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Tisková zpráva: Ohlédnutí za mezinárodní konferencí k montánní archeologii Krušná krajina ─
Erz(gebirgs)landschaft ─ Ore Landscape
Ve dnech 30.–31. března 2017 uspořádal Ústav archeologické památkové péče ve spolupráci se Saským
zemským úřadem pro archeologii mezinárodní konferenci „Krušná krajina – Erz(gebirgs)landschaft – Ore
Landscape“. Na konferenci v kadaňském Kulturním domě Střelnice zaznělo 32 příspěvků, které seznámily
auditorium s dílčími výsledky projektu ArchaeoMontan prezentujícími současný trend komplexně pojatého
mezioborového a mezinárodního výzkumu montánních památek, jenž je hlavním motivem projektu.
Renomovaní autoři prezentovali 150 hostům konference např. první výsledky studia písemných pramenů,
připravovanou edici listinného materiálu týkajícího se hornictví, jakož i ikonografické prameny k montánní
historii a předběžné výsledky archeologických výzkumů podzemních a nadzemních stop těžby a zpracování
rud v mnoha českých a německých lokalitách. V centru zájmu tak stály výzkumy na lokalitě Kremsiger či v
saském městě Dippoldiswalde či další vývoj metod dokumentace a evidence montánněarcheologických
nálezů, jako např. využití geografického informačního systému (GIS) v montánní archeologii. Velký podíl měly
příspěvky z oborů přírodních věd, zvláště pak referáty zaměřené na výzkum životního prostředí a jeho
ovlivnění lidskými zásahy souvisejícími s rozvojem osídlení Krušných hor a intenzivní hornickou činností.
Kromě výsledků projektu ArchaeoMontan byly na konferenci prezentovány i nejnovější výzkumy z jiných
montánních oblastí, např. z Českomoravské vrchoviny. Německo-švýcarský tým autorů představil výzkumy
prehistorické těžby mědi ve Švýcarských Alpách, které v současné době probíhají na univerzitě v Curychu.
Konference proběhla v rámci projektu ArchaeoMontan 2018 – středověké hornictví v Sasku a Čechách, který je
realizovaný v Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a
Svobodným státem Sasko 2014 – 2020 a financovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.
O projektu:
Projekt „ArchaeoMontan 2018 – středověké hornictví v Sasku a Čechách“, který je financován Evropskou
unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, navázal v roce 2015 na mezinárodní projekt
ArchaeoMontan. Ten probíhal v letech 2012 až 2015 v rámci programu Cíl 3 financovaného Evropskou unií.
V současné době v projektu spolupracuje devět českých a německých institucí. V centru zájmu vědců stojí
dokumentace a interpretace stop středověkého hornictví a výzkum životního prostředí středověkých horníků.
Projektové období: 1. 9. 2015 – 31. 8. 2018. Další informace naleznete na www.archaeomontan.eu.
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