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OSMÝ WORKSHOP STARÉHO ŽELEZÁŘSTVÍ
A ŠESTNÁCTÉ SETKÁNÍ VE STŘEDNÍ ČÁSTI
MORAVSKÉHO KRASU VE STARÉ HUTI
U ADAMOVA (25. AŽ 28 KVĚTNA 2016)
Ondřej Merta

Ve dnech 25. až 28. května 2016 proběhl v areálu Staré huti u Adamova další z Workshopů starého železářství, jejichž cílem je osvojování
si starých železářských technologií a následně i akce pro veřejnost mající informovat o staré železářské, uhlířské a vápenické tradici krajiny
Moravského krasu.

Klíčová slova: železářské pece – milíř – experimentální archeologie – Moravský kras
THE EIGTH WORKSHOP OF ANCIENT METALLURGY AND THE SIXTEENTH MEETING IN THE CENTRAL PART OF THE MORAVIAN
KARST AT THE OLD IRONWORKS near ADAMOV (25TH –28TH MAY 2016)
In the timespan from the 25th to the 28th May 2016, yet another workshop regarding ancient metallurgy took place, the aim of which is to
to get acquainted with the old iron smelting technologies followed by public demonstrations aimed at informing the public about the old
iron-, charcoal- and limemaking tradition in the Moravian Karst.
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S přípravou obou jarních akcí bylo, jak je obvyklé, nutno započít
již v předstihu, neboť je zapotřebí přivést stavební materiál pro
znovuvybudování replik kusových železářských pecí a připravit
železnou rudu. U rudy spočívá příprava v jejím obstarání – nejlépe nasbírání rudy autentické, ale v případě nouze i získání rudy
„komerční“, používané ve slévárnách k přidávání do taveného
materiálu. Tuto rudu je dále nutno vypražit na ohni a následně
podrtit na žádoucí frakci, tedy velikost menší lískového oříšku,
případně i velmi hrubého písku. Oproti tomu je stavba či oprava
pecí – nedošlo-li k přílišnému poničení počasím a návštěvníky –
poměrně jednodušší činností.
Vypražena byla dvojice rud – hematit používaný v současném hutnictví (do směsi „na krásu“ určené pro ukázkové tavby pro veřejnost, kdy je žádoucí dosáhnout kvalitního výsledku) a limonit
z oblasti Rudky u Kunštátu, který pro své aktivity dle archeologických nálezů využívali již raně středověcí hutníci. Pražení samozřejmě proběhlo separátně a byl na při něm spálen 1 prostorový
metr tvrdého dříví. Pražená ruda byla následně vysbírána a drcena
na požadovanou velikost. Drcení probíhalo výrazně snadněji
u limonitu, který se po důkladném pražení rozpadá.

V sobotu 21. května bylo započato se stavbou milíře. Ten je
v posledních letech stavěn výhradně z tvrdého dřeva (buk, habr,
jasan) dodaného v metrových štípách. V pondělí 23. května krátce
po poledni došlo k zapálení milíře a v tentýž den proběhly i první
dvě tavby v kusových železářských pecích, neboť stanovený
program by nebylo možné realizovat pouze v rámci třídenního
workshopu. Tavby provedené během sobotní akce pro veřejnost jsou tavbami ukázkovými, podřízenými kvalitnímu výsledku
a danému časovému programu a získané informace nejsou zcela
směrodatné.
Použitými hutnickými aparáty byly opět repliky raně středověkých kusových pecí s tzv. tenkou hrudí datované do 9. století,
nalezené v hutnické dílně v olomučanském polesí (huť U obrázku,
lesní oddělení 98/1) ve vzdálenosti 2 km od Staré huti. Trojici pecí
s tenkou hrudí (pece č. 1, 3 a 4; pec č. 2 nebyla opravena a využita) doplnila šachtová volně stojící pec a „maďarská“ pec stavěná
kolegy z Maďarska též podle raně středověkého vzoru (typ „fajszi“).
V pondělí i úterý proběhlo po dvou tavbách, jejichž výsledky
nebyly příliš spektakulární. Zkoušena byla ruda z Rudky u Kunštátu,
která se ukázala svým složením pro kusové pece ne zcela vhodnou.
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Obr. 1: Stará huť u Adamova, květen 2016. Při teoretické části železářského workshopu je jako přednáškového sálu využito expozice
v budově „Kameňáku“. Zde přednes Dominika Tally na téma těžby „lotrinské minety“ v Neuve Maisons. Foto Martin Barák

Tedy ta, kterou jsme nasbírali v místech novověkého dolování,
neboť z okolí Rudky jsou doklady raně středověkého železářství
a staří hutníci si jistě dokázali najít rudu malým kusovým pecím
vyhovující, případně byla tato již v minulosti vytěžena. Ve středu
25. května započal vlastní železářský workshop. K práci byla připravena kovárna – přivezen byl měch, špalek a kovadlina a upravena výheň. Opět proběhla dvojice taveb (pece 3 a 4, tak jako
v předchozích dnech), tentokráte za účelem testu rud dovezených
kolegy z Českého lesa a Českého Švýcarska. Večer jsme si promítnutím fotografií připomněli již proběhlé ročníky workshopů i sobotních Setkání a také vlastní neúspěšné začátky.
Ve čtvrtek 26. května byly v pecích s tenkou hrudí provedeny tři
tavby. Tentokráte se vsázkou staly okuje s různým přídavkem rudického písku jako struskotvorné přísady. Důvodem použití tohoto
netradičního materiálu je nahromadění velkého množství okují
v kovářských dílnách při intenzivní práci a předpoklad jejich dalšího
smysluplného využití. Maďarští kolegové opravili svoji loňskou pec
a Slovinci se ujali rozpadlé pece šachtové, na níž provedli pohledný
„facelift“. Zde bylo možné si uvědomit to, jak nejspíše každý hutník-experimentátor prochází různými stupni vývoje, z nichž jeden
by bylo možno nazvat pubertálním. V něm svou pec opatřuje obličejem, poprsím, atd. Kovář pracoval na loňské železné lupě. Večer
proběhla teoretická část workshopu: Dominik Talla představil lotrinskou minetu (železnou rudu) a její dolování v Neuve Maisons poblíže
Nancy, Adam Thiele a Jiří Hošek přiblížili metalurgickou analýzu
dvojice středověkých nožů z archeologického nálezu v Chorvatsku
s možným vztahem k českým výrobním centrům, Ivan Hrovatin nastínil stav výzkumu železářských strusek ve Slovinsku a Mark Haramza
záštity maďarských raně středověkých šavlí a jejich konstrukci.
V pátek 27. května provedli slovinští a maďarští kolegové po jedné
tavbě, domácí tým se v tento den taveb zdržel, neboť se začalo nedo-

stávat dřevěného uhlí z tvrdého dřeva (část byla rezervována na
sobotu) a zbytek několik let starého smrkového se ukázal být nevhodným (je o poznání méně výhřevné) a nové uhlí bylo doposud v milíři.
V kovárně pokračovala práce na zpracování železné lupy.
V odpoledních hodinách začaly přípravy na sobotní akci pro veřejnost a večer pěkně, vydatně a rychle zapršelo. To, že je areál Staré huti
u Adamova samá struska, člověk v případě jakéhokoliv kopání do země
neocení, ale po takovémto dešti ano – voda se velmi rychle vsákne.
Na Workshop starého železářství navázalo v sobotu 28. května
16. setkání ve střední části Moravského krasu. Návštěvníci mohli
sledovat tavbu ve dvou pecích s tenkou hrudí – domácí tým provozoval pec č. 3, v níž byla tavena směs „na krásu“, tedy 50% místního
limonitu a 50% hematitu získaného ve slévárně. Směs na krásu je
užívána v rámci předváděcích taveb, kdy chceme mít jistotu kvalitního a reprezentativního výsledku. Pec č. 1 obsluhovali členové
Spolku archaických nadšenců ze Sebranic u Litomyšle, kteří mají
sami s tavbami bohaté zkušenosti. Zde tvořil rudní vsázku pouze
limonit a hutníci použili svůj vlastní menší měch.Oba výsledky byly
pěkné. V případě pece č. 3 bylo vsazeno celkem 25 kg rudy. V poslední
době je vsázka obvykle tvořena 15 kg, avšak zde se hezky ukázalo
úskalí ukázkových taveb, které by měly začít i skončit v určitou, programem danou hodinu. Jenže pec (či milíř atd.) si běží dle svého
a na program nehledí. Tavba tentokráte probíhala rychle a tak byla
vsázka větší nežli obvykle. Výsledkem byla velká houba, po vylomení z pece okamžitě hutněná na dřevěném špalku. Takto vzniklá
železná lupa má hmotnost 7,49 kg. I tavba v peci č. 1 byla úspěšná
a reprezentativní. Slovinští kolegové přidali v sobotu do úplné sumy
15 letošních jarních taveb v Josefově (Staré huti) další dvě. Kováři
vedení Janem Lokajíčkem v kovárně pilně kovali, vápeníci v čele
s Petrem Kosem vybírali pálené vápno a hasili jej (o vápenické části
jarních akci se dočtete v samostatné zprávě), kovolitec Michal Daňa
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Obr. 2: Stará huť u Adamova, květen 2016. Pec s tenkou hrudí během
tavby, před hrudním štítkem tuhne koláč vypuštěné strusky.
Foto Martin Barák
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odléval drobné předměty z bronzu a cínu a uhlíři rozebrali celý milíř,
z nějž bylo získáno 32 pytlů uhlí. Vyhrabané uhlí muselo být kropeno
vodou, neboť nebylo dostatečně vychladlé – opět příklad nepřizpůsobivosti technologických pochodů probíhajících různou rychlostí za různých podmínek. Dle vrchního uhlíře Jiřího Kadery by byl
ideálně zapotřebí ještě alespoň jeden den (před několika lety bylo
hotovo ve čtvrtek ráno a rychle se stavěl ještě malý milířek, aby bylo
co v sobotu ukazovat).
Skupina living history DAGA, specializující se na raně středověké
Slovany, předváděla další řemesla a dovednosti spadající do daného
období – rozdělávání ohně, soustružení dřeva, znalosti hlaholice,
různé textilní výzdobné techniky, rytí a tepání kovu. Divácky nejvděčnější však bylo hrubé násilí provozované za pomocí mečů, seker
a jiných vhodných předmětů. Jako vloni bylo součástí programu
přiblížení pohřebních zvyklostí. Bylo možné také sledovat opracování kmene do podoby božstva Svantovíta. To bylo v podvečerních
hodinách usazeno na určené místo na okraji železářského okrsku.
Kolegové z Technického muzea připravili na sobotu zejména pro dětské
návštěvníky různé poznávací úkoly a obsloužili též mletí obilí na ručním
mlýnku. Autobus ze sbírek muzea dopravoval v hodinových intervalech
návštěvníky akce od vlaku v Adamově a zpět, v některých případech
až k jeskyni Výpustku.Prezentovali se opět i adamovští včelaři s připomenutím příspěvku Adamova k ustrojení včelích úlů.
Sobotní den pěkně zakončil liják, který byl ještě lepší než ten páteční,
a museli jsme si poblahopřát k včasnému uklizení uhlí pod střechu.
Déšt pěkně zalil i milířiště a vyhasil vápno, takže vápeníkovi ušetřil
mnoho práce.
V neděli jsme po úklidu mnohého nářadí i samotného místa mohli
konstatovat spokojenost s průběhem jarní akce a začít se těšit na opětovné setkání příští jaro.

Obr. 3: Stará huť u Adamova, květen 2016. Adam Thiele provádí během tavby drobnou úpravu na měchu. Foto Martin Barák
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Obr. 4: Stará huť u Adamova, květen 2016. Tavba v šachtové peci, zcela vzadu kouří milíř. Foto Martin Barák

Obr. 5: Stará huť u Adamova, květen 2016. Kovářské zpracování železné lupy. Foto Martin Barák
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Obr. 6: Stará huť u Adamova, květen 2016. Po vytažení z pece č. 3 je v sobotu 28. května na dřevěném špalku kována železná houba.
Foto Martin Barák

Obr. 7: Stará huť u Adamova, květen 2016. Chladnoucí železná lupa o hmotnosti 7,49 kg – produkt ukázkové tavby.
Foto Martin Barák
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Obr. 8: Stará huť u Adamova, květen 2016. Rozebíraní milíře Jiřím Kaderou a Eduardem Tržilem. Při této činnosti jsou šátky chránící
před všudypřítomným prachem nezbytné. Foto Martin Barák

Obr. 7: Stará huť u Adamova, květen 2016. Členové družiny DAGA pracují na jedné z tváří božstva Svantovíta. Foto Martin Barák

