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Těžba zlata na Manětínsku
Gold mining in the region of Manětín
Taťána Rovnerová

Katedra archeologie ZČU Plzeň, Sedláčkova 15, Plzeň, CZ – 306 14; e-mail: rovnerova@g-plasy.cz
Abstract: This paper summarizes the results of the diploma thesis, which describes gold mining in the region of Manětín. There was used an efficient
method to identify and describe the relics of mining in terrain and the obtained results were entered into the GIS, through which the spatial relations were
represented. Synthesis and consequent interpretation was then able to recognize the different features of raw material extraction by types of relics and
their position in terrain. Further exploration of cartographic sources identified other potential mining areas in the vicinity of Manětín, which subsequent
cursory research has confirmed. Range of the identified mining relics in the region of Manětín has thus increased several times. Finally, gold mining was
set in the context of settlement and land use in Manětín region from prehistoric to modern times.
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Úvod
Pozůstatky staré těžby zlata na Manětínsku stály i přes
značný rozsah a poměrně dobré zachování v terénu stra‑
nou výraznějšího zájmu archeologů. Celý montánní reliéf
je situován na zalesněném území, kde v posledních letech
probíhá velmi intenzivní těžba dřeva. Cílem diplomové
práce, jejíž závěry shrnuje tento příspěvek, byl povrcho‑
vý průzkum reliktů po těžbě zlata, které se nacházejí jižně
od Manětína mezi obcemi Lipí a Nečtiny, v okolí osady
Spankov a na Zlatém potoce u osady Hůrky (viz obr. 1).
Východiskem pro výběr zájmového území pro provedení
podrobného povrchového průzkumu byla mapa starých pra‑
cí, jež vznikla při geologickém průzkumu lokality v 70. le‑
tech 20. století. Významným pramenem při interpretaci dat
nasbíraných během terénního povrchového průzkumu byly
historické mapy I., II. a III. vojenského mapování. Studium
kartografických pramenů nakonec přispělo k identifikaci
dalších, dosud nezaznamenaných lokalit s pozůstatky mon‑
tánní činnosti v okolí Manětína.
Charakteristika manětínského
mikroregionu
Nejstarší doklady antropogenní přítomnosti v oblasti
Manětínska jsou doloženy z období středního eneolitu. Sto‑
py výraznější lidské aktivity jsou datovány do mladší doby
bronzové. V  té době byla osídlena nedaleká stolová hora
Vladař, spadají sem i objevené knovízské sídliště a pohře‑
biště Manětín‑Brdo (Chytráček et Šmejda 2005). Od HaD
nabývá osídlení regionu na intenzitě, o čemž svědčí archeo‑
logické nálezy objevené na opevněném areálu na Vladaři,
na rozsáhlé nekropoli Manětín‑Hrádek (HaD–LtA) a vý‑
šinné lokalitě Nové Městečko (Soudská 1994, Chytráček
et Metlička 2004). Mezi lokalitami Vladař a Manětín-Hrá‑
dek existovaly bezpochyby pevné vazby. Lze předpokládat

určitou formu podřízenosti komunity, jež využívala nekro‑
poli Manětín-Hrádek, k výrazně opevněnému centru
na Vladaři (Chytráček et Šmejda 2005).
Dle dochovaných historických zpráv patřilo Manětín‑
sko původně panovníkovi, který jej v roce 1169 postoupil
johanitskému řádu. Johanité drželi Manětínsko až do ro‑
ku 1420, kdy jim bylo panství odňato a postupně přešlo
během staletí do vlastnictví několika šlechtických rodů –
např. Švamberkům, Hrobčickým, Lažanským. Ke zkouma‑
ným zlatonosným lokalitám měl pravděpodobně vztah také
opevněný hrádek na Špičáku u Nečtin, který byl osídlen
od 13. do 15. století (Kočka 1930).
Geomorfologicky náleží zájmové území k Manětínské
vrchovině jako nižší jednotce Plzeňské pahorkatiny, jež
patří k Poberounské soustavě (Demek et al. 1965). Maně‑
tínskou vrchovinu tvoří dvě části. Manětínská kotlina, která
má ploché dno, z něhož na jihu vystupují neovulkanické
třetihorní kuželové suky a rozsáhlé stolové hory na lávo‑
vých příkrovech (například Kozelka – 660 m n. m). Druhou
částí je Lomská vrchovina, která představuje k severu mír‑
ně odkloněnou plochou kru na karbonských sedimentech.
Největších výšek dosahuje na svém jihozápadním okraji
v temeni vrchu Lišáku (677 m n. m.) a je téměř celá pokry‑
ta lesy (Pech 1984).
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Obr. 1. Mapa osídlení regionu od pravěku a poloha zlatonosných potoků.
Fig. 1. The prehistoric settlement in the region of Manětín and the secondary Gold accumulations on the creeks.
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Geologicky je zmiňované území součástí Manětínské
pánve (220 km2), jež je dílčí částí soustavy středočeských
permokarbonských limnických pánví, oddělenou tektonic‑
kými hrástěmi proterozoika od sousedních pánví Žihelské
a Plzeňské, s nimiž v době sedimentace částečně komuni‑
kovala (Pašek 1984). Staré dobývací práce jsou omezeny
na východní polovinu jižní části, tj. na jednu třetinu její
plochy (Klomínský et al. 1980).
Zájmová oblast výskytu fosilních rozsypových akumu‑
lací zlata je budována sedimenty kladenského a týneckého
souvrství karbonu. Zlato se do sedimentačního procesu do‑
stávalo jako jedna z posledních položek karbonských se‑
dimentů (Klomínský 1978). Charakter sedimentů a jejich
uložení nasvědčuje tomu, že se jedná o výplavové kužele
říčních toků. Rozsah těchto kuželů dosahuje v oblasti Ma‑
nětína až několik kilometrů. Hlavní horniny vytvářejí řadu
pískovec – drobový pískovec – arkózový pískovec – arkó‑
za. Obsahují značnou příměs hrubých valounů, jež byly při
dobývacích pracích separovány v haldách na povrchu. Pe‑
trografické složení valounového materiálu je velmi pestré.
Převládá křemen a různé typy kvarcitů nad ostatními hor‑
ninami (ruly, vulkanity, granitiody, lydity, slepence, meta‑
bazity, pískovce, fylity; Klomínský et al. 1980). Z hlediska
zlatonosnosti mají prvořadý význam převládající polymkt‑
ní slepence, tvořící čočkovité polohy o mocnosti 1–30 m.
Staré hornické a rýžovnické práce sledují fosilně zvětralé,
zlatem obohacené výchozy (eluvia, deluvia) a kvartérní
rozsypy uvedeného souvrství. Předmětem těžby zlata byly
i bazální partie hrubozrnných slepenců s proplásty pískovců
(Klomínský et al. 1980).
Dle charakteru valounového materiálu, petrografického
složení základní hmoty slepenců a asociace těžkých mine‑
rálů lze předpokládat značně širokou a horninově pestrou
snosovou oblast tvořenou krystalinikem s plutonity a žil‑
ným doprovodem, barrandienským proterozoikem a bar‑
randienským starším proterozoikem. Hlavní směry přínosu
do sledovaných částí sedimentačního prostoru lze před‑
pokládat ze sektoru jihovýchod až jihozápad (Klomínský
et al. 1980).
Chemické složení zlata se vyznačuje vysokou ryzostí
a charakteristickou příměsí rtuti. Zlato se vyskytuje ve formě
velice drobných zlatinek, které jsou rozptýleny v celém roz‑
sahu slepencové polohy. Na 1 g zlata je třeba cca 7–10 000
zlatinek. Množství vytěženého zlata bylo odhadnuto dle ob‑
sahu zlata v původních slepencích a dle rozsahu devasto‑
vaného terénu na několik desítek kilogramů (Klomínský et
Pacovský 1988). Celková plocha zachovaných starých prací
byla odhadnuta na cca 1,25 km2. Celková plocha montánního
reliéfu však dosahuje zřejmě větších rozměrů. Topografic‑
ká mapa starých prací je uložena v souboru map závěreč‑
né zprávy dílčího výzkumného úkolu geologického ústavu,
jehož záměrem bylo zhodnotit zlatonosnost stratiformních
formací Českého masívu. Výzkum vedl v letech 1977–1979
Josef Klomínský (Klomínský et al. 1980). Na základě jeho
podnětu byly následně archeologicky zkoumány vybrané
lokality – například Křivce u Bezdružic (Kudrnáč 1991).
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Na lokalitě Manětín-Lipí byly provedeny pouze geologické
vrty, jejichž dokumentace je taktéž uložena v archívu České
geologické služby.
Zkoumání těžby zlata na Manětínsku
První písemné zmínky o těžbě zlata v okolí Manětína po‑
cházejí zřejmě až ze zápisků Mauricia Vogta (1669–1730),
řeholníka cisterciáckého kláštera v nedalekých Plasích. Zla‑
to na Manětínsku ve svých pracích zmiňují taktéž Pošepný
a Barvíř (Kratochvíl 1961). A. Beneš ve své studii o po‑
čátcích těžby a využívání tuhy a zlata dává do souvislosti
možnou těžbu zlata v okolí Manětína s nálezy na pozdně
halštatském až časně laténském pohřebišti v ManětíněHrádku. Část výbavy tamějších hrobů tvoří výrobně jedno‑
duché zlaté kroužky, zlaté jsou i části některých terčovitých
spon a byla nalezena také jedna zlatá kulička (Soudská
1994). Z uvedeného nenáročného provedení lze dle Bene‑
še usuzovat místní původ. Pohřebiště Manětín-Hrádek je
situováno v blízkosti zlatých zdrojů, jež mohly být kromě
místního výskytu železné rudy impulsem k jeho osídlení.
A. Beneš shledává možnost těžby zlata v uvedené době
dosti pravděpodobnou a hodnou podrobnějšího sledování
(Beneš 1978).
Údaje v pamětní knize (vedena od roku 1382 s přestáv‑
kami do roku 1705) města Manětína v souvislosti s možnou
těžbou a následným zpracováním železné rudy zkoumal
v 80. letech J. Čechura. Ve své studii rezignuje na výzkum
hmotných reliktů po samotné těžbě (nicméně jejich exis‑
tenci považuje za pravděpodobnou), zaměřuje se pouze
na písemné zmínky, jež by mohly těžbu rudy dokládat.
V pamětní knize se objevují údaje související s montánními
aktivitami, se zpracováním rud a s provozováním řemesel
vyrábějících kovové artefakty (Čechura 1985). Uvedené
záznamy se sice dle Čechury vztahují k těžbě železné rudy,
ale většinou se konkrétně přímo o železe nemluví. Můžeme
tedy předpokládat, že alespoň některé zprávy lze vztáhnout
k těžbě zlata z rozsypů.
Ve své syntéze o rudném hornictví uvádí Manětín J. Ko‑
řán (1988), jež připouští možnou těžbu zlata již od pozdní
doby halštatské. Také J. Majer (1991, 2004) řadí Manětín
k lokalitám, kde bylo zlato zřejmě těženo již od doby že‑
lezné. Sekundární ložiska zlata v okolí Manětína začleňují
mezi oblasti prehistorické těžby zlata taktéž Lehrberger et
al. (1997). Zlaté nálezy na pohřebišti Manětín‑Hrádek jsou
s největší pravděpodobností místní provenience (Michálek
et Fröhlich 1997, Kudrnáč et al. 1997).
Na nápadné indicie naznačující souvislost mezi osídlením
v období HaD–LtA a rozložením sekundárních ložisek zlata
upozorňují taktéž v několika studiích M. Chytráček a spo‑
luautoři (Chytráček et Metlička 2004, Chytráček et Šmejda
2005). Jako jeden z možných důkazů uvádějí vysokou ry‑
zost zlata jak u předmětů nalezených v hrobech na pohřebiš‑
ti Manětín-Hrádek (Soudská 1994), tak u zlatinek z potoků
Manětínské pánve. Na základě toho vyslovují domněnku, že
drobné zlaté šperky byly vyrobeny z místní suroviny. Nicmé‑
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ně u rozsáhlých reliktů rýžovnických prací předpokládají až
středověké stáří (Chytráček et Šmejda 2005). Společnosti,
jež v době prehistorické využívaly zdroje zlata v okolí Ma‑
nětína, mohly obývat sídlištní polohy na nedalekém opev‑
něném areálu na Vladaři, ještě blíže ke zlatým ložiskům je
situována výšinná lokalita Nové Městečko (v poloze poz‑
dějšího středověkého hradu Preitenstein), jež byla datová‑
na do HaD (Chytráček et Metlička 2004). O rýžování zlata
na Manětínsku se zmiňují též regionální badatelé, již ve 30.
letech 20. století o něm píše V. Široký (1930, 1933), v 70.
letech V. Žalman (1973) a A. Kupka (1977), naposledy
o nich publikuje I. Bukačová (1994). Jejich informace mají
ovšem jen velmi obecnou povahu, chybí konkrétnější jak
prostorová, tak časová charakteristika.
V 70. letech byl na lokalitě pod vedením J. Klomínského
z geologického ústavu proveden geologický průzkum jako
součást většího projektu, jež zkoumal zlatonosnost strati‑
formních formací Českého masívu a případné možnosti
obnovení exploatace zlata. Součástí závěrečné zprávy byla
mapa rozsahu reliktů starých rýžovnických prací, kterou
lze po provedení povrchového průzkumu terénu stále po‑
važovat zčásti za aktuální. Stěžejní informace z uvedeného
výzkumu shrnul v obsáhlé práci o zlatě v Českém masívu
P. Morávek (Morávek et al. 1992).
Způsoby dobývání zlata
Způsob těžby zlata určovala jeho přírodní ložiska. U pri‑
márních ložisek se jedná převážně o žíly křemene obsa‑
hující rozptýlené plíšky a zrnka zlata. Sekundární ložiska
jsou situována ve zlatonosných náplavech. Zdrojem zlata
v rozsypech byly prvotně denudované vrcholové části pri‑
márních ložisek s opakovanou redepozicí zlata během ge‑
ologického a morfologického vývoje oblasti (Litochleb et
al. 2007). V okolí Manětína se nachází sekundární ložisko
zlata, získávání zlata z primárních ložisek nebude tedy vě‑
nována pozornost. Historicky byla produkce zlata z rozsy‑
pových ložiskových akumulací významnější než z ložisek
primárních (Morávek 1980). Na většině sekundárních lo‑
žisek se zlato získávalo několikrát, což potvrzují písemné
zprávy, které se týkají rýžování za dobu od 16. století. Pro‑
tože technika rýžování se téměř neměnila, je velmi těžké
relikty chronologicky zařadit, což neusnadňují ani ojedině‑
lé nálezy jednotlivých artefaktů (Jangl 1980).
1. Praní zlata z povrchových nánosů
Nejstarším způsobem dobývání zlata je rýžování (praní),
proplavování štěrkopísků k oddělení těžších zrnek plíšků
zlata za pomoci dřevěné rýžovnické mísy. Při tomto způ‑
sobu byl získáván jen hrubý podíl zlata (jemné zlatinky
odplavou; Novák 1985). Zdokonalení praní zlata z povr‑
chových nánosů přineslo používání žlabů, později splavů.
Pozůstatkem zmíněné činnosti jsou protáhlé haldičky, jež
se řadí téměř rovnoběžně s korytem vodoteče. V  našich
zemích bylo zlato získáváno praním ve vodním proudu
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pomocí rýžovnické misky již v době bronzové, vrchol je
kladen do 2. poloviny 1. tisíciletí BC (Novák 1985).
2. Dobývání teras
Po vyčerpání ložisek zlata při vodoteči se vyhledávaly
zlatonosné sedimenty ukryté pod nánosy hlíny ve větších
hloubkách i vzdálenostech od vodoteče. Objektem zájmu
byly zlatonosné terasy, pozůstatky starých toků, ležící nad
dnešními koryty. Těžba v terénních partiích, jež byly pře‑
výšené nad vodotečí, je označována jako tzv. jílování, které
bylo technologicky i organizačně mnohem náročnější než
rýžování v aluviu, vyžadovalo nesrovnatelně větší koncent‑
raci lidí a kapitálu (Nováček 2001). Při dobývání teras byla
velmi důležitá voda, jež sloužila ve dvojí formě. Představo‑
vala nosné médium, ve kterém mohla probíhat gravitační
úprava (pouze v pohybující se vodě se mohly vznášet lehčí
částice jaloviny, v ní se oddělovaly od těžšího zlata). Záro‑
veň byla voda vedle lidské práce jediným zdrojem energie
pro těžbu rudniny (Jangl 1985). Dobývání na převýšených
terasách s sebou tudíž neslo nutnost budovat soustavy
umělých nádrží pro zachycení srážkových vod, rybníčků
na potocích, systémů přívodních, propojovacích a odpad‑
ních vodních struh (Litochleb et al. 2007). V místech, kde
voda nebyla dostupná, mohla být hornina pouze prvotně
rozpojována a vytříděna hrubší frakce. Poté byl materiál
transportován k vodoteči a až teprve tam byl prorýžován
(Morávek 2007).
Z ekonomických důvodů bylo někdy snadnější prová‑
dět těžbu pomocí hlubokých příkopů vedených po zlato‑
nosných strukturách. Těžní rýhy dosahovaly délek mnoha
desítek metrů, hloubek až 15 m. Postupně byla rozrušená
hornina odebírána a promývána, na konci příkopu byla
vytvořena plošina s rovným dnem, kde se hromadil těžký
podíl se zlatem. Ten byl přerýžován a lehký podíl byl odná‑
šen odtokovým kanálem níže pod těžební příkop, kde vy‑
tvářel ploché výplavové kužele jílovito‑písčitého materiálu
o mocnostech několika metrů, jež nejsou většinou v terénu
už znatelné. Jemný materiál byl splavován až do koryta
potoka, kde jej přívalové vody lehce odnesly. To vysvětlu‑
je chybějící množství hlušiny v okolí zlatodolů (Tásler et
al. 2003). Těžní rýhy mají většinou spádnicový charakter.
Od erozních rýh se liší svým ostrým (zcela jednoznačně
umělým) okrajem, skupinovým výskytem a charakteristic‑
kým rozdělováním a opětovným spojováním ramen. Antro‑
pogenní původ dokazuje taktéž absence (nebo zanedbatelné
rozměry) dejekčního kužele. Podobně i sejpy, které někdy
navazují na konec rýh, svědčí o jejich montánním původu
(Pilous 1986).
Metoda práce
Rozsah těžebních pozůstatků v okolí Manětína byl vy‑
mezen při geologickém průzkumu lokality, jejž (jak již by‑
lo zmíněno výše) v 70. letech prováděl Geologický ústav
AV ČR při řešení výzkumného úkolu, který sledoval zla‑

Acta rerum naturalium 12: 107–118, 2012

tonosnost stratiformních formací Českého masívu. Mapa
starých prací je uložena v Geofondu České geologické
služby v Praze. Dle jejího schéma vyplňují relikty po staré
těžbě území o rozloze cca 1,25 km2, které sleduje povodí
pěti drobných vodotečí jižně od Manětína. Zmíněná mapa
se stala východiskem pro prostorové rozvržení podrobné‑
ho terénního průzkumu. Mapa je bohužel přístupná pouze
v tištěné podobě, v atypickém formátu a velmi špatné kva‑
litě. Proto nebyla do tohoto příspěvku zařazena.
Využívaná sekundární ložiska zlata v okolí Manětína
kopírují povodí pěti drobných vodotečí – potok Kačina,
Malý potok, potok Bělá, Zlatý potok a bezejmenný potok
u Nového Městečka. Pro potřeby této práce bylo území
s montánními relikty rozděleno na pět částí (označení Ka‑
čina, Malý potok, Bělá, Zlatý potok, Nové Městečko), které
sledují zmiňované vodoteče (viz obr. 1). Ve všech pěti vy‑
mezených částech byl proveden povrchový průzkum, při
němž byly získány informace o základních charakteristi‑
kách montánního reliéfu.
Detailnější analýze bylo potom podrobeno území sledu‑
jící povodí potoka Kačina, kde se vyskytují relikty po růz‑
ných typech montánní činnosti. Aby bylo možné srovnat
projevy montánního reliéfu v různých terénních partiích
(niva potoka, převýšené terasy) a následně potom rozpo‑
znat jednotlivé těžební technologie, bylo pro podrobný
terénní průzkum záměrně vymezeno poměrně rozsáhlé
území. Těžební areál se nachází v hustě zalesněné oblasti,
tudíž jsou některé oblasti (zejména v horní části povodí vo‑
doteče) velmi špatně přístupné.
Vybraný prostor lemující oba břehy vodoteče Kačina byl
dále rozdělen na celkem 19 menších polygonů, jež z velké
části vymezují objekty dobře rozeznatelné v terénu (např.
komunikace, vodoteče, okraj lesa apod.). Polygony jsou
číslovány postupně od pramene vodoteče směrem k sou‑
toku s Malým potokem. Posledních cca 500 m před souto‑
kem sledováno nebylo z důvodu značného narušení terénu
novodobou zástavbou (rekreační chaty, dětský tábor). Cel‑
ková plocha všech polygonů byla po zanesení jejich hranic
do prostředí GIS vypočítána na 4,7 km2. Montánní relikty
v každém polygonu byly podrobně popsány, fotograficky
zdokumentovány a informace o nich zaneseny do databáze.
Byl zaznamenán typ reliktu (sejp, jáma, obval, koryto, odval,
rýha), rozměry, tvar. Návaznost na zjištěné umělé přívody
vody, vazba na komunikace a další prostorové vztahy jsou
vyjádřeny umístěním reliktů do mapy. Aby bylo možno re‑
likty přesně do mapy zanést, byly pořízeny GPS souřadnice
pro prostorové vymezení souvislých polí jednotlivých typů
reliktů. V každém polygonu byl tedy vymezen prostor, kde
se vyskytuje určitý typ reliktu, a do databáze zaznamenány
jeho atributy. Souřadnice GPS byly pořízeny i u ostatních
reliktů (vodní koryta, umělé vodní nádrže, stavby, okraje
těžních rýh). Databázi doplňuje podrobná slovní deskripce
všech polygonů (viz Rovnerová 2010).
Výsledky podrobné terénní analýzy, při níž byla všech‑
na nashromážděná data zanesena v prostředí GIS do mapy,
umožnily potom komplexní náhled na zkoumaný montán‑
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ní reliéf. Povrchový průzkum celého území byl sice časově
velmi náročný, nicméně syntéza získaných dat a následná
interpretace a komparace s konkrétními projevy montánní‑
ho reliéfu na dalších zlatonosných lokalitách u nás potom
dovolily rozpoznat tři základní způsoby montánní činnos‑
ti, jež byly při získávání zlata na Manětínsku uplatněny
(viz níže).
Charakteristika montánního reliéfu
na Manětínsku
Montánní tvary na zkoumané lokalitě můžeme rozdělit
dle tvaru na konvexní a konkávní. Mezi konkávní objek‑
ty patří povrchové dobývky, příkopy, vodní koryta apod.
Ke konvexním tvarům řadíme valy, sejpy, hromady protří‑
děné hrubé frakce, odvaly. Jako konvexně‑konkávní objekt
lze označit obval, jejž tvoří jáma a přiléhající odval vytěže‑
né hlušiny. Konvexní tvary bezprostředně v terénu navazují
na konkávní, přímo na dně depresí se z velké části jedná
o rýžovnické sejpy, postupně směrem do svahu se objevují
odvalové formy, jež byly vytvářeny během jílování. Vysky‑
tují se vždy spolu s jámami kruhového (nebo nepravidel‑
ného) půdorysu, z nichž byl deponovaný materiál vybrán.
Odvaly mají charakter kupovitých tvarů s půdorysem od 2
do 15 m, největší z nich dosahují až 3 m výšky. V některých
polohách jsou odvaly spojeny v pásy. Největších rozměrů
dosahují v terénu těžní rýhy spádnicového charakteru, kde
zcela chybí odvaly.
Hlavním zdrojem vody pro montánní činnost byla na po‑
drobně zkoumaném území vodoteč Kačina, na níž bylo
zbudováno pět umělých nádrží. Rybníčky sloužily k re‑
gulaci průtoku vody v potoce a také jako zásobárna vody.
Dodnes se v terénu dochovaly dvě nejobjemnější nádrže.
Další, dle počasí proměnlivé, zdroje vody představovala
síť vodních koryt, jež pravděpodobně sváděla do těžebního
pole vodu při srážkách a jarním tání. Dosud je možné

Obr. 2. Relikt rybníčku na zachycování srážkové vody vybudovaného
na převýšené terase. Vlevo od smrčku patrné přívodní koryto.
Foto autorka.
Fig. 2. The relict of the precipitation vater basin on the terrace. Photo
author.
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Obr. 3. Prostorové rozmístění reliktů po rýžování u potoka Kačina.
Fig. 3. Gold washing relicts by the Kačina creek.

na sledovaném území rozeznat relikty 40 koryt v délce té‑
měř 6 km. Součástí sítě umělých přívodů vody byly i menší
nádržky, kterých se v terénu podařilo identifikovat celkem
šest. U všech jsou v terénu rozpoznatelné relikty odvod‑
ních (v některých případech i přívodních) koryt (viz obr. 2).
Podle povrchového průzkumu terénu se jeví tři možné způ‑
soby těžby zlata, jež pravděpodobně byly na Manětínsku
využívány (srov. Rovnerová 2010). Můžeme předpokládat,
že jednotlivé technologie byly uplatňovány postupně podle
jejich náročnosti.
1. Rýžování naplavenin v potoční nivě
V bezprostřední blízkosti vodoteče, v místech, kde to te‑
rénní situace dovolovala, bylo zlato získáváno bezpochyby
jednoduchým způsobem praní usazených zlatonosných ná‑
plav. Dokladem této nejstarší technologie těžby zlata jsou
rýžovnické sejpy. Relikty po rýžování najdeme v místech,
kde je potoční niva nejširší. Sejpy lemují koryto vodoteče
Kačina zejména v horní části (viz obr. 3). Další pole rý‑
žovnických sejpů je situováno na středním toku, kde jsou
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sejpy mnohem rozměrnější než na horním toku (viz obr. 4).
Sejpy stojí buď samostatně nebo jsou spojeny v pásy, kdy
vytvářejí protáhlé elevace až valy proměnlivé výšky i šíř‑
ky. Ojedinělé sejpy jsou potom situovány i na spodním to‑
ku potoka. Podobné relikty se vyskytují například v okolí
Modlešovic, Lažiště, Zátoně (Kudrnáč 1982), na Šumavě
(Kořan 1974), na Prácheňsku (Kudrnáč 1971, Fröhlich
2006). Zlato se získávalo praním taktéž na Litavce u Pří‑
brami a dalších místech (Kudrnáč 1982).
2. Dobývání teras – jílování
Termín jílování je obvykle chápán jako dobývání zlata
mimo vlastní aluvium, tedy na terasách převýšených nad
vodotečí. Po zhodnocení získaných dat lze konstatovat, že
na zkoumaném území byly uplatňovány dva způsoby jílo‑
vání, po nichž zůstaly v terénu dva různé typy reliktů.
Obvalová pole: Ve vyšších terénních partiích, převý‑
šených nad vodotečí bylo zlato získáváno pravděpodobně
náročnější technologií, než bylo rýžování v aluviu. Četné
kutací jámy dokládají prospektorskou činnost v jednotli‑
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Obr. 4. Relikty největších sejpů u potoka Kačina. Foto autorka.

Obr. 5. Relikty kutacích jam na převýšených terasách. Foto autorka.

Fig. 4. Gold washing relicts by the Kačina creek. Photo author.

Fig. 5. Mining pits on the terraces by the Kačina creek. Photo author.

vých svahových partiích (viz obr. 5). V případě pozitivního
nálezu zlatonosné vrstvy byly tyto terénní partie dobývány
v šachticích. Protože zlatonosné sedimenty neležely přímo
na povrchu, musela být odstraněna určitá vrstva hlušiny, kte‑
rá je zde dodnes deponovaná v podobě samostatně stojících
či spojených odvalů. Jejich relikty v terénu bezprostředně
navazují na zmíněné šachtice kruhového nebo nepravidel‑
ného půdorysu a tvoří tak na převýšených terasách rozsáhlá
obvalová pole (viz obr. 6). V některých místech byl zřejmě
zlatonosný sediment propírán přímo ve svahu, pokud to
dovolil dostatek srážkové vody, jež byla přiváděna uměle
vyhloubenými koryty. Ke kumulaci srážkové vody si pra‑
covníci pomáhali budováním umělých nádržek. V případě
nedostatku vody byly po stažení vrstvy hlušiny vytříděny
ze zlatonosného sedimentu hrubší balvany (deponovány
v haldách) a materiál ze zlatonosných vrstev byl pak trans‑
portován z převýšené terasy dolů k vodoteči, kde byl prorý‑
žován. Tento způsob těžby zlata dokládají relikty zejména
u prameniště potoka Kačina a na převýšených terénních
partiích ve střední části povodí potoka, kde byl terén sou‑
visle intenzivně překopán (viz obr. 7). Obdobným způso‑
bem bylo zlato získáváno například v okolí řeky Oskavy
na severní Moravě (Novák 1985), ve Vrbně pod Pradědem
(Novák 1988) nebo na bohulibském rýžovišti v jílovské
zlatonosné oblasti (Morávek 2007).
Rozsáhlé těžní rýhy: Posledním způsobem dobývání
zlata na Manětínsku je rozsáhlá povrchová těžba. Tato do‑
bývací technologie zasáhla do přirozeného krajinného reli‑
éfu nejvíce, protože po sobě zanechává poměrně rozlehlé
a hluboké těžní rýhy. Ty se vyskytují ve svazích přibližně
od středního toku potoka Kačina až po soutok s Malým po‑
tokem, a to po obou stranách vodoteče. Některé rýhy mají
nepravidelný tvar a vyskytují se s dalšími montánními re‑
likty. Většinu rýh představují podlouhlé rozšiřující se více‑
ramenné jámy spádnicového charakteru, které mají ploché
dno a ostrý, uměle vytvořený okraj. Jejich délka mnohdy
přesahuje 200 m, hloubka 10 m. Tyto jámy se objevují více‑
méně v pravidelných odstupech vedle sebe, ústí vždy smě‑
rem k vodoteči (viz obr. 7). Charakteristický je nepoměr

Obr. 6. Zbytky obvalového pole na převýšené terase. Foto autorka.
Fig. 6. Mining heaps on the terrace by the Kačina creek. Photo author.

mezi vytěženým a akumulovaným množstvím materiálu.
Podobně se projevují relikty po těžbě zlata např. v okolí
Svobody nad Úpou (Pilous 1986, Tásler et al. 2003) nebo
u Klínce a Všenor (Litochleb et al. 2007). Rozsáhlé ploš‑
né dobývky byly identifikovány taktéž v okolí Mírkovic
na Českokrumlovsku (Ernée et Nováček 2000).
3. Charakter montánního reliéfu v povodí ostatních
potoků
Montánní reliéf v povodí Malého potoka má podobný
charakter jako pozůstatky na podrobně sledovaném území
Kačina. Najdeme zde nejen rýžovnické sejpy v bezprostřed‑
ním okolí vodoteče, ale i rozsáhlé obvaly na místech značně
vzdálených a převýšených nad potokem. Přímo v těžebním
poli bylo rozpoznáno také několik reliktů vodních koryt.
Směrem po proudu potoka přibývá těžních rýh, z nichž
největší má nepravidelný tvar a dosahuje délky až 350 m,
šířka dna nabývá až 50 m a hloubka až 10 m. Při vyhod‑
nocování výsledků povrchového průzkumu je nutno mít
na zřeteli značné narušení původního montánního reliéfu
113

Taťána Rovnerová: Těžba zlata na Manětínsku

Obr. 7. Prostorové rozmístění reliktů po jílování u potoka Kačina.
Fig. 7. Analysed gold washing relicts by the Kačina creek.

činností dvou hutí zpracovávajících vitriolovou břidlici, jež
byly v provozu v 19. století. Obě se nacházely přímo upro‑
střed pole sejpů a odvalů, jejich relikty jsou v terénu dodnes
patrné. V okolí Zlatého potoka a vodoteče Bělá bylo zlato
získáváno rýžováním přímo v nivě potoka, čemuž odpo‑
vídají relikty rýžovnických sejpů, jež se nacházejí podél
vodotečí. Absence dalších reliktů vzdálených od vodoteče
vylučuje dolování zlata z teras, které je doloženo v povodí
Malého potoka a podrobně analyzováno v okolí vodoteče
Kačina. Několik sejpů se nachází taktéž v bezprostřední
blízkosti drobné vodoteče, jež pramení nad Černým rybní‑
kem JV od Nového Městečka u Nečtin.
Rozsah montánních reliktů
na Manětínsku
Syntéza získaných dat v prostředí GIS umožnila stanovit
celkovou plochu, kterou zabírají ve vymezeném prostoru
v povodí vodoteče Kačina relikty po montánní činnosti,
na cca 1,86 km2. Montánní reliéf v povodí Malého poto‑
kaje plošně obdobně rozměrný stejně jako součet ploch,
které zaujímají staré práce na zbylých třech vodotečích. To
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je ve značném rozporu s odhadem rozsahu montánních re‑
liktů, které publikoval Klomínský (Klomínský et al.1980,
Klomínský et Pacovský 1988). Jeho studie, která byla vý‑
chodiskem pro rozvržení terénního průzkumu potřebného
pro tuto práci, uvádí rozsah plochy výskytu montánních
reliktů na všech pěti vodotečích v okolí Manětína kolem
1,25 km2. Lze předpokládat, že při zmíněném geologic‑
kém průzkumu byly staré práce revidovány pouze zběžně,
do jejich mapy nebyly vůbec zahrnuty těžní rýhy (v detail‑
ně zkoumaném prostoru zabírají plochu 156 000 m2) ani
umělá koryta pro přívod vody a vodní nádrže.
Během dalšího studia kartografických pramenů byla
zjištěna nápadná podobnost tvaru půdorysu zaměřených
těžebních rýh v povodí vodoteče Kačina a několika izo‑
lovaných lesních remízků spádnicového charakteru, které
se nacházejí v polích nad Manětínským a Starým potokem
(viz obr. 8). Po následném průzkumu těchto poloh v terénu
lze konstatovat, že se jedná o identické projevy montánního
reliéfu jako v povodí potoka Kačina. Lesní porost kopíruje
podlouhlé, víceramenné těžní rýhy, které mají ploché dno
a ústí směrem k vodoteči. Jsou však mnohem rozsáhlejší
(délka až 700 m, hloubka až 15 m) než zkoumané povrchové
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Obr. 8. Nově identifikované těžní rýhy v okolí Manětína.
Fig. 8. The region of Manětín with the new identified gold washung areals.

dobývky u potoka Kačina. Geologické podloží, jež zde tvoří
štěrkopískové permokarbonské sedimenty, by případnou
montánní činnost nevylučovalo. Pro ověření předpokládané
těžby v těchto polohách by bylo bezpochyby nutné provést
důkladný průzkum, který byl již nad rámec této práce.
Interpretace těžby v kontextu dějin
osídlení
Těžbu zlata v okolí Manětína lze pokládat za velmi prav‑
děpodobnou již od HaD. V tomto období začíná pohřbívání
na nekropoli Manětín-Hrádek, kde se našly zlaté šperky,
které jednak svým jednoduchým provedením a taktéž vyso‑
kou ryzostí použité suroviny dovolují předpokládat místní
provenienci. Pohřebiště je soudobé s opevněným areálem
vrchu Vladař. Je téměř jisté, že komunity pohřbívající
na zmíněné nekropoli byly v určitém kontaktu s obyvateli
Vladaře, čemuž kromě archeologických nálezů napovídá
i přímý vizuální kontakt a relativní blízkost obou lokalit.
Souvislost mocenského centra a výskytů zlata je v době
železné prokázána také na dalších místech v Čechách. Např.
oppidum Hrazany mohlo být zásobováno zlatem z okolí po‑
toka Mastník, pro oppidum Závist (kde se zlato mincovalo)
byly zásobárnou zlata zdroje na Břežanském potoce a při
Sázavě u Jílového (Beneš 1978). Pravděpodobný sídelní
areál, jenž mohl mít k prehistorické těžbě v okolí Manětína
taktéž přímý vztah, naznačují nestratifikované nálezy kera‑
miky HaD na výšinné lokalitě v k. ú. Nové Městečko, jež je
výrazně narušena stavbou středověkého hradu Preitenstein

(Chytráček et Metlička 2004). Poloha této lokality se jeví
pro přístup ke sledovanému sekundárnímu ložisku zlata ja‑
ko velmi výhodná (viz obr. 1).
V období pravěku nebylo dle některých badatelů nutno
zpracovávat zlatonosné náplavy mimo vlastní řečiště vodo‑
teče. Zlatinky se koncentrovaly ve velkých shlucích podél
břehů, kde je stačilo jednoduše proprat pomocí rýžovnické
misky. S postupným vyčerpáním ložisek se v pozdějších
dobách začaly zpracovávat i náplavy mimo vlastní kory‑
to, vznikaly tak rýžovnické sejpy. V  další fázi přicházely
na řadu i terénní partie výrazně převýšené nad vodotečí,
z nichž bylo získání zlaté suroviny mnohem náročnější než
v předchozích případech. Do těchto svahových partií bylo
nutno buď uměle přivést vodu a surovinu tak promývat pří‑
mo na místě, anebo vytřídit hrubší valouny a zbylý materiál
transportovat k prorýžování až k vodoteči. Oba zmíněné
způsoby se na sledované lokalitě používaly, což dobře do‑
kládají terénní relikty.
Lze tedy konstatovat, že sledované relikty jsou až stře‑
dověkého stáří. Absenci stop po prehistorické těžbě je
možné přičíst samozřejmě taktéž zahlazení starých stop
pravěkého dobývání pozdější středověkou těžbou. Podob‑
ný vývoj, kdy pozůstatky prehistorické těžby byly překry‑
ty relikty středověkého dobývání, lze sledovat i na dalších
lokalitách v Čechách, například na katastru obce Černoli‑
ce, u Křivců, u Klínce a Všenor či v okolí Újezdu u Rad‑
nic (Kudrnáč 1982).
S ohledem na historický vývoj regionu je možné před‑
pokládat, že k rozsáhlému zintenzivnění těžby mohlo dojít
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v dobách, kdy Manětínsko drželi johanité, tedy od druhé
poloviny 12. století. Je pravděpodobné, že církevní organi‑
zace měla zájem o získávání zlata a byla schopná shromáž‑
dit potřebný kapitál a zajistit organizaci hornické práce.
S přihlédnutím ke značnému rozsahu dobývek lze konsta‑
tovat, že se na těžebních pracích musely podílet minimálně
stovky lidí.
Pokud budeme předpokládat podobný vývoj jako na vět‑
šině zlatonosných lokalit v Čechách, bylo pravděpodobně
dolování za husitských válek přerušeno. K opětovnému
obnovení prací pak mohlo dojít po roce 1516, kdy si teh‑
dejší majitel panství Jindřich ze Švamberka vymohl u krále
povolení dolovat na svém panství kovy (Kočka 1930). Pí‑
semné prameny se bohužel nezmiňují o tom, zda šlo přímo
o zlato nebo jiné kovy.
Závěr
Značný rozsah těžebních prací prokazuje velmi intenziv‑
ní práci na zkoumaném sekundárním ložisku, což nemohlo
zůstat bez vlivu na život okolního obyvatelstva, zejména
v souvislosti se zásobováním pracovníků na dobývkách, od‑
straňováním lesního porostu apod. Dobývání zlata z teras
převýšených nad vodotečí muselo být pro svoji technolo‑
gickou náročnost zcela jistě činností organizovanou, která
vyžadovala výraznější kumulaci lidské práce i dalších pro‑
středků. Přihlédneme‑li k množství přepracovaného mate‑
riálu, musíme konstatovat, že práce trvaly nejméně několik
desetiletí, možná i staletí. Je proto překvapivé, že se o této
dlouhotrvající organizované činnosti nezmiňuje žádný do‑
sud známý písemný pramen. Vzhledem k tomu, že také při
terénním průzkumu, v jehož průběhu byly užity pouze nede‑
struktivní postupy, nebyl získán žádný spolehlivý datovací
materiál, je bližší chronologické zařazení reliktů obtížné.
Nicméně výsledkem detailního povrchového průzkumu
výše popsaného, velmi rozsáhlého území je po zpracová‑
ní dat v GIS možnost komplexního náhledu na zkouma‑
ný montánní reliéf. Analýza reliktů na různých místech
v povodí vodoteče byla východiskem pro srovnání projevů
montánního reliéfu v jednotlivých terénních partiích a ná‑
slednou interpretaci dobývacích technologií v celé sledova‑
né těžební oblasti. Syntéza a interpretace nashromážděných
dat dovolily rozpoznat způsoby těžby zlata v okolí Manětína
a srovnat je s formami využívání dalších zlatonosných ob‑
lastí u nás. Po zhodnocení nashromážděných dat je možné
konstatovat, že zlato bylo v okolí Manětína získáváno ne‑
jen rýžováním povrchových naplavenin, ale také složitější
technologií jílování, přičemž byly zpracovávány zlatonos‑
né vrstvy situované na převýšených terasách. Komparace
reliktů s pozůstatky na dalších lokalitách s ohledem na pre‑
historický a historický vývoj manětínského mikroregionu
umožnila alespoň přibližné chronologické zařazení.
Nezanedbatelným přínosem této práce je bezesporu
identifikace dalších rozsáhlých těžních rýh v okolí Maně‑
tína a Nečtin. Rozpoznáním těchto rozsáhlých povrcho‑
vých dobývek se významným způsobem rozšířil dosud
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zaznamenaný prostor s dochovanými relikty starých prací
na Manětínsku. Jako objekt dalšího podrobného terénního
výzkumu, který by přinesl zcela jistě zajímavé výsledky
a poskytl další data pro srovnání, je montánní reliéf u zby‑
lých čtyř drobných vodotečí (Malý potok, Bělá, Zlatý potok
a potok u Nového Městečka).
Jistou cestou k získání poznatků, které by umožňovaly
přesnější datování montánní činnosti v okolí Manětína,
je provedení destruktivního výzkumu. Další množství in‑
formací odlišné povahy by mohl přinést environmentální
výzkum terénního profilu z bezprostřední blízkosti nebo
samotného koryta vodoteče. Doplnit mozaiku poznatků
o lokalitě by jistě mohl i průzkum detektorem kovů či užití
některých geofyzikálních metod. Uplatnění všech těchto
metod je již ovšem nad rámec této práce, která však může
být alespoň jistým vodítkem pro prostorové schéma jejich
případného užití.
Summary
The topic of this contribution is a surface exploration
of some relics from the period of gold mining in the area
south of Manětín, between the villages of Lipí and Nečtiny,
around a hamlet of Spankov, and along the Zlatý stream
near a hamlet of Hůrky. On the basis of the data collected in
the ground space and then processed in the setting of GIS,
the relics are mapped in detail. The mining techniques are
recognized, and all the findings are explicated in a wider
context of the whole Manětín microregion development.
The main method of the work (with regard to certain lim‑
its of the study dimension) was the non-destructive surface
exploration in combination with surface collecting. Histori‑
cal charts of the first, second and third military mapping are
a significant resource for the interpretation of the data col‑
lected during the surface exploration.
Specialized studies analysing in some situations almost
identical symptoms of the relief with the mining opera‑
tions relics (e.g. Kudrnáč, Litochleb et al., Novák, Pilous)
are an indispensable guidance for different mining meth‑
ods recognition.
The Kačina stream basin was screened in detail. It was
divided into 19 smaller polygons. In each of them, the
symptoms of the relief with the mining operations relics
were described precisely and the position data of the con‑
nected relict fields were measured. All the data were saved
in a GIS database which enables to express not only usual
database operations but also three-dimensional relations.
The data synthesis and interpretation made it possible to
determine three methods of gold mining in the Manetin re‑
gion: gold washing in the stream alluvium, digging gold
from ledges using man-made water delivery, and extensive
surface breast in the form of large mining trenches.
In relation to the settlement development in Manětín re‑
gion, a presumption was raised that the gold could have
been mined there since the HaD period. The monitored
relief with the mining operation relics is probably of me‑
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dieval date. The extent of the relics assumes a certain level
of organization of the mining operations, which could have
been done by the then owner of the estate – the Hospitaller
(Johanit) Order. No destructive methods were used in the
research work and that is why the chronological location of
the relics ranges in a relatively wide horizon.
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