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Abstrakt (česky)
Cílem této práce je nastínit postupy potenciálních výzkumů oblastí s výskyty mědi v Čechách,
které by vedly k odpovědi na otázku, zdali zde v pravěku probíhala těžba a zpracování mědi.
V práci jsou popsány metody, které jsou používány pro výzkumy lokalit a artefaktů v Čechách
i ve světě. Na základě vypracované databáze výskytů mědi podle J. Kratochvíla, jsou
vytipovány oblasti, na kterých jsou následně představeny metody pro jejich potenciální
průzkum a výzkum. Kromě geografické polohy a historie jsou u lokalit konzultovány prameny
z doby, kdy v jejich okolí probíhala těžba mědi. Tyto prameny pomáhají při rozlišování
pravěkých těžebních prací od těch novodobých, a také přiblíží původní rozsah mineralizace na
ložiskách.
Abstract (in English)
The aim of this thesis is to present potential ways of studying regions with copper deposits in
Bohemia that could indicate the possibility of prehistoric mining and smelting of copper in this
area. This thesis describes methods of studying areas and artefacts in Bohemia and in the world.
In a few regions which are selected from the database of copper occurrences according to J.
Kratochvíl, the convenient methods for potential surveying and researching the area are
presented afterwards. Apart from geographic location and history of regions, historical sources
are used for distinguishing prehistoric and recent mining workings. Moreover, these sources
help to determine the former extend of copper deposits.
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Úvod

Po dlouhá tisíciletí byly měď a její slitiny používány lidmi. Nejprve z nich byly vyráběny
amulety a šperky, poté nástroje, ještě později v lidských dějinách, byly ze slitiny mědi-bronzu
vyráběny nádoby, které dnes považujeme za známku vyššího postavení ve společnosti, které
jejich vlastníci zastávali. V dnešní době je měď využívána v nespočetném množství produktů,
bez kterých si moderní společnost už nedovedeme představit.
Studium kontaktů v pravěku je důležité pro porozumění pravěkých společností a provenienční
analýzy měděných artefaktů v něm zastávají svou důležitou funkci. Propojení artefaktu
s ložiskem, ze kterého pochází materiál na jeho výrobu, dokáže indikovat, jestli je daný artefakt
importem, nebo jestli byl vyroben z lokálních surovin.
Samotná archeologie nemá metody, které by byly vhodné pro tyto rozbory, z toho důvodu se
musí propojit s přírodními vědami. Díky správně provedeným analýzám a komunikaci
s odborníky z jednotlivých oblastí, je možné výrazně prohloubit znalosti získané z daného
předmětu.
Cílem této práce bude vybudování databáze výskytů mědi v Čechách. Po obecném zhodnocení
oblastí s výskyty bude ve vybraných lokalitách vytyčen potenciální postup výzkumu, díky
kterému by bylo možné zjistit, jestli zdejší výskyty mědi mohly figurovat jako ložiska v pravěké
ekonomice.
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3

Definice termínu ložisko

Ložisko je akumulace nerostné suroviny v dostatečném množství, které umožňuje její
ekonomickou, technologicky proveditelnou a společensky akceptovatelnou formu těžby
(Přednáška R. Přikryl).
Již samotná definice ložiska nerostných surovin obsahuje informace, které jsou velice důležité
pro klasifikaci ložisek použitelných v pravěku. Pro příklad, v dnešní době je 50 % produkované
mědi z porfyrických ložisek, která mají okolo 0.6 % mědi, ale obsahují až miliardy tun rudy
(Revuelta 2018, 353).
Zároveň s mědí jsou na velkých porfyrických ložiskách většinou těženy také kovy platinové
skupiny, i když jsou v rudě zastoupeny minimálně, při rozsahu těžby se vyplatí je extrahovat.
Takové ložisko je pro pravěk nevyužitelné, vyžaduje velice složitou úpravu rudniny a obrovské
množství vytěženého materiálu. Bez výbušnin, velkých nakladačů a vozidel, která odvezou
najednou 200 tun materiálu, by se tato ložiska nedala ekonomicky využít. Když je malý obsah
prvku, je nutné vytěžit více rudy pro zachování produkce a uspokojení potřeb trhu. Také úprava
těchto rud je mnohem náročnější, je nutné její nadrcení a namletí, které je energeticky náročné
a pro oddělení využitelné složky od hlušiny se využívá flotace, která je ještě zdlouhavější, takže
se provádí ve velkém měřítku.
Pravěký člověk nemohl těžit ložisko, kde by musel vytěžit a upravit tuny materiálu, aby dostal
kilogramy kovu. Jelikož se technologická vyspělost lidí v pravěkých dobách omezovala na
primitivní kamenné tlouky a palice, parohové kopáče a vaky nebo necky na rudu, bylo nutné
obracet se na ložiska s jednodušší extrakcí a rudy s jednodušším zpracováním.
Pokud tedy hledáme ložiska potenciálně využitelná pro pravěk, potřebujeme odhlédnout od
dnešních obřích povrchových dolů a upřít náš pohled na mnohem bohatší a lépe dosažitelné
rudy.
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4

Počátky těžby

V pravěku se nejdříve těžily minerály, které byly používány jako barviva. Nejstarší doložená
těžba v podzemí je důl na hematit (krevel) ve Svazijsku. Je 43000 let starý a hematit byl
pravděpodobně užíván jako barvivo na tváře a na jeskynní malby (Revuelta 2018, 7). Po této
těžbě se zachovala dobývka zvaná Lví jeskyně (Přibil, Šmehil 2015, 22).
4.1

Doly na surovinu pro štípanou industrii

Další byla těžena surovina na kamennou industrii – nejdříve štípanou a později broušenou
kamennou.
Po období, kdy stačilo lidem vhodnou surovinu jen sbírat, přišel čas, kdy bylo potřeba
zasáhnout do krajiny a kámen vyextrahovat hornicky. V Evropě je těžba prokázána přibližně
od 8000 př.n.l. V Čechách je těžba známa z neolitu na lokalitě Tušimice, kde byla při stavbě
elektrárny nalezena nejstarší lokalita s doklady podzemní těžby v Čechách. Doly se sestávaly
z vertikálních šachet a horizontálních chodeb, při odkrývání byly v chodbách nalezeny nástroje
používané pro rozrušení horniny, a to parohový kopáč a kamenné palice. V Tušimicích byl
těžen křemenec na výrobu štípané industrie (Přibil, Šmehil 2015, 23 a 28-29).
4.2

Sekundární ložiska

Dále byla zpracovávána sekundární ložiska zlata. Když voda eroduje horninu, která obsahuje
zlato, transportuje ho proudem, dokud se zlato s mnohonásobně vyšší hustotou než většina
ostatních minerálů v řečišti, neusadí společně s těžkými minerály v místech, kde proud ztratí
svou unášecí schopnost a těžké minerály společně se zlatem vypadnou ze suspenze.
Tato ložiska jsou jednoduchá na těžbu, volný sediment stačí jen gravitačně separovat za použití
rýžovací pánve, která byla pravděpodobně vyrobena ze dřeva, anebo rýžovnického splavu.
Torzo takového splavu bylo nalezeno v Čechách v Modlešovicích na Strakonicku. Splav je
radiokarbonově datován pomocí
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C do středověku, ale je předpokládáno, že v pravěku byla

podobná zařízení také používána (Waldhauser, Frölich 1990, 51).
Pro separaci byly pravděpodobně využívány rýžovací misky nebo pánve. Georgius Agricola na
ilustracích ve své De Re Mettalica znázorňuje tyto nádoby jako misky kapkovitého tvaru, které
jsou uvnitř načerněny, aby byly zlaté částečky lépe vidět. Také píše o dalších typech mis,
například kruhové s důlkem na chytání zlatého prachu uprostřed anebo kruhové s drážkami na
lepší zachycení jemného zlata (Agricola 1556, 322, 326).
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Kromě zlata se v rozsypech koncentruje další, pro pravěk velice důležitý minerál – kasiterit
neboli cínovec. Tento oxid cínu, byl v pravěku velice významnou rudou cínu. Předpokládá se,
že v začátcích výroby bronzu byl kasiterit taven spolu s kovovou mědí pod vrstvou uhlí
k zajištění atmosféry bez kyslíku, takže se k výrobě bronzu vůbec nepoužíval kovový cín
(Killick 2014, 35).
D. Chmelíková zmiňuje, že rýžování kasiteritu je předpokládáno od doby bronzové v Krušných
horách a v Sedmihoří. Je tak usuzováno podle nepřímých důkazů, a to hlavně osídlením
v nepříznivých polohách, kde se lidé nemohli živit zemědělstvím (Chmelíková 2017, 42-43).
U sekundárních ložisek vlastně příroda vykoná spoustu práce za člověka, který si nakonec
v podstatě jen sebere to nejlepší. Další inovací byla přeměna kamene na kov.
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5

Pravěké doly na měď v Evropě

Minerály mědi byly využívány již v 11. tisíciletí př. n. l. Zprvu z nich byly vybrušovány
korálky. Korálky z mladší doby vyrobeny z malachitu byly nalezeny na lokalitách kultury
Vinča v Srbsku, z lokality Belovode (Radivojević, M., Kuzmanović-Cvetković 2014, 9-10).
První známky využití mědi v pravěku jsou známy z Blízkého východu, kde byla sbírána ryzí
měď, ze které byly následně vyráběny korálky; později byla vytepávána a dále z ní byly
vyráběny první drobné nástroje, jako například šídla a háčky. Za další čas se měď začala tavit
a odlévat do předem připravených forem (O´Brien 2014, 37).
Někteří vědci si myslí, že se metalurgie rozšířila z Blízkého východu. Je ale možné, že první
přeměna minerálů na kov proběhla v jihovýchodní Evropě dříve než na Blízkém východě
(Kienlin 2014, 448).
První pravěké doly v Evropě se nacházejí v Srbsku, na lokalitě Rudna Glava. Tato lokalita byla
využívána v antice římskými horníky, ale první známky těžby a zpracování rud pocházejí již
z eneolitu (O´Brien 2014, 40).
5.1

Rudna Glava

Těžba na této lokalitě je datována do pozdně neolitické/eneolitické kultury Vinča asi 5400 let
př. n. l. (Kienlin 2014, 449).
Ložisko Rudna Glava je překryto 20 metrů mocným gosanem, pod kterým se nacházejí
sekundární minerály mědi. Z těchto minerálů byl pravděpodobně nejvíce těžen malachit. Na
lokalitě je 32 dochovaných důlních děl datovaných do eneolitu, další byly pravděpodobně
zničeny při novodobé těžbě železné rudy (O´Brien 2014, 40,41).
Pravěcí horníci v Rudné Glavě sledovali svými šachticemi mineralizaci a hloubky šachtic byly
ovlivněny podzemní vodou. Místa pro založení děl byla pravděpodobně vybírána podle
karbonátů mědi na výchozech vápence (O´Brien 2014, 41-43).
K výrubu horniny byly používány parohové kopáče a kamenné palice, podobné nářadí jako to
již zmiňované při těžbě křemence v Tušimicích. Horníci se samozřejmě snažili vytěžit co
nejvíce rudy a co nejméně hlušiny. Po ukončení těžby byly šachtice znovu zasypány a
v některých byly ponechány keramické nádoby, možná jako rituální předměty. Nejbližší
současné sídliště je asi 50 kilometrů od dolů (O´Brien 2014, 43-47).

13

Na lokalitě Rudna Glava se dá pozorovat několik velice důležitých prvků pro pravěkou těžbu.
Při hledání ložiska využitelného v pravěku, je nutné dbát na to, aby na ně bylo nahlíženo
pohledem pravěkého člověka, který prochází krajinou a neví, že se pod ním může rozkládat
přírodní bohatství. První kritérium je to, že ložisko musí vystupovat na povrch, nebo mít nějaké
povrchové příznaky.
Staří prospektoři pravděpodobně vyhledávali místa, kde rudy vycházely na den podle typických
barev, které mají sekundární minerály mědi. Rudy jsou o poznání těžší a dají se také poznat
podle čichu nebo chuti. Když kusem sulfidické rudy, která obsahuje arsen, uhodíme o kámen,
zacítíme pro arsen charakteristický pach česneku. Některé minerály také po olíznutí zanechají
na jazyku “kovovou“ chuť (Giardino 2019, 85).
Zajímavá prospekční metoda, která se o dá uvažovat pro pravěk, by mohla být geobotanika.
V čistě empirickém smyslu by bylo možné uvažovat, že staří prospektoři mohli vyhledávat
určité typy rostlin, které jsou indikací kontaminace půdy. Vegetace nad ložisky bývá také, kvůli
kontaminaci, slabší a “unavená“. Příkladem geobotanické prospekce z dnešních dob, může být
důl na měď Viscaria severo-západně od Kiruny ve Švédsku. Je pojmenován po rostlině Viscaria
Alpina, která indikuje přítomnost mědi a díky které bylo ložisko objeveno (Zokirov, Aripova
2018, 71-72).
Další věcí, která je velice důležitá, je nízká hladina podzemní vody. I v dnešních dolech je
čerpání důlních vod nemalou položkou. V pravěku nebylo možné odčerpávat větší množství
vody, a proto nebylo těženo pod hladinu podzemní vody.
Také vzdálenost odbytiště od dolů je zajímavá. Jelikož se na lokalitě nenašly žádné strusky,
nepředpokládá se, že by byla měď zpracovávána rovnou u dolů. Je ale možné, že byly
pozůstatky zničeny pozdější těžbou (O´Brien 2014, 46).
Jak tedy mohly takové důlní práce fungovat? Sloužily tato místa jako celoroční sídliště, nebo
jako přechodné tábory, kde se pracovalo jen určitou část roku? Tyto otázky by mohla
zodpovědět druhá lokalita, která bude zmíněna jako další.
5.2

Mitterberg

Mitterberg je region několika rudních revírů v rakouských Alpách. Tyto revíry se nacházejí
západně od údolí Salzach a severně od údolí Mühlbach. Je zde několik hlavních zón
s mineralizací. Je zde velké množství hydrotermálních žil, které jsou vázány na zlomové
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systémy. Tyto žíly mají mocnost až dva metry a obsahují hlavně chalkopyrit. Kvůli erozi žíly
vystupují nad okolní horninu, díky čemuž si jich asi staří horníci poprvé všimli (O´Brien 2014,
166).
Počátky těžby na Mitterbergu jsou datovány do starší doby bronzové, 18. stol. př.n.l. Pravěké
doly jsou zde v provozu až do doby halštatské 9. stol. př.n.l. kdy upadají a končí. Hlavní fáze
těžby spadá mezi 15. a 13. století př.n.l. V rudách z Mitterbergu byly změřeny stopové prvky a
izotopy olova. Po většině Evropy se nacházejí předměty, které se složením shodují s rudami
z Mitterbergu. Při intenzivní těžbě zde bylo extrahováno přibližně 20 000 tun mědi (Pernicka,
Lutz, Stöllner 2016, 27-28, 37).
Je zde velké množství pozůstatků po těžbě z doby bronzové. Po směru žil se táhnou zasypané
šachtice, poblíž kterých jsou haldy hlušiny. V oblasti jsou také místa pro úpravu a tavbu rud.
Jsou zde zdokumentována rozsáhlá důlní díla sahající do hloubek 60 až 160 metrů. Stejně jako
dříve v Rudné Glavě, kutali staří horníci po žilách s co nejmenším přibráním okolní horniny.
Ruda byla přebírána pod zemí a hlušina vyhazována do opuštěných chodeb, aby nemusela být
na povrch tahána zbytečná váha (O´Brien 2014, 164-169).
Nářadí a hornické postupy byly v Mitterbergu pokročilejší než v dřívějších dolech. Byly
používány bronzové kopáče a kladiva, společně s kamennými a dřevěnými nástroji. Do šachet
se horníci dostávali po žebřících z otesaných kmenů stromů a ruda byla přepravována
v dřevěných neckách. V dolech byla používána výdřeva k vyztužení a v rozsáhlejších
prostorách jako lešení. Světlo bylo v těchto hlubinách obstaráno za pomoci borovicových
hoblin nebo třísek. Tvrdší hornina byla rozpojována ohněm, kdy se v chodbě těsně u čelby
navršila hranice, která se poté zapálila. Rozžhavená hornina je poté zchlazena díky čemuž
popraská a je jednoduší ji vytěžit (O´Brien 2014, 169-171).
5.3

Schwaz-Brixlegg

Poslední lokalita, která jen doplní obraz pravěké těžby v Alpách je Brixlegg ve Schwazském
rudním revíru východně od Innsbrucku. Rudy zde těžené v době bronzové jsou na tetraedrit
bohaté fahlertz, které obsahují také stříbro a jasný signál izotopů olova, díky kterému je možné
měď z této rudy odlišit od rud z Mitterbergu a dalších lokalit (O´Brien 2014, 176).
V údolí Mauken je několik lokalit, které ukazují propojení dolu, táboru horníků a sídlišť v údolí.
Výzkum na lokalitě Mauken D odkryl zbytky hornického tábora ve formě keramiky a
kosterních zbytků zvířat a také drtících kamenů. Pylové analýzy ukazují, že hornické zázemí a
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doly byly v zalesněném prostředí a byly zásobovány z pastvy a zemědělství v údolí (O´Brien
2014, 178-180).
Podle hloubek některých prací v Mitterbergu se na nich předpokládá celoroční těžba, což
znamená zásobování horníků potravinami a nářadím z údolních osad a také to, že vytěžená měď
byla dostatečně ceněna na to, aby se vyplatilo těžit v tak nehostinných podmínkách (O´Brien
2014, 248).
5.4

Špania Dolina

Špania Dolina a její okolí je považována za významný zdroj rud již od 5. tisíciletí př.n.l. Na
haldách po novodobé těžbě na lokalitě Špania Dolina-Piesky jsou nacházeny pravěké nástroje,
které poukazují na těžbu, která zde nejspíše probíhala. Keramické nálezy potvrzují, že se zde
vyskytovali lidé již v eneolitu a starší době bronzové (Modarressi-Tehrani, Garner, Kvietok
2016, 109-110).
Rudní minerály chalkopyrit a tetraedrit jsou zde vázány na křemenné žíly, které byly těženy
v pozdním středověku i novověku. V rudách jsou ve zvýšeném množství přítomny As, Sb a
také zvýšené koncentrace Pb. Přístup k ložiskům je zjednodušen říční sítí. V oblasti je množství
depotů, které jsou badateli spojovány s těžbou minerálních zdrojů (Modarressi-Tehrani,
Garner, Kvietok 2016, 110-111,116).
Analýzy sekundárních minerálů ze starých hald, korelují s analýzami artefaktů z okolních
lokalit. Na základě těchto zjištění, se badatelé domnívají, že zde mohla pravěká těžba probíhat.
I když jsou tyto výsledky přesvědčivé, nebyly bohužel ještě nalezeny žádné přímé důkazy toho,
že zde byly rudy v pravěku dobývány (Modarressi-Tehrani, Garner, Kvietok 2016, 120-121).
Tímto příkladem končí část práce, kde byly představeny evropské doly, které mohly být
předchůdci dolů v Čechách. Hornictví je velice nebezpečná profese, ale v pravěku musela být
ještě mnohem nebezpečnější. Pokud byla měď ceněna natolik, aby se pravěkým horníkům v
rakouských Alpách vyplatila její těžba potenciálně se mohli vydat i horníci, kteří sídlili v našich
končinách, na výpravu po Čechách za tímto červeným kovem. Problémem je zde špatné
zachování důlních prací v terénu, který byl po tisíce let využíván lidmi. Pokud například takové
pravěké dílo, nevelkého rozsahu zasáhne lom, stačí jeden odstřel a jakékoliv stopy po staré
těžbě se promění v prach.
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Dalším problémem je prozkoumanost; je těžké začít archeologický výzkum v horách na velké
zalesněné ploše, kde nikdo nechce začít stavět a není zde očekáváno osídlení. Malé pravěké
rudní doly se pravděpodobně neukážou pozitivně v povrchových sběrech, které by byly
proveditelnější než archeologický výzkum. Můžeme se pokusit o určení provenience artefaktů
vyrobených z kovů, které nesou určitou stopu ložiska, z kterého materiál pochází.
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6

Měď

Pravěký člověk zjistil, že když zahřeje modrý kámen, vznikne mu z něho blyštivý červený kov.
Z praxe je známo, že tavba mědi není tak technologicky náročná. Postačí důlek v zemi, kde se
tavba odehraje, dřevěné uhlí, dobrý jíl, na vymazání pece a na výrobu tyglíků, ruda a zdroj
vzduchu. Tavba malé dávky trvá několik minut a za pár hodin se dá v celku jednoduše vyrobit
několik desítek gramů mědi.
Hlavně se měď ale vyskytuje v minerálech. Díky silné afinitě k síře se vyskytuje v sulfidech
(chalkopyrit, chalkosin, bornit) (Petránek – Měď). Další výskyt mědi jsou takzvané fahlertz –
spojitá řada minerálů tetraedrit-tennantit. Jsou to minerály mědi, kde první zmíněný obsahuje
měď a antimon, a druhý měď a arsen. Fahlertz také bývají významnou rudou stříbra (stříbro
zastupuje měď v krystalové mřížce minerálu) (Killick 2014, 40).
Minerály, ze kterých se měď nejlépe extrahuje, jsou karbonáty mědi – azurit a malachit. Jsou
to sekundární minerály mědi vznikající v oxidačních zónách ložisek měděných rud
(https://www.mindat.org/min-2550.html).
Tento prvek se vyskytuje jako ryzí kov. V Čechách například ve Studenci u Nové Paky. Ryzí
měď vzniká reakcí ze sulfidů mědi v oxidační zóně (Killick 2014, 19). V oxidačních zónách se
také nachází oxid mědi – kuprit.
6.1

Typy mineralizace

V této podkapitole budou shrnuty některé typy mineralizace, ve kterých se minerály mědi
vyskytují v Čechách.
6.1.1 Hydrotermální
Cu-rudy hydrotermálního původu jsou v Čechách většinou považovány za pozdně variské
(Bernard, Pouba 1986, 138-139).
Hydrotermální žíly vznikají na tektonických poruchách. Při magmatických procesech vznikají
fluida obohacená například právě Cu, která proudí puklinami zlomového systému, dokud
nenarazí na místo, kde jsou vhodné podmínky pro jejich vyloučení. V tomto místě jsou
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postupně vykrystalizovány Cu-minerály spolu s například jinými sulfidy, kalcitem, nebo
křemenem. Žíly tedy nejsou „naplněny“ od spodu až po strop rudními minerály. Ty v nich
mohou úplně vymizet a za pár metrů znovu nasadit.
Hydrotermálního původu jsou například mlado variské žíly u Černých Voděrad, k pozdně
variským patří žíly u Mutěnína a Tří Seker. Tohoto typu jsou také pozdně variské žíly spojené
s permským melafyrovým vulkanismem v Rybnici (Bernard, Pouba 1986, 138-139).
6.1.2 Sedimentární
Tyto akumulace jsou vázány na permokarbonské sedimenty. Cu-minerály se vyskytují
rozptýleny v celém profilu, ale v některých polohách jsou koncentrovány. Těmito polohami
jsou organogenní sedimenty jako uhelné sloje, bitumenní pelity, slínovce a redukční facie
písčito-jílovitých sedimentů (Bernard, Pouba 1986, 259).
Zrudnění pravděpodobně vzniká při sedimentaci a je diageneticky přepracováno. Jen minerály
v uhlí vznikaly až později (Bernard, Pouba 1986, 259).
Mineralizace je ve formě tmelu z karbonátů mědi a dále jsou zastoupeny roztroušené minerály,
chalkosin, bornit, a vzácně chalkopyrit. Sulfidy tvoří výplň trhlin a zasahují do jejich okolí
(Bernard, Pouba 1986, 260).
V oblasti Českého masívu se ekonomická nahromadění nevyskytují jinde než v Podkrkonoší a
Broumovském výběžku. Menší akumulace se vyskytují kolem Českého Brodu a Peklova
(severně od Kostelce nad Černými lesy) (Bernard, Pouba 1986, 259).
6.1.3 Skarny
Skarny jsou metamorfované horniny nejasné geneze. Obsahují pyroxen a granáty. Hornina je
rozdělena na pásky. Některé z nich jsou bohaté na magnetit, a proto byly skarny těženy
(Bernard, Pouba 1986, 219).
I přestože jsou skarny definovány jako horniny nejasné geneze, jejich vznik je propojován
s tělesy granitu, které intrudovaly do sousedství vápenců. Ve skarnech se také vyskytují
minerály Cu, hlavně chalkopyrit. Těžba mědi probíhala například na Měděnci, kde je erozí
vypreparovaný skarn, označovaný jako Měděný pahorek. Obsahuje větší množství sulfidů, jako
chalkopyrit, pyrit a pyrhotin (Bernard, Pouba 1986, 221,225).
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6.1.4 Gosan
Gosan neboli železný klobouk je svrchní část ložiska, která je v dosahu oxidačního prostředí
atmosféry. Zde pronikající roztoky a kyslík rozkládají primární žilné minerály na oxidy,
karbonáty a hydroxidy. Nerozpustné oxidy železa dávají gosanům jejich typickou rezavou
barvu. V těchto partiích ložiska se nalézají i již dříve zmíněné minerály mědi, které jsou díky
své barvě velice nápadné (Killick 2014, 19).
Při rozpouštění žilných minerálů pyritu a chalkopyritu vzniká kyselina sírová, která pokračuje
do hlubin ložiska a zanechává za sebou oxidy železa. Jak roztoky prostupují níže, mohou se
z nich vysrážet sekundární minerály mědi jako kuprit, malachit a azurit. Když se roztoky
dostanou až k hladině podzemní vody, ze zbylé rozpuštěné mědi v těchto změněných
podmínkách vykrystalizují sekundární sulfidy mědi (chalkosin, bornit). Gosany jsou méně
vyvinuté ve střední a severní Evropě a více vyvinuté v mediteránním klimatu, kvůli ledovcům,
které na severu erodovaly krajinu (O´Brien 2014, 6-7).
Díky zvětrávání jsou tato ložiska vcelku dobře těžitelná, horniny v nich jsou relativně lehce
rozpojitelné a minerály v nich jsou jednoduše upravitelné. Navíc mají ještě relativně vysokou
kovnatost.
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7

Analýzy

Když je udělán dostatečný počet analýz artefaktů a také rud z různých lokalit, je možné propojit
artefakty s jejich původem. Informace o původu surovin, ze kterých jsou artefakty vyrobeny, je
důležitá k lepší představě o kontaktech a obchodu v pravěku. V následujících kapitolách bych
rád nastínil možnosti, kterých se dá využít při studiu materiálu, ze kterého je předmět vyroben.
7.1

Prvkové analýzy

První důležitou částí analýz je zjištění obsahů stopových prvků jako je arsen, antimon, stříbro
nebo bismut, které jsou v rudách přítomny v malých množstvích. Pro tyto rozbory je nutné mít
přístroje, které dokážou opakovaně a dostatečně přesně určit i tak malé koncentrace prvků (Lutz,
Pernicka 2013). Problémem některých stopových prvků je to, že se při přeměně rudy na kov
mění jejich obsahy a je tedy velice důležité, vybrat správné prvky, které byly procesy nejméně
zasaženy (Pernicka 2014, 250-252).
Druhou částí analýzy artefaktů jsou analýzy izotopů například olova, které jsou v rudách kvůli
radioaktivnímu rozpadu prvků – například uranu a thoria. Je to jakýsi otisk ložiska, zapsaný
těmito prvky.
Každá z těchto částí výzkumu nám sama o sobě předá nějakou informaci. Nejlepších výsledků
ale dosáhneme, když propojíme obě části. Pak je možné hledat oblast provenience zkoumaných
artefaktů a těmto výsledkům přiměřeně věřit.
Vzorky se dají analyzovat mnoha způsoby, ale v praxi je nutné vybrat ten způsob, který nejlépe
vyhoví našim požadavkům. Například pokud jsou analyzovány rudy, není problémem jejich
rozpuštění v kyselině. Díky tomu pak výzkumná metoda může být například optická emisní
spektrometrie s indukčně vázanou plazmou (ICP-OES), při které je roztok se vzorkem převeden
na plazmu a prosvěcován světlem z výbojky z prvku, který je měřen. Měří se, kolik světla
projde plamenem a z toho je vypočítána koncentrace daného prvku.
V případě analýzy artefaktů zapůjčených z muzea, není možné zasahovat do jejich intaktnosti.
V tomto případě by se mnohem lépe hodila rentgenová fluorescenční analýza. Když není nutná
opravdu vysoká přesnost a zajímá nás obsah prvků v terénu, je možné využít přenosný XRF
přístroj. S ním lze rychle a relativně levně provádět prvkové analýzy předmětů.
Také je důležité znát limity analýzy, kterou chceme použít. Například zmíněná ICP-OES
dokáže měřit jen několik prvků najednou. Je tedy možné, že budeme potřebovat více než jedno
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kolo analyzování. XRF zase měří jen vrchní vrstvu materiálu, což v archeologii znamená
korozní produkty na artefaktech. Tyto produkty nenesou většinou reprezentativní složení. Je
tedy nutné analyzované místo obrousit, abychom odkryli nezkorodovaný kov. E. Pernicka
(2014) varuje před bezmyšlenkovitým používáním přenosných XRF přístrojů. Bojí se, že
s nástupem jednoduše použitelných přístrojů, které několika kliknutími bez poškození vzorku
vyprodukují tabulku s obsahy prvků, se budou do literatury dostávat nesprávná data, které
nebude možné porovnat s daty z laboratoře (Pernicka 2014, 245). Přenosná XRF nejlépe
funguje na rovném povrchu homogenního materiálu a stejně jako ostatní analytické metody je
důležité použití standardů, které byly proměřeny v několika laboratořích.
Je mnoho dalších způsobů, kterými je možné analyzovat prvkové složení vzorků, a je nutné se
poradit s odborníkem a vybrat nejvhodnější metodu pro náš vzorek.
7.2

Další možnosti prvkových analýz

Pro prvkové analýzy jsou v Čechách používány metody neutronové aktivační analýzy (NAA)
a rentgenové fluorescenční analýzy (XRFA). Provedení NAA vyžaduje vzorek odebraný z
předmětu. Tento vzorek je následně ozářen v reaktoru, a po několika dnech poprvé změřen
detektorem. Druhé měření je provedeno po přibližně 30 dnech. XRFA je rychlejší ale méně
přesná metoda.

Pro

její provedení není nutné,

kromě

vyleštění povrchu,

zasažení do

analyzovaného předmětu (Sankot, Fridrich 1997, 45-47).
Obě metody jsou ovlivněny nehomogenitami ve slitině, které mohly vznikat vyloučením
například cínu z bronzu při krystalizaci z taveniny. Problémem pro tyto metody jsou pochody
při archeologizaci předmětů. Pohyby prvků mezi korozními produkty a půdou, které přinášejí
a odvádějí prvky a tím mění chemické složení vrstvy (Sankot, Fridrich 1997, 46-48).
Kvůli dvěma měřením během 30 dní je NAA velice zdlouhavá. Odebraný vzorek by bylo
možné rozpustit a prvkové složení změřit pomocí ICP-OES, a tím dobu analýzy podstatně
snížit. XRFA je jako nedestruktivní metoda velice vhodná pro předměty, do kterých není možné
zasahovat.
7.3

Izotopové analýzy

Atomy izotopů jednoho prvku mají ve svém jádře stejný počet protonů, ale mohou mít rozdílný
počet neutronů a tím i rozdílnou hmotnost. Tohoto faktu využívá hmotnostní spektrometrie.
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Při analýzách izotopového složení se používá olovo a další prvky, jejichž izotopové složení je
stabilní. Izotopy olova, které jsou používány k analýzám jsou

204

Pb,

206

Pb,

207

Pb a

208

Pb

(Pernicka 2014, 247). Zde číslo v horním indexu označuje součet protonů a neutronů v jádře.
Jak jsem již bylo zmíněno v úvodu, izotopy olova jsou v rudách díky rozpadu radioaktivních
prvků. K těmto patří 206Pb, 207Pb a 208Pb. 204Pb není radiogenní. Výhodou izotopových analýz
je to, že izotopické složení může být jen velice nepravděpodobně ovlivněno procesy při hutnění
rudy a další práci s kovem (Pernicka 2014, 248).
Dalšími, již méně používanými, jsou stabilní izotopy mědi. Jde o 63Cu a 65Cu. Tuto metodu není
vhodné použít pro přímé zjištění provenience. Primární sulfidické rudy mají normální
izotopické složení a změny v izotopovém složení mědi vznikají v oxidační zóně ložiska, kde
izotopicky těžší měď zůstává u povrchu a izotopicky lehčí měď je vymývána meteorickou
vodou a koncentrována ve formě sekundárních minerálů u hladiny podzemní vody.
Z izotopického složení mědi, je tedy možné zjistit, z které části ložiska ruda pochází (Jansen
2018, 1485-1486).
Pro izotopové analýzy byla v minulosti tradičně využívána thermal ionization mass
spectrometry (TIMS), ale kvůli náročnosti přípravy vzorku a dlouhému času měření je
v současnosti nejvíce používána metoda multi‐collector inductively coupled plasma mass
spectrometry (MC-ICP-MS) (Lu Yang 2009, 990).
MC-ICP-MS dokáže rozlišit izotopy prvků podle jejich hmotnosti. Analyzovaný materiál je
nejdříve v přístroji převeden na plazma a poslán v paprsku, který je před senzorem odkloněn ze
své dráhy magnetem. Díky rozdílným hmotnostem se atomová jádra rozptýlí od přímky a
dopadnou na rozdílná místa na části se senzory.
Pro hmotnostní spektrometrii je možné vzorek vypařit laserem, anebo rozpustit v kyselině.
Protože potřebujeme jen co nejčistší olovo, je nutné se zbavit ostatních prvků. K tomuto je
používána speciální pryskyřice, která zadrží olovo a umožní vypláchnutí zbylých prvků (Villa
2009, 151).
7.4

Souhrn

Zjištění prvkového a izotopového složení artefaktu nebo rudy je důležité pro zjištění původu
artefaktu a propojení artefaktu s těžebním areálem. Provenienční studie jsou velice významné
pro pochopení systému kontaktů a obchodu pravěkých společností.
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Kvůli možnosti míchání kovů z různých lokalit není analýza původu jen přímočará. Je nutné,
aby archeolog vybral ty nejvhodnější artefakty, které pravděpodobně pocházejí jen z mědi
z jednoho zdroje (Villa 2009, 153).
Při odběru vzorku je nutné dát pozor, aby byl odebrán jen kov, a ne jeho korozní produkty,
protože je možné že při korozi odejdou některé prvky a mění se poměry mezi prvky, které
v korozním produktu zbyly.
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8

Metody výzkumu pravěkých důlních děl

V této kapitole budou představeny různé metody, využívané badateli ve světě, které se dají
použít při vyhledávání a následném průzkumu pravěkých těžebních areálů.
8.1

Metody vyhledávání

8.1.1 Multispektrální satelitní snímky
V práci Detecting and Mapping Slag Heaps at AncientCopper Production Sites in Oman
(Alexander J. Sivitskis et. al.) se autoři snaží o využití multispektrálních satelitních snímků
k vyhledávání pravěkých a raně islámských struskovišť v Ománu, na lokalitě Wadi Raki.
Použili snímky z družice World view-3 firmy DigitalGlobe, která má na palubě několik senzorů
pro snímání povrchu země v různých spektrech světla (http://www.gisat.cz WorldView-3)
v kombinaci s počítačovými algoritmy. Metoda spočívá v analýze od povrchu odražených vln
počínaje viditelným světlem až po asi 2325 nm v šestnácti pásech a následném porovnávání
známých prvků, v tomto případě hald strusky, s prvky neznámými. Tento postup je v praxi
používán i v ložiskové geologii pro vyhledávání ložisek surovin.
Autoři zkombinovali tuto metodu s terénním průzkumem, aby se přesvědčili o efektivitě.
Počítačový algoritmus podle snímků rozpoznal struskoviště s vyšší než 90 % přesností. Výhoda
této metody je v rychlosti a relativní cenové nenáročnosti prospekce.
Nevýhodou, kterou autoři zmiňují je problém s přesností v zalesněném terénu. Poukazují na
článek Direct detection of Southeast Asian smelting sites by ASTER remote sensingimagery:
technical issues and future perspectives (T.O. Pryce, M.J. Abrams), kde autoři použili starší
satelitní snímky několika thajských lokalit s relikty těžby a zpracování mědi a narazili na
problém s vegetačním pokryvem, kterým sledované vlny neprojdou. Pryce a Abrams v závěru
práce polemizují nad použitím vln odražených od specifických druhů rostlin rostoucích na
kontaminovaných půdách. Starší snímky měli také nižší rozlišení, které znemožňovalo
rozpoznání menších struskovišť (Pryce Abrams 2010). Tato metoda se tedy nejvíce hodí do
terénu bez souvislého vegetačního pokryvu, což znamená, že je pro ni ománská poušť velice
vhodná (Sivitskis 2019).
Použití multispektrálních snímků je velice zajímavým řešením pro rozsáhlé území, které je
nepříliš dostupné a zároveň není pokryto hustou vegetací. Když víme, jak vypadá spektrální
stopa, je možné, aby počítač rozpoznal místa na snímku, která se zadanému spektrálnímu
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záznamu podobají. Je to rychlá metoda pro vytvoření prvotní představy o oblasti a zmenšení
území dalších průzkumů.
8.1.2 Propojení starých pramenů a nových technologií
V článku Patterns of Settlement and Metallurgy in Late Bronze–Early Iron Age Kvemo Kartli,
Southern Georgia (Nathaniel L. Erb-Satullo) (Erb-Satullo 2016) se autor zabývá propojením
starých výzkumů, které jsou lokalizovány jen na ručně kreslených plánech, s korespondujícím
místem za pomoci nových map a satelitních snímků. Autor dále vyhledával osídlení výšinných
poloh podle reliktů opevnění a jejich projevů na reliéf. Další částí byly povrchové sběry
keramiky a artefaktů poukazujících na zpracování kovů. Díky starým záznamům autor
lokalizoval dílnu na zpracování kovu, která byla z části poničena recentními prospektorskými
pracemi. Podle záznamů měla tato dílna sloužit k výrobě železa, ale po analýze strusek
přenosným XRF se prokázalo, že zde byla zpracovávána měď.
Autor také lokalizoval několik štol podle jejich hald, které jsou dobře viditelné na svazích
kopců. Po propojení výšinných lokalit s nalezišti kovů bylo zjištěno, že alespoň některá výšinná
sídliště mohla sloužit k ochraně a kontrole dolů (Erb-Satullo 2016).
Takovéto propojení starých výzkumů a nových technologií je velice přínosné. Staré práce jsou
většinou jen v papírové podobě a kdyby se s nimi něco stalo, přišli bychom o mnoho informací.
Přesnější lokalizace památek zároveň napomáhá jejich ochraně a dalšímu studiu. Povrchové
sběry jsou dobrá, nedestruktivní metoda průzkumu lokality. Je ale důležité dopředu navrhnout
plán, podle kterého se musí sběrač řídit, aby byla data relevantní a nezaujatá.
8.2

Výzkum na lokalitách

8.2.1 Seismický průzkum v archeologii
V článku Diffraction stack imaging as a potential tool for detecting underground voids – the
case of the ancient copper mines of Timna Valley (Israel) (Neta Wechsler, Matan Shustak, Erez
Ben-Yosef) autoři využívají k vyhledávání podzemních dutin (chodeb) pro archeologii
netradiční geofyzikální metodu – seismický průzkum.
Seismický průzkum je geofyzikální metoda využívající rozdílné šíření vln v materiálech
k určení stavby země. Používá se v mnoha případech od měřítka celé Země, přes sedimentární
pánve až po lokální geologické prvky.
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Autoři této práce vyvinuli algoritmus pro analýzu vln, který se zaměřuje na vlny odražené od
rozhraní skála – chodba. Díky tomu dokáží lokalizovat pod zemí chodbu, která může být i
zasypána. K tomuto účelu je možné použít i jiné geofyzikální metody, které se ale ani dosahem,
ani rozlišením tomuto typu seismického průzkumu nevyrovnají.
Měření se provádí tak, že jsou nejdříve po profilu umístěny geofony, které slouží pro zachycení
vibrací. Poté se profil prochází a postupně se po určitém kroku tluče do destičky, která je
většinou z oceli. Moment impaktu spustí záznam vibrací na geofonech, který se vykreslí
v počítači. Měření na jednom bodě je možné opakovat pro snížení okolního šumu.
Metoda byla nejprve testována v počítačové simulaci a poté na dvou lokalitách se známými
chodbami (tunel do pevnosti Apollonia-Arsuf a akvadukt u Ness-Amim). Obě chodby byly
v hloubce přibližně 6 m pod povrchem a jejich poloha byla určena velmi přesně. Takto ověřená
metoda byla nakonec použita na lokalitě Timna, kde jsou relikty těžby a prospekce mědi.
Dohromady byly měřeny tři profily. Autoři zkoumali, jestli zasypané šachty, které jsou
viditelné na povrchu, přecházejí v podzemní chodby. Výsledky prezentované v článku ukazují,
že většina šachet nepřechází v chodby a jsou to tedy jen prospekční práce (Wechsler, Shustak,
Erez Ben-Yosef 2020).
Tato metoda je velmi dobře použitelná na dutiny, které jsou uložené hlouběji, nebo mají menší
průměr. Je také možné měřit takřka všude, kde je možné umístit geofony. Hlavní nevýhodou
metody je její časová náročnost. Druhá nevýhoda je zkreslení hloubky objektu.
8.2.2 Prvkové a izotopové analýzy
V článku Boom and bust in Bronze Age Britain: major copper production from the Great Orme
mine and European trade, c. 1600–1400 BC (Williams, Carlier de Veslud 2019) autoři propojili
prvkové analýzy s analýzou izotopů olova, aby získali obraz obchodu s mědí z Britských
ostrovů.
K prvkové analýze bylo využito několik metod a k analýze izotopického složení olova bylo
využito metody MC-ICP-MS. Bylo analyzováno několik skupin vzorků. Byly to rudy ze starých
důlních prací v Great Orme, pak zlomky bronzových nástrojů, které byly v dole používány a
kapičky

mědi

z pravěkých

hutnických

dílen

spolu

s materiálem

z novodobých

experimentálních taveb provedených pro tuto práci.
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Stopovými prvky používanými v této práci jsou antimon, arsen, nikl a stříbro. Autoři provedli
experimentální tavbu s předem analyzovanou rudu, aby se přesvědčili, jaké procento stopových
prvků přejde do hotového kovu. Podle jejich měření je to kolem 70 % pro arsen a nikl a 100 %
pro nízké obsahy stříbra a antimonu.
Vzorky, odebrané z jednoho odběrného místa, byly rozemlety a promíchány, aby bylo docíleno
homogenizace, stejně jako by tomu bylo při těžbě.
Po prvotních analýzách, které měli ukázat, že je přístup badatelů k problematice správný, autoři
vykreslili data do grafů a použili “Confidence ellipse“ - množinu, která obsahuje určité procento
dat a tím vypustí odlehlé hodnoty. Odlehlé hodnoty se rozhodli vypustit, protože složení
stopových prvků může být i na jedné lokalitě rozdílné kvůli minerálům, které přijímají
pozorované prvky, ale nepřidávají do tavby měď. Autoři této práce hovoří hlavně o goethitu,
který do své krystalové struktury přijímá ionty kovů, jako je nikl.
Pro posouzení, zda jsou data použitelná, analyzovali badatelé bronzové zlomky a kapičky mědi
z blízkosti pravěkých důlních prací. Po porovnání dat je vidět, že se složení shodují a že při
tavbě z mědi stopové prvky v malé míře odcházejí. Nejvíce se toto projevilo u antimonu, který
je v předmětech, oproti rudám, zastoupen velice málo.
Další část práce byla věnována analýze provenience mědi. Autoři počítali s tím, že
v bronzových předmětech převládají stopové prvky spojené s rudami mědi. Porovnávány byly
analýzy z Great Orme s existující databází kovových předmětů doby bronzové. Výsledkem této
práce jsou důkazy o éře těžby v Great Orme v době bronzové. Bronzové sekery z této doby se
nacházejí ve většině Británie a dostávají se až do kontinentální Evropy. Podle rozložení
artefaktů v prostoru, badatelé odhadují průběhy obchodních cest po řekách a směry, kterými se
obchodníci vydávali. Autoři tohoto článku k jejich odhadu použili bronzové sekery, které se
hojně vyskytují ve Walesu a Anglii. Počítali s tím, že sekery nacházené v kontinentální Evropě
jsou importy a stejně jako ostatní artefakty této doby jsou z mědi z Great Orme.
Autoři měli k dispozici velké množství prvkových analýz z Anglie a několik dalších
z kontinentální Evropy. Analýzy izotopů olova použili jen k potvrzení jejich výsledků.
V tomto článku badatelé velice dobře zpracovali analýzy rud a artefaktů. Díky tomu vytvořili
mapu rozšíření mědi z dolu v Great Orme a odhadli směry a cesty, kterými se předměty šířily
(Williams, Carlier de Veslud 2019).
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8.2.3 Optické datování důlních děl
V další práci Prehistoric mining at Olympic Dam in arid Sou (Marjorie Sullivan et. al.) se autoři
zaměřili na průzkum pouště v okolí dolu na měď, zlato a uran v Olympic Dam v Austrálii, kvůli
rozšíření jeho povrchové části. Projekt trval sedm let a spolupracovali na něm archeologové a
zástupci původního obyvatelstva. Badatelé s pomocí ArcGis mapovali relikty těžby suroviny
pro štípanou industrii.
Po plošném průzkumu byl proveden archeologický výzkum jednoho malého lomu. K dataci
těchto reliktů byla kvůli jejich opticky stimulované luminiscenci použita metoda optického
datování.
Nejprve bylo nutné odebrat vzorky do neprůsvitných jádrováků z nerezové oceli společně
s určitým množstvím okolního sedimentu u kterého byly měřeny obsahy radioaktivních prvků
uranu, thoria a draslíku. Po několika analýzách pečlivě vybraných zrnek písku z jader byla
určena stáří sedimentu. Duna, která byla nedaleko od výchozu má podle optického datování
stáří 50 000 let a lom byl funkční před 2300–2400 lety (Sullivan 2014).
Tato metoda datování je velice zajímavá pro otevřené výkopové práce, protože aby fungovala,
musel být materiál vystaven slunečnímu záření. V kontextu hornických prací není vždy
jednoduché určit stáří a tato metoda by mohla pomoci s datováním. Nejlépe použitelné minerály
jsou křemen a živce (Roberts 2015, 42). Také použití ArcGis rovnou v terénu je velmi vhodné.
Přímé zadávání dat do počítače omezí vynechané podrobnosti, ztráty psaných záznamů a také
zrychlí práci, protože není nutné data přepisovat do tabulek v počítači pro další zpracování.
Největší nevýhodou je náročnost této analytické metody a dále také odběr vzorku. Vzorek
nesmí být při odběru, převozu ani zpracování vystaven světlu. V laboratoři je nutné pracovat
v temné komoře, aby nebyl vzorek osvícen.
8.2.4 Geochemické a palynologické profily
Pro studium oblastí s pravěkou těžbou je využíváno datovaných profilů z vlhkých prostředí,
jako jsou nivy řek (Monna 2000, 204) a rašeliniště (Veron 2014, 920). Odběr se provádí
různými formami jádrováků zarážených do země. Používají se nástroje od jednoduché PVC
trubky zatlačené do země po speciálně vyvinuté nástroje na odběr jader z nezpevněných půd
(Breitenlechner 2012, 110). Po odebrání je sestaven průběh profilu z vrtu a jádro je rozděleno
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na jednotky, z kterých budou odebrány vzorky pro analýzy. Toto dělení je důležité pro následné
propojení palynologických a geochemických dat s časovou osou profilu.
A. Veron a jeho kolegové se rozhodli pro odběr 43 vzorků po 5 cm z jádra z rašeliniště na
Božím Daru (Veron 2014, 921), zatímco kolektiv okolo E. Breitenlechnera se vzorkováním po
5 cm zaměřil na úseky profilu s předpokládanou těžbou na Mitterbergu a starší část jádra
vzorkovali řidčeji, protože neočekávali velké rozdíly a tím pádem nepotřebovali tak jemné
dělení (Breitenlechner 2012, 114).
Geochemicky jsou na vzorcích zkoumány obsahy stopových prvků a izotopů olova. Každá
skupina ale sledovala jiné prvky. Badatelé, kteří se zabývali rašeliništěm na Božím Daru, měřili
kromě stabilních izotopů olova také celkový obsah olova a obsah hliníku. Vyšší poměr Pb/Al
většinou ukazuje na více antropogenního olova akumulovaného v měřené části profilu (Veron
2014, 922).
Skupina zkoumající nivy v okolí řeky Weser se zaměřila na těžké kovy Cu, Pb, Zn společně
s izotopovými analýzami. Badatelé použili poměr Pb a Zn spolu s izotopickým složením olova
k rozlišení přírodní a antropogenní kontaminace sedimentu (Monna 2000, 209). Vědci, kteří
pracovali na rašeliništi na Mitterbergu, ve vzorcích rašeliny měřili jen obsahy Ti, Sc, Cu, As a
Sb. Titan a skandium jsou použity pro rozlišení antropogenního a přirozeného přísunu
kontaminace (Breitenlechner 2012, 116).
O významu skandia jako referenčního prvku píše v práci Geochemistry of the peat bog at Etang
de la Grue`re, Jura Mountains, Switzerland, and its record of atmospheric Pb and lithogenic
trace metals (Sc, Ti, Y, Zr, and REE) since 12,370
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C yr BP kolektiv autorů, který vede W.

Shotyk. Skandium je používáno, protože se při zvětrávání jeho obsahy nenavyšují ani neubývají
a také dobře koreluje s ostatními prvky obsaženými v zemské kůře. Neměnnost obsahu skandia
je dobře ilustrována na jeho extrémně malém množství v mořské vodě, jen 20 pg/L (pgpikogram je 10-12 g). To znamená, že při zvětrávání není skoro transportováno. Díky těmto
vlastnostem je možné korelovat například stopové prvky nebo izotopy olova a zjistit, zda
pocházejí z přirozeného zvětrávání podloží na lokalitě i v okolí, nebo jestli jsou antropogenního
původu. Autoři také porovnávají skandium s dalšími prvky, které jsou používány jako
referenční. Jimi jsou například Ti, Zr a Al, ale kvůli větším změnám v jejich množství při
chemickému zvětrávání nebyly vybrány jako nejvhodnější (Shotyk 2001, 2349-2350).
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Posledním krokem je zpracování a interpretace naměřených dat. Díky 14C datům, která nejsou
měřena v každém vzorkovacím bodě, je vytvořena křivka, která propojuje hloubku se stářím a
tím umožňuje datování odběrových bodů na jádře. Podle palynologických rozborů je pro
každou vzorkovanou hloubku zrekonstruována vegetace, která v okolí zkoumané lokality
rostla. Z geochemických analýz je pomocí poměrů referenčních prvků a měřených prvků
vypočítáno, jestli daný odběrový bod je ovlivněn přírodním zvětráváním, nebo jestli prvky
v něm obsažené vznikly jako kontaminace při lidské činnosti (Breitenlechner 2012).
Všechny tyto analytické postupy jsou následně interpretovány. Například Breitenlechner a jeho
kolegové rozdělili profil z Rakouského Metterbergu na čtyři fáze podle pylů. Každá fáze je
charakterizována výskyty určitých rostlin, které jsou indikátorem lidské aktivity nebo její
absencí. Dále je ke každé fázi popsáno, které rostliny se zde vyskytovaly, jaké jsou zde
kontaminace, jestli zde podle autorů figurovali lidé a jaký byl jejich význam. K určení míry
dopadu lidí v oblasti jsou používány rostlinné indikátory lidské přítomnosti a také mikro uhlíky.
Badatelé z těchto profilů dokáží rekonstruovat také úbytek určitého druhu anebo vzrůst
významu pastvy v okolí (Breitenlechner 2012, 112-116).
Geochemické analýzy jsou při interpretování přepočítávány pomocí poměrů měřených prvků a
skandia, díky čemuž je možné rozeznat příspěvky přírodní a antropogenní. Podle obsahů prvků,
které vznikají při tavbě rudy je určeno, v kterých částech profilu probíhala těžba v okolí
studované lokality (Breitenlechner 2012, 116-120). Při použití izotopů olova na Božím Daru
bylo posupováno podobně, podle poměru Pb/Al badatelé zjišťovali, zdali je olovo kontaminací
po těžbě (Veron 2014, 922).
Tento přístup k výzkumu lokalit s těžbou a zpracováním rud velice potentní. Z jednoho jádra
(vrtu) je možné s pomocí analytických metod zjistit, jak byl ekosystém v okolí odběrového
místa přetvářen v průběhu staletí. Kombinace geochemických, palynologických dat spolu se
stářím jednotlivých vzorků, které je měřeno
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C metodou, utváří celistvý pohled na aktivity,

které v oblasti probíhaly během utváření zkoumaného profilu. Kvůli množství analýz je tato
metoda dražší než všechny ostatní již zmíněné. Na druhou stranu správně provedený profil na
lokalitě bude obrovským přínosem pro studium minulosti daného místa a jeho okolí, a to nejen
v aspektu těžby, ale také využití půdy a globálních efektů lidského konání. Kromě ceny je ale
další nevýhodou také to, že pro tuto metodu je nutná lokalita s trvale vlhkým profilem, jako
jsou rašeliniště nebo nivy řek.
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Podle Shotyk (2001) je možné tyto profily použít také pro analýzu recentní kontaminace.
Například v 60. letech byl tímto způsobem odhalen negativní vliv olovnatého benzínu (Shotyk
2001, 2337). Tato skutečnost by mohla pomoci při obhájení záměru na provedení geochemickopalynologického profilu.
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9

Budování databáze výskytů mědi a jejích minerálů v Čechách

První částí práce bylo sestavení databáze lokalit s výskyty mědi podle Topografické
mineralogie Čech od Josefa Kratochvíla. Databáze byla vytvořena v Microsoft Access 2016.
Formulář obsahuje položku “Lokalita“. Lokality budou definovány v rámci oblasti a dále
souřadnicemi ve formátu S-JTSK. Tyto souřadnice neoznačují přesně místo výskytu, ale obec,
u které se výskyt nachází. J. Kratochvíl totiž nelokalizuje nálezy a většina lokalit je těžko
dohledatelná nebo nedohledatelná. Dále je dalších jedenáct položek s výskyty minerálů, které
jsou azurit, bornit, tenorit (čerň měděná), chalkosin, chalkopyrit, kuprit, malachit, měď,
tetraedrit, tennantit a “rudy měděné“. Další položka je označena jako “doly na měď“. Do těchto
kolonek byla zapisována přítomnost či absence v binární podobě. Další kolonka byla doplňková
(“poznámky“). Příkladem můžou být zdroje analýz rud, které J. Kratochvíl zmiňuje anebo
historie těžby na dané lokalitě. Poslední dvě pole obsahovala souřadnice ve formátu S-JTSK.
Po dokončení byla databáze exportována jako Excel soubor a následně převedena do mapového
rozhraní (ArcMap ve verzi 10.6.1.).

Obrázek I: Mapa výskytů mědi v Čechách. Autor: Tomáš Mladý.
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Obrázek 2:mapa výskytu malachitu v Čechách. Autor: Tomáš Mladý.

Obrázek 3: mapa výskytů chalkopyritu v Čechách. Autor: Tomáš Mladý.
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Obrázek 4: Mapa starých důlních prací na měď. Autor: Tomáš Mladý.
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10 Potenciál výzkumu výskytů mědi
Výskyty mědi jsou rozptýleny skoro po celých Čechách s výjimkou pokryvného útvaru české
Křídové pánve. Po vyfiltrování lokalit podle položky “doly na měď“ se výběr zúží na
významnější výskyty, které byly v minulosti těženy pro jejich obsah mědi. Tato ložiska se
vyskytují v Krkonoších a Podkrkonoší, a na Českobrodsku, kde jsou v kontaktu se sídelní
oikumenou již od neolitu. Dále se vyskytují v okolí Domažlic a Příbrami, kde se lidé usadili
v eneolitu či době bronzové. Krušné Hory jsou v kontaktu s pravěkou sídlištní oikumenou a
některé lokality s výskyty mědi byly v osídlené oblasti již od eneolitu a doby bronzové (Kuna
2016, 25).

Obrázek 5: mapa s výskyty minerálů mědi s vyznačenými oblastmi zájmu. Autor: Tomáš Mladý.

10.1 Metodika
V této části práce bude propojena vypracovaná databáze s metodami, které byly představeny na
předchozích stranách, a budou navrženy možné způsoby studia výskytů mědi, které mohly být
v pravěku využívány. Výskyty budou hodnoceny podle použitelnosti rudy, jejího množství a
uložení, dostupnosti lokality a okolního osídlení v pravěku.
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Pro každou oblast budou navrženy nejvhodnější metody, které by přinesly nejvíce informací o
využití výskytů mědi v dobách minulých a v případě opaku by doplnily mapu střední Evropy o
cenná data.
Z počátku budou představeny zájmové oblasti. Budou jimi okolí Kostelce nad Černými lesy a
Podkrkonoší. Tyto oblasti byly zvoleny z toho důvodu, že se zde vyskytují historicky těžená
ložiska mědi a zároveň jsou obě oblasti v blízkosti doložené pravěké sídelní oikumeny.
Pozornost nebude věnována okresům Domažlice a Tachov, Příbramsku a Krušným Horám.
Tyto oblasti již byly zpracovány v práci Těžba mědi v pravěkých Čechách Stav a možnosti
výzkumu (Chmelíková D. 2017).
Každá z vybraných oblastí bude nejdříve charakterizována z hlediska geografického,
geomorfologického, geologického a historického a dále bude připojen seznam lokalit s výskyty
rud mědi. Po popisu lokalit bude následovat kapitola, v které bude vytyčen potenciální postup
výzkumu oblasti. Pro průzkum lokality jako celku, bude využito lidarových snímků, na kterých
budou vyhledávány objekty připomínající relikty těžby.
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10.2 Okolí Kostelce nad Černými lesy
První oblastí, která bude zpracována je okolí Kostelce nad Černými lesy. Mezi Českým Brodem
a Kostelcem nad Černými lesy je několik lokalit s výskyty mědi, které byly v minulosti
dobývány a dále jiho-jiho-západně od Kostelce nad Černými lesy až po Stříbrnou Skalici je
několik dalších. Oblast leží v těsné blízkosti pravěké sídelní oikumeny a v jejím okolí se
nachází například významná lokalita Velim-Skalka.
Výskyty mědi jsou vázány na kontakt permokarbonských sedimentů a granitů (Kratochvíl
1957, 158).

Obrázek VI: Lokality v sledované oblasti, 1. Černé Voděrady 2. Český Brod 3. Hradové Střimelice 4. Chrást 5. Kostelec
nad Černými lesy 6. Kostelní Střimelice 7. Stříbrná Skalice 8. Přistoupim 9. Tismice
10. Tuchoraz. Autor: Tomáš Mladý.

10.2.1 Geografický a sídelní kontext
Zájmová oblast leží mezi Českým Brodem, Kostelcem nad Černými lesy a Stříbrnou Skalicí
v nadmořské výšce mezi 220 a 430 m. Oblast geomorfologicky spadá do provincií České tabule
a Česko-Moravské subprovincie a sub provincií Středolabská tabule a Benešovská pahorkatina
(Geomorfologická mapa ČR). Od Českého Brodu mírně stoupá ke Kostelci nad Černými lesy,
odtud až po obec Konojedy je rovina a dále krajina mírně klesá až ke Stříbrné Skalici.
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Zkoumané výskyty mědi leží na pískovcích, prachovcích, slepencích, vápencích, jílovcích a
rohovcích jednotky blanické brázdy ze svrchního karbonu a permu (Geologická mapa ČR).
Půdním pokryvem jsou zde hnědozemě, luvizemě a kambizemě (Pedologická mapa
Středočeského kraje a Prahy). Část oblasti severně od Kostelce nad Černými lesy spadá do
povodí Labe a část jižně spadá do povodí Sázavy. Potenciální přirozená vegetace většiny této
oblasti je dubo-habrový háj (Mapy potenciální přirozené vegetace – Neuhauzlová, 2001).
10.2.2 Geologie a geneze rud
Oblast leží na severu blanické brázdy, příkopové propadliny vedoucí od Českého Brodu přes
České Budějovice až do Rakouska. Tato struktura má směr severo-severo-východ-jiho-jihozápad. Zkoumaná oblast leží v její severní části. Výplň blanické brázdy mezi Českým Brodem
a Kostelcem nad Černými lesy tvoří ve spodu svrchno-karbonské pískovce, arkózy, slepence,
prachovce a ve vrchní části uhelné slojky. Na karbonské vrstvy nasedají vrstvy permské, které
jsou tvořeny jílovitými a písčitými sedimenty (Kuchyňová 2013, 1). Jižní část studované oblasti
je tvořena metamorfovanými horninami choceradského ostrova a horninami moldanubika. Ze
severu na tyto jednotky nasedají permokarbonské sedimenty (Kuchyňová 2013, 3).
V okolí Stříbrné skalice se vyskytují na jiho-východě stříbronosné žíly s Pb-Zn mineralizací
s mineralogickým složením hlavně galenit, sfalerit, tetraedrit. Na severo-západě jsou žíly
obsahující Cu-mineralizaci. Jejich mineralogické složení je chalkopyrit a tennantit. V
cementační zóně těchto žil je bornit, chalkozín a ryzí měď a v oxidační zóně se vyskytuje azurit,
malachit a limonit (Kuchyňová 2013, 4).
Podle Katzera, je pásmo bohaté na měděné rudy od Chrasti přes Peklov až po Střimelice. Dále
mezi Kostelními Střimelicemi a Stříbrnou Skalicí vycházejí žíly se sulfidy mědi a dále na jih
žíly s limonitem, o kterých si autor myslí, že by mohly být gosanem, pod kterým do hloubky
pokračují žíly se sulfidy mědi (Katzer 1895, 14).
Žíly vznikly v soustavách puklin v prvohorním permokarbonském podkladu. Kvůli tomu, že se
Cu-zrudnění nevyskytuje v blanické brázdě nikde jinde než na jejím severním konci. Počítá se
s tím, že je mineralizace propojena s bazickými intruzemi středočeského plutonu (Kuchyňová
2013, 4).
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10.2.3 Historie oblasti
Osídlení se poprvé objevuje na severu zkoumané oblasti v neolitu kolem dnešního Českého
Brodu. Po celý neolit zasahuje Českobrodsko do sídelní oikumeny nejdříve kultury s lineární
keramikou a poté kultury s keramikou vypíchanou (Pavlů, Zápotocká 2007, 16-17). V eneolitu
pokračuje osídlení pouze na severu zkoumané oblasti (Neustupný 2008, 40, 64, 97, 117, 127).
Již v neolitu probíhala v této oblasti těžba. Lidé zde nedobývali sice měděné rudy, ale měli
znalosti těžby, které uměli použít. Ve třicátých letech dvacátého století nalezl Karel Žebera
relikty těžebního areálu z neolitu na Bílém kameni u Sázavy nad Sázavou. Byl zde těžen
krystalický vápenec na výrobu broušených náramků a korálků, které byly distribuovány po
Čechách a petrografický rozbor dokládá jejich výskyt i v Německu. Pravěcí lidé těžili
krystalický vápenec v mělkých, 5 až10 metrů širokých jamách. Surovina byla těžena pomocí
kamenných sekeromlatů, vyrobených z amfibolitu, který vychází na den v blízkém okolí Bílého
kamene. Zlomky těchto nástrojů jsou k nalezení na lokalitě do dnes (Šreinová 2018, 223-225).
V starší době bronzové na Českobrodsko zasahuje sídelní region únětické kultury. Východovýchodo-severně od Českého Brodu se v této době nacházelo opevněné sídliště Klučov (Jiráň
2008, 22, 23, 31). Ve střední době bronzové oblasti dominovalo výšinné opevněné sídliště ležící
na návrší Skalka u Velimi, přibližně 17 km východo-východo-jižně od Českého Brodu (Jiráň
2008, 82,84). V mladší a pozdní době bronzové dominovala severu oblasti knovízská kultura
(Pleiner, Rybová 1978, mapa 6).
V době halštatské je severní část oblasti osídlena bylanskou kulturou. Podle rekonstrukce
dálkových obchodních cest procházela odbočka jedné z hlavních obchodních cest spojujících
severní Itálii se severní Evropou přes sever studovaného prostoru (Venclová 2008, 45, 151153). Doba Laténská nepřinesla změny do rozšíření osídlení ve studované oblasti (Venclová
2008, 11).
V starší době římské je osídlení stále neměnné a do tohoto období je datováno žárové pohřebiště
Dobřichov-Pičhora, které se spolu se soudobým sídlištěm nachází asi 11 km východně od
Českého Brodu. V mladší době římské se osídlení rozšiřuje o několik kilometrů na jih
studované oblasti až ke Kostelci nad Černými lesy. Na poloze Dobřichov-Třebická, asi 1 km
od Pičhory, bylo objeveno pohřebiště, kde se pohřbívalo hlavně v mladší době římské (Salač
2008, 17, 53, 127-128). V době stěhování národů osídlení znovu ustupuje. V blízkosti Českého
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Brodu, přibližně 4 km severo-východně, bylo nalezeno pohřebiště z doby stěhování národů na
lokalitě Klučov (Salač 2008, 157-159).
Podle archeologické mapy České republiky se v raném středověku objevuje osídlení v okolí
Sázavy a Stříbrné Skalice (Archeologická mapa České republiky). Z této doby jsou také hradiště
v Tismicích a Přistoupimi (Militký, Profantová, Videman 2013, 179) a také hradiště Klučov a
Doubravčice (Profantová 1998, 157).
Kvůli poloze ve vyšší nadmořské výšce nebylo okolí Kostelce nad Černými lesy v pravěku
intenzivně osídleno, ale severní část oblasti patřila k hlavní sídelní oikumeně po celý mladší
pravěk. Z tohoto důvodu by zde potenciálně mohly být využívány výskyty měděných rud.
Dále budou představeny lokality výskytů měděných rud z této oblasti.
10.2.4 Černé Voděrady
Černé Voděrady (-717 578 -1 062 711 m) se nacházejí přibližně 6 km jiho-jiho-západně od
Kostelce nad Černými lesy. Leží v okrese Praha-východ ve Středočeském kraji. Samotná obec
se rozkládá v nadmořské výšce 420 m na plošině ohraničené depresemi, v kterých tečou potoky
ze západu a pozvolným klesáním z východu. Geologie lokality je složitá, permokarbonské
sedimenty jsou ze západu v kontaktu se spodnopaleozoickými břidlicemi a variským granitem
(Geologická mapa ČR).
Podle J. Kratochvíla se zde vyskytuje primární minerál mědi bornit, na který jsou dále vázány
sekundární chalkosin a malachit. Dále píše, že zde byly doly na stříbro a spolu s olověnými,
zinkovými a měděnými rudami a že se nové práce rozkládají poblíž Černých Voděrad na levém
břehu Zvánovického potoka (Kratochvíl 1964, 173).
B. Katzer píše, že dolování mědi zde vzkvétalo již před dávnými dobami. Hlavní rudou mědi
je zde již zmíněný bornit, který se při zvětrávání potahuje chalkosinem, nebo malachitem,
malachit také prostupuje bornit jako tenké žilky (Katzer 1888, 404).
10.2.5 Český Brod
Český brod (-711 856 -1 048 649 m) je situován na severu sledované oblasti a spadá pod okres
Kolín ve Středočeském kraji. Nachází se v rovině na řece Šembeře v nadmořské výšce 220 m
a je obklopen elevacemi. Český brod leží na permokarbonských sedimentech (Geologická
mapa ČR).
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Výskyty minerálů mědi na této lokalitě jsou podle Kratochvíla, azurit, chalkopyrit, malachit a
tenorit. Malachit a azurit zde tmelí permské pískovce. J. Kratochvíl píše, že zde byly roku 1851
objeveny rudy mědi a byly těženy do roku 1876. Rudy mědi byly ve slepencích (Kratochvíl
1957, 157-158).
Podle B. Katzera byly měděné rudy těženy u mlýna chrasti na jih od Českého Brodu. Pískovec
impregnovaný malachitem a azuritem není vhodným zdrojem mědi, pro rozsáhlejší těžbu, kvůli
jejímu nízkému obsahu kolem 20 % v nejbohatších vzorcích a 0.83 % v průměru. Tyto údaje
ukazují na shluky malachitu a azuritu, které by bylo nutné selektivně těžit. Chalkosin a bornit
se v pískovci vyskytují jen vzácně (Katzer 1895, 12-13).
10.2.6 Hradové Střimelice
Hradové Střimelice (-717 355 -1 067 230 m) se nacházejí na jihu sledované oblasti přibližně 2
km západně od Stříbrné Skalice. Leží v okrese Praha-východ ve Středočeském kraji
v nadmořské výšce 400 m. Geologickým podkladem lokality jsou kvarcitické biotitickomuskovitické fylity neoproterozoického až spodno paleozoického stáří (Geologická mapa ČR).
Minerály mědi na lokalitě jsou podle Kratochvíla azurit, bornit, chalkopyrit, chalkosin,
malachit, tenorit a tetraedrit. Kratochvíl dále píše, že se zde dolovalo již od 12. století. Těžily
se zde hlavně rudy měděné, ale také rudy stříbrné, olověné a zinkové. Staré práce jsou kolem
elevace Chlumu severo-západně od Hradových Střimelic (Kratochvíl 1963, 260-262).
Podle B. Katzera u Hradových Střimelic vychází na den žíly sulfidických měděných rud spolu
s žílami limonitu, o kterých se B. Katzer domnívá, že mohou být železným kloboukem, tedy
gosanem (Katzer 1895, 14).
10.2.7 Chrást
Chrást (-711 113 -1 052 747 m) se nachází v severní části sledované oblasti přibližně 4 km jižně
od Českého Brodu. Spadá do okresu Kolín ve Středočeském kraji. Leží v nadmořské výšce
kolem 280 m, na kvartérních sprašových půdách nedaleko permokarbonských sedimentů
(Geologická mapa ČR).
J. Kratochvíl zmiňuje tyto minerály, azurit, bornit, chalkopyrit, chalkosin, malachit, tenorit a
tetraedrit. Bornit je zde vzácný a chalkopyrit se vyskytuje jako zrna spolu s malachitem a
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azuritem. Dále píše o dolech na měděné rudy, které zde fungovaly v arkózách, permském
pískovci a břidlicích. Jižně od Chrástě byly další doly (Kratochvíl 1958, 340-341).
B. Katzer píše, že nositelem zrudnění je slepenec a hrubozrnná arkóza. Nejbohatší jsou zde
jemnozrnné složky pískovců. Rozsah rudní impregnace dosahoval až 2 m (Katzer 1895, 12).
10.2.8 Kostelec nad Černými Lesy
Na katastrálním území Kostelce nad Černými Lesy (-713 144 -1 057 430 m) se nacházejí dvě
lokality s výskyty minerálů mědi – Peklov a Obora. Obora není tolik významná, a proto ji
nebudu dále charakterizovat.
Peklov (-712 816 -1 055 946) se nachází ve spojení kaňonů potoků, přibližně 2 km severně od
Kostelce nad Černými Lesy ve středu sledované oblasti. Spadá do okresu Praha-východ ve
Středočeském kraji. Peklov leží v nadmořské výšce okolo 300 m na permokarbonských
sedimentech (Geologická mapa ČR).
Kratochvíl píše o těchto minerálech, azurit, chalkopyrit, chalkosin, malachit, tenorit, tetraedrit.
Dále píše, že jižně od Peklova probíhaly práce v permských arkózách, pískovcích a slínitých
břidlicích. Tetraedrit se prý nacházel spolu s malachitem v šachtách (Kratochvíl 1962, 208109).
Podle B. Katzera zde probíhala těžba od roku 1851 do roku 1866, ale ještě rok na to byly haldy
po těžbě probírány a byla z nich extrahována měď. U Horního Peklova v době, kdy vznikl
článek, ještě stály zbytky hutě, kterou prý její majitel zapálil, protože se údajně zbláznil
z neúspěchu svého podnikání. Autor také popisuje rudy, které u Peklova byly těženy – horninu,
která se sestává ze zrn červeného živce a slídy s malým množstvím zrn křemene a je tmelena
celistvým nebo zrnitým malachitem. Azurit se vyskytuje řidčeji jako kuličky velikosti hrachu
nebo oříšku. Azurit je často potažen malachitem. K malachitu s azuritem se místy také přidá
tenorit ve formě povlaků nebo nepravidelných shluků (Katzer 1895, 12-13).
A. E. Reuss píše o rostlinných zbytcích, které se měly vyskytovat u Peklova. Mědi nosné
pískovce byly těženy v rozsáhlém povrchovém dole, kde jsou lože arkóz přerušeny vrstvami
šedých jílových břidlic, které obsahovaly rostlinné zbytky prvohorních Calamitů a
Lepidodendronů. Tyto zkameněliny bývaly buď potaženy chalkosinem, malachitem a azuritem,
anebo byly těmito rudami úplně vyplněny (Reuss 1958, 7).
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10.2.9 Kostelní Střimelice
Kostelní Střimelice (-717 973 -1 065 632 m) se nacházejí na jihu studované oblasti přibližně
3.5 km severo-západně od Stříbrné Skalice. Obec spadá do okresu Praha-východ ve
Středočeském kraji. Kostelní Střimelice leží na svahu, který směřuje k východu, v nadmořské
výšce kolem 440 m. Geologickým podkladem jsou zde permokarbonské sedimenty
(Geologická mapa ČR).
Podle J. Kratochvíla se na této lokalitě vyskytuje bornit. Historicky zde byly těženy v 16. století
rudy stříbra, olova a zinku. Rudní pásma sulfidů mědi se vyskytují směrem k Hradovým
Střimelicím (Kratochvíl 1963, 262).
10.2.10 Stříbrná Skalice
Stříbrná Skalice (-715 399 -1 068 011 m) zakončuje na jihu studovanou oblast. Nachází se
přibližně 5 km severo-západně od Sázavy nad Sázavou. Obec spadá do okresu Praha-východ
ve Středočeském kraji. Stříbrná Skalice leží na mírném svahu ukloněném k jihu. Na jihu obce
se vypíná vyvýšenina, na které jsou zbytky hradu. Stříbrná Skalice leží v nadmořské výšce
kolem 310 m na permokarbonských sedimentech (Geologická mapa ČR).
Kratochvíl zmiňuje pro tuto lokalitu minerály, azurit, bornit, chalkopyrit, malachit a tetraedrit.
Dále píše, že se zde těžilo dlouho, dolovaly se rudy stříbra, olova a mědi. Popisuje také výplň
žil a dodává, že zde je známo pět žil, z toho tři se stříbrno nosným galenitem a zbylé dvě se
sulfidy mědi. Autor také píše, že se jižně od obce v jílovité břidlici nachází limonit, hematit a
měděné rudy a domnívá se, že by mohlo jít o železný klobouk (Kratochvíl 1963, 87-90).
Podle B. Katzera obsahují žíly u Stříbrné Skalice blíže u povrchu bornit a chalkopyrit a malachit
s azuritem a hlouběji galenit a sfalerit (Katzer 1892, 725).
10.2.11 Okolí Českého Brodu
Na jih od Českého Brodu je několik výskytů mědi, o kterých B. Katzer říká, že jsou málo
vydatné a že zde podle jeho informací nebyly nikdy dolovány. Jsou jimi Přistoupim, Tismice a
Tuchoraz (Katzer 1895, 12).
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10.2.12 Přistoupim
Přistoupim (-710 895 -1 051 051 m) se nachází přibližně 2 km jižně od Českého Brodu na
severu studované oblasti. Obec spadá do okresu Kolín ve Středočeském kraji. Přistoupim leží
v rovině v nadmořské výšce kolem 230 m a geologickým podkladem zde jsou spraše, ležící na
permokarbonských sedimentech (Geologická mapa ČR).
J. Kratochvíl píše o těchto minerálech mědi, azurit, malachit, tenorit (Kratochvíl 1962, 345).
Podle F. R. Hauera a F. Foetterle zde od roku 1851 probíhala těžba (Hauer, Foetterle 1855,
29). Autoři nejspíše mysleli těžbu u Chrásti, která je poblíž Přistoupimi.
10.2.13 Tismice
Tismice (-714 916 -1 050 258 m) jsou v severní části studované oblasti. Nachází se přibližně 3
km jiho-západně od Českého Brodu a spadají do okresu Kolín ve Středočeském kraji. Tismice
leží v rovině v nadmořské výšce přibližně 240 m na permokarbonských sedimentech
(Geologická mapa ČR).
Podle J. Kratochvíla se zde vyskytují azurit, bornit, chalkopyrit, chalkosin, malachit a tenorit.
O bornitu a chalkosinu píše, že se vyskytují jen zřídka. Hlavní výskyt minerálů je ve stráni mezi
Tismicemi a Mrzkem (Kratochvíl 1963, 384).
F. R. Hauer a F. Foetterle píší, že u Tismic probíhaly důlní práce, ještě v době vzniku jejich
knihy (Hauer, Foetterle 1855, 29).
10.2.14 Tuchoraz
Tuchoraz (-712 985 -1 051 395 m) se nachází v severní části sledované oblasti přibližně 3 km
jiho-jiho-východně od Českého Brodu. Spadá do okresu Kolín ve Středočeském kraji. Tuchoraz
leží v rovině na vyvýšenině nad říčkou Šemberou v nadmořské výšce kolem 280 m. Geologické
podloží tvoří od spodu permokarbonský sediment, na který nasedá sediment křídový, na kterém
leží spraše (Geologická mapa ČR).
Kratochvíl pro lokalitu zmiňuje tyto minerály: azurit, bornit, chalkosin, malachit a tenorit. Dále
píše, že zde Cu-rudy nebyly dolovány (Kratochvíl 1963, 429).
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10.3 Potenciální metody výzkumu
V této části bude použita stejná strategie, která je používána při vyhledávání a průzkumu ložisek
nerostných surovin. Metody budou řazeny od těch, které jsou nejjednodušší na provedení a jsou
časově a finančně méně náročné po ty, které vyžadují mnohem více úsilí a zdrojů.
Po představení lokalit budou navrženy metody, které by bylo možné použít pro studium a lepší
porozumění využití výskytů mědi v prehistorii v oblasti v okolí Kostelce nad Černými lesy.
Oblast je pro zachování montánních památek spíše nevhodná. Kvůli intenzivním průzkumným
a těžebním pracím budou potenciální relikty starého dolování dávno zničeny.
Lokalita vhodná k dalšímu studiu by byla výskyt mědi u Tismic, protože se zde nachází raně
středověké hradiště, na kterém byly objeveny pravěké objekty s předběžnou datací do eneolitu
(Bc. Daniel Pilař osobní korespondence) a tato lokalita je nejblíže k pravěké sídelní oikumeně.
Dále pak lokalita Chrasť, kde byly podle literatury poprvé nalezeny minerály mědi v oblasti.
Peklov, který byl intenzivně těžen v 19. století. A nakonec jih oblasti kolem Hradových
Střimelic, kde probíhala ve středověku intenzivní těžba nejen stříbrných, ale také měděných
rud.
Podle lidarových snímků nejsou pro oko laika zřetelné žádné významné relikty na lokalitě
Tismice. U Chrasti jsou v lese jiho-západně od lokality viditelné příkré stěny a o několik set
metrů dále nejspíše konkávní tvary jam a rýh. Tyto tvary budou nejspíše souviset s těžbou v 19.
století. Podle geologické mapy je v blízkosti Chrástě také antropogenní navážka, také
pravděpodobně související s těžbou 19. století. U Peklova je vidět rozsáhlá plocha ohraničená
svahy, která by mohla být reliktem po povrchovém dobývání, které zde probíhalo v 19. století.
Také jsou na protějším svahu vidět ne moc zřetelné deprese, které by mohly souviset
s prospekcí či těžbou. U Hradových Střimelic je přibližně v místech, o kterých píše Kratochvíl,
vidět podlouhlé deprese. Východně od Stříbrné Skalice jsou v lese viditelné konkávní a
konvexní tvary, které by mohly souviset s těžbou. Všechny informace v tomto odstavci jsou jen
odhady laika na rozpoznávání povrchových příznaků těžby z lidarových snímků (DMR 5G).
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Obrázek VII: příklad lidarového snímku s potenciálním reliktem těžby. Zdroj: DMR 5G

První kroky terénního výzkumu by měly směřovat směrem k obhlédnutí vytipovaných anomálií
a určení jejich původu. Všechny lokality jsou relativně blízko od sebe a jejich objetí by bylo
možné během jednoho dne. Zjištění funkce by bylo v terénu podstatně jednodušší než jen
z lidarových a satelitních snímků. Všechny objekty jsou v lese a tím jsou kryty korunami
stromů a není možné jejich určení jen ze satelitních snímků.
Za účelem zkoumání vegetačních povrchových příznaků by bylo možné ve vhodném období
nafotit okolí výskytů pomocí dronu. Kdyby pod zemí na polích byly deprese, například po
těžbě, byly by jednoduše lokalizovány.
Dále by bylo vhodné se zaměřit na okolí lokalit výskytů, protože je zkoumaná oblast
zemědělsky využívána, je zde možné aplikovat povrchové sběry. Tato metoda je časově a
personálně náročnější, takže by bylo nutné dopředu sestavit plán, podle kterého by se dále
postupovalo. Obdělávaná pole sousedící s lokalitami by byla nejvhodnější. Podle potenciálních
nálezů strusky, zlomků rudy, střepů pravěké keramiky anebo v ideálním případě i fragmentů
pracovních nástrojů, by se daly dále zúžit zkoumané plochy.
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Pro studium reliktů v lesním prostředí by bylo možné, kromě terénního průzkumu povrchovými
sběry, využít detektorový průzkum. Ten by zároveň mohl pomoci i k poznání mladších důlních
prací.
Po dokončení povrchových sběrů by byla pomocí Gis provedena prostorová analýza nálezů a
určila by se místa s jejich akumulacemi. Tyto akumulace by se, popřípadě daly prozkoumat
kopanými sondami. Dále máme také možnost využití pro archeologii tradiční magnetometrie,
s kterou by bylo možné i v lese lokalizovat podpovrchové anomálie.
Pro analýzu oblasti, jako celku, by bylo možné využití geochemických profilů v nivních půdách
okolo Labe severně od Českého Brodu. Těmito analýzami by bylo možné rozšířit pramennou
základnu pro Polabí. Před začátkem odebírání jader by bylo nutné analyzovat rudy ze zkoumané
oblasti, a to jak na izotopy olova, tak na stopové prvky a až podle těchto výsledků by bylo
možné se rozhodnou, zdali má smysl provádění tak náročných analýz. Podle práce K. Šulcové
pro Polabí již existuje palynologický profil od spodního glaciálu (Šulcová 2006, 25). Z jádra,
které by nemuselo sahat až do spodního glaciálu, by bylo vhodné udělat geochemický rozbor,
který by se zaměřil na izotopické složení olova a těžké kovy. S pomocí této metody by podle
mého názoru mělo být možné zjistit, jestli byly v Polabí a okolí hutněny rudy mědi. Podle
mindat.com

jsou

v malachitu

častými

stopovými

prvky

Zn,

Co

a

Ni

(https://www.mindat.org/min-2550.html). Stejně jako badatelé, kteří zkoumali nivu řeky
Wesser, by se daly v Labských nivách měřit prvky Cu, Zn a Pb, i když se olovo v rudách bude
vyskytovat až dále na jih.
Protože v Polabí lidé žili už od neolitu, bude profil pravděpodobně silně kontaminován mikro
uhlíky z každodenních aktivit. Nebylo by tedy vhodné, počítat jejich koncentrace.
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10.4 Podkrkonoší
Druhou oblastí, na kterou se zaměřím je oblast mezi Lomnicí nad Popelkou, Semily a
Vrchlabím. Studovaná oblast se nachází v západní části Podkrkonoší. V trojúhelníku, jehož
rohy tvoří tato města je několik výskytů mědi, které byly v minulosti těženy.

Obrázek VIII: Lokality v sledované oblasti 1. Čikvásky 2. Dolní Branná 3. Dolní a Horní Kalná 4. Hrabačov 5. Jilemnice
6. Košťálov7. Dolní a Horní Lánov 8. Rybnice 9. Vrchlabí. Autor: Tomáš Mladý.

10.4.1 Geografický a sídelní kontext
Studovaná oblast leží v západní části Podkrkonoší a je vymezena na východě Vrchlabím a na
západě Semily a Lomnicí nad Popelkou. Oblast leží v nadmořské výšce od přibližně 300 m u
Semil do 700 m u Vrchlabí. Geomorfologicky spadá do Krkonošsko-Jesenické subprovincie a
Krkonošského podhůří (Geomorfologická mapa ČR). Geologický podklad zde tvoří
permokarbonské sedimenty a vulkanity. Na západě, jiho-západě a jihu jsou zde
svrchnokarbonské bazaltandezity (melafiry) stupně westphal, ve zbytku oblasti jsou od západu
spodnopermské pískovce vrchlabského souvrství, spodnopermské pískovce a tufy
prosečenského souvrství, spodnopermské slínovce, vápence a prachovce prosečenského
souvrství, spodnopermské aleuropelity a pískovce chotěvického souvrství a u Vrchlabí jsou
spodnopermské aleurity a pískovce vrchlabského souvrství (Geologická mapa ČR). Půdní
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pokryv oblasti tvoří kambizemě (Půdní mapa Libereckého kraje). Sledovaná oblast spadá do
povodí Labe. Potenciální přirozenou vegetací oblasti jsou bikové bučiny (Mapy potenciální
přirozené vegetace).
10.4.2 Geologie a geneze rud
Oblast leží na západě podkrkonošské pánve na horninách, která již byly popsány v kapitole
geografický a sídelní kontext (Geologická mapa ČR).
Podle Bernarda a Pouby jsou výskyty v oblasti sedimentárního původu. Rudní minerály jsou
často koncentrovány v určitých polohách, a to organogenní sedimenty a poté na sedimenty
písčito-jílovité. Rudy se převážně vyskytují v karbonských vrstvách a vznikaly hlavně během
sedimentace a byly dále přepracovány během diageneze. Ložisko rud u Rybnice je jediné
hydrotermálního původu a souvisí asi s permskými melafiry (Bernard, Pouba 1986, 139,259260).
10.4.3 Historie oblasti
Z Českého ráje a okolí Turnova, nacházející se přibližně 15 km od sledované oblasti, se
zachovaly známky o osídlení z pozdního paleolitu a mezolitu. Lidé zde využívali abri a v
krajině výrazné lokality. Z Českého ráje pochází velké kolekce mezolitické kamenné štípané
industrie (Šída, Prostředník 2007, 445-447).
Osídlení se v oblasti poprvé objevuje v neolitu v okolí Semil, Jilemnice, Lomnice nad Popelkou
a Vrchlabí (Kuna 2016, 25). Z neolitu pocházejí sídelní areály v Turnově Maškových
zahradách, které náleží kultuře s lineární keramikou a kultuře s keramikou vypíchanou (Pavlů,
Zápotocká 2007, 25). V eneolitu je osídlena oblast mezi Semily a Jilemnicí a dále oblast jižně
od Vrchlabí. Zbytek oblasti je osídlen až v raném a vrcholném středověku (Kuna 2016, 25).
Studovaná oblast nebyla z většiny osídlena až do středověku, ale v jejím okolí žili lidé dlouhá
tisíciletí a díky řekám, které se zařezávají do krajiny, byl pravděpodobně zjednodušen přístup
k výskytům mědi, které na dalších stránkách představím.
10.4.4 Čikvásky
Čikvásky (-668 149 -996 987 m) se nacházejí na západě sledované oblasti přibližně 3 km jihovýchodně od Semil. Čikvásky spadají do okresu Semily v Libereckém kraji. Obec leží
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v nadmořské výšce 470 m na vršku nad řekou Oleškou. Geologické podloží tvoří
svrchnokarbonské sedimenty a vulkanity (Geologická mapa ČR).
Kratochvíl píše o výskytech minerálů, azurit, chalkosin, malachit a tetraedrit. Dále k lokalitě
dodává, že zde byly bezvýsledně kutány měděné rudy. Cu rudy se nacházejí v lupcích v nadloží
uhelné sloje (Kratochvíl 1957, 289).
O. Polak píše hlavně o uhelných slojí u Čikvásek, ale zmiňuje také, že při stavbě železničního
zářezu bylo naraženo na jílovitou břidlici obsahující minerály mědi a zbytky rostlin (Polak
1858, 243).
10.4.5 Dolní Branná
Dolní Branná (-652 803 -997 962 m) se nachází na východě studované oblasti, přibližně 3 km
jiho-jiho-západně od Vrchlabí. Obec spadá do okresu Trutnov v Královehradeckém kraji. Dolní
Branná leží na potoce Sovinka v nadmořské výšce kolem 430 m. Geologickým podkladem jsou
na lokalitě kvartérní náplavy, pod kterými leží aleuropelity, pískovce a tufy ze spodního permu
(Geologická mapa ČR).
Podle Kratochvíla se zde nacházejí azurit, chalkosin, malachit a ryzí měď. Autor dodává, že
zde byly měděné rudy těženy, a to mezi Dolní Brannou a Kunčicemi (Kratochvíl 1957, 148).
Popis lože rud má ve své práci Katzer. Píše zde, že se měděné rudy vyskytují v částečně šedých
a částečně černých břidlicích, jako jednotlivé vrstvy. O koncentraci říká, že se vyplácí její těžba,
a také že zde probíhala těžba již v dřívějších časech (Katzer 1892, 1225).
Severo-severo-západně od Dolní Branné je Horní Branná. Kratochvíl o této lokalitě píše, že zde
jsou měděné rudy v nevelkém množství (Kratochvíl 1957, 148).
10.4.6 Dolní a Horní Kalná
Dolní Kalná (-650 395 -1 003 223 m) se nachází přibližně 7 km jižně od Vrchlabí. Horní Kalná
(-651 316 -1 001 217 m) leží severo-severo-západně od Dolní Kalné, protože jsou obě obce
propojeny, budou v této práci, stejně jako v díle J. Kratochvíla, zpracována dohromady. Obce
spadají do okresu Trutnov, v Královehradeckém kraji. Dolní a Horní Kalná leží na Kalenském
potoce v nadmořské výšce kolem 370 m. Geologický podklad tvoří kvartérní říční sediment,
pod kterým leží svrchnopermské aleurity, prachovce a vápence (Geologická mapa ČR).
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J. Kratochvíl zmiňuje tyto minerály mědi, azurit, chalkopyrit, chalkosin, malachit, tennantit a
tenorit. Autor dodává, že zde byla měď dobývána, práce lokalizuje mezi Horní Kalnou a Zálesní
Lhotu. Píše, že zde byly těženy měďnaté břidlice, měď a rudy mědi. Oxidy mědi a chalkosin
tvořili lože mocné 2 m. Malachit a azurit se nacházely v šedých břidlicích. V dole vytesaný
letopočet 1862 (Kratochvíl 1960, 167-169). Katzer o výskytu rud píše, že v šedé břidlici se
nachází malachit a azurit, kdežto v černé chalkosin (Katzer 1892, 1224).
10.4.7 Hrabačov
Hrabačov (-658 494 -994 046 m) se nachází severně od Jilemnice na řece Jizerce. Obec spadá
do okresu Semily v Libereckém kraji. Hrabačov leží v nadmořské výšce kolem 430 m a
geologický podklad je tvořen nezpevněnými kvartérními sedimenty, které překrývají
aleuropelity a pískovce spodního permu (Geologická mapa ČR).
Podle Kratochvíla se v Hrabačově vyskytuje azurit, chalkosin a malachit. Kratochvíl doplňuje,
že se zde ložisko rud mědi vyskytuje v komplexu vrstev břidlice a pískovce. Podle autora je
ložisko u Hrabačova jedno z nejvydatnějších v oblasti. V minulosti zde byly doly na měděné
rudy, které dokonce obsahovaly i stříbro (Kratochvíl 1958, 237-238). Katzer zmiňuje, že zde
těžba probíhala od začátku padesátých let 19. století (Katzer 1892, 1224).
10.4.8 Jilemnice
Jilemnice (-658 725 -995 475 m) se nachází přibližně 11 km od Semil v okrese Semily
v Libereckém kraji. Jilemnice leží na potoce Jilemka v nadmořské výšce kolem 450 m.
Geologickým podkladem lokality jsou nezpevněné kvartérní sedimenty, pod kterými se nachází
aleuropelity s polohami pískovců a tufů ze spodního permu (Geologická mapa ČR).
Kratochvíl píše o těchto minerálech mědi, azurit, bornit, chalkopyrit, chalkosin, malachit, ryzí
měď, tenorit a tetraedrit. Rudy se nacházejí v okolí vrchu Kozince, který leží přibližně 2 km
severo-západně od Jilemnice. Cu-rudy jsou ve vrstevnatých pískovcích. V pískovcích se
nachází jen malachit, v lupcích zase jen azurit. Cu-minerály se koncentrují hlavně kolem zbytků
prehistorických rostlin. Rudy mědi byly těženy od roku 1859. Stejně jako u Hrabačova, i zde
se spolu s rudami mědi dobývalo stříbro. Kratochvíl dále zmiňuje galenit a Sb-Tetraedrit
(Kratochvíl 1960, 109-112).
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10.4.9 Košťálov
Košťálov (-666 442 -998 700 m) se nachází přibližně 6 km jiho-východně od Semil. Obec spadá
do okresu Semily v Libereckém kraji. Košťálov leží na svazích údolí řeky Olešky v nadmořské
výšce 350-400 m. Geologický podklad lokality je tvořen nezpevněným kvartérním sedimentem
překrývajícím na jihu pískovce a slepence spodního permu a na severu prachovce, jílovce a
pískovce stejného stáří (Geologická mapa ČR).
Kratochvíl z lokality popisuje minerály, azurit, bornit, chalkopyrit, chalkosin, malachit a
tetraedrit. Dodává, že zde byly při stavbě dráhy odkryty rudy. Doly zde fungovaly v roce 1870.
Ale protože zde byla jen 16 cm silná vrstva měděné břidlice, byly doly opuštěny. V lupcích se
zde nacházejí zbytky rostlin, které obsahují chalkosin a občas chalkopyrit a na povrchu a
v puklinách jsou potaženy malachitem a azuritem. Rudy obsahují 50% mědi. V rostlinných
zbytcích jsou druhotně vyloučené lístky ryzího stříbra. Doly se rozprostíraly od Pohoří přes
Košťálov ke Kundraticím. Štoly jsou na levém břehu Olešky. Podobná situace je také u
Libštátu, který navazuje na Košťálov na jiho-jiho-východě (Kratochvíl 1960, 288-290).
Reuss píše, že stříbro je zde podle barvy ryzí, a že se vyskytuje v malé míře jako malé body,
někdy jako větší lístky. Rudy mědi stříbro neobsahují. Kvůli tomu usuzuje, že se do vrstev
dostalo později (Reuss 1858, 7-8).
10.4.10 Lánov
Lánov (-647 670 -993 896 m) se nachází 2 km východně od Vrchlabí na Malém Labi. Obec
spadá do okresu Trutnov v Královéhradeckém kraji. Lánov leží v nadmořské výšce od 420 do
460 m na nezpevněném kvartérním sedimentu, pod kterým se nachází aleuropelity, pískovce a
prachovce ze spodního permu a dále na sever krystalické vápence a fylity ze středního devonu
(Geologická mapa ČR).
Kratochvíl z lokality popisuje tyto minerály, azurit, chalkosin, malachit a ryzí měď. Autor
doplňuje, že rudy byly těženy na levém břehu Labe. Rudy obsahovali množství stříbra. Cu-rudy
byly dále dolovány na vrchu „Na Šibenici“ (Kratochvíl 1961, 8-9).
10.4.11 Rybnice
Rybnice (-666 274 -993 570 m) se nachází přibližně 4 km východně od Semil. Obec spadá pod
okres Semily v Libereckém kraji. Rybnice leží na svahu nad pravým břehem Jizery
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v nadmořské výšce od 350 do 480 m. Geologický podklad je tvořen kvartérními nezpevněnými
sedimenty, které překrývají svrchnokarbonské vulkanity a aleuropelity s pískovci ze spodního
permu (Geologická mapa ČR).
Podle Kratochvíla se na lokalitě nachází, azurit, bornit, chalkopyrit, chalkosin, malachit a
tenorit. Autor dále píše, že doly na Cu-rudy se nacházeli mezi Příkrým, Rybnicí a Škodějovem
a jsou vázány na okraj permokarbonu. Rudy se nacházejí na kontaktu fylitu a slepence. Dále
jsou také v pískovcích, slepencích a lupcích. Ve svrchních partiích se nacházejí azurit a
malachit a v hlubší části se nacházejí chalkosin a bornit. Těžba zde podle Kratochvíla probíhala
již v roce 1636. Kromě rud Cu se na lokalitě nachází také Ag, Pb a Sb (Kratochvíl 1962, 466468).
10.4.12 Vrchlabí
Vrchlabí (-651 256 -994 362 m) se nachází přibližně 7 km od Jilemnice a spadá do okresu
Trutnov v Královéhradeckém kraji. Město leží na Labi v nadmořské výšce okolo 460 m.
Geologickým podkladem lokality jsou kvartérní nezpevněné sedimenty, pod kterými se
nacházejí z jihu spodnopermské sedimenty, které dále na sever dosedají na sedimenty svrchního
karbonu. Na severu jsou fylity a zelené břidlice ze středního devonu (Geologická mapa ČR).
Kratochvíl píše, že se na lokalitě vyskytují, azurit, chalkopyrit, chalkosin, malachit, tenorit a
tetraedrit. Autor dodává, že zde byly doly na zlato se stříbrem a na měděné rudy. V mědi byly
až 3 % stříbra. Toto stříbro je obsaženo v chalkosinu. Tetraedrit, vyskytující se v permu, také
obsahuje stříbro. Bylo zde rýžováno zlato, ale stopy už nejsou znatelné (Kratochvíl 1964, 222225).
O dolech se zmiňuje F. Pošepný. Píše, že doly fungovaly od roku 1534, těžba měděných rud se
ale nezmiňuje. Kvůli tomu, že zde nebyly dosti kovnaté rudy a stříbro nešlo oddělit od mědi,
byly doly opuštěny (Pošepný 1861, 388).
10.5 Potenciální metody výzkumu
V této oblasti probíhala několik staletí těžba, která mohla navazovat na starší práce. Proto asi
oblast nebyla příliš vhodná pro zachování reliktů těžby.
Potenciální horníci v pravěku pravděpodobně postupovali podél řek. Ze západu podél Jizery a
Olešky k výskytů mědi u Košťálova anebo dále po Jizeře k Rybnici a Hrabačovu. Z jihu po
Labi k Dolní Kalné, Dolní Branné, Lánovu a Vrchlabí.
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Podle lidarových snímků se v okolí Košťálova a Libštátu nachází několik depresí, které by
mohly souviset s těžbou. Protože ale leží v lesích, není možné jejich přesné určení. Bohužel,
kromě jediné deprese v lesním porostu východně od Vrchlabí, nebyly lokalizovány další
potenciální relikty těžby měděných rud (DMR 5G).
Tato oblast je relativně velká, při jejím průzkumu by bylo nutné se zaměřit jen na určité části.
Díky tomu, že je zkoumaná oblast intenzivně zemědělsky využívána, bylo by možné kolem
vytyčených lokalit provézt povrchové sběry. Jejich doplnění by bylo provedeno pomocí
detektorového průzkumu.
Kvůli velikosti oblasti by všechny tyto metody zabraly neúměrně mnoho času. Pro její studium
by bylo vhodné provedení geochemických a palynologických profilů. Naneštěstí, v blízkosti
studované oblasti se nepodařilo najít místa, kde by bylo možné vzorek odebrat. Horské řeky,
které oblastí protékají, materiál hlavně odnášejí a při povodních se usazují jen hrubé sedimenty.
Nejbližší místa, která by se dala použít pro odběr vzorku jsou rašeliniště v Krkonoších,
například Úpská rašelina nebo Černohorská rašelina. H. Svobodová již analyzovala jádra
z těchto lokalit a zjistila, že lidé začínají do okolní krajiny přicházet až v 7.-8. století našeho
letopočtu (Svobodová 2002, 12-13). Geochemické profily z těchto lokalit by mohly napomoci
k potvrzení nebo vyvrácení hypotézy o těžbě místních zdrojů v pravěku. Kvůli vzdálenosti, ale
není jisté, zdali by se hutnění malého množství rud ukázalo jako anomálie v profilu.
Výzkum v oblasti Podkrkonoší by bylo zřejmě velice složité realizovat. Zato by ale dosažené
informace určitě pomohly při zodpovídání otázky využití domácích zdrojů mědi v pravěku.
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11 Závěr
V první části práce, po definování pojmu ložisko, je shrnut vývoj těžby surovin, který vedl až
k hlubinné těžbě mědi na lokalitách jako je Rudná Glava anebo Mitterberg. Tyto a další lokality
jsou v této části popsány a je poukázáno na relikty a artefakty, které po pravěké těžbě zůstávají.
V druhé části jsou popsány metody, používané k výzkumu rud mědi a artefaktů z mědi
vyrobených. Na článcích jsou zde ilustrovány tradiční i netradiční metody, které jsou v dnešní
době badateli používány. Každá metoda je následně zhodnocena z pohledu České republiky.
Dále byla zpracována podstatná část této práce – databáze výskytů mědi a jejích minerálů
v Čechách. Podle Topografické mineralogie Čech od J. Kratochvíla, byla vybudována databáze,
ve které jsou lokality spojené s minerály mědi a dalšími podstatnými informacemi. Vše je
možné jednoduše zobrazit a prohlížet v Gis. Díky této databázi je možné jednoduše porovnávat
výskyty Cu-rud, podle Kratochvíla s mapami pravěkých lokalit nebo depotů.
V poslední části jsou informace z textové části a z databáze propojeny. Jsou zde popsány oblasti
s výskyty mědi, a to okolí Kostelce nad Černými lesy a oblast mezi Vrchlabím, Semily a
Lomnicí nad Popelkou. Ke každé z nich je popsán možný průběh výzkumu, který by
potenciálně dokázal určit, zdali v dané oblasti byla měď těžena a zpracovávána.
Okolí Kostelce nad Černými lesy se podle indicií zdá býti příhodnější pro pravěkou těžbu.
V blízkosti studované oblasti je pravěká sídlištní oikumena a některé významné pravěké
lokality jako Skalka u Velimi. Také je oblast přístupnější a Cu-rudy zde vycházejí na povrch.
Oproti tomu oblast v Podkrkonoší, kde palynologické profily ukazují na osídlení až od raného
středověku, není tolik nadějná. Kvůli obtížnosti terénních výzkumů v této oblasti a novodobé
těžbě, která mohla staré práce překrýt, by bylo prokázání nebo vyvrácení hypotézy složité.
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