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PřEDMLUVA A PODěKOVáNí

V práci jsou použity výsledky archeologických 
výzkumů z let 2002, 2004–2005, 2005 a 2006 tvůrčího 
pracovního kolektivu společnosti ARCHAIA Brno, 
o.p.s., pracoviště Jihlava. Na výzkumech se v průběhu 
let při řízení či dokumentaci podíleli Štěpán Černoš, 
Michal Daňa, Petr Duffek, Petr Hejhal, Petr Holub, 
Václav Kolařík, Peter Kováčik, Lenka Macháňová, 
Vítězslav Mráz, Petr Peroutka, Antonín Zůbek a dal-
ší. Podíl na exkavaci a dokumentaci důlních děl mě-
li pracovníci firmy INTERRA Brno a členové České 
speleologické společnosti z.o. 6–18 Cunicinulus Jih-
lava pod vedením Jiřího Prokopa. Geofyzikální prů-
zkum zajistil G-IMPULS Praha pod vedením Vojtě-
cha Beneše. Zaměření archeologických situací pro-
vedli z valné části pracovníci firmy PROGEO Jihlava 
pod vedením Vojtěcha Kuropaty.

Na zpracování a konzervaci, kresebné a fotogra-
fické dokumentaci nálezů se z pracovníků společnos-
ti ARCHAIA Brno podílely Lenka Kosová, Martina 
Kovářová, Pavlína Brzobohatá a Anna Mojžíšová. Ve 
fázi zpracování a uložení nálezů stejně jako jejich pre-
zentace je potřebné zdůraznit příspěvek pracovníků 
Muzea Vysočiny Jihlava, zejména Pavly Starůstkové 
a Davida Zimoly. Konzervátorské zpracování a ana-
lýzu nálezů mincí provedl Dušan Perlík. Kresebné 
podklady pro tabulky nálezů zhotovila Eva Šamalová. 
Rozbor a vyhodnocení nálezů, jako jsou mince, záva-
žíčka a slitek stříbra, provedl Jiří Militký (2003, 2005). 
Rozbor kovových artefaktů provedla Lenka Machá-
ňová. Dík za podporu při rozboru středověkého skla 
patří Hedvice Sedláčkové. Dík náleží také tvůrčímu 
přírodovědcům ve složení Romana Kočárová, Lucie 
Hendrychová, Libor Petr, Klára řeháková, Jana Mi-

hályiová a Zdeňka řeřichová pod vedením Petra Ko-
čára. Dendrologické a dendrochronologické analýzy 
provedl Michal Rybníček (MZLU Brno). Nezbytné 
je uvést práci kolektivu ČGS, který provedl geoche-
mické (metalometrické) analýzy na Koželužském po-
toce, jejichž výsledky jsou v předkládané studii rov-
něž použity. Jmenovitě jsou to Věra Zoulková, Irena 
Svobodová, Miroslav Mikšovský, Kateřina Hanušová 
a Petra Janotová. Průběžný odběr a analýzu minera-
logických, geologických vzorků, paleometalurgických 
a geochemických vzorků prováděl Karel Malý. 

V rámci terénních archeologických komisí při-
spěli ke správnějšímu posouzení nálezových situací 
kolegové Karel Nováček (ZČU Plzeň), Jan Klápště, 
Martin Tomášek a  Jiří Doležel (ArÚ AV  ČR Praha 
a Brno), Rudolf Krajíc (HM Tábor), Pavel Rous (MV 
Havlíčkův Brod). Za řadu impulsů spojených s prak-
tickými ukázkami situací a artefaktů z analogických 
důlních lokalit či za poskytnutí dosud netušené litera-
tury, stejně tak za poskytnutí možnosti zveřejnění vý-
sledků starohorských výzkumů formou přednášek či 
publikovaných studií patří dík kolegům Marie-Chris-
tine Bailly-Maître (Alpe d’Huez), Jozef Labuda (Ban-
ská Štiavnica), Friedrich Albert Linke a Lothar Klap-
pauf (Goslar), Götz Alper (Halle), Thomas Stöllner 
a Christoph Bartels (Bochum), Heiko Steuer, Sebas-
tian Brather, Mark Rauschkolb, Martin Straßburger, 
Heiko Wagner (Freiburg/Br.) a  kolegovi Wolfgangu 
Schwabenickému (Altmittweida). Konečně průběž-
nou a  nezanedbatelnou kolegiální podporu a  řadu 
podnětů poskytli ve věcech báňsko-historické látky 
Jihlavska Jiří Vosáhlo (Jihlava/Liberec), Milan Holub 
(Malý Beranov) a Jan Luna.


