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Støedovìké zlatorudné mlýny
Èechy patøí k územím,
ve kterých je dokladùm
zlatorudných úpraven tradiènì
vìnována velká pozornost.
V èlánku jsou v nìkolika
pøíkladech popsány zejména
stoupy a mlýny, ve kterých se
zlatá ruda drtila a rozemílala.

Jiøí FRÖHLICH

Zlatorudný mlýn u Písku
Zájem o tento druh archeologických památek odstartoval výzkum
Jaroslava Kudrnáèe na pravém bøehu Otavy pod Pískem v letech 1966
a 1967 (Kudrnáè 1971). Na staveniti pøeèerpávací stanice èistírny
odpadních vod byly objeveny pozùstatky úpravny, která zpracovávala zlatonosný ilný køemen, tìený
v achtách v Píseckých horách. Dovezená ruda se tepelnì upravovala
ve dvou praicích pecích, podobnì
jako v peci v úpravnì prozkoumané
Jiøím Waldhauserem v Kaperských
Horách (Waldhauser 1995). Následnì se polévala vodou, aby se rozruila a snáze roztloukala ve stoupì.
Pozùstatkem stoupy jsou nalezené
balvany s vyhloubenými miskovitými prohlubnìmi. Vlastní budova
mlýna nebyla kamenná, ale celodøevìná. V jílovito-bahnité vrstvì se
dochovaly základové trámy z borovice, z nich nejdelí mìøil 10,58 m.
Uchyceny byly kùly vyrobenými ze
døeva dubu, borovice a buku. Pro
identifikaci, e nelo o mlýn obilní, ale rudný, byly zásadní nálezy
170 celých a zejména zlomkù mlýnských kamenù, které mìly na svojí pracovní ploe vyryté soustøedné
krunice. Z rozemleté rudy se zlato
oddìlovalo na rýovnickém splavu,
kterým byla prkenná tabule, délky
témìø 3 m a íøky 1 m, obklopená
kùly s pøíènými otvory.
Podle na místì nalezené keramiky
byl mlýn pùvodnì datován do druhé poloviny 13. století a poèátku
14. století. Dobu stavby v roce 1323,
nebo tìsnì po nìm, se podaøilo
upøesnit a nedávno pomocí dendrochronologie (Pták et al. 2014).
Døevìné konstrukce mlýna byly nakonzervovány a jsou vystaveny spolu s dalími nalezenými pøedmìty

v expozici Zlato v Pootaví v Prácheòském muzeu v Písku (Fröhlich 2006,
70, 7376; obr. 1). V Písku byly pozdìji jetì lokalizovány dalí dva zlatorudné mlýny, jeden u jezu proti
královskému hradu (Kudrnáè 1983,
1214) a dalí níe pod mìstem
(Fröhlich 2014).

Ruènì pohánìné rudné
mlýny z Píseckých hor
Zlatorudné mlýny byly zpravidla
pohánìny vodním proudem. Pøekvapivým zjitìním byl proto nález
desítek zlomkù rudných mlýnských
kamenù na dvou polohách v Píseckých horách na svahu zlatodolu na
Kometì, pod prameniti, kde nebyl
dostateènì silný vodní tok (Fröhlich  Koppová 1992). Jsou subtilnìjí, meního prùmìru a na svrchní stranì bìhounu mají dùlek pro
osazení døevìné rukojeti, kterou se
kamenem otáèelo ruènì (obr. 2).
Rozemílání rudy tedy probíhalo na
stejném principu jako u laténských
obilních mlýnkù. Nalezené pokozené polotovary (obr. 3) a vývrtky ze

støedových otvorù dokládají, e výroba mlýnských kamenù probíhala pøímo na místì. Na lokalitì byla
nalezena keramika, která dokládá
poèátky zdejích prací od 13. století. Zdá se, e ruèní mletí pøedcházelo vodním mlýnùm. Také zde byly
nalezeny balvany s prohlubnìmi ze
stoup. Ruèní mlýnské kameny jsou
známy té od zlatodolù v Íránu (Kudrnáè 1971, 26) a v Jílovém.

Stoupy a mlýnské kameny
Jak ji bylo výe uvedeno, zlatá
ruda se pøed mletím roztloukala
ve stoupì. Okované botky pìcholù
drtily rudu v miskovitých prohlubních, vyhloubených do balvanù.

Obr. 1 Základové trámy a kùly píseckého zlatorudného mlýna
v expozici Prácheòského muzea v Písku. Foto V. Komasová.

Obr. 2 Rekonstrukce ruèního mletí zlaté
rudy. Podle Fröhlich 2006.

Obr. 3 Mlýnský kámen prasklý pøi vrtání støedového otvoru. Patrné je vrtání dutým i pièatým vrtákem. Úpravna na Kometì v Píseckých horách. Foto V. Komasová.
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Obr. 4 Stoupový kámen z Kaperských Hor. Foto autor.

Obr. 5 Stoupa na drcení v miskovitých prohlubních. Rukopis
Feuerwerkbuch z první poloviny 15. století. Podle Kudrnáè 1971.

Obr. 6 Mlýnský kámen ze zlatorudného mlýna. Sulzburg ve
Schwarzwaldu. Foto autor.
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Stoupové kameny mají zpravidla
dvojici vyhlazených misek (obr. 4).
V pøípadì pokození jedné z nich
byla na jiném místì balvanu (nìkdy
i na protilehlé stranì) vyhloubena
nová dvojice se shodnou rozteèí,
odpovídající rozteèi pouívaných
pìcholù (Fröhlich 2012, 120). Stoupové kameny známe z mnoha zlatorudných oblastí nejen v Èechách,
ale i z dalích evropských zemí. Na
kamenných podlokách se také
ruènì roztloukala støíbrná ruda,
jak dokládá celá øada pozdnì støedovìkých a èasnì novovìkých vyobrazení (obr. 5; Goldenberg  Fröhlich
2006, 4647; Hrubý  Hejhal  Malý
2007, 247). V Píseckých horách se
na podlokách s mìlkými miskami
ruènì roztloukal ivec jetì koncem
19. století (Fröhlich 2011).
Zlatorudné mlýny pracovaly na
stejném principu jako mlýny obilní. Jen opotøebení mlýnských kamenù bylo mnohonásobnì vìtí,
jak svìdèí poèetné nálezy zlomkù
v místech úpraven. V Èechách a na
Moravì dnes ji známe pøes padesát
rudných úpraven, vìtinou identifikovaných právì podle nálezù
mlýnských kamenù s vyrytými soustøednými krunicemi na pracovní
ploe, které vznikly pøi mletí. Doloeny jsou i z dalích evropských
zlatorudných oblastí (obr. 6). Prùmìr mlýnských kamenù z vodních
mlýnù dosahuje témìø jeden metr,
v pøípadì ruèních mlýnù 5270 cm.
Výjimkou jsou nìkteré mlýnské kameny ze slovenské Kremnice, které
dosahují prùmìru a 160 cm (Fröhlich 2007, 84, obr. 12). Horní bìhouny jsou tenèí, zato spodní leáky bývají èasto znaènì masivní, a 60 cm
vysoké. Bìhouny mají u støedového
otvoru protilehlé záøezy pro kypøici, pomocí které se kamenem otáèelo. Ohlazené mlecí plochy upravoval mlynáø køesáním. Nástrojem
zvaným okrd vytváøel rýhy smìøující od støedového otvoru k okraji,
tzv. vìtrníky èi remie, které umoòovaly lepí rozmìlnìní rudy a zároveò podporovaly vevádìní meliva mezi mlecí plochy (Fröhlich 2005,
87). Mlýnské kameny se vyrábìly
z celé øady hornin, zejména ze uly,
uloruly, leukokratního migmatitu, biotitické ruly, ulového porfyru
a limnokvarcitu. Ojedinìle byl doloen pegmatit, jemnozrnný elezitý pískovec s limonitovým tmelem,
tøemoenský slepenec, ilný køemen, durbachit, skarnoid a andezit

(Fröhlich 2012, 120). Výroba mlýnských kamenù pøímo v úpravnách
nebo v jejich okolí je doloena
z Kaperských Hor, Louòovic pod
Blaníkem, Jílového (Fröhlich 2004,
71) a z místního obtínì opracovatelného kordieritického migmatitu
pod hradem Orlíkem u Humpolce
(Páa 2010, 13, obr. 6 a 11).

Osudy vyøazených
mlýnských kamenù
Pokozené a ji nepouitelné mlýnské kameny byly nìkdy druhotnì
pouity k výrobì stoupových podloek s miskami (obr. 7). Ve støíbrorudném hornictví slouily jako
podloky k ruènímu roztloukání
rudy. Ji ve støedovìku se pouívaly do rùzných staveb, napøíklad do
mìstské hradby ve slovenské Kremnici, do zdiva hradu Birchiburgu
ve Schwarzwaldu, základu zdi kanonie premonstrátek v Louòovicích pod Blaníkem èi do nádrky
na vodu v hornické osadì Brandes
ve francouzských Alpách (Fröhlich
2012, 122123). Zlomky mlýnských
kamenù èasto konèily a stále konèí ve zdivu obytných domù, obilního mlýna, mostu, kovárny, sýpky,
kùlny, stáje, garáí, v zídkách, podezdívce chaty, ve schodech, zdivu
bøehù øeky a náhonù, v tìlese jezù,
v ohradní zdi høbitova, v dlabì atd.
(Fröhlich 2012, 123). Nevarem je té
jejich pøemis ování na kvìtinové
skalky, zahrady, pøed domy a chaty. Tzv. milovníci památek tím znemoòují urèit pùvodní místo nálezu a pøi pøevozu na vzdálené místo
vytváøejí falenou lokalitu.

Hornický skanzen
u Zlatých Hor
Hornický skanzen se zlatorudnou
úpravnou byl vybudován v Jeseníkách u øíèky Olenice poblí mìsta
Zlaté Hory, ve støedovìku proslulého tìbou zlata (obr. 8). Dosud
funkèní historický náhon zde pøivádí vodu na mlýnská kola stoupovny a mlýna. Obì zaøízení byla
profesionálnì vybudována podle
popisu a vyobrazení Georgia Agricoly z 16. století (Agricola 1556;
obr. 9). Vìtina rudných mlýnù vyuívala spodní vodu, v pøípadì Zlatých Hor horský terén umonil pouití vody vrchní, která je pro mletí
výhodnìjí (Fröhlich 2001).
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Summary
Medieval gold ore mills

Obr. 8 Replika zlatorudného mlýna ve Zlatých Horách. Nahoøe budova stoupovny a pod
ní mlýna. Foto autor.

The interest in research into Medieval gold
ore treatment plants was initiated by the discovery of a gold ore mill at Písek in 1966
1967. Dendrochronology dating indicates
that the mill was constructed shortly after
year 1323 on a foundation of pine beams,
the longest beam measuring 10,58 meters.
Archaeological excavations revealed a large
number of fragments of millstones and
crushing stones, with round depressions,
in which the gold ore was crushed before
grinding. Similar mills operated in all Medieval gold mining districts throughout Europe. More than 50 such mills have so far
been documented principally on the basis of
millsones discovered in the Czech Republic
alone. A modern replica of a gold ore mill
of the 16th century was constructed at Zlaté
Hory (north-eastern Czech Republic).

Jiøí Fröhlich, emeritní pracovník
Prácheòského muzea v Písku,
adresa: Erbenova 1546, 397 01 Písek,
e-mail: jiri@froll.cz

Obr. 9 Zlatorudný mlýn podle Georgia Agricoly (1556).

Obr. 7 Mlýnský kámen druhotnì pouitý jako stoupový. Rejtejn
na umavì. Foto autor.
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