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Program mezinárodní konference k historii starého hornictví a hutnictví od pravěku do novověku

Program of International Conference of the History of Old Mining and Metallurgy 
from Prehistoric to Modern Times

Pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka a primátorky Statutárního města 
Jihlavy Karolíny Koubové

Under the patronage of the Governor of the Vysočina Region Vítězslav Schrek 
and the Mayor of the Town Jihlava Karolína Koubová

9,00 – 10,00   prezence – attendance

10,00 – 10,20  zahájení konference – opening of the conference

I. Pravěké hornictví / Prehistoric Mining 

10,20 – 10,45
Alexander Maass
Beautiful and ugly stone-tools in prehistoric mining – raw material, preparation, types and functions of few studied 
speciments

10,45 – 11,10
Simon Timberlake, Phil Andrews, John Pickin, Paul T. Craddock and Antony Gilmour:
'New Archaeological Finds of Prehistoric-Roman Mining and Smelting from Britain: A Review of the work of the Early 
Mines Research Group 2015-2021'

11,10 – 11,35
Angela Celauro, Alexander Maass and Maria Elisa Preto Gomes
Mining and quarrying landscape, mineral potential and stone tools in Tras-os-Montes (Portugal) – a preliminary 
discussion 

11,35 – 12,00
Markéta Augustýnová
Kovové slitky doby bronzové – příspěvek k poznání technologického a organizačního procesu metalurgie 
cínového bronzu
Bronze Age metal ingots – a contribution to the knowledge of the technological and organisational process 
of tin bronze metallurgy

12,00 – 13,00 přestávka na oběd – lunch break

Stříbrná Jihlava 2022

Čtvrtek – Thursday 29. 9. 2022



2

II. Zpracování železných rud / Iron Ore Extraction

13,00 – 13,25
Peter Claughton
Mining in the Mountains: the history and archaeology of iron ore extraction in Pyrénées-Orientales

13,25 – 13,50
Roman Mikulec
Raně středověká železářská produkce Boskovické brázdy
Early medieval ironmongery production Boskovice furrows

13,50 – 14,15
Josef Večeřa, Michal Zezula et al.
Železářská výroba v Malé Morávce a její surovinové zdroje
Iron production in Malá Morávka and its raw material resources

14,15 – 14,40
Jana Lochmanová
Těžba železné rudy na jihozápadní Moravě na počátku 19. století, příklad obcí Panenská a Báňovice
Iron ore mining in southwestern Moravia at the beginning of the 19th century, example of the villages 
Panenská and Báňovice

14,40 – 14,55 přestávka na kávu – coffee break

III. Doly a hornické areály v archeologickém výzkumu / Mines and Mining Areas 
in Archaeological Research

14,55 – 15,20
Nicolas Minvielle Larousse et al.
Le Minier (France, Aveyron): history and archaeology of medieval silver enterprises

15,20 – 15,45
Joseph Gauthier
Organisation of the mining exploitation on the Altenberg medieval sector (Sainte-Marie-aux-Mines, France): 
the mine Sainte-Barbe, an emblematic place

15,45 – 16,10
Lena–Berg Nilsson
Expedition Nasa�äll – revealing historical silver mining at the polar circle

16,10 – 16,35
Filip Velímský
Vrcholně středověký těžební areál u „sv. Anny“ na Grejfském pásmu v Kutné Hoře pohledem 
archeologického výzkumu
The High Medieval Mining Complex at "St. Anne's" on the Grejf Belt in Kutna Hora by the Archaeological Research

IV. Historický výzkum hornictví / Historical Research of Mining

16,35 – 17,00
Stanislav Vohryzek
Možnosti použití nejstarší havlíčkobrodské městské knihy jako pramene k dějinám brodského revíru 
Using of the oldest Havlíčkův Brod town book as a source for the history of the Brod ore district

17,00 – 17,25
Martin Štefánik
Komorský gróf a jeho pôsobenie v stredoslovenskej banskej oblasti v XIV. storočí
The Count camerarius and his work in mining in Central Slovakia in the 16th century
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17,25 – 18,00 Posterová prezentace / poster presentation

Radnice, Masarykovo náměstí č. 1, gotický sál / Town hall, Masaryk Square 1, gothic hall

18,00 – 18,15
úvodní proslovy
introductory speeches

18,15 – 18,30
David Zimola
Deset ročníků konference Stříbrná Jihlava
Ten years of the conference Silver Jihlava

18,30 – 19,00
Zdeněk Laštovička
Drahé kameny Vysočiny na insigniích Vysoké školy polytechnické Jihlava
Precious stones of the Bohemian-Moravian Highlands on the insignia of the College of Polytechnics Jihlava

19,00 – 21,00 LA BILANCETTA – koncert středověké hudby / concert of medieval music

21,00  prohlídka radnice / tour of town hall

V. Historická hornická krajina / Historical Mining Landscapes

8,00 – 8,20
Stanislav Houzar
Prezentace knihy Historické dolování drahých kovů na Českomoravské vrchovině
New book „Historical Mining of Precious Metals in the Bohemian-Moravian Highlands“

8,20 – 8,45
Kryštof Derner, Jiří Crkal et al.
Enviromentální výzkum v hornickém revíru Přísečnice (2016–2020)
Enviromental research in the mining region Přísečnice (Preßnitz)

8,45 – 9,10
Christiane Hemker
Over the Ore Mountain Ridge - Mining Archaeology in the World Heritage Site 
“Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří”

9,10 – 9,35
Christiane Hemker, Klaus Cappenberg and Stephan Johl 
Future forest rooted in the past. The ArchaeoForest Project: Archaeological wood as a data supplier 
for climate-ecological forest restructuring

9,35 – 9,55 přestávka na kávu – coffee break

VI. Technika na dolech, v úpravnách a na hutích / Technology in the Mines, Processing Plants 
and Smelters

9,55 – 10,20
Jean-Charles Méaudre, Florian Téreygeol, Manon Gosselin and Philippe Dillmann
Study of the medieval mining tools of Castel-Minier (Pyrenees) in the French context between the 13th 
and 15th centuries

Pátek – Friday 30. 9. 2022
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10,20 – 10,45
Petr Hrubý, Jakub Těsnohlídek et al.
Havlíčkův Brod, úpravna rud a huť ze 13.–14. století na Stříbrném potoce 
Havlíčkův Brod, ore processing and smelting site of the 13th and 14th centuries on the Stříbrný (Silver) stream

10,45 – 11,10
Šárka Juřinová a Jan Vizner
Voda a zlato. Zaniklá technická vodní díla v Jílovském zlatorudném revíru
Water and gold. Defunct technical water works in the gold mining district of Jílové

11,10 – 11,35
Jozef Labuda a Dávid Augustín
Štiavnické Bane – recyklácia/?/ časti rudného mlyna zo 14. storočia v gápli z 18. storočia
Štiavnické Bane – recykling/?/ parts of the ore mill from 14th century in the „gápel“ of the 18th century

11,35 – 12,00
Florence Maqueda, Florian Téreygeol, Eddy Foy and Manon Géraud
Innovation around silver refining at Castel-Minier (2nd half of 14th century, French Pyrénées)

12,00 – 13,00 přestávka na oběd – lunch break

VII. Archeometrie ve službách výzkumu hornictví a surovin /Archeometry in Mining 
and Raw Materials Research Services

13,00 – 13,25
Michal Vopálenský a Ivana Kumpová
Využití rentgenové tomografie při zkoumání geologických a archeologických objektů
The use of X-ray tomography in the examination of geological and archaeological objects
 
13,25 – 13,50
Renata Czech-Błońska and Rafał Siuda
Beads from the 11th century cemetery in Bodzia - the earliest evidence of arsenic glaze production in Europe

VIII. Koncový článek operačního řetězce: mince a kovové artefakty / The End Link 
of the Chaîne Opératoire: Coins and Metal Products

14,10 – 14,25
Władysław Duczko, Ewelina Miśta-Jakubowska, Renata Czech Błońska and Dariusz Rozmus 
West Slavonic and Scandinavian Rus' silver jewellery of post-Moravian tradition in the 10th century European art.  

14,25 – 14,50
Jan John
Mince a historická těžba stříbra
Coins and historical silver mining

14,50 – 15,10 přestávka na kávu – coffee break

15,10 – 15,35
Šimon Kochan, Karel Malý et al.
Jihlavská královská mincovna ve 13. století – finální spotřebitel stříbra z pohledu historie, archeologie, geochemie 
a numismatiky
Royal Mint in Jihlava in the 13th century – the final consumer of silver from the perpective of history, archaeology, 
geochemistry and numismatics
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15,35 – 16,00
Petr Hejhal a Viktor Vojtěch
Olověné kroužky se středovým otvorem ve východních Čechách – stav poznání raně středověkého artefaktu 
po deseti letech (ne)zájmu.
Flat circular shaped lead objects with a hole in East Bohemia – state of knowledge of early mediaeval artefacts 
after ten years of (dis)interest.

16,00 – 17,00  závěrečná diskuze / final discussion

17,00  ukončení přednáškové části konference / end of the lecture part of the conference

18,00  odjezd na Roštejn (Jihlava – třída Legionářů, parkoviště za supermarketem BILLA) / departure to the castle 
Roštejn (Jihlava – Legionaries Street, parking place behind supermarket BILLA)

oblečení do přírody / outdoor clothing required

18,30  pohoštění a kulturní program (Bee Band) / refreshment and cultural program (music Group Bee Band)

21,00  noční prohlídka hradu (nové expozice) / night tour of the castle (new expositions)

23,30  odjezd do Jihlavy – departure to Jihlava
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Sobota – Saturday 1. 10. 2022
         
Exkurze: Jihlava – Jemnice – Jihlava
Excursion: Jihlava – Jemnice – Jihlava

8,00
odjezd na exkurzi do Jemnice
Jihlava, třída Legionářů, parkoviště za supermarketem BILLA
Departure for an excursion to Jemnice
Jihlava, Legionaries Street, parking place behind supermarket BILLA

9,00 – 12,00 
Jemnice Podolí – prohlídka důlního díla Terezie a štoly Jana Nepomuckého, 
Jemnice Podolí – tour of the Terezia mine and gallery of Jan Nepomucký 

Na prohlídku důlního díla postačí pevná obuv, do štoly Jana Nepomuckého budete potřebovat holínky a montérky 
na převlečení. Helmy máme zajištěny.

For a tour of the Terezia mine are sturdy shoes sufficient. You need high boots and overalls for a visit 
the gallery of Jan Nepomucký. Helmets are provided.

Prohlídka kostela sv. Jakuba na Podolí v Jemnici
Tour of the St. James church

12,00 – 13,00
Oběd v restauraci U sv. Víta
Lunch in the restaurant „U sv. Víta“

13,00 – 14,00
Prohlídka expozice v bývalém špitálu s kaplí sv. Alžběty v Jemnici Na Podolí
Tour of the exhibition in the former hospital with the chapel of St. Elizabeth in Jemnice Na Podolí 

14,00 – 15,00
Přesun z Jemnice do Jihlavy
Transfer from Jemnice to Jihlava

15,00 – 17,00
Prohlídka povrchových důlních děl u Zborné u Jihlavy (vrch Rudný – Schatzberg, šachta sv. Jiří)
Tour of the surface mining works near Zborná (Rudný Hill – Schatzberg, shaft of St. George)

17,00
Ukončení konference v Jihlavě (třída Legionářů, parkoviště za supermarketem BILLA)
Termination of the conference in Jihlava (Legionaries Street, parking place behind supermarket BILLA)


