvka (387 m). Tato vyvýšenina je jedním 
z posterozních reliktů svrchně křídových sedimentů, které z větší 
části podlehly erozi v zakleslém prostoru blanenského prolomu 
(Soukup – Dvořák – Malecha 1962). Ze západní strany Kešůvky jsou 
křídové sedimenty ostře omezeny zlomem, podél kterého jsou 
tektonicky příkře vztyčeny v důsledku poklesu jádra prolomu. 
Zdejší železné rudy jsou koncentrovány zejména v polohách v bez-
prostředním podloží kvádrových pískovců, které jsou nejmladším 
členem sedimentů peruckých vrstev (Vachtl a kol. 1968). Ferolitové 
nabohacení má původ v okolních granodioritech a metabazitech 
brněnského masivu, které podléhaly v počátcích cenomanu late-
ritickému zvětrávání. 
V rámci peruckých vrstev rozlišuje K. Kučera (1982) podle výskytu 
a původu tři skupiny rud. První skupinu představují pískovce až sle-
pence s železitým tmelem, které tvoří výplň lokálních morfologic-
kých depresí při bázi cenomanu. Druhým typem jsou diagenetické 
limonitové konkrece v jílech až písčitých jílech v podloží kvádro-
vých pískovců. Vyskytují se buď samostatně, nebo v hnízdech. 
O těchto koncentrických vrstevnatých útvarech ledvinitého tvaru se 
zmiňuje již např. A. E. Reuss (1854). Posledním typem jsou až něko-
lik decimetrů mocné vrstvy limonitických pískovců. Tvoří čočkovitá 
tělesa délky až 45 m, která byla v západních oblastech obce součástí 
důlních měr August I.-IV. Shora jsou omezeny bází kvádrových pís-
kovců, které jsou posledním členem peruckých vrstev, nad nimi jsou 
již vyvinuty korycanské vrstvy zelenavých pískovců s glaukonitem, 
které jsou významným ložiskem slévárenských písků.

PoPis lokality4

V  blízkosti obce Spešov se nachází několik důlních děl, větši-
nou průzkumného charakteru. Jedná se o štoly dosahující maxi-
málně 60 m, jsou to rovné chodby bez výztuže sledující zrudnění 
v podobě železitých pískovců. Mnohdy se ve štolách zrudnění 
nenachází vůbec. Výjimku tvoří dvě krátká díla. První, které je zalo-
ženo ve stěně starého lomu na pískovec, končí čelbou se zrudně-
nými vrstvami, avšak bez výskytu limonitových konkrecí. Tvarem 
chodba připomíná spíše dobývku a v ostatních důlních dílech 
takováto prostora nemá obdoby. Je otázkou, zda při těžbě v lomu 
nebyla vyřizována větší čočka rudy, a chodba je pouze průzkum-
ným pokračováním lomu. Jiná situace je na lokalitě u rybníčku nad 
Spešovem, kde je štola délky 30 m, podobně založena v malém 
lomu nebo spíše povrchové dobývce. Sleduje 2 m mocnou vrstvu 
železitých pískovců. Konec štoly je řešen několikanásobnou křižo-
vatkou, z níž ústí krátké dobývací chodby, kterými se těžily limoni-
tické konkrece, dnes ještě patrné ve stěnách chodeb.

1 ZA Opava, pob. Olomouc, fond léno Blansko, I/1-4, fasc. V/40-47
2 MZA Brno, F 86, statek Rájec nad Svitavou, karton 738. Hýle železné rudy používaná na jilemnickém panství v roce 1785 obnášela 448,56 kg – hodnota 
hýle používané ve vztahu ke spešovským dolům nám není známa (Hoffmann 1965, 237).
3 MZA Brno, Fond D16 Báňského hejtmanství Brno
4 Přesná lokalizace důlního díla není uváděna záměrně z bezpečnostních důvodů.
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Jediným důlním dílem na lokalitě, které můžeme považovat 
za systém, je důl nazvaný pracovním názvem Boris. Dílo se nachází 
v terénu s patrnými stopami po nejstarší důlní činnosti. Ve svahu 
nad údolním žlebem se nachází kaskádovitě několik menších hald 
a mnoho propadů. Jednalo se zřejmě o těžbu nehlubokými šachti-
cemi, které po vydobytí lože rudy byly opuštěny a založeny nové 
ve směru ložiska. Do tohoto terénu je situován zářez štoly horního 
patra dolu Boris, které je přístupné průlezem ve stropě nižšího sys-
tému. Systém dolu je otevřen propadlinou na křižovatce chodeb, 
která se zřejmě nacházela bezprostředně za ústím štoly a která je 
dnes patrná zářezem a propadlinou. 
Dílo je vyraženo v křídových sedimentech a sleduje vrstvu železitých 
pískovců s proměnnou mocností od 12 cm do 135 cm. 50 % díla je 
založeno základkou, která je navršena až ke stropu chodeb. Z mapy 
vyhotovené ZO ČSS 6-06 Vilémovice je patrné uspořádání díla na 
dvě části, přičemž nejkomplikovanější partie svědčí o snaze vydo-
bytí hnízd limonitových konkrecí. Při profárání díla se systém jeví 
poněkud chaotický, avšak z mapy můžeme vysledovat několik dlou-
hých překopů a pravidelných rozrážek, které ložisko zřejmě připra-
vovaly k těžbě. Nasnadě je také možné spojení dlouhými chodbami 
z důvodu větrání. J. Musil se domnívá, že horní patro, nafárané spodní 
štolou, je starší (Musil 1981). Podle charakteru obou děl je velice prav-
děpodobné, že vznikla ve stejnou dobu. Jejich propojení mohlo 
souviset s dopravou těživa nebo s usnadněním větrání obou pater.
Důl byl vyražen ručně, běžně používaným nářadím. Svědčí o tom 
záseky na stěnách chodeb a absence vývrtů pro trhací práce. V dole 
se nachází ručně vylomené niky na olejové kahance a základka 
skládaná až ke stropu. Profily chodeb jsou různé, přičemž domi-
nují profily 0,6 m × 1,6 m a 0,8 m × 1,7 m. Pokud chodba nara-
zila na shluky limonitových konkrecí, byla jejich těžbou rozšířena 
nebo zvýšena. Často se tedy v dole nachází krátké zátinky růz-
ných tvarů. Základka je vyhotovena z drcených pískovců a písku. 
Zakládáno bylo pečlivě a to v celých délkách chodeb, přičemž 
bereme-li v úvahu sesedání základky, mohla po svém vytvoření 
dosahovat ke stropům chodeb. Dnes je většinu založených úseků 
možné proplazit. V díle je kromě pečlivě provedených základek 
možné nalézt několik rozpracovaných čeleb a naznačených cho-
deb. Není tedy jasné, za jaké situace byla činnost v díle ukončena. 
Poněkud matoucí je dobývka v levé části dolu, která je řešena 
dovrchně, přičemž hlušina byla nasypána na počvu hlavní chodby. 
Je tedy pravděpodobné, že dílo bylo již opuštěno a touto dobýv-
kou bylo jen urychleně vytěženo několik hýlí rudy.
Při dokumentaci díla nebyly nalezeny žádné pozůstatky nářadí ani 
vybavení dolu. Obdobně se v díle nenacházel archeologický materiál, 
který by pomohl důl datovat. Počva chodeb nenese stopy po dopravě 
kolečkem, ruda byla dopravována nejspíše pomocí košů a bedýnek.

PříPrava k exPerimentální ražbě

Pro potřeby ražby jsme nejprve přistoupili k odběru vzorků železné 
rudy. Od výsledků analýz jsme očekávali verifikaci našich domně-
nek, které se potvrdily. Z hlediska kovnatosti jsou nejvhodnější 
limonitové konkrece, které jsou nápaditě barevné, ohraničené 
několikanásobným lemem oranžových vrstviček limonitu. Tyto 
konkrece jsou v díle k vidění na většině rozšířených míst a přede-
vším v dobývkách (zátinkách). Zajímalo nás, zda i okolní železité 
pískovce v blízkosti limonitových shluků mohly být dobývány pro 
svou kovnatost a zpracovatelnost. V mapce č. 1. jsou vyznačena 
místa odběrů. Pro analýzu byly odebírány vzorky limonitů i všech 
ostatních průvodních hornin. Rozložení je patrné v přiložených 
profilech, ze vzorkovaných čeleb. 
Vzorky byly analyzovány v laboratoři Vysoké školy báňské v Ostravě. 
Použity byly metody RTG difrakce a fluorescenční rentgenoskopie 
(Vávra – Losos 2006). Citlivost metody umožňuje stanovení většiny 
prvků s přesností v ppb (mg/t). Výhodou je také možnost analyzo-
vat velké série vzorků plně automaticky.

Obr. 1: Mapa dolu Boris s vyznačenou situací odběrů vzorků 
a experimentální ražby. Odvozeno z mapy ZO ČSS 6-06 Vilémovice

Obr. 2: Limonity vydobyté při experimentální ražbě. Foto K. Šmehil

Analýzou byly získány tyto hodnoty:

Původní popis 1/1 1/2 1/3 1/4 2/1 2/2 2/3 2/4

Ca [%] 0,65 1,59 1,41 0,65 0,82 1,53 0,76 0,47

Ti [ppm] 1492 2202 2350 1759 2560 4251 2387 1280

Mn [ppm] 506 12955 15385 329 500 26469 362 509

Fe [%] 3,56 27,37 32,71 2,78 5,05 31,54 2,41 2,41

V [ppm] <18 <112 <132 28 <35 <138 43 <23

Cr [ppm] 64 224 266 49 <58 <253 70 64

Pb [ppm] <9 34 67 <9 11 111 <9 <9

Rb [ppm] 65 55 52 77 83 55 73 67

Křemen [asi %]     47,36 +-2,49          

Goethit [asi %]     52,62 +-2,49          

SPEŠOVSKÉ ŽELEZNORUDNÉ DOLY
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Nejvyšší procenta obsaženého Fe byly naměřeny u tří vzorků, které 
pocházely z vrstvy s limonitovými konkrecemi nebo z nejbliž-
ších zón. Ostatní vzorky poskytly výsledky, hodnotící okolní hor-
niny jakožto zcela nevyužitelné pro metalurgické získání železa. 
Kovnatost rudy okolo 30 % se shoduje s Reichenbachovými roz-
bory z  dob provozu blanenských železáren. Obsah goethitu 
u nejkovnatějších vzorků potvrdil naše představy o dobývané rudě. 
Vybráno bylo místo s obsahem vrstvy s viditelnými konkrecemi 
limonitu, aby mohlo být experimentálně lámáno a vydobytá ruda 
následně využita k experimentální tavbě. Pro ražbu bylo vybráno 
místo nalézající se u skupiny dobývacích chodbic a zátinek. Místo 
bylo předznačeno původními horníky ve stěně chodby. V tomto 
místě jsme ražbu započali.

Obr. 3: Rozložení rudy ve vzorkovaném profilu

Obr. 4: Rozpracovaná čelba v dole Rosenberg v Banské Štiavnici. 
Foto M. Přibil

Obr. 5: Rozpracovaná čelba v průzkumné štole na lokalitě Spešov. 
Foto K. Šmehil

ražba

Pro práci při ražbě jsme použili nástroje, které se shodovaly 
s výčtem nářadí při blanenských dolech z roku 1702 a 1766 (Kreps 
1978). Inspirací pro vedení ražby nám byly některé rozpracované 
čelby z rudných dolů v Banské Štiavnici a Oloví. Protože se jedná 
o rudné doly, které byly vytvořeny mlátkem a želízkem, všímali 
jsme si pouze postupu a způsobu výlomu. Všechny takovéto čelby 
mají společné to, že horník nikdy čelbu nedobývá v plné ploše. 
Většinou je čelba rozvržena do několika pruhů, které jsou orien-
továny podle vrstevnatosti hornin. Důležité nejspíše bylo vytvořit 
do čelby prvotní zásek, který se následně rozšiřoval. Vylamování 
horniny je snazší, když se naskýtá možnost ji vylamovat do pro-
storu. Podobný způsob práce známe z čeleb, které jsou rozpraco-
vány systémem schůdků. Nejvyšší schodek se nachází u stropu 
chodby a hloubka zálomu je značná. Prvotní vytvoření prostoru 
v  čelbě je nutné pro následné rozšiřování a směrové lámání. 
Je možné, že čelby nebyly v průběhu ražby zarovnávány, a tak bylo 
stále možné pokračovat po částech. Tento způsob práce dozajista 
usnadňoval zacházení s nářadím a také šetřil vynaloženou ener-
gii. K našemu štěstí se na lokalitě Spešov zachovala jedna roz-
pracovaná čelba v jedné průzkumné štole. Čelba je rozložena na 
tři schůdky „sestupky“, přičemž nejvyšší se nachází v horní části 
čelby. Tento model jsme se rozhodli využít pro naši práci v důl-
ním díle Boris. 
Práce byla započata po předchozí kontrole pracoviště, jehož cílem 
bylo dohledání archeologického materiálu a obtrhání zvětralých 
vrstev horniny. K osvětlení jsme využili funkční kopie olejových 
kahanců. Pro práci jsme volili oděv, který byl nošen v 19. století. 
Nutno podotknout, že cílem nebylo přesné napodobení podmí-
nek, ani sledování svítivosti kahanců, ale pouze přizpůsobení situ-
ace pro pochopení razičské práce.
Zaznamenáním času zahájení ražby byl experiment započat. 
Přistoupeno bylo k výlomu od stropu, jednostranným špičákem. 
Práce byla značně náročná pro malý prostor v díle. Dříve než došlo 
k vytvoření zálomového pásu, nebylo možné se špičákem pracovat 
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jinak než vkleče. Později bylo možné horní polovinu čelby opra-
covávat ve stoje, přičemž malá výška stropu nedovolovala práci 
ve vzpřímené poloze. Bylo vyhodnoceno, že práce se dá provádět 
pouze vsedě nebo vkleče. Po naražení na vrstvu rudy bylo dále 
raženo špičákem, což se při značné tvrdosti rudy jevilo jako zcela 
nemožné. Podle dochovaného seznamu nářadí bylo přistoupeno 
k lámání rudy pomocí klínců a paličky. Těmito nástroji bylo možné 
rudu pohodlně lámat. Před lámáním rudy byl prostor pod čelbou 
vyčištěn škrabkou a pomocí košů byla hlušina odtěžena a zalo-
žena do slepé chodbice. Cyklus ražba, odtěžování, lámání rudy, 
ražba, odtěžování, byl zaznamenáván podle času u každé činnosti. 
Lámaná ruda byla nakládána do proutěných košů o objemu 19 litrů. 
Selekce rudy byla při osvětlení kahanci značně náročná již po čty-
řech hodinách strávených v podzemí. Pracovník rudu poznal při 
náročnosti lámání. Čím byl materiál tvrdší, tím větší mohl mít jis-
totu, že následně do koše nakládá rudu. I potěžkáním se dá ruda 
jednoduše rozeznat od hlušiny. Po ukončení experimentu byla 
vytěžená ruda prohlédnuta při denním světle. Znečištění hluši-
nou bylo minimální. Po ukončení lámání rudy bylo přistoupeno 
k doražení profilu čelby po počvu chodby, v níž jsme experiment 
vykonávali. Po dosažení celistvého zálomu byl opět zaznamenán 
čas a hlušina byla pomocí proutěných košů odnesena do volné 
chodbice, kde byla založena. Za celý ukončený první cyklus bylo 
dosaženo zálomu 22 centimetrů. Práce trvala 1 hodinu 33 minut. 
Druhý cyklus probíhal obdobně. Zálom 50 cm při profilu chodby 
0,6 m × 1,6 m byl dosažen po 3 hodinách práce. Vytěženo bylo 5 
košů rudy o objemu 19 litrů. Ražba v hlušině probíhala snáz a rych-
leji. Lámání rudy bylo možné pouze klínci a paličkou, doba lámání 
rudy při přibližně stejné dobývané vrstvě byla delší.

výPočty a odhady

Pro výpočty a odhady bylo dílo zaměřeno a zmapováno. Profily 
díla byly naměřeny ve třiceti místech dolu a byly aritmeticky převe-
deny na idealizovaný profil. Obdobně byla zidealizována i mocnost 
vrstvy rudního lože s obsahem limonitických konkrecí. Vrstva byla 
sledována ve všech přístupných částech dolu Boris. Nejprve byl 
proveden výpočet založený na informacích z volně přístupného 
díla. Počítali jsme s prací jednoho havíře, který razil, odtěžoval 
hlušinu a lámal rudu. Výsledky jsou patrné z následující tabulky:

Přístupné chodby dobývané jedním havířem – dnes přístupné 
v jednom horizontu
Celková délka přístupných chodeb = 185,164 m
Idealizovaný profil = 0,677 m × 1,59 m
Idealizovaná mocnost rudního lože = 0,283 m
Kubatura přístupných chodeb = 208,543 m3 (výpočet)

Doba na vyražení 1 bm (0,6 × 1,6) = 6 hodin (exp.)
Objem vytěžené rudy za 3 hodiny = 0,095 m3 (exp.)

Objem vydobyté rudy celkem = 33,528 m3 (výpočet)
Objem vytěžené rudy za 12 hodin = 0,321 m3 (výpočet)
Objem vytěžené rudy za 12 hodin = 0,38 m3 (výpočet exp.)

Doba na vyražení celého dolu 1 havířem (12hod/směna) = 92,58 dní 

Výpočty byly ověřeny experimentem, což dokládá objem vytě-
žené rudy, který se až na malý rozdíl shoduje. Představa, že dílo 
bylo vyraženo v jedné osobě, se nám zdála poněkud nevhodná. 
Obdobně i působení jedné osoby v podzemí by neumožnilo dosta-
tečně pokrýt poptávku po rudě. Do výpočtů byla zanesena celková 
plocha dolu i s částmi, které nejsou volně průchodné a do práce 
byli zapojeni tři havíři. Doba na vyražení 1 bm při profilu chodby 
0,6 m × 1,6 m byla ponechána z experimentu, což činilo 6 hodin.

Obr. 6: Zahájení experimentální ražby v dole Boris. Foto K. Šmehil

Obr. 7: Lámání rudy klíny v dole Boris. Foto K. Šmehil

SPEŠOVSKÉ ŽELEZNORUDNÉ DOLY
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Dvojnásobná plocha dobývaná třemi havíři 
Celková délka chodeb = 370,328 m
Idealizovaný profil = 0,677 m × 1,59 m
Kubatura vydobytých chodeb = 417,09 m3

Idealizovaná mocnost rudního lože = 0,283 m
Objem vydobyté rudy celkem = 67,056 m3

Doba na vyražení celého dolu 3 havíři (12hod/směna) = 61,7 dní
Denní těžba = 1,14 m3

Objem vydobyté rudy celkem = 67,056 m3

Mariánská huť denně (r. 1809) = 5,69 m3 spešovské rudy
Na jednu vsázku by 3 havíři museli pracovat skoro 5 celých dnů!

závěr

Z uvedeného vidíme, že důlní dílo, které se nám může jevit jako vcelku 
rozložité, by mohlo být ve třech havířích vyhotoveno za dva měsíce 
práce. Jedna vsázka v Mariánské huti by vyžadovala práci tří havířů 
po dobu necelých pěti dnů. Víme, že spešovská ruda byla sázena 
i v dalších hutích a že se jí nacházely značné zásoby při většině hut-
ních provozů. Je tedy velice pravděpodobné, že se podobných děl 
ve Spešově muselo nacházet několik. K dnešnímu dni jsme nenalezli 
důlní díla v dolových měrách August I.–IV. Snad překlad propůjčkových 
listin poskytne více k lokalizaci těchto dolů. Ačkoliv by od těchto dolů 
mohly být dochovány důlní mapy, není tomu tak. Ostatní přístupná 
díla jsou charakteru průzkumného a není tak možné je interpretovat 
jako díla, která zasáhla významně do těžby železných rud ve Spešově.
Důlní dílo Boris je však doposud jediné přístupné v okolí Blanska 
a Adamova. Je to dílo vyražené s náležitou pečlivostí a určitým těžeb-
ním systémem. Nemůžeme ho však zařadit mezi díla podobná jámě 
Barbora v Rudicích, která již vykazovala prvky vcelku moderního báň-
ského závodu s vertikální dopravou a značně velkou dosaženou hloub-
kou. Důlní dílo ve Spešově dokazuje vyspělost zdejšího obyvatelstva 
i technický rozvoj Blanenska v 18. a 19. století. Lokalita bude týmem 
z Vysoké školy báňské v Ostravě a pracovníků Národního technic-
kého muzea nadále sledována. Tento experiment by měl dát základ 
pro další experimentální ražby, vedoucí k objasnění postupů při ruční 
práci v hornictví. Opuštěním původně plánovaného experimentu na 
polymetalickém ložisku jsme dostali možnost obeznámit veřejnost 
s významnou etapou hornictví na Moravě, které se doposud věnovalo 
jen minimum pozornosti. Rozvoj báňské techniky v 18. a 19. století již 
nemohl zachránit upadající železářství blanenských a adamovských 
železáren, založených na hutnění nekvalitní železné rudy v dřevo-
uhelných pecích. V rozsahu ve kterém se hornictví železných rud 
na Blanensku odehrávalo, můžeme spatřit potřebu využít maximum 
z vlastněných a dostupných zdrojů.
Děkuji kolegům z KD – báňsko–historické a speleologické společ-
nosti za spolupráci a dr. Ing. Daliboru Matýskovi z VŠB – HGF Ostrava 
za pomoc při analýzách vzorků rud. 
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Obr. 9: V díle … foto K. Šmehil

Obr. 8: Hlavní chodba dolu Boris s výklenkem pro kahan. Foto K. Šmehil
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k vývOji a pOdObě klášterníhO 
pivOvaru v brně-králOvě pOli 1

petr holub

Pivovar při kartuziánském klášteře v Brně-Králově Poli vznikl ve dvacátých letech 17. století v jihozápadním nároží klášterního komplexu. 
Archeologickým výzkumem v roce 2006 byly odkryty jeho jednotlivé části, které byly dále konfrontovány s archivními prameny. Dispozice 
pivovaru byla v podobě písmene L. V prostoru východního křídla se nacházela sladovna. Archeologicky byla zkoumána dvoukomorová 
sladovnická pec. Severní křídlo bylo vyhrazeno pivovaru a sestávalo (od severu) z varny, spilky a pivovarského sklepa. V prostoru varny bylo 
zachyceno vytápěcí zařízení pivovarské pánve. Spilka byla oproti okolnímu terénu částečně zahloubena. Výstav pivovaru činil 
v polovině 18. století 910 sudů (cca 200 000 litrů). 

klíčová slova: Kartuziánský klášter – pivovar – Brno – sladovna – Královo Pole – novověk

to the DeveloPment AnD Design of the Brewery in Brno-královo Pole

The brewery at the Carthusian monastery in Brno-Královo Pole originated in 20s of 17th century in the southwestern corner of the monastery 
complex. The archeological research in 2006 uncovered some of its individual parts which were confronted with archival sources. 
The disposition of the brewery was in the form of letter L. The malt house was located in the area of the east wing. The north wing was 
reserved for the brewery and it consisted (from the north) of the brewhouse, a fermenting room and a brewery cellar. In the area
of brewhouse the heating equipment of brewing pan was recognized. The fermenting room was partially sunk towards the surrounding 
terrain. The production of the brewery was 910 barrels (about 200 000 liters) in the middle of the 18th century. 

key words: Carthusian Monastery – Brewery – Brno – Malt House – Královo Pole – Modern Times

Bývalý kartuziánský klášter v Brně-Králově Poli prošel v letech 2000–
2008 rozsáhlou rekonstrukcí doprovázenou několika záchrannými 
archeologickými výzkumy a stavebně-historickými průzkumy2. 
Právě tyto akce přinesly množství poznatků, které zásadně doplňují 
a částečně mění dosavadní stav poznání o stavebním vývoji kláštera.
Architektonickému vývoji kláštera se věnoval zejména Jan 
Bukovský, který do literatury vnesl základní, doposud tradované 
vývojové schéma k nejstaršímu období (Bukovský 1991, Bukovský 
1994). Jeho pozorování vycházejí především z průzkumu prová-
děného při rekonstrukci klášterního areálu na počátku sedmdesá-
tých let minulého století. Ve stejné době proběhl i archeologický 
výzkum Muzea města Brna pod vedením Dany Cejnkové (Bukovský 
– Cejnková 1975). V odborné literatuře stavební dějiny a historii kláš-
tera obsáhleji popsali také Bohumil Samek (Samek 1994, 230–233) 
a Karel Kuča (Kuča 2000, 404–422), naposledy je klášter zastoupen 
v Encyklopedii moravských a slezských klášterů (Foltýn a kol. 2005, 
196–200) a v Encyklopedii řádů a kongregací v českých zemích 

(Buben 2007, 328–334). Na historii kláštera je zaměřen i sborník 
Cartusia brunensis, dějiny královopolského kláštera a jeho pro-
měny v 21. století (Bukovský – Flodrová – Rábová – Honzík – Holub – 
Merta – Antl – Sadílek – Vrána 2005). Klášteru a jeho vývoji se věnují 
i nově vydané Dějiny Králova Pole (Řepa a kol. 2004).
Klášter kartuziánů sv. Trojice (Cella Trinitatis) byl založen morav-
ským markrabětem Janem Jindřichem (1322–1375), který povolal 
roku 1369 z dolnorakouského Gamingu Gottfrieda z Anasu (Enže) 
a ustanovil ho rektorem kláštera (Jan 2004, 43). Markrabě věnoval 
klášteru kromě hospodářské základny (Hosák 2004, 207–210; Jan 
2004, 40) též svoje zdejší sídlo (Jan 2004, 43; Kuča 2000, 411). Samotná 
ves Královo Pole je doložena ve čtyřicátých letech 13. století zmín-
kou v zakládací listině herburského kláštera Cella sanctae Mariae 
v Brně, vydané králem Václavem I. snad roku 1240, spíše však až roku 
1243 nebo 1244. Ve druhé polovině 13. století získali farní práva 
ke Královu Poli johanité ze starobrněnského špitálu sv. Ducha, kteří 
zde také roku 1279 nechali vysvětit kostelík sv. Víta (Jan 2004, 26–32). 

1 Příspěvek vznikl s podporou projektu Moravskoslezská škola archeologických doktorandských studií II, GAČR 404/09/H020.
2 V letech 2001–2007 provedla společnost Archaia Brno, o. p. s. v areálu kláštera několik záchranných archeologických výzkumů, v rámci kterých 
byl sledován i stavební vývoj kláštera (akce A145/2001, A23/2002, A62/2002, A110/2003, A117/2003, A101/2004, A29/2005, A006/2006, A015/2006, 
A090/2006, A113/2007, A03/2008, A52/2008, A87/2008). Výzkumy byly předběžně publikovány na stránkách Přehledu výzkumů: Kováčik – Merta – Peška – 
Procházka – Sadílek 2001, 84–85; Holub – Kováčik – Merta – Peška – Procházka – Zapletalová – Zůbek 2002, 103–105; Holub – Kováčik – Merta – Peška – Zapletalová 
– Zůbek 2003, 74–75, 84–85; Holub – Kolařík – Merta – Peška – Polánka – Sedláčková – Zapletalová – Zůbek 2004, 79–81; Holub – Kolařík – Merta – Peška – Polánka 
– Sedláčková – Zapletalová – Zůbek 2006, 203–20; Holub – Kolařík – Merta – Peška – Polánka – Sedláčková – Zapletalová – Zůbek 2007, 437–438; Holub – Kolařík – 
Merta – Peška – Sedláčková – Zapletalová – Zůbek 2009, 345–347; Holub – Kolařík – Merta – Peška – Sedláčková – Zapletalová – Zůbek 2010.



ARCHEOLOGIA TECHNICA / 23 106

Vzhledem k lokaci královopolského kláštera v těsné blízkosti 
středověkého města Brna (3,4 km severně od městských hradeb) 
nemohlo být v průběhu středověku vařeno v Králově Poli pivo. 
Tato situace se mění v návaznosti na události počínající třicetileté 
války. Dne 12. prosince 1620 opustila po bitvě na Bílé Hoře protes-
tantská posádka královopolský klášter a mniši s převorem v čele 
se opět ujali svého majetku. Převor Jan Vogelius se po revizi škod 
bez otálení začal starat o kompenzace. Mimo požadavků o přidě-
lení zkonfiskovaných vsí a městeček žádal převor o povolení, aby 
klášter pro povznesení svého hospodářství mohl přímo v Králově 
Poli založit pivovar a pivo z tohoto pivovaru směl čepovat svým 
poddaným a nejen jim (Kocman 2004, 78–79; Žák 1929, 71–72). 

Úpěnlivé prosby o náhradu škod byly nakonec částečně vyslyšeny 
a Ferdinand II. privilegiem ze 7. ledna 1623 udělil kartuziánům výsadu, 
aby mohli ve svém nově postaveném pivovaru různá piva vařit a dále 
je šenkovat i prodávat (Žák 1929, 74). Šenkovní výsady (kromě vaření 
piva i právo na šenk vína v kartuziánském domě v Brně) poškozovaly 
hospodářské zájmy brněnských měšťanů. Mnohaleté spory královo-
polských kartuziánů s brněnskými měšťany musel nakonec vyřešit 
až 1. listopadu 1628 císař, který rozhodl tak, že omezil podmínky 
dohody obou svářících se stran na svá dvě privilegia udělená kartu-
ziánům. Privilegium na nově postavený pivovar a na právo výčepu 
piva omezil tak, že právo výčepu piva se nevztahuje na vesnice, které 
klášter získá v obvodu práva mílového (Kocman 2004, 80–81).  

Obr. 1: Zachycení pivovaru v rámci areálu kartuziánského kláštera v Králově Poli a detail půdorysné situace pivovaru. A – sladovna, B – varna, 
C – spilka, D – sklep
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Z nejnovější archeologických výzkumů, ale i z ikonografických 
pramenů víme, že nejstarší královopolský pivovar byl situován 
v jihozápadním nároží současného klášterního areálu na křížení ulic 
Božetěchova a Křižíkova (Holub 2008, 16–17). V této podobě fungo-
val pivovar přes 150 let. K roku 1750 máme v úředních soupisech 
půdy (tereziánský katastr) zmínky o panském dvoře v Králově Poli. 
Dle soupisu vystavil královopolský pivovar v této době ročně 910 
sudů piva (Kocman 2004, 88), což je přes 200 000 litrů. Sud piva se v té 
době prodával po 50 krejcarech a veškerý výstav stačil klášter vyšen-
kovat ve svých pěti hospodách v Králově Poli, Obřanech, Střelicích, 
Žabovřeskách a Radlase (Žák 1928, 89–90). Ve druhé polovině 18. 
století můžeme uvažovat o přestěhování pivovaru, popřípadě o roz-
šíření jeho kapacit, do prostoru hospodářského dvora, naproti přes 
dnešní ulici Božetěchova. To naznačuje i architektonický detail nale-
zený při rekonstrukci pivovaru v hospodářském dvoře. V nároží zdě-
ného cihelného pilíře byl zazděn kamenný kvádr s datací k roku 1769 
(Holub 2008, tab. 113). Vzhledem k umístění pivovaru ve staré poloze na 
Stoschekově plánu z roku 1787 musíme uvažovat o přemístění pouze 
části provozu, např. sladovny, a o fungování obou provozů současně.

Obr. 3: Soutisk nálezové situace archeologického výzkumu a archivního plánu K. Stoscheka (Brno-Královo Pole, kartuziánský klášter, zaměření 
stávajícího stavu, přízemí. Sign. Stoschek Ingenieur, dat. 1784. MZA Brno, D 22 Sbírka mapa a plánů, inv. č. 320, sign. 411, č. mapy M 13/14)

Obr. 2: Výřez veduty P. Martina Aretia z osmdesátých let 17. století 
zachycující klášterní pivovar (uloženo Muzeum města Brna i.č. 2196)

K VÝVOJI A PODOBĚ KLÁŠTERNÍHO PIVOVARU V BRNĚ
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Ale přejděme zpět k podobě původního klášterního pivovaru, jehož 
vznik je datován do dvacátých let 17. století. Nejstarší vyobrazení krá-
lovopolského klášterního pivovaru je zachyceno na vedutě p. Martina 
Aretia vytvořené pravděpodobně ve druhé polovině 17. století a zachy-
cující tak čerstvě novou podobu velkého dvora kartuziánského kláš-
tera vzniklou v návaznosti na události třicetileté války. Pivovar je zde 
zachycen pod číslem 22 jižně hlavní vstupní brány. V přízemí budovy 
pivovaru jsou patrná dvě atypická obdélná okna. Východním směrem 
k říčce Ponávce se z budovy pivovaru vykládá křídlo se sladovnou, 

na níž dále navazuje skleník. Věž v nároží má pouze dekorativní cha-
rakter a s funkcí pivovaru nesouvisí. Celá půdorysná podoba pivovaru 
je velice dobře patrná na plánu K. Stoscheka z roku 1787. Plán vznikl 
v době po zrušení kláštera za účelem jeho nikdy nerealizované pře-
stavby na sirotčinec. Kromě navrhovaného stavu zachycuje i ten sou-
časný3. Pivovar se sladovnou je zde zachycen v pravém dolním rohu 
pod písmenem C označený jako „Malz und Brauhauß“. Celá dispozice 
pivovaru tvoří objekt ve tvaru písmene L, kdy východní křídlo před-
stavuje sladovnu, severní křídlo pak samotný pivovar. 

3 Brno-Královo Pole, kartuziánský klášter, zaměření stávajícího stavu, přízemí. Sign. Stoschek Ingenieur (Wenzel Johann podle inventáře), dat. 1784. 
MZA Brno, D 22 Sbírka mapa a plánů, inv. č. 320, sign. 411, č. mapy M 13/14.

Obr. 4: Sladovnická pec odkrytá 
archeologickým výzkumem v roce 
2006. Nahoře nejstarší stavební fáze, 
uprostřed mladší stavební fáze, 
dole mladší stavební fáze v úrovni 
dna horní komory pece. 
Kresba L. Sedláčková, P. Holub
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Archeologicky byly konstrukce související s původní dispozicí zjiš-
těny v rámci záchranného archeologického výzkumu v roce 2006 
(Holub 2008, 16–17). Již dříve však byly některé z konstrukcí odha-
leny a archeologicky dokumentovány v rámci rekonstrukce areálu 
v sedmdesátých letech 20. století (Bukovský 1994, 33). V souvislosti 
s vyhodnocením nálezové situace došlo však tehdy k pochybení, 
později převzatému i jinými badateli, a otopné zařízení náležející 
novověkému pivovaru bylo interpretováno jako středověké hypo-
caustum (Bukovský 1994, 33; Konečný 1983, 460–462). Další arche-
ologické výzkumy prováděné v prvním desetiletí nového milénia 
však uvádějí nálezovou situaci na pravou míru a důvodně inter-
pretují nalezené zařízení jako součást pivovaru. 
Východní křídlo nalezeného komplexu bylo tvořeno sladovnou. 
Archeologickým výzkumem v létě roku 2006 byla zachycena při 
hloubení stavební jámy novostavby budovy SO 422 sladovnická 
pec. Částečně zahloubené zařízení vyčnívalo svou horní komo-
rou nad povrch geologického podloží, na které byla realizována 
skrývka stavební mechanizací. V průběhu skrývky tak byla pec 
bohužel porušena a zůstalo dochováno pouze torzo. Z daného 
archeologického nálezu můžeme soudit, že tento prostor byl uží-
ván pro sušení sladu, můžeme jej tedy nazývat hvozdem. Vlastní 
sladovnická pec (valach) byla dvoukomorové konstrukce. Dolní 
komora – topeniště byla vystavěna na obdélníkovém půdoryse 
o vnějším rozměru 3,7 × 2,6 m s vnitřním rozměrem 2,4 × 1,4 m. 
Obvodové zdivo s.j. (stratigrafická jednotka) 5930 bylo vysta-
věno z cihel formátu 6,5 × 14,5 × 28 cm pojených žlutou plastic-
kou hlínou. Dolní komora byla zaklenuta segmentovou klenbou 
s.j. 5926. Sledovaná konstrukce představovala druhou vývojo-
vou fázi. Z první fáze pece se dochovalo torzo přizděné k jižní 
ohradní zdi – obvodové zdivo s.j. 5928 s patrným náběhem seg-
mentového zaklenutí (srov. řez P26, P111). Také v západní stěně 
s.j. 5939 byla ve druhé fázi pece vystavěna plenta s.j. 5930 (řez 
P17). V době fungování sladovny máme přesvědčivě dokázánu 
minimálně jednu generální rekonstrukci pece – valachu. Podlaha 

Obr. 5: Sladovnická pec odkrytá archeologickým výzkumem v roce 2006. Řezy dle vyznačení na obr. 4. Kresba L. Sedláčková, P. Holub

topeniště pece byla vyzděna taktéž z cihelného zdiva (s.j. 5929). 
Klenbou prostupovalo 4–5 trojic otvorů, které přiváděly teplo 
do horní komory pece. Z té se dochovaly pouze obvodové stěny 
a podlaha vystavěná z pálených cihel stavěných na styčnou plo-
chu (s.j. 5925). Pro uložení podlahy horní komory byla nad klen-
bou vyzděna dorovnávka z plochých střešních tašek s.j. 5927. 
O funkci horní komory lze uvažovat jako o prostoru pro uložení 
akumulačního média – kamenů jímajících teplo a posléze ohří-
vajících vzduch, jenž se využíval pro sušení sladu. Takto by tedy 
zařízení fungovalo na principu dvoučinného hypocausta. Je také 
ale možné, že se pro sušení sladu na hvozdě užíval přímo dýmný 
horký vzduch vycházející z pece. V dnes snesených horních pat-
rech budovy nebo nad budovami vlastního pivovaru lze očeká-
vat umístění humna. 
Východně vlastní pece navazoval na topeniště zahloubený 
obslužný prostor o rozměrech 3,4 × 1,8 metru. Předpecí bylo 
vyzděno cihelnými zídkami s.j. 5932, 5933 a 5924 opět ve dvou 
patrných fázích. Na Stoschekově plánu je patrný přístup do pro-
storu předpecí v jeho severní stěně. Archeologicky je doložen 
vstup východní stěnou. Stěny vstupu byly zpevněny a upraveny 
dřevěnými konstrukcemi, což naznačuje série kůlových jamek 
(4717–4729) v jeho severní stěně – doklad snad vyplétané prou-
těné konstrukce – v jedné fázi a dále série sloupových jam (4730–
4733) v další fázi vývoje. Jižní stěnu tvořila gotická ohradní zeď 
areálu (s.j. 5931). V prostoru vstupu byla také v jedné ze stavebních 
fází pece vyhloubena obdélná jáma s.j. 4595, která sloužila snad 
jako zdroj hlíny při drobných opravách pece. Zásyp jámy s.j. 4353 
je datován keramickým materiálem do průběhu 17. století, stejně 
tak jako některé úrovně podlah předpecí (s.j. 4341), přičemž nej-
starší z nich lze datovat již do jeho první poloviny (4352). 
Usušený slad se musel mlít, k čemuž mohl sloužit klášterní mlýn 
umístěný pod hrází rybníka bezprostředně za klášterem, patrný 
např. na prvním vojenském mapování a se třemi koly zobrazený 
i na plánu indikační skici z roku 18264. 

4 1st  Military Survey, Section No. 77, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna; http://www.mza.cz/indikacniskici/index.html#show:MOR111318260
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Obr. 6: Torzo sladovnické pece odkryté archeologickým výzkumem 
v roce 2006. Foto archiv Archaia Brno o.p.s. i.č. 10398-2006

Obr. 7: Pyrotechnologické zařízení při severní stěně varny (snad topeniště 
pivovarské pánve). Foto archiv Archaia Brno o.p.s. i.č. 13334-2006

Jako varna a spilka sloužilo celé severní křídlo pivovaru. V severní 
části budovy při průjezdu do velkého nádvoří lze počítat s umís-
těním varny. Tomu napovídá i nález zahloubeného otopného zaří-
zení při severní stěně objektu (s.j. 6950). Při severní stěně pivovaru 
byl již roku 1973 odkryt relikt topeniště s valeně zaklenutým a pra-
voúhle zahnutým topným kanálem (Bukovský 1994, 33). Následně 
byla část objektu, respektive jeho obslužného prostoru, odkryta 
i záchranným archeologickým výzkumem v roce 2006 (Holub 2008, 16).  
Jednalo se o zahloubenou obdélnou jámu vyzděnou konstrukcí 
s.j. 6949 z jižní strany přístupnou schodištěm (s.j. 6951) vedeným 
skrze zeď s.j. 6950. V její západní stěně ústil klenutý topný kanál 
s.j. 6952, který se dále stáčel k jihu mimo zkoumanou plochu. Celé 
zařízení bylo vyzděno z jednotného formátu cihel 29–29,5 × 14,5 
× 6,5 cm. Vlastní pivovarská pánev by pak byla umístěna v seve-
rozápadním koutě objektu.
Z varny se po několika schodech zachycených v konstrukci s.j. 
6957 sestupovalo do prostoru spilky. Vstup byl armován kamen-
ným ostěním s prahem s.j. 6956 a stupně byly vyzděny z cihel 
jako s.j. 6955. Později byl vstup zazděn a dva další byly proraženy 
při obvodových stěnách budovy, jak je to patrné na Stoschekově 

plánu. Je možné, že byla tímto způsobem rozšířena varna a roz-
dílná niveleta podlah napomáhala samospádnému přečerpávání 
vystírky při výrobě mladiny. Mladina se převádí z pánve do štoků 
a následně do spilky samospádem většinou v dřevěných korýtkách 
či potrubích (Bedal 2007, 129; Pešta 2008, 122). Spilka tedy před-
stavovala vůči okolnímu terénu mírně zahloubený prostor. Již na 
shodné niveletě podlah byl zachycen vstup do jižněji situované 
místnosti umístěný v příčce s.j. 6929, 6928. Konstrukce příčky byla 
v tomto místě zdvojena, lze uvažovat o budování ve více fázích. 
V interiéru místnosti byl zachycen mohutný základ v podobě kon-
strukce s.j. 6927. Na jižní straně byl blok zdiva přizděn k příčce s.j. 
6931. Snad se může jednat o masivní základ pro umístění sladova-
cího štoku. Zajímavostí jistě je, že ve Stoschekově plánu má tato 
místnost jako jediná valenou klenbu s osou kolmou ose budovy. 
Ostatní místnosti pivovaru jsou zaklenuty křížově, sladovna pak 
má plochý strop. V současné době jsou všechny dosud existu-
jící místnosti plochostropé, což je následek srovnání nivelet pod-
lah při jedné z rekonstrukcí kláštera kolem poloviny 19. století, 
jak to dokládají získaná dendrochronologická data (Rybníček – 
Přemyslovská 2007). 
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Obr. 8: Detail prahu a části ostění vstupu při zakončení schodiště do prostoru spilky. Foto Archiv Archaia Brno o.p.s. i.č. 13540-2006

Obr. 9: Řez klášterním pivovarem v Milevsku: a) hvozd, b) spilka, c) humno, d, e) valečka, f) podkroví s chmelovou a sladovou půdou. 
Podle Pešta 2008

V jižní části západního křídla pivovaru v nároží celého klášterního 
komplexu se nacházel sklep. Poměrně malý prostor o rozměru 
8,5 × 6 metru byl přístupný z arkádové chodby dvora východní 
stěnou, jak je to patrné na Stoschekově plánu. 
Co do velikosti a výstavu lze královopolský pivovar srovnávat s kláš-
terním pivovarem v Milevsku v letech 1709–1732 (Pešta 2008, 165–
166). V té době milevský pivovar vařil necelou jednu várku týdně, 
tedy 45–50 várek do roka (Pešta 2008, 164). S takovými hodnotami 
musíme počítat i u výroby piva v klášterním pivovaru v Králově Poli 
v období, pro které známe hodnoty výstavu, tj. kolem poloviny 
18. století (Kocman 2004, 88). I v případě skladovacího prostoru 
sklepa jde o v podstatě totožné hodnoty s cca 54 m2 (Pešta 2008, 
obr.  s. 126) v případě Milevského pivovaru a 50 m2 v Králově Poli.  

Prostory archeologicky zkoumaného pivovaru se sladovnou 
začleněného do komplexu kartuziánského kláštera v Králově Poli 
se nikterak nevymykají schématu pivovaru s ročním výstavem 
kolem 1000 sudů v dané době, tedy 17.–18. století. Pivovar je situ-
ován v jihozápadním nároží kláštera. Dispozice pivovaru je tvořena 
v podobě písmene L, kdy východní křídlo je tvořeno sladovnou 
se zachycenou sladovnickou pecí – valachem a severní křídlo pak 
představuje vlastní pivovar se spilkou a sklepem. Pro srovnání 
můžeme pozorovat dispozice pivovarů ze stejné doby z Milevska 
(Pešta 2008, 122–127) či Kraisdorfu (Bedal, 2007, 129). I když se z inte-
riéru pivovaru dochovaly pouze pozůstatky pyrotechnologických 
zařízení, základová zdiva příček a hmota obvodových stěn, můžeme 
dnes, jak je výše patrné, stále částečně zrekonstruovat jeho podobu.
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Obr. 10: Projektová dokumentace z roku 1882 na rekonstrukci 
obecního pivovaru v Milevsku. Podle Pešta 2008
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Obr. 12: Interiér pivovaru z Kreisdorf, umístěného v rámci skanzenu v Bad Windsheim. Foto Archaia Brno o.p.s. i.č. 09758-2008

Obr. 11: Dispozice pivovaru z Kreisdorf, 
umístěného v rámci skanzenu v Bad Windsheim. 
1 – studna; 2 – namáčení sladu; 3 – sušárna sladu; 
4, 5 – scezovací a vystírací kádě; 6 – pivovarská pánev; 
7 – chladící štoky; 8 – spilka. Podle Bedal 2007
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