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ÚVOD

Motivy a východiska výzkumu

Příspěvek se věnuje otázce možnosti využívání západo-
českých výskytů měděných rud od doby bronzové. Před-
mětem výzkumu, provedeném v rámci bakalářské práce, 
byly dochované povrchové pozůstatky po důlní činnosti 
u Mutěnína v okrese Domažlice na úpatí Českého lesa. 

Problematika přímých dokladů získávání mědi v době 
bronzové v Čechách, ve vztahu k mědi importované, ze-
jména z východních Alp, není u nás dlouhodobě uspokojivě 
vyřešena a od 1. poloviny 20. století se stala předmětem 
zájmu celé řady autorů zabývajících se středoevropskou 
dobou bronzovou (např. Blažek et al. 1998, Moucha 2005, 
Otto et Witter 1952, Reinecke 1930, Schránil 1921, Stöll-
ner 2012). Dovoz měděné suroviny do Čech ze střední Ev-
ropy hrál v tehdejší ekonomice jistě nezastupitelnou roli 
a v tomto kontextu nelze opomenout význam solnohrad-
ského Mitterbergu, jakožto centra produkce mědi v době 
bronzové (např. Stöllner et al. 2004, Stöllner 2012, 58–63). 
Distribuce měla z Alp postupovat dále do Čech prostřed-
nictvím dopravní tepny Vltavy, přičemž se hlavním úze-
mím dovozu staly jižní Čechy, kde v období přechodu 
starší a střední doby bronzové (BA2BB1) dochází k hro-
madění velkého množství depotů měděných hřiven a že-
ber, považovaných za transportní surovinu (k problematice 
ingotů např. Schránil 1921, Čujanová 1952, Bath-Bílková 
1972, Möslein 2008, Frána et al. 2009; k depotům obecně 
nejnověji Smejtek et al. 2013, 13–28). Ty mají přímé analo-
gie v bavorském Podunají a v Rakousku. Je tedy zvláštním 
úkazem, že se v západních Čechách nevyskytuje ani jeden 
takový depot. Tato skutečnost může hypoteticky znamenat, 

že oblast západních Čech měla vlastní zdroje suroviny 
a byla tedy na dovozu ze zahraničí nezávislá (Čujanová et 
Prokop 1968, 327). Totéž platí například pro severní část 
Horní Falce. V regionu, na nějž se tato práce zaměřuje, se 
nepředpokládá žádná masivní produkce. Nabízí se tedy do-
mněnka, že zdejší surovina odtud nebyla distribuována na 
větší vzdálenosti mimo nejužší zázemí a tudíž nebylo třeba 
výroby transportních ingotů. 

Už v počátcích vzniku těchto hypotéz bylo zřejmé, že 
musely být využívány lokální zdroje měděné rudy v Če-
chách a dnes se již obecně odmítá tvrzení, že „Čechy a Mo-
rava nemají domácí zdroje mědi a jsou odkázané na její 
dovoz“, jak se na základě tehdejšího stavu poznání domní-
vala ve své práci M. Novotná (Novotná 1955a, 510). Dosud 
však toto konstatování nebylo vyvráceno přímými doklady 
soudobé hornické činnosti. 

Faktickými poznatky z terénních výzkumů k řešení pro-
blému těžby měděných a také cínových rud v době bronzo-
vé v blízkém okolí našeho území přispěl Martin Bartelheim 
pro saskou stranu Krušných hor (Bartelheim et al. 1998, 
Bartelheim et Niederschlag 1999). Na některé české mě-
dinosné oblasti a možnost jejich využívání v pozdní do-
bě bronzové upozornila Olga Kytlicová (Kytlicová 1982, 
383–394, 2007). V mladší době bronzové má podle starší 
domněnky Márie Novotné (Novotná 1955a, b), kterou pod-
poruje Jiří Majer (2004), postupně ustávat přísun alpské 
mědi do Čech a měď se k nám podle jejího tehdejšího názo-
ru dostávala ze Slovenska. V úvahu by v tomto případě při-
padala kremnicko-štiavnická oblast, Nízké Tatry (zejména 
lokalita Špania Dolina) a spišsko-gemerské Rudohoří (No-
votná 1955b, 70– 100, 1982, nověji např. Furmánek 2004, 
25, Schreiner et al. 2012). Přímé doklady lokální produkce 
mědi v Čechách však dosud postrádáme.
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Obr. 1. Referovaný mikroregion s lokalitou Měděnka u Mutěnína (okr. 
Domažlice) na mapě ČR; zdroj: http://www.geosense.cz/geoportal/mutenin/
Fig. 1. Locality of Měděnka near Mutěnín (Domažlice district) in the 
map of the Czech Republic; source: http://www.geosense.cz/geoportal/
mutenin/

Obr. 3. Měděnka u Mutěnína na mapě 2. vojenského mapování (1836-1852); zdroj: http://oldmaps.geolab.cz/ 
Fig. 3. Měděnka near Mutěnín in the map of the 2nd military mapping (1836–1852); source: http://oldmaps.geolab.cz/

Obr. 2. Měděnka u Mutěnína, plocha s dosud dochovanými relikty dolů 
na ortofoto mapě (ČÚZK); zdroj: http://www.geosense.cz/geoportal/
mutenin/
Fig. 2. Měděnka near Mutěnín, the area with preserved relics of mines in the 
orthophoto map (Czech Offi ce for Surveying, Mapping and Cadastre);
source: http://www.geosense.cz/geoportal/mutenin/

Jak plyne z rešerše archeologické literatury a nálezo-
vých zpráv, není důvod odmítat myšlenku, že rudní vý-
skyty na úpatí Českého lesa, čili oblasti dobře známé 
nositelům západočeské skupiny českofalcké mohylové 
kultury, (Čujanová-Jílková 1955, 1957, 1964) později kul-
tury milavečské a nynické (např. Šaldová 1990), mohly 
být vyhledávány pravěkými horníky a metalurgy. K těmto 
úvahám podněcuje, vedle zdejšího specifi ckého geologic-
kého a metalogenetického charakteru a absence transport-
ní suroviny, také přítomnost potenciálního metalurgického 
centra na Černém vrchu u Svržna. Dále pak dostupnost 
kasiteritu (cínovce) v Mezholezské kotlině v neobyčejně 
zajímavém geomorfologickém útvaru Sedmihoří. Nápad-
ná je i zdejší koncentrace pravěkého osídlení ve výšinných 
polohách v oblasti nepříliš vhodné pro zemědělské aktivity 
(Bašta et Baštová 1988, 1989, 1990a, Chytráček 1992). 

Dojde-li k potvrzení úvah o prehistorické těžbě měděných 
rud na úpatí Českého lesa, nepochybně to bude znamenat 
znatelný posun v představách o získávání měděné rudy 
v pravěkých Čechách. Identifi kace těžebních aktivit pod 

mladšími relikty důlní činnosti je ale velmi obtížná. Proto 
výzkum tohoto charakteru neslibuje při současném stavu 
bádání průkazné a jednoznačné výsledky, nýbrž se snaží 
o mnohostranný systematický a metodický přístup a apli-
kaci vhodných forem prospekce a chemických analýz. 

LOKALIZACE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

Lokalita známá jako „Měděnka“ s dodnes dochovanými 
pozůstatky po povrchové i podpovrchové těžební činnos-
ti z 16. stol. se stala předmětem tohoto výzkumu zejmé-
na díky okolní struktuře pravěkého osídlení a charakteru 
měděného zrudnění. Leží na hranici katastrálních území 
Mutěnín a Hostouň v okrese Domažlice, zhruba 1600 m 
východně od centra Mutěnína, 1200 m jižně od centra 
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města Hostouně a asi 200 m severně od silnice spojující 
obec Mutěnín se železniční zastávkou (obr. 1, 2). Jde o po-
zemky parc. 1055/1 a 1165/1. Zájmové území leží v nad-
mořské výšce 450–465 m. V jižní části lokality protéká 
menší vodní tok, dnes nazývaný Starý potok (na mapě 2. 
vojenského mapování nazývaný Alt Bach; obr. 3). Kronikář 
J. Micko ve svých spisech tvrdí, že potok byl dříve nazýván 
„Goldbach“ (Micko 1927, 76).

GEOLOGIE, METALOGENEZE A RUDNĚ 
MINERALOGICKÉ POMĚRY 

Geologicky je území mezi Mutěnínem, Hostouní 
a Horoušany budováno převážně horninami domažlického 
moldanubika, jehož samostatnou jednotkou je krystalini-
kum Českého lesa s muskovit-biotitickou pararulou, tělesy 
žul a amfi bolitů. Moldanubikum Českého lesa je od doma-
žlického krystalinika odděleno tektonickým pásmem české-
ho křemenného valu (Miksa et Vejnar 1977, Vejnar et al. 
1981, 1984, 7). Na západním okraji je vymezeno žulovými 
hřbety, českým křemenným valem a křemennými žílami 
a rohovci. Terén budují slabě injikované dvojslídné pararuly 

s jihovýchodním úklonem, které jsou v bezprostřední blíz-
kosti rudních žil hydrotermálně proměněné v šedozelené 
sericiticko-chloritické ruly a černé mylonity (Kratochvíl 
1957, 344). Křemenný val, probíhající přes zájmové území 
až k Mariánským Lázním, je tzv. „rudolokalizující struktu-
rou“. Pokud jej označíme za tektonickou strukturu prvního 
řádu, pak je zrudnění vázáno na jeho „zpeřené“ a paralelní 
struktury 2.–3. řádu, tedy žíly vyplněné výlučně křemen-
karbonátovou žilovinou. Právě v této žíle se vyskytují více-
méně závalkovité měděné rudy. Samotné ložisko je tvořeno 
třemi historicky známými rudními žilami (jde o křemeno-
karbonátové žíly s chalkopyritem, který je nepravidelně 
vtroušen v zrnech nebo několikacentimetrových shlucích), 
uložených ve fylonitizovaných, hydrotermálně přeměně-
ných horninách zóny českého křemenného valu (Chytráček 
1992, 62–63) Tzv. mutěnínský dioritový peň o rozloze 7 
km² se nachází v těsném sousedství křemenného valu. Za-
sahuje do blízkosti starých měděných dolů mírným jihový-
chodním svahem Viničného vrchu. Právě na tento dioritový 
peň jsou bezprostředně geneticky vázány také křemenokar-
bonátové žíly s chalkopyritem, které probíhají asi 600 m 
na východ od okraje pně a představují hlavní rudná těle-
sa (Kratochvíl 1957, 344; obr. 4). Rudní obsah žil pochází 

Obr. 4. Geologické poměry v okolí rudných výskytů mědi u Mutěnína, podle F. Kratochvíla (1937, 149).
Fig. 4. Geological conditions near metal-bearing occurrence of copper near Mutěnín, according to F. Kratochvíl (1937, 149).
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právě z termálních roztoků pně (Fröhlich 1925). Rudy jsou 
výlučně sulfi dické v mocnosti 1–7 cm. Rudou mědi je 
chalkopyrit, který bývá vtroušen v pyritu a v žíle tvoří ne-
pravidelné impregnace. Dislokace vznikly v prvohorním 
variském vrásnění. Díky této ojedinělé geologické stavbě 
máme možnost poukázat na další potenciální kutiska v okolí 
ložiska u Mutěnína. To je na mapě ložisek nerostných suro-
vin zaneseno jako „ložisko mědi malého rozsahu“ (Odehnal 
1971). Zdejší horniny a minerály sbíral a analyzoval Fran-
tišek Kratochvíl, který o mutěnínském ložisku pojednal r. 
1937 v článku „Petrografi cké a metalogenetické poměry lo-
žiska u Mutěnína v Českém lese“ (Kratochvíl 1937) a o 20 
let později v článku „O starém dolování na měděnou rudu 
u Mutěnína v Českém lese“ (Kratochvíl 1957). Chalkopyrit 
obsahuje i stříbro; názory na stopovou přítomnost zlata jsou 
rozdílné. Zvětrává v nápadně zelený malachit a limonit. 
V šedobílých zrnkách se společně s chalkopyritem vyskytu-
je také bournonit, který rovněž zvětrává v malachit. Sekun-
dární měděné rudy vznikají z primárních v oxidační zóně, 
přičemž nastává přirozené dělení mědi od železa. Zde po-
vrchové vody atakují za přístupu kyslíku chalkopyrit, čímž 
vznikají sekundární minerály mědi jako chalkosin, bornit, 
lunnit (resp. „pseudomalachit“) a malachit, ojediněle azu-
rit (Kratochvíl 1937, 155; 1961, 327). Povrchový charakter 
bohatého žilného ložiska u Mutěnína a právě nápadně zele-
ný malachit, který vzniká v oxidační zóně hydrotermálních 
měděných žil, dává prostor k úvahám o dobré povrchové 
viditelnosti a tedy možnosti staršího využívání těchto mě-
dirudných výskytů.

Obr. 5. Svržno Černý vrch od severozápadu. Foto Mgr. Petr Kausek 
7. 5. 2008.
Fig. 5. Svržno Černý vrch, view from the North-West. Photo Mgr. Petr 
Kausek 7. 5. 2008.

PRŮŘEZ DOSAVADNÍM ARCHEOLOGICKÝM 
STUDIEM REGIONU A LOKALITY

Lokalita přitahovala pozornost geologů již v 19. stol. 
(Grimm 1874). S jejím velkým hospodářským významem 
od 16. stol. jsme díky archivním pramenům dostatečně 
obeznámeni. Otázkou, zda mohl být tento bohatý výskyt 
chalkopyritu znám již pravěkým metalurgům, se již 
od 60. let zabývali Eva Čujanová a R. Prokop (1968) 

a následně Dara a Jaroslav Baštovi (1990a, 1990b) v rámci 
zkoumání pravěkého osídlení v západních Čechách. 
Systematicky prováděným výzkumem bylo zjištěno, že 
se podél východního úpatí Českého lesa od Poběžovic 
severozápadním směrem k Mariánským Lázním táhne velká 
mědinosná oblast, která byla dle dokladů osídlení známá již 
českofalcké mohylové kultuře. Takto uvažovaná ložiska 
mědi se nacházejí u Mutěnína, Svržna a u ložiska Tři sekery 
u Mariánských Lázní (Čujanová et Prokop 1968, 314).

V době kdy E. Čujanová a R. Prokop psali své pojednání 
o výskytech měděných rud v západních Čechách jako mož-
ném zdroji suroviny v době bronzové, nebylo ještě dosta-
tečně známo pravěké osídlení v povodí Radbuzy. Nicméně, 
již tehdy přitahovalo pozornost díky četným mohylovým 
pohřebištím v okolí a nálezům několika depotů, z nichž 
některé pocházejí z oblasti hraničních přechodů (např. 
Rybník/Stadlern, dříve Švarcava – Schwarzach) nedaleko 
Mutěnína. Nálezy většinou patří na přechod Reineckových 
stupňů BC-BD (Čujanová et Prokop 1968, 322). Podle ge-
ografi cké polohy těchto a dalších četných depotů bronzo-
vých artefaktů a hrobových nálezů E. Čujanová dokonce 
uvažuje o spojení zdejší mědinosné oblasti se stříbrským 
centrem (Čujanová et Prokop 1968, 322). Roku 1985 došlo 
k záchrannému archeologickému výzkumu, který odhalil, 
že necelé tři kilometry od sledovaného rudního výskytu 
u Mutěnína leží jedna ze strategicky nejvýznamnějších 
pravěkých polykulturních výšinných lokalit západních 
Čech - Černý vrch u Svržna (592 m n. m.; obr 5; souhrnně 
např. Čtverák et al. 2003, 306–307, Chytráček et Metlička 
2004). Mohlo se jednat o regionální centrum metalurgické 
produkce a distribuce, což nepřímo dokládá nález poloviny 
pískovcového kadlubu na odlévání dlát s tulejí (Chytráček 
1992, 65–66), jakož i depot bronzových seker, srpů a ně-
kolika dalších bronzových artefaktů z pozdní doby bron-
zové. Od eneolitu dlouhodobě využívané pravěké výšinné 
sídliště a pozdně halštatské hradiště s výrazným osídlením 
z pozdní doby bronzové bylo archeologicky zkoumáno 
v době, kdy je již částečně poškodila těžba amfi bolitu. 
V současnosti je jí zcela zničeno. Roku 1989 proběhl zá-
chranný výzkum ZČM v Plzni na staveništi agrokomplexu, 
který je od „Měděnky“ vzdálený pouhých několik metrů 
(Bašta et Baštová 1992, 100). J. Bašta a D. Baštová zde 
zjistili blíže neurčený pravěký zahloubený objekt. Uvažují 
proto o pravěkém osídlení v bezprostřední blízkosti dolů, 
a tudíž možnosti využívání zdejších výchozů mědi k těžbě 
rud v pravěku. V 90. letech pak systematické povrchové 
sběry v povodí horního toku Radbuzy doložily jen v nej-
bližším okolí mutěnínských mědirudných výskytů okolo 
13 nově objevených pravěkých lokalit převážně z doby 
bronzové. Nové poznatky pak využili ve svých pracích, 
pojednávajících o pravěkém osídlení a možnosti využití 
měděných dolů u Mutěnína minimálně od doby bronzo-
vé, právě manželé Baštovi a Miloslav Chytráček (Bašta et 
Baštová 1990a, b, Chytráček 1992). Dále je nutno v širší 
souvislosti uvést ložiska kasiteritu v Sedmihoří a tamní 
výšinná sídliště, především hradiště dvojdílné dispozice 
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Obr. 7. Důlní mapa Měděnky sestavená F. Kratochvílem na základě 
podkladů J. Grimma (Kratochvíl 1957).
Fig. 7. The mining map of Měděnka composed by F. Kratochvíl based on 
the materials from J. Grimm (Kratochvíl 1957).

Obr. 8. Relikty měděných dolů u Mutěnína - východní výchoz, odvaly 
a struskové haldy, pohled z jihovýchodu. Foto autorka.
Fig. 8. Relics of copper mines near Mutěnín – the eastern basset, spoil 
heaps and slag heaps, view from the South-East. Photo author.

na vrchu Velkém a Malém Chlumu u Darmyšle, kde by-
lo zachyceno velmi intenzivní osídlení právě v horizontu 
BA2BB1 (např. Bašta et Baštová 1988)

NÁSTIN DŮLNÍ ČINNOSTI U MUTĚNÍNA 
OD 16. STOLETÍ

První písemná zmínka týkající se Mutěnína je z r. 1253 
a v Regesta Bohemiae et Moraviae (Emler 1882) je uvede-
na jako Zbraslaus de Mutin (RB. II, 5 č. 8).

Obec měl založit bezpochyby pražský purkrabí Mutina 
z Bukovce, připomínaný již v letech 1174–1185 (Profous 
1954, 159). Právě podle něj dostala obec zřejmě své jméno. 
Staletí však nesla německý název Muttersdorf.

Na statku Jana Wiederspergera v Mutěníně se začalo 
dolovat k roku 1532 (Kratochvíl 1957) a o dva roky poz-
ději dal král Ferdinand I. převoru Janu ze Schönthalu a je-
ho těžařům svolení k nerušenému dolování (Micko 1927, 
69, Kratochvíl 1957, 345, Körner et al. 1991). Tehdy bylo 
ložisko otevřeno havíři z Falce a Bavor (Kratochvíl 1957, 
341). K roku 1577 byla již těžba mědi v Mutěníně považo-
vána za tradiční, což se odráží v povýšení osady císařem 

Rudolfem II. na hornické městečko a ve znaku městy-
se Mutěnína, na kterém je v horním poli zobrazen havíř 
držící ve zdvižených rukou hornické kladívko a mlátek. 

Obr. 6. Původní městský znak městyse Mutěnína od r. 1577. V horním poli 
horník drží v ruce kladívko a mlátek, ve spodní polovině je vlk, symbol 
německého rodu Wiederspergerů; převzato z: Vintrová 2004.
Fig. 6. The original town arms of the small town of Mutěnín since 1577. 
In the upper fi eld the miner keeps a hammer and a pick in his hand; 
in the lower half there is a wolf, the symbol of the German family of 
Wiedersperger; taken from: Vintrová 2004.
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Ve spodní polovině je vlk, symbol převzatý z erbovního 
znaku rytířského rodu Wiederspergerů (obr. 6).

Mutěnínská těžba probíhala postupně v pěti několikale-
tých etapách a 10. 1. 1874 byla nadobro zastavena, pro-
tože prasklo táhlo pumpy a spodní patro dolu se zatopilo. 
Od té doby probíhaly jen drobné pokusné prospekční prá-
ce. Ložisko se pak už nikdy nevyplatilo znovu otevřít pro 
intenzivní těžbu.

Z rozborů, které byly prováděny od 70. let 19 stol. do 50. 
let 20 stol. za účelem zjištění kovnatosti rud, vyplývá, že 
ložisko u Mutěnína nebylo sice na měď chudé, zároveň se 
ale nejevilo tak bohaté, aby jeho výnos pokryl náklady na 
odvodnění a vyhloubení nových nebo znovuotevřeních sta-
rých šachet. Se spodní vodou byly potíže již od doložených 
počátků místní těžby. Podle Kratochvíla (Kratochvíl 1957, 
361) bylo postupně do roku 1934 otevřeno 31 kutisek. 
Odhadem lze předpokládat, že horníci na nich vytěžili asi 
37 400 t (11 000 m³) rudniny (Kratochvíl 1957, 345). V le-
tech 1960–1962 bylo ložisko ověřováno průzkumnými rý-
hami, vrty a čtyřmi kutacími šachticemi 10 m hlubokými. 
Zásoby měděné rudy byly po tomto celkem rozsáhlém pro-
spekčním výzkumu odhadnuty na 503 tun. Ložisko tímto 
bylo zhodnoceno jako nebilanční, ale nikdy nebylo těžbou 
zcela vyčerpáno (Velebil 2001, 407). 

Obr. 9. Vyznačení sektorů povrchového sběru provedeného v letech 2009–2011 v okruhu o poloměru 500 m od reliktů měděných dolů u Mutěnína; 
koncentrace strusky (a, b) a pravěké keramiky (c,d,e) zjištěné a odebrané při povrchovém sběru v letech 2009–2011 z šesti sběrových sektorů na ploše 
o poloměru 500 m; výřez ze ZM 10: 21-21-22;
Fig. 9. Marking of sectors of the surface collection performed in the years 2009–2011 in the area within a radius of 500 m from relics of copper mines 
near Mutěnín; the concentrations of slag (a, b) and primeval ceramics (c, d, e) found and taken during surface collection in the years 2009–2011 from six 
collection sectors in the area within a radius of 500 m; the cut of the base map ZM 10: 21-21-22;

TOPOGRAFIE POVRCHOVÝCH POZŮSTATKŮ PO 
HISTORICKÉ DŮLNÍ ČINNOSTI

Zaniklé historické doly jsou v archivních pramenech 
nazývány „Marienschacht“ neboli Cech Matky Boží. 
Poslední majitelka dolů byla hraběnka Marie Coudenhove, 
je to tedy Mariánská šachta (neboli důl Marie). V současné 
době jsou obecně známy jako „Měděnka“ (obr. 7). Na 
pozemku p. č. 1165/1 je trychtýřovitý vstup do staré 
šachty, která měla být hluboká údajně až 36 m a na 
pozemku p. č. 1055/1 jsou poměrně výrazně dochovány 
odvaly hlušiny povrchové těžby s koncentrací strusky 
a nálety malachitu. Dnes má území, na kterém jsou dodnes 
viditelné relikty dolů, přibližnou celkovou rozlohu 19 000 
m2. Zaniklý těžební areál u Mutěnína je na parcele 1055/1 
pokryt středně vzrostlým borovicovým porostem. Konvexní 
odvaly hlušiny i konkávní těžení jámy jsou dodnes snadno 
identifi kovatelné (obr. 8). Místo vstupu do bývalé šachty na 
parcele č. 1165/1 je zarostlé a převládá zde listnatý porost 
(Waldmannová 2008). Podle F. Kratochvíla (Kratochvíl 
1957) by zde měly být patrny základy destruovaných 
staveb důlního provozu. Dnes už však v terénu viditelné 
nejsou. Pro vysoký porost a pozůstatky po důlní činnosti 
areálu nehrozí zkáza zemědělskou orbou provozovanou 
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Obr. 10. Vzorky strusky z povrchového sběru 2009–2011: sektor IV 
(koncentrace A);. sektor VI (koncentrace B). Foto autorka.
Fig. 10. Slag samples from the surface collection 2009–2011: sector IV 
(concentration A); sector VI (concentration B). Photo author.

Obr. 11. Výběr pravěké keramiky z povrchového sběru z let 2009–2011 
z blízkosti reliktů měděných dolů (sektory I, II, III). Kresba autorka.
Fig. 11. Selection of the primeval ceramics from the surface collection in 
the years 2009–2011 near relics of copper mines (sectors I, II, III). Drawn 
author.

železniční zastávce (Kreysa 1904, Kratochvíl 1957, 345). 
Název znamená přibližně „U stoupy“ a stála tam pravděpo-
dobně drtička rudy. Poblíž byly povrchovým průzkumem 
zjištěny větší koncentrace strusky. Tento popis odpovídá 
nálezové situaci, zjištěné při vlastním povrchovém sběru. 
Struskoviště byla na lokalitě skutečně nalezena a zazna-
menána ve dvou koncentracích a, b (obr. 9) a větší kusy 
strusky se nachází také přímo na dochovaných reliktech po 
těžbě. Struska se výrazně liší svojí strukturou, hmotností, 
pórovitostí i barvou (obr. 10: a, b). I Kratochvílův popis 
odpovídá současným nálezům: „černá bublinatá struska, ve 
které jsou občas uzavřeny zbytky dřevěného uhlí a vykvétá 
na ní malachit.“ Tu podrobil Kratochvíl analýze již v 50. 
letech 20. stol. za účelem zjištění, kolik mědi přešlo při teh-
dejším způsobu hutnění do strusky. V průbě vážící 2.65 kg 
stanovila chemická laboratoř ÚÚG obsah mědi na 0,41 % 
(Kratochvíl 1957, 345).

Otevřenou otázkou zůstává údaj o stříbrných dolech po-
blíž vsi Erazim (viz kap. 7.1). Bez povšimnutí nesmí zůstat 
ani necelé dva kilometry vzdálené ložisko na Zámeckém 
vrchu u Svržna, kde byly v 1. polovině 20. stol. identifi ko-
vány do té doby nezaznamenané pinky, o nichž se místní 
prospektor na základě absence písemných zpráv domníval, 
že jsou „prehistorického původu“ (Plamínek 1926). I na 
protilehlém Černém vrchu se nachází jedno z chalkopyri-
tových ložisek, které má podobný charakter jako výchoz na 
Zámeckém vrchu, tedy obsahuje hlavně pyrhotin s vtrouše-
ným chalkopyritem a sfaleritem. Projevy chalkopyritového 
zrudnění ve výchozu lze sledovat dále také na křemenné 
žíle ve spodní etáži amfi bolitového lomu u Újezda sv. Kří-
že. Odebrané otlukové vzorky vykázaly obsahy Cu 0,37 
a 0, 29 % , stopy zinku a olova (Chytráček 1992, 63). 

METODIKA A POSTUP VÝZKUMU

Archivní rešerše: Nezbytným základním krokem výzku-
mu bylo studium archivních pramenů o historické těžbě na 
daném ložisku, přičemž se v tomto případě dostáváme nejdá-
le do roku 1532. Zároveň tím získáme informace o rozsahu 
a charakteru dolů v té fázi, z níž se dodnes zachovaly relikty. 
Dále pak o vlastnostech ložiska, které je již možno s rezervou 
přenášet do hlubší minulosti. Stěžejním pramenem jsou spi-
sy rakouského montanisty Johanna Grimma (Grimm 1874), 
který důkladně zmapoval mutěnínské doly při jejich posled-
ním otevření roku 1874, dále kronika Johanna Micka z let 
1922–1927 (Micko 1922, 1927) věnovaná historii městyse 
Mutěnína, kterou přeložila a revidovala mutěnínská rodačka 
Marie Vintrová (2004). V neposlední řadě pak geologické, 
prospekční a báňské zprávy uložené v archivu České geo-
logické služby v Praze (Brož 1915, Fischer 1939a, 1939b, 
Kratochvíl 1951, Novák 1966, Rüger 1939, Urban 1961). 
Mutěnínské ložisko neuniklo ani pozornosti Kašpara Štern-
berka v jeho monumentálním díle z let 1836–1837 „Umrisse 
einer Geschichte der böhmischen Bergwerke“ [Nástin dějin 
českého hornictví] (Šternberk 1984, 217), ačkoli zrovna zde 

�� � � � � ��

na přilehlých polích. Je však vysoce pravděpodobné, že 
některé starší i mladší pozůstatky dolování byly již zničeny. 
Po ukončení důlní činnosti byla řada reliktů nepochybně 
aplanována a zemědělsky rekultivována. Nejmladší kutiska 
uváděná Kratochvílem neměla být jen na katastrálním území 
Mutěnína, ale zasahovala i na přilehlé katastry. Nezbytný 
rámec terénního výzkumu se tak podstatně rozšiřuje. Cílem 
případné standardní archeologické exkavace na lokalitě 
by pravděpodobně byla přinejmenším identifi kace kutišť 
novověkých či zcela novodobých, což by umožnilo získat 
lepší představu o původní rozloze dolů, která byla určitě 
větší, než dnešní dochované relikty. 

Ruda, která zde byla vytěžena, byla zpracována rovnou 
na lokalitě v malé huti jihovýchodně od dolů v místě trati 
„Beim Pleschhammer“ přiléhající k silnici vedoucí k dnešní 



26

Chmelíková: Ložiska měděné rudy u Mutěnína (okr. DO) v západních Čechách a otázka jejich využití v pravěku 

většině případů o keramiku atypickou, což je v západních 
Čechách vlivem agresivních půd běžné, většinu z pravěkých 
zlomků lze datovat do doby bronzové (obr. 11:1,2,5,6,7,8) 
a pozdní doby halštatské (obr. 11:3,4). 

Středověká keramika byla datována převážně do 14.–15. 
stol. Nečetné zlomky patří 13. století. Dle očekávání bylo 
největší množství keramiky novověké, která se mimo jiné 
vyskytovala v kontextu dvou struskovišť v sektoru IV a VI. 
Přímo na místě reliktů měděných dolů se nacházela pouze 
keramika novověká. 

Struska se vyskytovala kromě dvou větších koncentra-
cí (a, b) fragmentárně na celé sběrové ploše. Celkem bylo 
odebráno 89 vzorků strusky. Byly zaznamenány koncentrace 
mazanice (hlavně v sektoru IX), ačkoli některé z nich mohou 
být i kumulacemi zlomků cihel z nedaleké bývalé cihelny.

Výsledky vlastního povrchového průzkumu lze tak 
propojit s již zjištěným rozmístěním pravěkých sídlišť, 
a pohřebišť a s nimi souvisejícím rozložením bronzových 
předmětů, minimálně od závěru starší doby bronzové, kdy 
v západních Čechách registrujeme od eneolitu opět první 
osídlení. 

Odběr a analýza vzorků rud: Dalším úkolem bylo 
vyhodnotit možnost identifi kace mědi ze zdejší rudy 
v bronzových artefaktech, k čemuž byl nezbytným krokem 
rozbor jejího prvkového složení. 

Nepřítomnost depotů hřiven a žeber v oblasti Českého 
lesa, kde se táhne zkoumaná rudonosná žíla, sice dává podnět 
k úvahám o místních zdrojích suroviny, ale paradoxně 
nám znemožňuje jejich potvrzení. Protože nemáme v naší 
zkoumané oblasti možnost porovnat prvkové složení 
ingotů s hotovými měděnými či bronzovými artefakty, byl 
v rámci této práce proveden rozbor rudniny z pozůstatků 
mutěnínských dolů. Pro účely výzkumu byly analyzovány 
vzorky měděné suroviny ze dvou výchozů měděných rud 
na zkoumané lokalitě. Vzorky byly odebrány za asistence 
geologa †RNDr. Jiřího Hlávky na podzim roku 2010 na 
„Měděnce“ ze dvou výchozů viditelných v terénu. Při 
odebrání vzorků nebylo nijak třeba zasahovat do terénu, 
neboť surovina byla dobře viditelná a dostupná na povrchu. 
Oba výchozy, odkud byly vzorky odebrány, jsou od sebe 
vzdáleny cca 50 metrů.

Vlastní rozbor suroviny provedl metodou elektronové 
mikroanalýzy Ing. Rostislav Medlín z Výzkumného centra 
nových technologií Západočeské univerzity v Plzni. Z na-
měřených dat jasně vyplývá převaha mědi s malou příměsí 
železa a křemene (tab. 1). Obvykle se při podobných rozbo-
rech z naměřených dat odbourá kyslík pro snazší porovná-
ní obsahu těžších prvků. To v tomto případě nebylo třeba, 
neboť převaha jednotlivých prvků je jasně patrná. U vzorku 
z východního výchozu (A), jak vyplývá z tabulek, byly iden-
tifi kovány sloučeniny kyzu měděného neboli chalkopyritu 
(CuFeS2), oxidu mědného neboli kupritu (Cu2O) a křemene 
(SiO2) (obr. 12:a, 13, tab. 1–3). Ve vzorku B ze severozá-
padního narušeného výchozu s hojným výskytem malachitu 
(obr. 14) je přítomen jednoznačně uhličitan měďnatý - mala-
chit Cu2(CO3)(OH)2 (obr. 12:b), který je chemicky aktivnější 

jsou některé informace poněkud zkreslené a zavádějící. Jo-
sef Kratochvíl ve své Topografi cké mineralogii Čech (Kra-
tochvíl et al. 1961) totiž považuje z jeho údajů za chybné 
zejména to, že jsou mutěnínské doly označeny jako olově-
no-stříbrné. Je však záhodno připomenout si údaj z Krato-
chvílova souhrnu historické těžby v Mutěníně, že totiž v 18. 
století bylo horníkům bráněno těžit stříbro u osady Erazima. 
Zde se tedy prameny rozcházejí. Je pravděpodobné, že došlo 
k záměně dolů u Mutěnína a Erazima. Erazim leží asi kilo-
metr jižně od „Měděnky“. O žádných dolech v jeho okolí 
nemáme ale téměř žádné zprávy. Vzniká tak potřeba se na ně 
v navazujícím bádání blíže zaměřit. Kdyby se tam nacházela 
měď společně s olovem a stříbrem, mělo by to pro zkouma-
nou problematiku z hlediska možnosti využití chemických 
analýz zásadní význam. 

Terénní povrchový průzkum, sběr vzorků a artefaktů: 
Hlavním úkolem terénního průzkumu bylo v tomto případě 
všemi dostupnými možnostmi a prostředky sledovat geo-
morfologickou strukturu krajiny, závislosti různých forem 
osídlení na výskytu zdroje suroviny a uvažovat nad tím, 
zda se pozůstatky po osídlení odrážejí v geografi cko-ge-
ologických podmínkách s ohledem na různé hospodářské 
formy v konkrétních pravěkých etapách. 

Jednou z mála možností, jak dosáhnout cílených vý-
sledků při průzkumu pravěkého osídlení na místě výchozů 
sledované suroviny, je povrchový sběr. Takto nalezená ke-
ramika je často jedinou indicií, která odkazuje na pravěké 
aktivity v oblasti rudného výskytu. Poznatky z výzkumů 
rozmnožují řadu nepřímých dokladů o možném časovém 
a prostorovém vztahu pravěkého osídlení k nalezišti mědi 
a cínu. Doklady osídlení z konce starší a počátku střední 
doby bronzové v bezprostředním okolí ložisek mědi a cínu, 
které jsou výrazné právě na Domažlicku a Tachovsku, jsou 
v rámci Čech ojedinělé (Chytráček 1992, 59). 

Proto v letech 2009–2011 došlo k vlastnímu terénnímu 
povrchovému průzkumu v rámci řešení této problematiky, 
jehož strategie byla stanovena na základě známých dokladů 
pravěkého osídlení v zájmové oblasti. 

K poznání pravěkého osídlení v bezprostředním okolí 
výskytů měděných rud byl pro potřeby bakalářské práce se-
staven katalog lokalit pravěkého osídlení okruhu 15 km od 
rudních výskytů (Chmelíková 2012, 70–128, obr. 26). Aby 
mohl revizní povrchový průzkum konkrétně identifi kovat 
osídlené plochy v bezprostředním okolí „Mědenky“, byla 
vymezena hranice sběrové plochy v okruhu o poloměru 
500 m od zdejších rudních výskytů. Plocha byla rozdělena 
na sektory I–IX (obr. 9). 

Na sběrové ploše bylo celkem odebráno 665 keramic-
kých zlomků, z toho 241 pravěkých, 119 středověkých, 305 
zlomků novověkých.

Povrchovým sběrem byla zjištěna velká koncentrace pra-
věké keramiky právě v bezprostřední blízkosti Měděnky 
(koncentrace c, d, e), kde bylo v koncentraci c nalezeno 
celkem 161 pravěkých keramických zlomků a v dalších 
dvou menších koncentracích: d s 28 zlomky a koncentraci 
e s 15 pravěkými zlomky keramiky (obr. 9). Ačkoliv šlo ve 
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a lépe se taví. V tabulkách (tab.1–4) jsou uvedeny komplet-
ní naměřené hodnoty prvků obsažených v těchto vzorcích 
z výchozů měděných rud u Mutěnína (Wt % = hmotnostní 
procento prvku; At % = atomové procento prvku). 

Tab. 1. Vzorek A; výbrus č. 1; výsledná sloučenina: CuFeS2 (sulfi d 
měďnato-železnatý – chalkopyrit).
Tab. 1. Sample A; thin section No. 1; the resulting compound: CuFeS2
(copper-iron sulphide – chalcopyrite).

Vzorek A, výbrus č. 1, V výchoz
Prvek Wt % At %
O 7,5 17,65
Mg 0,17 0,27
Al 0,27 0,41
Si 1,18 1,69
S 32,3 40,34
K 0,10 0,11
Ca 0,12 0,12
Fe 27,09 19,42
Ni 0,14 0,10
Cu 31,56 19,89

Tab. 2. Vzorek A; výbrus č. 2; výsledná sloučenina: Cu2O (oxid měďnatý 
– kuprit).
Tab. 2. Sample A; thin section No. 2; the resulting compound: Cu2O 
(cuprous oxide – cuprite).

Vzorek A, výbrus č. 2, V výchoz
Prvek Wt % At %
O 35,81 67,14
Mg 0,42 0,52
Al 0,61 0,68
Si 1,88 2,01
S 1,16 1,09
K 0,11 0,08
Ca 0,20 0,15
Fe 1,38 0,74
Ni 0,14 0,07
Cu 58,28 27,51

Tab. 3. Vzorek A; výbrus č. 3; výsledná sloučenina: SiO2 (oxid křemičitý 
– křemen).
Tab. 3. Sample A; thin section No. 3; the resulting compound: SiO2
(silicon dioxide – quartz).

Vzorek A, výbrus č. 3, V výchoz
Prvek Wt % At %
O 43,90 59,17
Mg 0,18 0,16
Al 0,59 0,47
Si 49,43 37,96
S 0,48 0,32
K 0,10 0,05
Ca 0,13 0,07
Fe 0,58 0,22
Ni 0,07 0,03
Cu 4,54 1,54

Obr. 12. Analyzované vzorky suroviny (vzorek A z východního výchozu 
a vzorek B ze západního výchozu). Foto autorka.
Fig. 12. Analyzed samples of raw material (sample A from the eastern 
basset and sample B from the western basset). Photo author.

Obr. 13. Analyzované výbrusy 1, 2, 3 ze vzorku A. Foto Ing. R. Medlín.
Fig. 13. Analyzed thin sections 1, 2, 3 from sample A. Photo by Ing. R. 
Medlín.

Obr. 14. Severozápadní výkopem narušený výchoz s hojným výskytem 
malachitu. Foto autorka.
Fig. 14. The north-western basset damaged by excavation with frequent 
occurrence of malachite. Photo author.
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Tab. 4. Vzorek západního výchozu; jediný výbrus; výsledná sloučenina: 
CuCO3 . Cu(OH)2 (uhličitan měďnatý - malachit).
Tab. 4. The sample from the western basset; single thin section; the resulting 
compound: CuCO3.Cu(OH)2 (basic copper carbonate – malachite).

Vzorek B, výbrus, Z výchoz
Prvek Wt % At %
O 42,13 73,30
Al 0,68 0,70
Si 1,54 1,53
P 0,14 0,13
Cl 0,05 0,04
Fe 0,20 0,10
Cu 55,25 24,20

VYHODNOCENÍ ZÍSKANÝCH DAT A JEJICH 
INTERPRETACE

Výpověď archeologické terénní prospekce: Doklady 
lidské aktivity v době bronzové až starší době železné na 
zájmovém území směrem k západu od Mutěnína postup-
ně řídnou (Chmelíková 2012, obr. 26). Zároveň ale seve-
rovýchodním směrem prostorově navazují na významný 
geomorfologický útvar Sedmihoří s hustým pravěkým 
osídlením ve výšinných polohách a s rozsypovým ložis-
kem kasiteritu v Mezholezské kotlině, kde lze uvažovat 
o možnosti rýžování cínovce v náplavách sedmihorských 
potoků. Na základě studia archivních pramenů, terénní 
prospekce a širších geologických poměrů, lze vedle rud-
ních výskytů u Mutěnína predikovat další potencionální 
lokality, kde rovněž mohly být měděné rudy využívány 
v pravěku. Jde zejména o širší okolí „Měděnky“, ložiska 
na Zámeckém a Černém vrchu u Svržna, údajné stříbrné 
doly u Erazima, nebo asi 10 km vzdálený katastr Mec-
lova, kde lze sledovat osídlení z horizontu A2B1 poblíž 
mědirudných výskytů (Čujanová 1967, Bašta et Baštová 
1990 b, 53).

Výpověď chemických analýz rud: Provedený rozbor 
mutěnínské rudniny poskytl jisté poznatky, například že 
výsledky nových rozborů se jen málo liší od analýz z 50. 
let. Potvrdilo se také, že místní ruda neobsahuje arzen ani 
antimon. Tyto prvky byly často a hojně přítomné v nej-
starší používané mědi už na Předním východě a pak ve 
stopovém množství společně s olovem v prostředí úně-
tické kultury (Frána et al. 2009, 107). Pro únětickou kul-
turu jsou typicky zastoupené příměsi stříbra a antimonu. 
V mohylové kultuře střední doby bronzové se jako do-
provodný prvek objevuje olovo (několik desetin procen-
ta) a vzrůstá zájem o primární rudná ložiska (Frána et al. 
1995, 289). Na druhou stranu, v bronzových výrobcích je 
minimálně přítomno stříbro. Olovo i stříbro je ale obsa-
ženo právě ve výrobcích ze Svržna. Tyto předměty však 
pocházejí z prostředí nynické kultury (HaB) a pozdní 
doby halštatské, kdy se v prvkovém složení bronzových 

výrobků projevuje značná heterogenita (Frána et al. 1995, 
290). Olovo je obecně zastoupeno ve větší míře v předmě-
tech mladší a pozdní doby bronzové. V této souvislosti J. 
Frána uvažuje, že jedním z důvodů nárůstu olova v mlad-
ších výrobcích by mohl být přechod na exploataci surovin 
z primárních žilných ložisek (Frána et al. 1995, 289).

Rozbory rudniny z Mutěnína přítomnost olova neproká-
zaly bohužel prozatím ani stopově.

Na potenciální dobývání měděných rud u Mutěnína 
v pravěku poukazuje však to, že podle dosavadních po-
znatků, byla tehdy vyhledávána přednostně ruda obsahující 
ryzí kov, popřípadě oxidické měděné minerály, z nichž pak 
byla měď vytavována v redukčním procesu. Právě nápadně 
zelený malachit, který mohl přitahovat pozornost prospek-
torů již v pravěku, je pro mutěnínské doly charakteristický 
a vyskytuje se v oxidační zóně na zbylých haldách hojně 
dodnes společně s chalkopyritem.

KRITICKÁ ÚVAHA NAD VYPOVÍDACÍMI 
MOŽNOSTMI CHEMICKÝCH ANALÝZ

Pro vyvození jasnějších závěrů je v plánu analýza větší-
ho množství rudniny, která by již prošla tavicím procesem 
a následné porovnání variability naměřených hodnot 
prvkového složení rudy, strusky a bronzových artefaktů 
z nejbližšího okolí. Tento krok by mohl dát směr k dalším 
úvahám k otázce provenience mědi v pravěku. 

Ke srovnávacím analýzám by v tomto případě bylo nej-
vhodnější volit některý z bronzových artefaktů z polyku-
lturní lokality a předpokládaného metalurgického centra 
na Černém vrchu u Svržna. Odtud jsou k dispozici vý-
sledky analýz prvkového složení vybraných bronzových 
předmětů z pozdní doby bronzové (HaB) a pozdní doby 
halštatské (HaD), provedených RNDr. Jaroslavem Fránou 
(tab. 5) z Ústavu jaderné fyziky v Řeži u Prahy v rámci 
rozborů měděných předmětů z pravěkých Čech (Frána et 
al. 1995, 1997, Frána et al. 2009). Zůstává otázkou, zda 
lze považovat za směrodatné, že se tyto výsledky liší od 
prvkového složení mutěnínské měděné suroviny, neboť 
pro objektivní posouzení bychom potřebovali větší vzorek 
určený ke srovnání. 

V žádném případě však nelze tímto způsobem s určitostí 
prokázat, že bronzové předměty ze Svržna byly vyrobe-
ny z mutěnínské mědi nebo naopak, pokud nebudeme mít 
k dispozici uzavřený soubor suroviny a produktu. Takový 
nález ovšem zatím v této oblasti postrádáme. 

Z geologických poznatků navíc můžeme odhadnout, že 
vzhledem k charakteru ložiska, mohly být nejbohatší mi-
nerály v prvních metrech oxidační zóny (azurit, chryzokol 
a malachit) v době, do níž spadá první písemný záznam, již 
vytěženy. Pokud tedy byly tyto rudy využívány v pravěku, 
mohly mít zcela jiné chemické složení, než mají ty vzorky, 
které tam lze identifi kovat v současnosti. 
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ZÁVĚR

Předmětem dosavadního výzkumu (Chmelíková 
2012) byl průzkum pravěkého osídlení a dokumentace 
povrchových pozůstatků po důlní činnosti u Mutěnína 
(okr. DO) v Českém lese. Určitých výsledků při průzkumu 
pravěkého osídlení na místě výchozů sledované suroviny 
lze dosáhnout povrchovým sběrem. Takto nalezená 
keramika je prozatím jediným dokladem pravěké aktivity 
v oblasti a jedinou indicií předpokládaných hornických 
činností na místě sledovaného ložiska mědi. Poznatky 
z výzkumů rozmnožují řadu nepřímých dokladů o možném 
časovém a prostorovém vztahu pravěkého osídlení 
k nalezišti rud mědi a cínu. Provedený výzkum není zatím 
s to potvrdit ani naopak popřít pravěkou těžbu na lokalitě. 
Jeho cílem bylo shrnutí dosud zjištěných skutečností 
a realizace dostupných forem prospekce i dílčích analýz, 
které představují konkrétnější východiska dalšího studia 
ohledně významu rudonosné oblasti na Domažlicku, 
kde je na české poměry ojediněle doloženo intenzivní 
osídlení na konci starší a počátku střední doby bronzové 
poblíž výskytů měděných a cínových rud. Podnětem pro 
úvahy o jejich využívání v pravěku, je kromě specifi cké 
geologické stavby zájmového území a metalogenetického 
charakteru ložiska mědi, koncentrace bohatých 
mohylových pohřebišť a depotů bronzových artefaktů, 
také nápadná koncentrace osídlení v bezprostřední 
blízkosti dosud viditelných reliktech po těžební činnosti, 
která je zde písemně doložena nejdále k roku 1532. 

Při malé lokální produkci nemusela v době bronzové 
vzniknout potřeba surovinu distribuovat na větší vzdále-
nosti mimo nejužší zázemí, což může být příčinou absence 
transportní suroviny v regionu. S exploatací zdejší mědi 
a bronzovou metalurgií je spojováno dobře strategicky 
umístěné pravěké hradiště z doby bronzové a halštatské na 

Černém vrchu u Svržna (589 m n. m.), které je vzdáleno 
pouhé 3 km od dosud viditelných reliktů po novověké důl-
ní činnosti. Nezodpovězenou otázkou zůstává, jakou roli 
v ekonomicko-politickém významu hrál potenciální zdroj 
cínu ve zhruba 13 km vzdáleném Sedmihoří, hustě osídle-
ném ve výšinných polohách od eneolitu, přes horizont A2B1 
až po pozdní dobu halštatskou. Tyto faktické skutečnosti 
a jimi podložené domněnky tedy podněcují k úvaze o lo-
kálním využívání regionálně významných menších výskytů 
měděných a cínových rud v pravěku. Na tuto problematiku 
je nutné se blíže zaměřit v následujícím bádání. 

Navazující terénní výzkum bude, kromě širší prospekce 
mědirudného pásu mezi Mutěnínem a Mariánskými 
Lázněmi pro poznání struktury okolního osídlení 
v závislosti na nerostných surovinách, sledovat rovněž 
možnost využití lehce průchodných hraničních přechodů 
přes Český les do sousedního Bavorska. S rozvojem 
fyzikálních a chemických technologií se nabízí řada dalších 
možností, jak pomocí analýz zjistit skutečný původ suroviny 
a identifi kovat dosud neznámé rudní výskyty, pročež je třeba 
formalizovaný popis terénních reliktů, pozemní i letecká 
fotodokumentace pro tvorbu digitálního modelu terénu, 
případně geofyzikální magnetometrické měření. Plánována 
je zkušební mikrosondáž pro případné odkrytí pravěkých 
aktivit v bezprostřední blízkosti zrudnění prokazatelnější 
metodou nežli povrchovým sběrem. Dalším krokem bude 
pokus o chemické rozbory suroviny po realizaci zkušení 
tavby a jejich porovnání s prvkovým složením artefaktů 
např. ze Svržna. Zajímavá zjištění by mohly v tomto směru 
přinést izotopové analýzy olova a síry z rudy, strusky, 
případně půdy a analýza nivního sedimentu místního 
výrazného vodního toku Starého potoka u Mutěnína 
a prospekce rýžovišť cínovce v Mezholezské kotlině.

Tab. 5. Prvkové složení bronzových předmětů ze Svržna. (Podle Frána et al. 1995, 233)
Tab. 5. The elemental composition of bronze items from Svržno. (According to Frána et al. 1995, 233)

Předmět Inv. č. Cu Sn Pb As Ag Sb Ni Fe
sekera s laloky 1644 90,35 5,71 0,25 1,35 0,79 1,20 0,34 0,00
sekera s laloky 81/85 88,9 8,72 0,29 0,97 0,76 0,92 0,14 0,00
sekera s laloky 591(3) 89,83 5,98 1,48 0,64 0,63 1,06 0,37 0,00
sekera s laloky 624() 89,65 4,38 2,90 0,82 0,51 1,34 0,39 0,00
dláto 603() 82,28 11,16 0,76 2,00 1,50 2,14 0,16 0,00
srp 591(1) 81,08 11,93 0,70 2,54 1,69 1,94 0,12 0,00
srp 591(2) 84,21 10,23 0,66 1,63 1,28 1,87 0,11 0,00
srp 591(4) 88,40 7,39 0,41 1,39 0,95 1,33 0,12 0,00
jehlice 953() 84,82 10,18 0,80 1,72 1,18 1,20 0,10 0,00
háček 1193/88 75,84 15,73 5,63 0,92 0,41 0,95 0,14 0,37
prstýnek 1181/88 36,00 46,43 11,72 3,74 0,49 0,07 0,00 1,54
prstýnek s malými lištami 1373/89 97,88 0,84 0,84 0,00 0,15 0,05 0,13 0,00
malý kruhovitý plíšek 1191/88 87,78 1,14 0,96 0,31 0,00 0,15 0,22 0,27
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Za zprostředkování rozborů suroviny a datace keramic-
kých nálezů patří dík pracovníkům ZČM v Plzni a regio-
nálního Muzea Chodska v Domažlicích. 

SUMMARY

The topic of the research is prehistoric settlement and do-
cumentation of surface relics of mining activity near Mutě-
nín in the Bohemian Forest. Some results can be achieved 
by fi eldwalking. The pottery found is often the only eviden-
ce of prehistoric activity and indications of possible mining 
activities in the place of an ore deposit, which, however, has 
not been exploited until the Early Modern Times. The re-
search conducted is not yet capable of proving or disproving 
prehistoric mining on the site. An impulse to these conside-
rations, besides the specifi c geological composition of the 
territory under review and the metallogenic character of the 
copper deposit, is mainly given by a concentration of barrow 
fi elds and bronze hoards in the immediate neighbourhood.

The small-scale local production did not necessarily in-
duce a need to distribute the raw material at larger distances 
beyond the closest hinterland, which might be the reason of 
the absence of transportable raw material in the region. Ex-
ploitation of local copper deposits and bronze metallurgy 
have been associated with a Bronze and Hallstatt Age hill 
fort on the Černý Hill near Svržno (589 m ASL), which is 
situated merely 3 km from the ore deposits. Unanswered 
remains the question, which role has played the potential 
tin deposit in the about 13 km distant Sedmihoří with set-
tlement evidence since the Eneolithic and above all since 
the A2B1 horizon.

The subsequent fi eld research will follow up the possibi-
lity of using the passages through the Bohemian Forest to 
the neighbouring Bavaria. Further step will be an attempt 
to analyse the raw material after experimental smelting and 
compare the results with element composition of the arte-
facts from Svržno. Isotopic analyses of lead and sulphur 
can be taken into consideration. Additional information 

could be provided by the analysis of fl oodplain sediments 
of the Starý Stream near Mutěnín, and survey into cassite-
rite placer deposits in the Mezholezská Basin.
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