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PODĚKOVÁNÍ

čerpat z výsledků jeho dlouholetého výzkumu starého 
hornictví na Havlíčkobrodsku.

Za přínosná geofyzikální měření montánních areá-
lů děkuji Peteru Milovi, Janu Zemanovi a Tomáši Ten-
cerovi z Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické 
fakulty Masarykovy univerzity. Děkuji také Michalu 
Vágnerovi a Vojtěchu Noskovi za trojrozměrné modely 
stavebních a technických struktur v hornickém pro-
středí. Za práci s 3D daty, pomoc v terénu a zpracování 
archeometalurgického materiálu děkuji také Martinu 
Košťálovi a Matěji Kmoškovi. Děkuji dále Jiřímu Dole-
želovi z Archeologického ústavu Akademie věd České 
republiky v Brně za léta oborové přízně a poskytnutí 
množství srovnávacích dat z průzkumů lokality Havír-
na. Díky vyjadřuji Kryštofu Dernerovi z Ústavu arche-
ologické památkové péče severozápadních Čech za po-
skytnutí řady srovnávacích údajů o lokalitách Kremsiger 
a Starý Zámek v Krušných horách. Poděkování zasluhují 
také Christiane Hemker a Matthias Schubert (Landes-
amt für Archäologie Sachsen) za oboustranně prospěš-
nou spolupráci při výzkumech středověkých důlních 
středisek Dippoldiswalde a Freiberg. Díky za spoluprá-
ci v oblasti studia technologií úpravy rud na mimo-
řádně zajímavém důlním středisku Brandes en Oisans 
zasluhují také přátelé a kolegové Marie-Christine Bail-
ly-Maître a Nicolas Minvielle Larousse (CRNS, Aix-
-Marseille Université, Laboratoire d‘Archéologie Médi-
évale et Moderne en Méditerrannée). 

Velký dík bych rád vyjádřil kolegyním Lence Martín-
kové a Markétě Skořepové z Filozofické fakulty Jiho-
české univerzity za pomoc s překlady listin, za četné 
konzultace k sociálním strukturám v předindustriál-
ním období a za mnoho dalších obsahových i technic-
kých postřehů. Za cenný kritický náhled na předklá-
daný rukopis děkuji Josefu Žemličkovi z Historického 
ústavu Akademie věd České republiky, Janu Klápšťovi 
z Ústavu pro archeologii Filozofické fakulty Univerzity 
Karlovy. Stejný dík zasluhuje kolega Dariusz Rozmus 
z Muzea Sztygarka Dąbrowa Górnicza.

Za četné konzultace v oblasti ložisková geologie, 
mineralogie a archeometrie, ale také v otázkách  

Mimořádnou zásluhu na vzniku práce má ARCHAIA 
Brno, která byla zastřešující nebo provádějící institucí 
téměř všech referovaných archeologických výzkumů. 
Iniciační záchranný archeologický výzkum na jihlav-
ských Starých Horách v roce 2002 však zastřešil Arche-
ologický ústav Akademie věd České republiky v Brně, 
kterému patří rovněž dík. Další výzkumné akce v te-
rénu, mezi nimi především záchranný archeologický 
výzkum na lokalitě Cvilínek, zastřešovalo Muzeum Vy-
sočiny Jihlava, které také zajišťuje průběžně ukládání 
a konzervaci nálezů, a za to vše vyjadřuji také této in-
stituci díky. Poděkování patří také Kraji Vysočina a Ná-
rodnímu památkovému ústavu, které výzkum na Cvi-
línku podpořily. Vděk vyjadřuji i Archeologickému 
Ústavu Akademie věd České republiky v Praze za pod-
poru i praktickou pomoc při sondážích u Utína na Ha-
vlíčkobrodsku. Dík putuje i do Deutsches Bergbau-
-Museum v Bochumi, které poskytlo prostor k sepsání 
základů této práce. V návaznosti na to děkuji Ústavu 
archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masary-
kovy univerzity, který byl v letech 2013–2016 projekto-
vým partnerem při mnoha terénních akcích a na jehož 
půdě tato kniha nakonec vznikla. Část archeologických 
výzkumů byla prováděna na silničních stavbách, a pro-
to je třeba poděkovat také jihlavské správě Ředitelství 
silnic a dálnic za pochopení pro archeologii.

V oblasti realizace terénních archeologických výzku-
mů i jejich zpracování patří můj osobní dík současným 
i bývalým kolegům z jihlavského pracoviště ARCHAIA 
Brno Michalu Daňovi, Petru Duffkovi, Štěpánu Čer-
nošovi, Petru Hejhalovi, Aleši Hochovi, Martině Mar-
šíčkové a Jakubu Těsnohlídkovi. Ze spolupracovníků 
z Muzea Vysočiny v Jihlavě je třeba poděkovat za dlou-
holetou podporu, pomoc a spolupráci především 
Pavle Lajtkepové, Davidu Zimolovi, Marku Krutišovi 
a Jaroslavu Havlíčkovi. Zvláštní dík patří Karlu Malé-
mu, řediteli muzea, geologovi a mineralogovi, analyti-
kovi, spoluautorovi mnoha studií a iniciátorovi četných 
užitečných diplomových prací v oblasti archeometrie. 
Z Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě děkuji přede-
vším Pavlu Rousovi za trvalou podporu a za možnost 
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sches Bergbau-Museum v Bochumi, kteří zajistili prvkové 
analýzy vzorků středověkých klejtů a rud.

V oblasti archeoenvironmentálního výzkumu děkuji 
Liboru Petrovi z Přírodovědecké fakulty Masarykovy 
univerzity za odběry vzorků i pylové analýzy zkouma-
ných profilů a samozřejmě Petru Kočárovi a Romaně 
Kočárové za odběry vzorků a analýzy makrozbytků. 
Děkuji také Zdeňce Sůvové za určení a rozbor osteo-
logických nálezů z jihlavských Starých Hor a konečně 
Tomáši Kynclovi za odběry, a především za datování 
vzorků dřev.

starých hutnických technologií děkuji především Milanu 
Holubovi. Za pomoc v oblasti analýzy a klasifikace reliktů 
historických důlních prací děkuji Josefu Večeřovi z Čes-
ké geologické služby. Dále děkuji Stanislavu Houzarovi 
z Moravského zemského muzea za poskytnutí labora-
torních fotografií zlatinek. Za tvůrčí a k cílům montánní 
archeologie vstřícný přístup k analýzám strusek z mno-
ha referovaných středověkých hutnišť děkuji Jaroslavu 
Kapustovi z Katedry geologie Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci. Vřelý dík zasluhuje 
také Andreas Hauptmann a Stephen W. Merkel z Deut-


