
 

 

Univerzita Karlova v Praze 

Filozofická fakulta 

Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

Adam Smola 

 

Zlato v mladší době železné v Čechách 

Gold in late iron age in Bohemia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praha 2012 vedoucí: Doc. PhDr. Vladimír Salač, CSc. 

konzultant:  PhDr. Jiří Waldhauser, CSc. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tomto místě bych rád poděkoval svému vedoucímu práce Doc. PhDr. Vladimírovi 

Salačovi Csc. za trpělivost, kterou se mnou měl a konzultantovi PhDr. Jiřímu 

Waldhauserovi Csc. za jeho optimismus a především své rodině za velkou podporu. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně, že jsem řádně citoval 

všechny použité prameny a literaturu a že práce nebyla využita v rámci jiného 

vysokoškolského studia či k získání jiného nebo stejného titulu“.  

 

 

V Praze dne17.8. 2012 ……………………………… 

 

  Adam Smola 



  

OBSAH 

1. ÚVOD ............................................................................................................................ 6 

2. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÁ CHARAKTERISTIKA ZLATA ................................... 7 

3. GEOLOGIE ................................................................................................................... 8 

3.1. Geologické postavení a regionální dělení Čech ..................................................... 8 

3.2. Formy výskytu zlata v Českém masivu ................................................................. 9 

3.2.1. Primární ložiska ............................................................................................... 9 

3.2.2. Sekundární ložiska ......................................................................................... 15 

3.2.3. Geochemické anomálie .................................................................................. 19 

3.3. Chemické složení zlata v Čechách ....................................................................... 19 

4. MONTÁNNÍ ARCHEOLOGIE .................................................................................. 22 

4.1. Definice a historie montánní archeologie ............................................................ 22 

4.2. Rozdělení způsobů těžby zlata ............................................................................. 22 

4.3. Terénní relikty po těžbě zlata a jejich utřídění .................................................... 23 

4.4. Montánní archeologie a interdisciplinární spolupráce ......................................... 25 

4.5. Keltové a zlato v rámci montánní archeologie v Čechách ................................... 25 

4.6. Rozdělení pramenů a indicií k těžbě zlata podle jejich výpovědní hodnoty ....... 26 

4.7. Vybrané těžební komplexy doby laténské ve Franci jako možný zdroj analogií 29 

4.7.1. Obecná charakteristika lokalit a dějiny bádání .............................................. 30 

4.7.2. Cros Gallet –nord/sud .................................................................................... 31 

4.7.3. Les Fouilloux ................................................................................................. 31 

4.7.4. La Fagassière ................................................................................................. 32 

4.7.5. Způsob těžby a úprava materiálu ................................................................... 33 

5. ARCHEOLOGIE MLADŠÍ DOBY ŽELEZNÉ A ZLATO V ČECHÁCH ................ 35 

5.1. Otázka vztahu zdrojů zlata a osídlení v mladší době železné v Čechách ............ 35 

5.1.1. Osídlení Čech ve stupni LT A s ohledem na předchozí vývoj (Ha D2/D3) .. 35 

5.1.2. Osídlení Čech ve stupni LT B/C1 .................................................................. 37 



5.1.3. Osídlení Čech ve stupni LT C2/D2 ................................................................ 37 

5.2. Technika zpracování zlata ................................................................................... 39 

5.2.1. Úprava zlaté suroviny .................................................................................... 39 

5.2.2. Technická keramika ....................................................................................... 40 

5.3. Uplatnění zlata v laténské společnosti ................................................................. 41 

5.3.1. Šperkařství ..................................................................................................... 42 

5.3.2. Mincovnictví .................................................................................................. 44 

5.4. Nálezy zlatých artefaktů z Čech (Ha C až LT D) ................................................ 46 

5.4.1. Starší horizont zlatých předmětů (Ha C – LT A) ........................................... 47 

5.4.2. Zlaté předměty doby laténské (LT B – LT D) mimo mince .......................... 49 

5.4.3. Mince ............................................................................................................. 49 

6. METODY ANALÝZY ZLATÝCH PŘEDMĚTŮ Z DOBY LATÉNSKÉ ................ 52 

7. ZÁVĚR: PŘEDPOKLADY K TĚŽBĚ ZLATA V MLADŠÍ DOBĚ ŽELEZNÉ ....... 53 

7.1. Předpoklady k těžbě v období přerodu starší a mladší doby železné .................. 53 

7.2. Předpoklady k těžbě ve starší a střední době laténské ......................................... 54 

7.3. Předpoklady k těžbě v mladé a pozdní době laténské ......................................... 54 

8. LITERATURA: ........................................................................................................... 57 

9. SEZNAM PŘÍLOH ...................................................................................................... 67 

 



6 

 

1. ÚVOD 

Cílem mé bakalářské práce je komplexní popis dosavadních přírodovědných a 

archeologických poznatků o těžbě, zpracování a využití zlata v mladší době železné 

s důrazem na území Čech. Práce se skládá ze tří hlavních částí, kde první je věnována 

důležitým aspektům geneze zlata v zemské kůře, jeho formám výskytu, chemickému 

složení a oblastem, kde je zastoupeno. Druhá část je věnována montánní archeologii jako 

celku, protože tato vědní subdisciplína je nezbytná při řešení otázek spojených se 

získáváním surovin a přinesla již mnohé poznatky. Třetí část se týká konkrétně mladší 

doby laténské a jedná se o jakýsi průsečík archeologie s dalšími pomocnými vědami a 

vypovídá o našem stavu poznání osídlení a celého procesu, na jehož počátku bylo 

pravděpodobné objevení zlatých ložisek tehdejším člověkem a na jeho konci velmi 

sofistikované produkty laténské kultury a uměleckého cítění.  

Důležitou částí práce je seznámení české odborné veřejnosti s nepříliš známými, ale o to 

víc unikátními úspěchy francouzské montánní archeologie. Podařilo se totiž prokázat a 

dobře zdokumentovat těžbu zlata v podobném kulturním prostředí, se kterým se setkáváme 

na území Čech v mladší době železné a také v podobných geologických podmínkách. 

Tento souhrn by měl posloužit jako základ k případným dalším badatelským pokusům a to 

převážně přímo v terénu, aby se podařilo najít přímý důkaz, že zlato bylo na našem území 

v době laténské skutečně těženo (či rýžováno). Tím by se podařilo překonat momentální 

skepsi, že exploatace zlata Kelty v Čechách je pouze fenoménem v archeologické 

literatuře, který stojí na velice vratkých základech. 
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2. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÁ CHARAKTERISTIKA 

ZLATA 

Zlato je vzácným kovem zlatožluté barvy, kovového lesku a žlutého vrypu. Na Mohsově 

stupnici tvrdosti patří zlatu hodnota 2.5 z deseti možných, což ho řadí mezi velmi měkké 

nerosty a tento fakt, ve spojení s absencí štěpnosti, dává zlatu mimořádné vlastnosti k jeho 

zpracovávání a tvarování. Teplota tání má hodnotu 1063°C, ale tento údaj platí pouze 

pro jeho ryzí podobu a teplota tání s přibývajícím obsahem příměsí klesá. Varu dosahuje 

zlato při 2600°C. Se svou hustotou 19,3 g/cm³ patří zlato mezi nejtěžší známé prvky, což 

v praxi znamená, že krychle ryzího zlata o hmotnosti 1 t by měla hranu pouhých 37,27 cm. 

Z chemického hlediska se jedná o prvek velice stálý, nepodléhající žádné korozi. Je 

rozpustný pouze ve směsi kyseliny dusičné a chlorovodíkové v poměru 1:3 (Korbel - 

Novák 1999, 11). 

Tvoří oktaedrické a kubické krystaly, kostrovité a dendritické agregáty, plíšky a nugety. 

Díky své chemické netečnosti se v přírodě, v drtivé většině případů, vyskytuje v ryzí 

formě. Výjimkou jsou minerály zlata vázaného buď s antimonem jako aurostibit (AuSb2) 

známý z okolí Krásné Hory nad Vltavou nebo též Calaverit (AuTe2) nalezený spolu 

s jinými telluridy v Jílovém u Prahy ve formě milimetrových krystalků (Morávek-

Litochleb 2002, 26).  

Často rozšířenou formou výskytu zlata v přírodě je elektrum. Jde o přírodní slitinu zlata a 

stříbra a označujeme tak zlato s přítomností minimálně 25 hmot. % stříbra (Morávek et al. 

1992, 44). Je třeba rozlišovat mezi termíny elektrum a elektron, protože elektronem se 

rozumí uměle vytvořená slitina zlata a stříbra, která se používala například při výrobě 

mincí v antickém světě (Waldhauser 1983, 5). 
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3. GEOLOGIE 

Zlatu byla z geologického hlediska dlouhodobě věnována pozornost a stupeň 

prozkoumanosti Českého masivu je vysoký, což ostatně dokládá velké množství článků a 

monografií s touto tématikou (např. Hruška et al. 1978; Havrlík 1980; Kořan 1980; 

Morávek - Pouba 1981; Morávek et al. 1985; Morávek et al. 1992 aj.). Hlavní hnací silou 

byla snaha ověřit zásoby drahého kovu pro případnou budoucí těžbu, ke které na některých 

místech ve 20. století skutečně došlo (Jílové u Prahy, Krásná Hora nad Vltavou, Roudný 

u Vlašimi, Libčice okr. Příbram aj.).  

Pro řešení otázky využití takových zdrojů v minulosti je nezbytné uvést a vysvětlit 

základní geologické pojmy týkající se jejich geneze a plošného rozložení zlatých ložisek 

ve zkoumaném území. Opomenuto nesmí zůstat ani chemické složení zlata a formy, 

ve kterých se vyskytuje. 

3.1. Geologické postavení a regionální dělení Čech 

Celé území geograficky definovaných Čech leží v prostoru Českého masivu, který 

představuje oblast výskytu hornin a vrásnění variského (hercynského) stáří, které vznikly 

v rozmezí 380-300 milionů let před současností v rámci Středoevropské platformy 

(Chlupáč et al. 2002, 13). Geotektonickými jednotkami Českého masivu je pět oblastí 

rozdílného vývoje – Bohemikum, Moldanubikum, Saxothuringikum, Lugikum a oblast 

Moravskoslezská (Příloha 1) Většinu plochy Čech vyplňují první dva jmenované celky 

(Bohemikum – území české křídové pánve, Barrandien, tepelské a domažlické 

krystalinikum a železnohorská oblast a středočeské metamorfované „ostrovy“; 

Moldanubikum – j. a jz. část Českého masivu, tedy středočeský pluton, šumavské 

moldanubikum, m. Českého lesa, moldanubický a třebíčský pluton, oblast kutnohorsko-

svrateckého krystalinika) a Saxothuringikum s Lugikem reprezentují pouze oblasti 

hraničních hor (Sax. - Krušné hory; Lug. – Lužické hory, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické 

hory) a jejich podhůří (Chlupáč et al. 2002, 13-19). Moravskoslezská oblast do 

sledovaného území nezasahuje. 
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3.2.  Formy výskytu zlata v Českém masivu 

Výskyty zlata rozlišujeme podle jejich charakteru na primární (endogenní Au-

mineralizace) a sekundární (exogenní Au-mineralizace), kde primární ložisko představuje 

zlato ještě uložené v rudních žilách nebo sloupcích, kdežto sekundární ložiska jsou 

dislokována v menší či větší vzdálenosti od místa jejich metalogeneze (Morávek et al. 

1992).  Třetí, nejmenší skupinou, jsou geochemické anomálie, které byly zjištěny 

za pomoci šlichové prospekce a v případě vyššího obsahu zlata mohou sloužit jako indicie 

primárních nebo sekundárních výskytů kovu. 

3.2.1. Primární ložiska 

Primární ložiska v rámci Českého masivu představují 35,6 % veškerých registrovaných 

výskytů a z toho pouze 18,6 % reprezentují ověřená ložiska a výskyty. Nepodařilo se totiž 

nově ověřit 8,4 % výskytů uváděných při starších sondážích nebo zmíněných 

v historických pramenech a 8,6 % zahrnuje zlato v rámci jiných mineralizací, kde není 

převládajícím prvkem (Morávek et al. 1992, 29).  

3.2.1.1.  Morfologické typy zlatonosného zrudnění 

Morfologické utřídění primárních ložisek slouží ke klasifikaci jednotlivých výskytů 

na základě jejich vzniku, charakteru a geologických podmínkách v daném místě.  Znalost 

jednotlivých typů zrudnění je nezbytná nejen pro geology, z hlediska jejich využitelnosti 

pro případnou budoucí těžbu, ale také pro archeology. Typ zrudnění je totiž rozhodující 

při určení míry využitelnosti ložiska v historické době.  

Na typu také závisí případný charakter a rozsah denudačních výskytů zlata, jak přímo 

v blízkosti ložiska, tak dislokovaných exogenních výskytů. 

 

a) Výskyty a ložiska žilného typu 

 

Vznikly hydrotermální mineralizací v poruchových zónách, kde zlato a doprovodné 

minerály vykrystalizovaly z nasycených fluidních roztoků. Zlato bylo vylučováno 
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za teploty 200-250C, převážně v závěrečných fázích mineralizačních procesů, a proto se 

nachází ve vyšších koncentracích v horních částech rudních těles a se zvyšující se 

hloubkou jeho obsahy v žílovině klesají (Morávek - Litochleb 2002, 31).  

Žíly dělíme na pravé a ložní, kde pravé protínají horniny v geologickém okolí pod určitým 

úhlem, kdežto ložní mají průběh v souladu s vrstvami okolních hornin a samy tak vytvářejí 

vrstvu. 

Větší žíly často tvoří zóny tahového charakteru a jejich výplň vykazuje relativní 

pravidelnost bez větších výkyvů mocnosti. Výplně krátkých trhlin naopak charakterizují 

časté výkyvy směru i mocnosti. Vedle poruchových zón tahových existují složitější zóny 

střižné, kde dochází ke křížení více žilných tahů a zrudnění může nabývat žilníkového až 

impregnačního charakteru (Morávek et al. 1992, 40). 

Mocnost jednotlivých žil se pohybuje od několika centimetrů do 2 m o délce od několika 

metrů do stovek metrů. Často více paralelních žil tvoří žilné pásmo, které může dosahovat 

až kilometrových délek. Nejdelší známou zlatonosnou strukturou je šlojířské žilné pásmo 

v jílovském revíru dlouhé 7 km. 

Obsah zlata v žílovině (kovnatost) dosahuje relativně vysokých hodnost X0 g/t 

s vyjímečnými obsahy ve X00 až X000 g/t (Morávek et al. 1992, 40).
1
 

 

b) Ložiska žilníkového typu 

 

Ložiska dosahují větších mocností a skládají se ze systému žilek, které tvoří jeden celek 

ohraničený od nadloží a podloží nebo jsou též nekontrastní vůči svému okolí. Zlato je 

v žilníku distribuováno pravidelně a je převážně mikroskopické. Kovnatost je nízká, 

pohybuje se od X do X0 g/t. Ložiska tohoto typu mohou představovat zdroj kovu pouze 

v povrchových navětralých polohách nebo jsou zdrojem ložisek sekundárních. Přímá těžba 

v historické době je prakticky vyloučena, ale v povrchové nabohacené části mohou být 

kutací práce přítomny. 

 

c) Výskyty a ložiska impregnačního a smíšeného typu 

                                                 

1
 Pro vyjádření relativní, řádové hodnoty různých veličin se v geologické literatuře často používá písmeno 

„X“ v kombinaci s nulami a případně též desetinnou čárkou. Písmeno „X“ může nabývat libovolné hodnoty 

od 1 do 9. Jde o obdobu opisného tvaru „ setiny, desetiny, jednotky, desítky, stovky, tisíce“ apod.  
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Jedná se o typ ložisek, která nejsou příliš kontrastní vůči svému okolí, mají mnohdy velké 

mocnosti, ale nízké kovnatosti v řádech 0,X g/t až X g/t. Díky složité genezi a vazbě 

na konkrétní geologické podmínky však nejsou vyloučeny úseky a odžilky s vyššími 

obsahy zlata, což potvrzují i staré kutací práce ve svrchních částech ložisek Voltýřov a 

Suchá Rudná. 

 

d) Stratiformní Au-ložiska 

 

Stratiformní ložiska jsou syngenetická ložiska s vrstevnatou morfologií sedimentárního 

původu, s různým stupněm metamorfózy. Výskyt zlata je vázán především na Au-kyzovou 

mineralizaci a na kyzová polymetalická ložiska s nízkým obsahem zlata. Zvýšené 

koncentrace Au bývají vázány na tektonicky oslabené zóny.  

 

e) Au-scheelitové zrudnění 

 

Tento typ je spíše uměle vytvořenou geologickou kategorií, do které spadají ložní i pravé 

křemenné žíly a prokřemenělé zóny v krystalinických horninách moldanubika (Morávek et 

al. 1992, 40-41). Povrchové partie těchto ložisek byly často dobývány (Hartmanice, Orlík 

u Humpolce aj.) nebo ve středověku byly otevírány i hlubinnou těžbou (Kašperské Hory). 

Hlavním indikátorem této skupiny je časté doprovodné stratiformní scheelitové zrudnění 

s nízkými obsahy zlata.  

 

Detailnější zpracování typů endogenní zlatonosné mineralizace poskytuje tabulková forma 

(Morávek et al. 1992, 55), která je též součástí příloh (Příloha 2). Zohledňuje nejen 

morfologický typ ložiska, ale též mineralogicko-paragenetickou charakteristiku zlata a 

ryzost obsaženého zlata a jsou zde uvedeny typové lokality. 

3.2.1.2. Zlatonosná primární ložiska a výskyty zlata v Čechách 

Smyslem této podkapitoly je shrnutí hlavních oblastí primárního výskytu zlata, které byly a 

mohly být v historické době využívány jako zdroje suroviny. Znalost míst výskytu je také 
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nezbytná k následnému porovnání s rozsahem osídlení, což je jedna z indicií, která může 

do budoucna vést k přímým důkazům v exploatační činnosti obyvatel našeho území v době 

laténské v podobě nových lokalit nebo artefaktů, či dopomoci k přehodnocení materiálu již 

nalezeného. 

Nejvhodnější model pro práci s výskyty zlata a jejich statistického zhodnocení je podle 

P. Morávka (et al. 1992, 29) blokový model dělení Českého masivu, který zohledňuje 

geologický vývoj a zlomová pásma (Příloha 3). Autorem blokového modelu je geolog J. 

Zeman (1978).  

Nejvíce výskytů zlata je situováno v rámci středočeské mobilizované kry patřící 

geologické oblasti Bohemika (212 výskytů). Na druhém místě figuruje moldanubický blok 

moldanubika (155 výskytů). Zlato bylo prokázáno také v moravském bloku moldanubika 

(12 výskytů) a okrajových oblastech Moldanubika (kutnohorská kra – 13 výskytů, 

svratecká mobilizovaná kra – 4 výskyty). Větší počet méně významných výskytů je 

registrován v západosudetském bloku Lugika (47 výskytů) a v krušnohorském bloku 

Saxothuringika (17 výskytů). Drobnější ložiska komplexní průzkum Českého masivu 

prokázal v tepelsko-barrandienském bloku Bohemika (25 výskytů) a 3 výskyty v bloku 

Českého lesa (Morávek et al. 1992, 30). Pro úplnost je nutno uvést též labský blok 

Bohemika, kde dodnes nedisponujeme žádným výskytem, protože se zde nacházejí 

převážně mocné křídové sedimenty a případný vystupující horninový podklad nemá 

prokázaný zlatonosný charakter. 

Ložiska a výskyty zlata v Bohemiku 

Nejvýznamnější oblastí, co do četnosti výskytů, je přibližně 75 km dlouhý pás táhnoucí se 

ve směru od Jílového u Prahy až k Blatné, prostorovou orientací SV – JZ, zahrnující 

střední tok Vltavy a Středočeskou pahorkatinu. Jeho severozápadní hranici jasně definuje 

pás Brdské vrchoviny a jihozápadní ohraničení není v terénu jasně patrné, ale lze říci, že 

nepřesahuje na pravý břeh řeky Vltavy o více jak 10 km, a to ještě pouze na Sedlčansku a 

Krásnohorsku. Pomyslnou osu, táhnoucí se středem vymezené zóny, tvoří Jílovské pásmo 

s revíry Jílové u Prahy, Štěchovice – Slapy, Mokrsko – Čelina – Prostřední Lhota a 

Smolotely – Horní Líšnice. Jedná se o ložiska žilného a žilníkového typu I-3 (Příloha 2), 

případně impregnace se zlatem vysoké ryzosti (>850), doprovodnými minerály Bi, Te, Mo 

a W, s pozůstatky datovatelné i nedatovatelné historické těžby. Mezi Brdy a Jílovským 
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pásmem se nacházejí další dvě oblasti s četnými menšími výskyty zlata stejného 

morfologického charakteru – Kozohorské pásmo (Libčice, Kozí Hory – Borotice, a Nový 

Knín) a oblast Bojovské antiklinály. Malé zásoby rudniny a proměnlivá kovnatost 

znemožňuji v moderní době rentabilní těžbu, ale v historické době byla ložiska intenzivně 

zmáhána nebo povrchově otevíraná, o čemž svědčí dodnes dochované stařiny. Staré práce 

jsou buďto nedatovaného nebo středověkého stáří. 

Vltavské pravobřeží v regionu Sedlčanska a Krásnohorska je charakterizováno výskyty 

zlata vysoké ryzosti (>900) vázaného s rudami antimonu, typ I-4 (Au,Sb-křemenná) a na 

některých místech se nachází i menší výskyty zlata typu I-3 (Au-křemenná). Zlato z této 

oblasti vykazuje vyšší obsahové hodnoty antimonu  a jsou známy i případy výskytu 

aurostibitu (AuSb2), který je obsažen hlavně na povrchu zrnek ryzího zlata (Bernard – 

Pouba et al. 1986, 166). 

Další zóna primárních výskytů zlata jsou Předbořice-Voltýřov a jejich okolí. Leží v jižním 

sousedství krásnohoského regionu a vedle křemenného zlata typu I-3 jsou zde známa též 

ložiska polymetalických rud s obsahem zlata, uranu a selenu, která, pravděpodobně 

prostřednictvím eroze vrchních poloh, byla zdrojem rozsypového zlata v oblasti. 

Poslední významnou koncentrací primárních ložisek, která uzavírá „zlatý pás“ s výskyty 

zlata převážně v granitoidech a vulkanických bimodálních formacích táhnoucí se od 

Jílového u Prahy, je Kasejovicko a Bělčicko ležící SZ. směrem od Blatné. Oblast je typická 

svými nepravidelnými obsahy zlata, které znemožnily rentabilní moderní těžbu (Koutek 

1946). Historická těžba je doložitelná na primárních ložiscích do středověku, ale zlato zde 

mohlo být rýžované již dříve, jak naznačují četné relikty podél potoků v okolí, například 

na Závišínském potoce (Morávek et al. 1992, 93).  

Mimo hlavní osu bylo zjištěno zajímavé zlatonosné zrudnění v prostoru mezi Klatovy a 

Nepomukem. Jedná se o přibližně 20 malých výskytů s celkovými předpokládanými 

zásobami zlata do 1 tuny. Staré práce jsou evidovány severně od obce Měčín, stejně jako 

u Týniště a Svárkova. Nové vzorkování prokázalo občasné výskyty makroskopického zlata 

s půměrnou kovnatostí 3,5 g/t (Morávek et al. 1992, 91). Hlavní význam zlatých výskytů 

spočívá v nabohacení horních a středních toků řek Úhlavy, Úslavy a četných potoků 

v oblasti.  

Příbramsko je třeba uvést samostatně, protože jde o specifické území s odlišným 

charakterem zrudnění, které má nejčastěji polymetalický charakter nebo jde o zlato vázané 
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na uranové žíly. Drobné připovrchové výskyty byly sledovány starými dobývkami a zlato 

bylo též rýžováno, ale většina vyšších koncentrací zlata byla zjištěna až ve 20. století 

při těžbě uranu v hloubkách 450-1200m  (Morávek et al. 1992, 86-88) a tudíž je jejich 

využití v historické době nemyslitelné. 

Ložiska a výskyty zlata v Moldanubiku 

Moldanubikum je svou rozlohou největší geologickou jednotkou a obsahuje také nejvíc 

známých výskytů zlata, které jsou ale dislokovány na velké ploše. Zlato se vyskytuje 

hlavně ve třech typech mineralizací: Au(W)-křemenná (typ II-1), Au,Ag-křemenná (typ II-

2) a jako doprovodný prvek na různých polymetalických ložiscích.  

První typ reprezentují revíry Kašperské Hory a Harmanice na Šumavě a též Orlík u 

Humpolce na Českomoravské vrchovině. Ložiska jsou charakterizována výskytem žil a 

stratiformních poloh s Au zrudněním. Obsahy zlata jsou nejvyšší v Kašperskohorské 

oblasti, kde dosahují v průměru 6 g/t, ale jeho distribuce je nerovnoměrná (Punčochář et al. 

1989). Známé jsou staré kutací práce z prostoru Suchého vrchu a okolí, jejich datování je 

středověké nebo nezjištěné. Hartmanický revír navazuje na kašpersko-horský a charakter 

zrudnění je zde podobný, jen obsahy zlata jsou nižší a v průměru se jedná o 3 g/t. Také zde 

jsou prokazatelné historické těžební práce povrchového charakteru. V blízkosti Křemelné 

se jednalo též o relikty hlubinné těžby do 30 metrů (Morávek et al. 1992, 109-110). 

Zrudnění v okolí Humpolce je podobně jako v předešlých dvou případech, vázáno na 

výskyt wolframové rudy scheelitu, ale jinak je celkově bohatší na další minerály a stopové 

prvky (Bi, As, Fe, a dále Zn, Cu, Pb, Mo, Cd, Sb, S a Te) a vykazuje variabilní kovnatost 

0,3 – 10,8 g/t. 

 Au,Ag-křemenná (typ II-2) obsahuje zlato nízké ryzosti až s převahou elektra a je známa 

z Písecka, Roudného u Vlašimi, Zlaténky u Pelhřimova, Vodňanska (Křepice), 

Prachaticka, Volyňska a okolí Českých Budějovic. Z hlediska dochovaných kutacích prací 

je nejzajímavější Písecko a Zlaténka, kde se vedle doložitelně středověkých dobývek 

setkáváme s nedatovatelnými těžebními tahy a rýžovnickými sejpy. Křepickou oblast 

proslavil nález zlatých plechů v Hasíkově lomu z roku 1927. Podle dochovaných zpráv 

(Ježek 1927, 49-51; Fencl 1937, 37-41) mohla celková hmotnost nálezu činit více jak 1 kg 

a stanovení ryzosti ukázalo, že plechy jsou tvořené přírodním elektrem – 530/1000. Pokusy 

o nalezení zdroje byly neúspěšné, ale například A. Beneš (1978, 59) naznačuje, že mohlo 
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jít sice o přírodní zlato, ale uložené v rámci nějakého archeologického kontextu, který byl 

porušen lomem na kámen. Žilné struktury v okolí neobsahují makroskopické zlato, ale 

celková moderní revize oblasti ještě nebyla provedena (Morávek et al. 1992, 111). 

Třetí formou výskytu je zlato vázané na různá polymetalická ložiska, kde je pouze jako 

doprovodný prvek. Významnější koncentrace takových výskytů byla prokázána v rámci 

Blanické brázdy (Táborsko, Českobudějovicko, Českokrumlovsko), jižně od Čáslavi a do 

této skupiny se řadí také Kutnohorsko. Zlato z těchto polymetalických zdrojů mělo význam 

spíše z hlediska vzniku sekundárních rozsypů a jeho těžbu nepředpokládáme. Analogií by 

mohla být středověká a novověká těžba, kde zlato představovalo vedlejší produkt  

při získávání jiných kovových surovin. 

Ložiska a výskyty zlata v Lugiku 

Zlaté zrudnění v rámci geologické jednotky Lugika je spíše sporadické, ale i přesto se tu 

nachází dvě oblasti, kterým je dobré věnovat větší pozornost - rýchorské krystalinikum 

(s výskyty zlata táhnoucími se od Černého Dolu přes Svobodu nad Úpou až po Bystřici) a 

Stupná u Nové Paky. Ačkoliv moderní průzkum neprokázal vysoké obsahy přímo 

v rudnině, provedená šlichová prospekce potvrdila přítomnost zlata, které nebylo 

transportováno na delší vzdálenost. O původním významu svědčí rovněž četné dochované 

kutací práce ve formě příkopových dobývek o délce až 15 m a pro raný novověk 

disponujeme také doklady o výtěžcích báňského podnikání v raném středověku (Morávek 

et al. 1992, 120). Stupná u Nové Paky je pozoruhodným příkladem izolovaného ložiska 

s pozůstatky starých kutacích a rýžovnických prací. Zlato je vysoké ryzosti (± 930), 

obsahuje nezvyklé množství mědi (až 3%) a naopak není vázáno na sulfidy. V ojedinělých 

polohách převyšovaly obsahy zlata 100 g/t a zprávy o odvodech do pražské mincovny 

uvádějí až 3,5 kg zlata (Pošepný 1895, nenalezeno). 

3.2.2. Sekundární ložiska 

Exogenní ložiska vznikají erozní činností v místech ložisek a výskytů primárních. Zlato je 

pak obsaženo ve svahových hlínách a dostává se pomocí splachů a sesuvů půdy  

do vodotečí, kde se koncentruje. Velikost vodního toku také určuje, na jakou vzdálenost  
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od primárního zdroje je zlato dislokováno. Stejné erozní pochody probíhaly i v geologické 

historii a daly vzniknout paleorozsypům, které představují pradávná řečiště vodních toků. 

v prvohorách a druhohorách. 

Sekundární výskyty (ložiska) zlata reprezentují 41,8 % všech výskytů a jsou 

nejpočetnějším typem zrudnění. Dělí se podle stáří, geologické pozice a způsobu vzniku na 

dvě skupiny (viz tabulka níže). První skupina tvoří pouze 1,7 % veškerých sekundárních 

výskytů zlata. 

3.2.2.1. Typizace exogenních ložisek a výskytů zlata 

I. Exogenní výskyty ve zpevněných sedimentech proterozoika až křídy (paleorozsypy) 

 předvariské paleorozsypy (těžba nepravděpodobná) 

 paleorozsypy vázané na kontinentální sedimenty permokarbonu (Křivce, Manětín, 

Újezd u Radnic) 

 paleorozsypy vázané na křídové sedimenty (nevhodné pro těžbu) 

 

II. Exogenní výskyty v nezpevněných sedimentech terciéru a kvartéru 

 výskyty in situ nebo v bezprostřední vazbě na primární zdroje (aluvia, deluvia, 

proluvia) 

 výskyty vzniklé transportem a redepozicí  

 aluvia (sedimenty vodotečí včetně teras) 

 laterální sedimenty (jezerní, mořské) 

 glaciální sedimenty (morény, fluvioglaciální sedimenty) 

(Smirnov 1976) 

 

Z hlediska archeologie ze skupiny I. nabývají většího významu pouze paleorozsypy vázané 

na kontinentální sedimenty permokarbonu. Naprostá většina starých prospektorských prací 

je vázaná na nezpevněné sedimenty kvartérního stáří, které jsou zastoupeny v jižních a 

jihozápadních Čechách, středních Čechách a v české části Českomoravské vrchoviny. 

Podle struktury a stupně opracovanosti zlatinek lze rámcově určit, z jaké vzdálenosti byly 

transportovány. Se zvyšující se vzdáleností od primárního ložiska se zlatinka zmenšuje a 

ohlazuje (ztrácí krystalickou podobu) a často se na ní vytváří vrstvička ryzího zlata  nebo 
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se přemění celá a také se mísí více zlata různého původu (Morávek et al. 1992, 149). 

Z toho vyplývá, že čím dále od primárních ložisek se na zlato bohatý materiál vyskytuje, 

tím menší je šance nalézt jeho konkrétní zdroj. V ideálním případě však lze z morfologie 

rozsypového zlata, z jeho chemických a strukturních vlastností, inkluzí (Ag, Cu, As, Te, 

Hg atd.), zbytků srůstajících minerálů a do jisté míry i z dalších doprovodných nerostů, 

usuzovat na typ a mineralogický charakter primárního ložiska (Morávek et al. 1992, 148). 

3.2.2.2. Oblasti exogenních ložisek a výskytů zlata v Čechách 

Exogenní ložiska v nezpevněných terciérních a kvartérních sedimentech jsou 

charakterizována větším množstvím uloženého zlatonosného materiálu v říční (potoční) 

nivě nebo v podobě teras. Nacházejí se převážně u velkých toků jižních a středních Čech. 

Množství zlatonosného materiálu je závislé na velikosti toku a charakteru údolí, ve kterém 

teče a na počtu primárních ložisek v jeho blízkosti. Roli hraje rovněž unášecí potenciál 

toku a čas, po jaký probíhá eroze a sedimentační proces.  

Údolí potoků a menších říček mají obvykle tvar písmene V nebo uzavřenějšího U.Celkový 

objem zlatonosného sedimentu se pohybuje v řádech tisíců m³. Velké toky, s vyšším 

erozním a sedimentačním potenciálem i prostorem měnit řečiště (s údolím ve tvaru různě 

otevřeného písmene U), mohou obsahovat až miliony m³  

Obsahy zlata jsou nepravidelné v závislosti na morfologii a sedimentologických poměrech. 

Pohybují se řádově v X0-X00 mg/m³, ale v bonanzách
2
 mohou dosahovat až X g/m³ 

(Morávek et al. 1992, 142). 

Exogenní výskyty v nezpevněných sedimentech terciéru a kvartéru 

Hlavní zlatonosnou řekou je Vltava, prakticky v celém toku od Českého Krumlova po 

Prahu a všechny její přítoky na středním toku. Množstvím uložených sedimentů si ale 

prvenství drží střední a spodní tok Otavy. Mezi Modlešovicemi a Štěkení se ještě ve 

dvacátém století uskutečnily pokusné vrtné a těžební práce za účelem ověření zásob 

                                                 

2
 bonanzu lze charakterizovat jako prostorově velmi omezené místo, v rámci sedimentu recentního nebo 

historického vodního toku s extrémním obsahem zlata (pro srovnání Morávek- Litochleb 2002, 34). 

Nejčastěji se jedná o jílovou vrstvičku s ulpělým zlatem, větší překážku zachytávající zlato přímo uvnitř 

řečiště nebo o vhodně formovanou puklinu v podkladové hornině. 
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zlatonosných štěrkopísků, pro případnou moderní těžbu (Kořan 1974). Významnější 

obsahy zlata v řečišti jsou evidovány také v celém povodí Volyňky, jihočeské Blanice a na 

všech přítocích Otavy v jejím horním toku.  

Lužnice, jako pravostranný přítok Vltavy, na několika místech dolního toku též vykazuje 

koncentrace volného zlata, jde však převážně o nižší obsahy.  

Důležitým zdrojem říčního zlata je Sázava, která obsahuje zlato přinesené z horního toku a 

zlato z oblasti Jílového, proto je k získávání zlata nejvhodnější její dolní úsek od 

Kamenného Přívozu až k soutoku s Vltavou u Davle.  

Zajímavé obsahy, desítky mg/m³, vykazuje rovněž Kocába, Bojovský a Záhořanský potok, 

ležící jižně od Prahy ve středních Čechách (vlastní pozorování). Drobnější sekundární 

výskyty registrujeme u vodotečí v blízkosti primárních ložisek Táborska, Pelhřímovska, 

v blízkosti Humpolce a na Čáslavsku. Poslední jmenovaná oblast je unikátní, protože potok 

Brslenka vykázal podle měření geologa F. Nováka (1967) až 3,8 g/m³ zlata 

v nabohacených místech, což je nejvyšší zjištěná hodnota na území Čech. Okolí je navíc 

lemováno pásem sejpů neznámého stáří s výškou až 2 metry, které potvrzují, že zdroj zlata 

byl známý minimálně od středověku. Zajímavé jsou také průměrné obsahy zlata 

v rozsypech podél toku Čáslavky, které dosahují nezvykle vysoké hodnoty (225 mg/m³), 

což představuje dvojnásobek až trojnásobek běžně zjišťovaného průměrného obsahu u 

jiných toků (Morávek et al. 1992, 133-134). 

Exogenní výskyty ve zpevněných sedimentech proterozoika až křídy 

Exogenní výskyty ve zpevněných sedimentech proterozoika až křídy (paleorozsypy) jsou 

spíše vzácné a v Čechách je zastupují jen tři významnější lokality západních Čech. Jedná 

se o paleorozsypy v blízkosti Manětína (okr. Plzeň-sever), Křivců (okr. Tachov) a 

v menším rozsahu u Újezdu u Svatého Kříže (okr. Rokycany). Ryzost zlata u tohoto typu 

výskytu přesahuje 900/1000 jednotek, kovnatost se pohybuje nejčastěji okolo 5 mg/m³, 

v nabohacených polohách průměrně 55 mg/m³, ale vzorkováním a sondáží v místech 

starých prací byl zachycen průměr 86 mg/m³ a maximum s hodnotou 0,5 g/m³ (Morávek et 

al. 1992, 138-141). 

Vodoteče protékající v blízkosti nebo přímo přes ložiska jsou opět nabohacené a obsahují 

zlato v sedimentech recentních řečišť. 



19 

 

3.2.3. Geochemické anomálie 

Celkový počet 328 registrovaných geochemických anomálií představuje téměř čtvrtinu 

veškerých výskytů zlata na našem území. Anomálie jsou tvořeny z 96% pozitivními 

výsledky šlichové prospekce. Ta se prováděla odebíráním vzorků v předem daných 

intervalech v celé délce všech významnějších toků Čech (vyjma české křídové pánve).  

Následně bylo vyhodnoceno množství makroskopického zlata ve vzorku i menších 

částeček v podsítné frakci
3
. Pouze zbylá 4% geochemických anomálií jsou zvýšené 

hodnoty mikroskopického zlata prokázané pomocí metalometrického měření.  

Lze říci, že geochemické anomálie jsou místa se zvýšenou koncentrací zlata v geologickém 

nebo půdním prostředí. Více pozitivních vzorků tvoří v rámci geografických jednotek 

snosové oblasti, které byly následně zaneseny do geologických map (Morávek 1985, 146). 

Snosové oblasti často doprovázejí primární výskyty zlata, ale existují též samostatně, bez 

prokázaných primárních výskytů. Zvláště v západních Čechách se vyskytují snosové 

oblasti bez zjištěného původu zlata, o kterých bylo uvažováno jako o zdroji zlata v době 

železné (Chytráček – Metlička, 2004).  

Podobně jako u paleorozsypů jsou snosové oblasti zdrojem zlata pro současné vodní toky, 

které jimi protékají. 

3.3. Chemické složení zlata v Čechách 

Díky své vysoké chemické netečnosti se zlato v přírodě vyskytuje nejčastěji nevázané 

v minerálech a rudě. Různé procesy vzniku a podmínky, které panovaly při genezi ložisek 

zlata, ale mají značný vliv na jeho složení. 

Pro potřeby geologických průzkumů byly vzorky zlata z primárních ložisek podrobeny 

energiově a vlnově disperzním mikroanalýzám (EDX a WDX), které jsou vhodné k měření 

a vyhodnocení kvantitativního i kvalitativního složení jednotlivých vzorků (Dolníček 2005, 

57).  Zkoumání bylo podrobeno na 800 vzorků zlata z 90-ti výskytů v Čechách. V největší 

                                                 

3
 Šlichová prospekce byla prováděna regionálně v několika etapách od konce 60. do 90. let 20. století. 

Sloužila buď ke komplexnímu poznání výskytu kovů a minerálů nebo šlo o zmapování výskytu konkrétních 

kovů za účelem nalezení nových perspektivních ložisek k těžbě. Zlato bylo zkoumáno při všech etapách 

(Morávek et al. 1992, 147-148). 
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míře bylo v českém zlatě zjištěno stříbro (podle typu mineralizace obsah Ag 1-60%), méně 

pak rtuť (Hg od 0-6%) a měď ( Cu 0-20%) a pouze na několika ložiscích bylo prokázáno 

palladium (Pd 0-15%) a antimon (Sb do 4%). Stopově byla zjištěna také přítomnost dalších 

kovů, především železa, kadmia, molybdenu, niklu, platiny, cínu, vanadu, zinku aj. Jejich 

množství, až na ojedinělé případy, je menší než 1% (Morávek et al. 1992, 45-46).
4
  

Zlato s dalšími drahými a barevnými kovy vytváří pevné roztoky, které vznikly při procesu 

vyluhování kovů z minerálních roztoků (Morávek – Litochleb 2002, 30). Nejčastěji se 

pevný roztok vyskytuje ve formě Au-Ag nebo Au-Ag-Hg. Podle obsahu stříbra se rozlišují 

následující typy zlata: 

 

1. Au s obsahem Ag do 10% - většina ložisek typu I-3 

2. Au s obsahem Ag 10 až 25% - hlavně ložiska typu II-2 v moldanubiku 

3. Au s obsahem Ag 25 až 40% - ložisko Roudný, jako příměs např. Kutná Hora 

4. Au s obsahem Ag nad 40% - příměs ložisek Křepice, ojediněle Kašpeské Hory 

5. Au s obsahem Ag a Hg do 10% (obou kovů celkem) – často na ložiscích typu I-3 a 

také v rýchorském krystaliniku (jediný typ III-3) a některých ložiscích typu I-1  

 

Forma zlata Au-Cu±Ag se vyskytuje pouze ve Stupné u Nové Paky, rýchroském 

krystaliniku a u Kraskova v Železných Horách. Obsahy mědi a stříbra jsou nepravidelné, 

poměr obsahu stříbra a mědi nepřímo úměrný a jejich množství nepřesahuje 20%. Zbylých 

80% připadá na zlato.  

Poslední forma výskytu Au-Pd-Cu,Hg je přítomna pouze v rýchorském krystaliniku. Zlato 

vykazuje značnou variabilitu obsahu jednotlivých složek (Ag 1-40%, Hg 0-5%, Cu 0-10%, 

Pd 5-15%) a zjištěna byla také občasná přítomnost antimonu do 1% (Morávek et al. 1992, 

45, 47-48). Zlato nižší ryzosti, se zvýšeným obsahem všech 4 výrazněji zastoupených 

složek, je ve své nezpracované formě dobře odlišitelné od jiných typů zlata v Čechách. 

Zlato ze sekundárních ložisek a rozsypů má chemické složení velmi podobné zlatu 

z ložisek primárních. Odlišnosti jsou dány pouze druhotnými přeměnami, které probíhají 

během jeho přemístění. Tím je míněna celková vyšší ryzost způsobená vyplavováním 

ostatních složek ze zlatinek a nárůst povrchové vrstvičky čistého kovu. Možná je, 

                                                 

4
 Přehledné zobrazení obsahů nejčastějších doprovodných kovů je obsaženo v příloze 4. 
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například, také antropogenní kontaminace říčního a potočního zlata rtutí, která byla ve 

středověku využívána k jeho separaci (Morávek et al. 1992, 130-135). 
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4. MONTÁNNÍ ARCHEOLOGIE 

4.1. Definice a historie montánní archeologie 

Montánní archeologie se zabývá dokumentací a záchranou terénních reliktů, které 

dokládají získávání nerostných surovin člověkem, a to od pravěku až po vrcholný 

středověk a časný novověk. První se o důležitosti studia exploatace surovin zmiňuje J. L. 

Píč (Píč 1890, 74-86), ale až v prostředí plně rozvinutého výzkumu starého hornictví jak 

geologicko-montanistického, tak právně-historického (Nováček 2001, 279). Základy 

montánní archeologie jako vědní subdisciplíny položil PhDr. Jaroslav Kudrnáč v roce 1967 

při výzkumu středověkého zlatorudného mlýna v jihočeském Písku (Kudrnáč 1971). 

V průběhu následujících téměř 30-ti let bylo prováděno mnoho terénních výzkumů, 

nejčastěji ve spojitosti s geologickým průzkumem potenciálně těžitelných ložisek zlata, při 

kterých se podařilo získat četné poznatky o exploataci primárních a sekundárních ložisek 

(Kudrnáč 1999, 168-170; Nováček 2001, 279-280). V 90. letech 20. století došlo k útlumu 

a následnému ukončení těžby i průzkumných geologických prací (Morávek 2008, 256). To 

způsobilo úpadek i na straně archeologických výzkumů a zájmu o relikty po těžbě 

(Kudrnáč 1999, 170). Montánní archeologií se, při řešení komplexnějších témat, zabývali 

jak mnozí přední archeologové se zaměřením na dobu laténskou (Waldhauser 1983; Salač 

1990; Venclová 2001 aj.), tak věnující se jiným obdobím pravěku (Beneš 1978; Fröhlich - 

Michálek 1981; Baštová - Bašta 1991 aj.). V poslední době převládají badatelé, kteří se 

zabývají převážně studiem středověkých reliktů (Nováček 2001; Večeřa 2004; Hrubý et al. 

2006 aj.). 

4.2. Rozdělení způsobů těžby zlata 

Základní těžební metody vycházejí z formy, ve které se může zlato vyskytovat v přírodě. 

Z geologické části práce je patrné, že zlato se vyskytuje vázané v primárním ložisku, které 

vystupuje k povrchu. Častější formou výskytu v Čechách jsou ale sekundární ložiska. U 

nich je důležitým určujícím faktorem, zda se jedná o zlato volné v náplavech nebo ve více 
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či méně zpevněných paleorozsypech. K efektivnímu způsobu získání zlata člověk vyvinul 

během pravěku následující metody: 

 

a) Rýžování volného sedimentu – jedná se o nejstarší a nejjednodušší formu jak 

získat z přírody zlato. Bohužel v malém měřítku nezanechává žádné stopy a ve 

velkém pouze neuzavřené nálezové celky (sejpy). 

 

b) Dobývání svrchní části ložiska – metoda byla vyvinuta jako druhá, po vyčerpání 

sekundárních rozsypů a následného objevení primárního zdroje zlata. 

 

c) Tzv. „měkké dolování“ – jde o kombinaci předešlých dvou metod a je aplikováno 

v místech výskytu zvětralých žil nebo méně zpevněných sedimentů 

(paleorozsypů) a v místech starých říčních teras. 

4.3. Terénní relikty po těžbě zlata a jejich utřídění 

Povrchové projevy těžby jsou vedle dochovaných hlubinných důlních děl druhým hlavním 

zdrojem poznání, jak se v historických dobách získávalo zlato. Pro některá starší období 

raného středověku a pro pravěk jsou povrchové relikty prakticky jediným případným 

přímým dokladem o získávání této suroviny. Zájem geologického a montanistického 

bádání byl ale převážně směřován právě na těžbu hlubinnou, o čemž svědčí bohatá 

terminologie tvarů a typů ložisek a podzemních důlních děl. Popis reliktů povrchové těžby 

a rýžování je často terminologicky nepřesný a pro některé výrazy dokonce nejsou 

v českém jazyce ekvivalenty (Nováček 1992, 15). Vypracování komplexní obecně platné 

terminologie některým ze zainteresovaných vědních oborů nebylo dosud provedeno, ale 

registrujeme v pracích některých autorů pokusy o takové třídění (např. Nováček 1993, 

Morávek 2002 aj.).  

Nejčastěji uváděným výrazem, napříč geologickou a archeologickou literaturou pro popis 

terénních reliktů po těžbě, je slovo pinka z německého „Die Pinge“. Často se tak souhrnně 

pojmenovávají prohlubně a celá jejich uskupení v rámci jednotlivých důlních revírů 

(deprese, kutací jámy, obvaly), což ale vede k nesrovnalostem a potlačuje to hlavní smysl 

členění jednotlivých reliktů podle jejich původní funkce a způsobu vzniku (Nováček 1993, 
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7).  To dokládá i definice pinky v geologické práci P. Morávka, která zní: „nálevkovitá 

prohlubeň na povrchu, vzniklá povrchovým dobýváním nebo poklesem půdy ohlubně 

zavalené jámy“ (Morávek - Litochleb 2002, 181).  

Ohlubeň je jiný výraz pro šachetní věnec, který se nachází okolo ústí šachty na povrchu.  

Vhodnou cestou, jak se vyhnout nesrovnalostem, je rozlišení, zda šlo o relikty po těžbě 

povrchové, připovrchové nebo hlubinné (ta se však pro dobu laténskou v Čechách 

nepředpokládá). 

Povrchová těžba se vyznačuje plošným rozsahem větším, než je hloubka dobývek a je 

zaměřená převážně na svrchní části ložisek a jejich výchozy nebo na zlato obsažené 

v nezpevněných sedimentech teras nad vodními toky. Typickým reliktem tohoto druhu 

těžby je obval
5
, který se skládá ze zasypané trychtýřovité kutací jámy nebo šachtice a je 

obklopen kruhovou nebo půlměsícovitou haldou vytěženého (jalového) materiálu 

(Nováček 1992, 17). Pokud byla těžba rozvinuta nad žilní strukturou, často kutací práce 

sledovaly průběh žil a vytvořily tak obvalové tahy nebo v případě jiného typu zrudnění, 

které mělo spíše plošný projev, obvalová pole (Nováček 1992, 18). 

Specifickou formou povrchové těžby je rýžování zlata, které charakterizují sejpy. Jedná se 

o kopečky navršené hrubé frakce říčních a potočních sedimentů (štěrkopísky, písky) různé 

velikosti. Jsou to tedy deponie přerýžovaného odpadního materiálu. Jedná se o otevřené 

nálezové celky, které zatím není možné jasně přiřadit do konkrétních historických období. 

Podobně jako mohylová pohřebiště i sejpy mnohdy podlehly aplanaci v rámci kulturní 

krajiny, takže nelze určit původní rozsah rýžovnických prací a je v našem vlastním zájmu 

zbývající lokality chránit (jako např. sejpy u Modlešovic). 

Na mnohých ložiscích se též setkáváme s depresemi (propadlinami), které jsou způsobeny 

zřícením podzemních štol, překopů a sledných chodeb a často, ne však výlučně, jsou mylně 

považovány za součást povrchových dobývek. Deprese může být také pozůstatkem 

povrchové těžby, či „měkkého dolování“
 6

.  

                                                 

5
 Podobnost výrazu obval a odval je nápadná, ale nejedná se o stejnou věc. Odval (také halda) je deponie 

vytěženého hluchého materiálu z hlubinného dolu, která je často umístěna v blízkosti ústí štoly či dolu 

(Morávek – Litochleb 2002, 181). 

6
 Právě terénní deprese jsou charakteristickým indikátorem přítomnosti reliktů laténských zlatodolů ve 

Francii, které jsou popsány v podkapitole 4.6. 
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Rozsah hornické činnosti je někdy zkreslen prováděním zakládání, což je navracení 

přerýžovaného nebo vytěženého jalového materiálu zpět do opuštěných těžebních jam 

(Nováček 1992, 16). 

Jasná shoda nepanuje pro odlišení povrchové a hlubinné těžby, respektive, od jaké úrovně 

pod povrchem se již jedná o těžbu hlubinnou. Setkáváme se proto jak s uměle vytvořenou 

hranicí 10 m (Waldhauser 1987, 279-312), tak s rozdělením historickým na těžbu „na den“ 

a „pod den“, kde připovrchovou těžbu definuje osvětlování těžebních prostorů denním 

světlem, kdežto hlubinná je charakterizována použitím umělého osvětlení (louče, ohniště, 

kahany aj.). 

4.4. Montánní archeologie a interdisciplinární spolupráce 

Montánní archeologie je, jako ostatní složky archeologické vědy, závislá na intenzivní 

spolupráci s ostatními humanitními, ale především s přírodovědnými obory. V případě 

montánní archeologie tuto závislost ještě umocňuje fakt, že v rámci archeologických 

kontextů historické těžby v Čechách prakticky postrádáme prvky materiální kultury 

(keramika, nástroje a jiné artefakty), známé z běžných sídlištních lokalit.  Pravěká období 

jsou, až na výjimky, odkázána pouze na přírodovědné analýzy (např. mineralogické, 

petrografické, palynologické aj.), kdežto pro období středověku nastává možnost čerpat i 

z písemné pramenné základny. Nepostradatelným pomocníkem při řešení časového 

zařazení pozůstatků po těžbě je především radiokarbonová datační metoda (např. 

Waldhauser 1999, 47-48; Bouzek 2003, 282 aj.) a v případě některých zahraničních a 

výjimečně českých lokalit také dendrochronologie (Szépertyski 1999, 71-82). 

4.5. Keltové a zlato v rámci montánní archeologie v Čechách 

Historie montánní archeologie a obecný popis jejích součástí byly uvedeny v předchozích 

kapitolách, ale spojitost získávání zlata a keltského fenoménu byla vyřčena nahlas až roku 

1935. Badatelka Olga Barvířová tehdy, ve druhém svazku své monografie (Barvířová 

1935, 5) pojednávající o historii Jílovska v době laténské, uvedla: „Keltové rýžovali tu 

zlato z náplavů řeky Sázavy a ovšem i z náplavů Vltavy a pravděpodobně i na jiných 

místech.“ 
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Toto nepříliš dobře podložené tvrzení se pak stalo vděčně přejímaným v pracích pozdějších 

badatelů (Waldhauser 1988, 7-8). Barvířová svou tezi opřela o dva hlavní argumenty 

v podobě shodné ryzosti zlata ze štoly svaté Barbory a zlata použitého k výrobě mincí 

nalezených na oppidu Stradonice. Druhým dokladem měla být přítomnost, v té době 

známých, keltských sídlišť v Hostěradicích a Vysokém Újezdě a ještě ve třicátých letech 

neaplanované rýžovnické sejpy v blízkosti Sázavy a zmíněné štoly sv. Barbory. 

Dnes je zřejmé, že oba argumenty lze brát pouze orientačně a rozhodně z nich nemůžeme 

vyvozovat takto zásadní závěry (Waldhauser 1988, 9). 

Dalším významným milníkem se stal objev jihočeského amatérského archeologa Bedřicha 

Dubského, který ve své monografii Pravěk jižních Čech (Dubský 1949), uveřejnil 

informace o lokalitě Modlešovice, kde byl při výzkumu nalezen objekt v kontextu 

rýžoviště, který byl interpretován na základě dochovaných nálezů jako chata rýžovníka a 

podle nalezených keramických fragmentů datován do doby laténské. Objev byl dlouhou 

dobu považován za jediný přímý a dobře doložený příklad získávání zlata v době laténské 

a vyvrácen byl až díky použití radiokarbonové datační analýzy (Waldhauser 1999, 47), 

která prokázala středověké stáří objektu a laténská keramika byla v nálezové situaci 

nejspíše pouze intruzí. 

4.6. Rozdělení pramenů a indicií k těžbě zlata podle jejich 

výpovědní hodnoty 

Antonín Beneš ve svém článku o těžbě tuhy a zlata v jihočeském pravěku (Beneš 1978, 55-

57) rozděluje prameny, které by mohly pomoci prokázat těžbu zlata v jižních Čechách, na 

dvě základní skupiny přímých a nepřímých dokladů (indicií). Druhou skupinu nepřímých 

dokladů dále rozděluje do několika bodů a výslovně uvádí, že je třeba si uvědomit jejich 

nestejnou výpovědní hodnotu. Autor sice aplikuje způsob třídění pramenů pouze na jižní 

Čechy v celém pravěku, ale domnívám se, že jej lze vztáhnout na celé území Čech. Pro 

potřeby práce naopak mohu model zúžit jen pro dobu laténskou, kde získávání zlata spíše 

předpokládáme. 
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Benešovo dělení: 

1) přímé doklady rýžování (lokality, nástroje) 

2) nepřímé indicie rozdílné výpovědní hodnoty 

a) spektrální analýza Au předmětů 

b) překrývání katastrů s nálezy pravěkých kulturních skupin a rozlohy zlatých ložisek 

c) frekvence zlatých předmětů v inventáři jednotlivých kulturních skupin 

d) izolované archeologické nálezy přímo v rýžovištích 

 

V době, kdy A. Beneš psal svůj článek, panovalo přesvědčení, že existujícím přímým 

důkazem těžby (rýžování) zlata v době laténské je prospektorská chata objevená 

Jaroslavem Kudrnáčem u Modlešovic nedaleko Strakonic. Jak jsem již uvedl v kapitole 

4.4, později byl nálezový kontext předatován a přehodnocen jako pravděpodobný relikt po 

středověkém působení prospektorů na Otavě. V současné době (rok 2012) nedisponujeme 

žádným přímým dokladem těžby zlata v době laténské, tedy žádnou zdokumentovanou 

lokalitou a nejsou evidovány také žádné nástroje, které by se daly označit jako 

rýžovnické
7
. 

Neutěšený stav poznání montánní archeologie pro toto historické období nám alespoň 

částečně supluje existence četných vodítek a nepřímých dokladů, které sice nemohou ony 

přímé nahradit, ale pokud se s nimi bude dále pracovat a nebudou přehlíženy, může se 

podařit nalézt v budoucnu i doklad přímý. 

Míra výpovědní hodnoty nepřímých dokladů o těžbě je podle Beneše limitována těmito 

faktory: 

 

a) spektrální analýza Au předmětů – limitujícím faktorem je snadný pohyb a 

směnitelnost kovu, stejně jako výrobků ze zlata vyrobených, je třeba proto pracovat 

s co nejširším územím a porovnávat se vzorky přírodního zlata. V době uveřejnění 

článku byla tato metoda (jak autor uvádí) teprve v začátcích, ale do té doby získané 

informace z rozborů artefaktů poukázaly na pestrost složení a naznačily, že zlato 

pocházelo z více zdrojů nebo bylo recyklováno. Porovnávání zastoupení stopových 

                                                 

7
 Doplnit informaci o sekáči z depotu železných předmětů! 
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prvků tedy nepřineslo konkrétnějších výsledků. Tento stav platí i nadále, ačkoliv 

analyzovaných předmětů od 90. let přibylo (Militký 2012, ústní sdělení). 

 

b) překrývání nálezových katastrů pravěkých kulturních skupin a rozlohy zlatých 

ložisek – expanze osídlení do poloh s výskytem zlata nemusela být nutně 

podmíněna právě zájmem o jeho exploataci, ale mohla souviset s jinými faktory. 

Například v povodí Vltavy a Otavy lze označit za zlatonosné téměř veškeré přítoky 

a osídlení se přirozeně pojí na osy vodotečí i v oblastech bez výskytu na kov 

bohatých sedimentů. Osídlení je řešeno v kapitole 6. 

 

c) frekvence zlatých předmětů v inventáři jednotlivých kulturních skupin – hlavním 

omezením výpovědní hodnoty jsou případné, archeologicky obtížně zjistitelné 

okolnosti, jako například vykrádání hrobů, celkově nevyrovnaný stav poznání nebo 

koncentrace zlatých předmětů v hrobech vedoucí společenské vrstvy v časném 

laténu.  

Pro dobu laténskou představují drtivou většinu nálezů mince, které se však objevují 

až od stupně LT B2 v podobě kusů cizí (makedonské) provenience a mince, které 

lze označit za domácí produkci až ve stupni LT C1. Počet nalezišť zlatých artefaktů 

ve stupních LT A-LT B, které předcházejí domácí mincovní produkci, nepřekračuje 

číslo 20 (Waldhauser 2001, 75). 

 

d) izolované archeologické nálezy přímo v rýžovištích – pravděpodobně 

nejproblematičtější indicie, protože nálezové okolnosti bývají často torzovité a 

nelze vyloučit možnost dislokace nebo druhotného uložení nálezů při pozdějších 

rýžovnických pracích. Tento faktor byl jedním z důvodů, proč se podařilo mylně 

datovat rýžovnické zařízení v Modlešovicích (Dubský 1949, 384). K dataci zde byl 

použit sice soubor nálezů prokazatelně laténských (fragmenty středolaténské 

keramiky, některé tuhované a dva náramky s pečetítkovitými konci a vývalkovou 

výzobou) (Jansová 1955, 151-153), ale posouzení nálezové situace se ukázalo jako 

nesprávné. 
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4.7. Vybrané těžební komplexy doby laténské ve Franci jako 

možný zdroj analogií 

Získávání zlata se předpokládá pro dobu laténskou na mnohých místech Evropy 

(Německo, Švýcarsko, Španělsko, Itálie, Anglie). Většinou jde ale pouze o domněnky 

založené na písemných zmínkách antických autorů (Waldhauser 1983, 9), na přítomnosti 

nedatovatelných historických těžebních prací, či na indiciích popsaných v kapitole 4.5. 

Záměrně jsem proto vybral pro svou práci území Francie, protože se zde nachází jednak 

několik stovek velmi starých povrchových dolů (přes 400), a také se podařilo 8 lokalit 

nezpochybnitelně časově zařadit do mladší doby železné. Některé doly byly datovány do 5. 

a 4. století př. n. l., jiné nadále existovaly nebo vznikly ve 3. století př. n. l. a těžebně 

nejrozsáhlejší doly či těžební fáze spadaly do 2. a 1. století př. n. l. (Cauuet 1999, 31).  

Nejvýraznějším regionem je kraj Limousine situovaný severozápadně od Francouzského 

středohoří, kde se nachází celá polovina všech registrovaných pravěkých a antických 

zlatodolů ve Francii. Díky nepřevrstvení pozdější těžbou, ideálnímu přímořskému vlhkému 

klimatu, málo propustnému podloží a rychlému zanesení reliktů kutacích prací, se 

dochovala zcela unikátní nálezová situace (Cauuet 2000, 130).  

Důležitým důvodem, proč pracovat s francouzskými lokalitami jako s vhodnými 

analogiemi, je kromě společného prostředí nositelů laténské kultury také stejný geologický 

původ zdejších ložisek. Český masiv a francouzský Masiff central tvoří metamorfované 

granitoidy variského stáří, v jejichž poruchových zónách se vyvinulo žilné a žilníkové 

zrudnění zlata (Bernard – Pouba 1986, 21-23; Morávek et. al. 1992, 18-20).  

Zlato v křemenných žílách“ v oblasti Limousine není zastoupeno rovnoměrně. Průměrný 

obsah činí maximálně několik gramů na tunu. Existující bohaté úseky mohou obsahovat 

X0 g/t a v ojedinělých případech X00 g/t, výjimkou nejsou ani jalové úseky a paralelní 

žíly.  

Drahý kov je převážně v mikroskopické podobě, dají se ale najít i několik milimetrů velké 

krystalky. Nejčastějšími doprovodnými minerály jsou sulfidy ( pyrit FeS2, arsenopyrit 

FeAsS), na které je mikroskopické zlato často vázáno (Cauuet 1999, 33; Cauuet – Tollon 

1999, 188). 
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4.7.1. Obecná charakteristika lokalit a dějiny bádání 

Na mnohých místech kraje Limousine se v zalesněných oblastech dochovaly zbytky 

terénních tvarů v podobě hald a depresí různé délky a hloubky. Snížené prostory měly 

v nenarušené podobě protáhlý tvar, byly také kruhové nebo srpkovité. Někdy tvořily celý 

pás jam se společnou osou, táhnoucí se desítky až stovky metrů. Šířka reliktů se 

pohybovala od 5 do 20 m, výjimečně až 30 m, na délku mohly mít jednotlivé prolákliny od 

10 do 100 m, někdy i více a hloubku měřitelnou v současném terénu od 2 do 10 m, 

maximálně 15 m. Haldy jsou zpravidla vysoké 3 až 5 m a táhnou se podél depresí, čímž je 

jasně prostorově vymezují (Cauuet 1999, 33-34).  

Popsané rozměry mohou sloužit pouze orientačně, stejně jako množství vytěženého 

materiálu na haldách, protože většina kutacích jam je pohřbena pod samovolně sesunutým 

materiálem z okolních výsypek a nánosem sedimentu. Starší opuštěné kutací jámy byly 

také zasypávány (zakládány) úmyslně v době fungování dolů (Cauuet 1999, 10; srov. 

Nováček 1992, 16). Přesný rozsah starých důlních prací je tedy patrný až po provedení 

komplexního terénního výzkumu.  

O objevení starých zlatodolů v kraji Limousine se zasloužily až novodobé pokusy o 

obnovu těžby zlata na zdejších ložiscích v 80. letech, ale zájem geologů o oblast trval již 

přes 100 let. Původně byly terénní tvary považovány za keltská opevnění z doby války 

s Césarem, ale nebyly zmíněny v žádných antických, ani pozdějších písemných pramenech 

(Cauuet 1991, 152-153).  

Během menších průzkumných a těžebních prací ve 30. letech bylo dokonce vyzvednuto 

několik artefaktů (keramické fragmenty, sekáč, součásti výdřevy apod.) z narušených 

dávných dolů, které zmiňuje ve své práci francouzský geolog Cornélius Sagui (1940, 250-

270). Neprovedl však bohužel dostatečnou fotografickou a popisnou dokumentaci.  

Archeologické výzkumy v oblasti Limousine iniciovaly až v roce 1982 plány soukromých 

těžebních společností, které připravovaly otevření moderních těžebních závodů na zlato 

lomovým způsobem, což by vedlo ke zničení starých dolů (Cauuet 1999, 35). 

 Nejprve se výzkum zaměřil na zmapování památek nedestruktivními metodami jako je 

letecká prospekce nebo toponomastické šetření. Využita byla také drobná sondáž nebo 

povrchové sběry v místech terénních reliktů. Tím se podařily lokalizovat stovky památek. 
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Záchranné výzkumy bezprostředně ohrožených důlních děl započaly roku 1988 na lokalitě 

les Fouilloux, kde trvaly celých 6 let
8
. Další výzkumy (na lokalitách Cros Gallet – sud, 

Cros Gallet- nord, Lauriéras a La Fagassière) probíhaly paralelně a následně až do roku 

1996. Mapa lokalit je v Příloze 5. 

4.7.2. Cros Gallet –nord/sud 

Hlavním přínosem lokality Cros Gallet –nord/sud (Le Chalard, dép.  Haute-Vienne) je 

zachycení dvou fází těžby. V 5. až 4. století probíhalo dobývání zlata v severní části 

lokality Cros Gallet povrchovým způsobem na několika paralelních žílách menšího 

rozsahu (10 až 20 m dlouhých, se šířkou od 3 do 4 m a hloubkou v rozmezí 6 až 9 m) , ale 

od 3. století se těžiště dobývacích prací přesunulo o několikdesítek metrů jihozápadním 

směrem, kde byly objeveny nové, nevyčerpané žíly příhodné i pro hloubkovou těžbu.  

Starší severní části je třeba věnovat velkou pozornost, protože se jedná o unikátní, 

kompletně dochovanou lokalitu, která díky opuštění nebyla poškozena, ani zničena 

mladším a agresivnějším způsobem těžby (Cauuet 1994, 13-15; táž 1999, 42).  

Dalším raritou jsou dochované mělké příkopy s mírným sklonem a na ně navazující 

oválné, či kruhové prohlubně v těsné blízkosti kutacích jam (Příloha 6). Ty byly 

interpretovány jako obdoba rýžovnických žlabů a sloužily k proplavení rozemletého 

zlatonosného materiálu a gravitačnímu oddělení lehčích částic od těžšího zlata. 

Mladší jižní fáze má obdobný charakter jako doly Les Fouilloux či La Fagassière, ale jen 

zde (ze 3 vybraných lokalit) se podařilo přímo doložit použití metody sázení ohněm
9
 . 

4.7.3. Les Fouilloux  

Důl Les Fouilloux (Jumilhac-le-Grand, dép. Dordogne) se rozkládal na 200 m dlouhé 

křemenné žíle, která vystupovala až k povrchu. První těžební relikty, podobně jako na 

                                                 

8
 Nezvykle dlouhá doba průběhu záchranného výzkumu dobře dokumentuje úroveň spolupráce mezi 

investorem a archeology ve Francii. Ostatně přímo autorka výzkumů děkuje za logistickou i finanční podporu 

ze strany investora a za jeho vřelý, vstřícný přístup (Cauuet 1999, 42).  

9
 Jedná se o metodu těžby známou jako „ohňové dobývání“ nebo také jako „sázení ohněm“a je častěji 

popisována a hojně používána až od středověku (Morávek – Litochleb 2002, 181)  
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lokalitě Cros Gallet-nord., měly povrchový charakter, ale byly téměř zcela zničeny mladší 

fází těžby
10

. Bezesporu největším přínosem bylo objevení původního dřevěného pažení a 

jeho konstrukčních prvků, které byly mnohdy v tak dobrém stavu, že bylo možné 

rekonstruovat způsob jejich výroby (Cauuet 2000, 137).  

Vhodné vzorky též posloužily k dendrochronologickému datování, které potvrdilo 

fungování nejhlubších dobývek ve 2.-1. století (Szépertyski 1999, 79). Úklonná hloubka 

těžby dosahovala až 20 m a systém výdřevy svou složitostí převyšoval i mnohá středověká 

důlní díla. 

Prokázána byla přítomnost pecí a pražících výhní v těsné blízkosti těžební jámy. Uvnitř 

jedné výhně byly nalezeny fragmenty rotačního mlýnku, v další prubířský kámen a zbytky 

technické keramiky (převážně otevřené, miskovité tvary). Pražící výhně nebyly vyklizené a 

obsahovaly velké množství uhlíků. Odebrané a radiokarbonovou datační metodou 

analyzované vzorky poskytly rozmezí let 390 – 193 př. n. l. (Cauuet-Tollon 1999, 190-

193)     

Zachyceny byly půdorysy dvou chat v areálu dolu s kůlovou konstrukcí. Větší chata (6 x 8 

m) měla dvojité proutěné stěny, jejichž meziprostor vyplňovala hlína a vnější strana byla 

omazána. Podle nečetných nálezů keramiky a několika dalších předmětů existovala stavba 

současně s dolem. Sloužila pravděpodobně jako sklad, protože neobsahovala větší stopy 

sídelní aktivity, ani by se svými rozměry nedokázal pojmout předpokládané množství 

desítek lidí podílejících se na těžbě. Sídliště horníků jsou aktivně hledána a jejich dislokace 

od dolů je vysvětlována novou organizací prostoru.v okolí těžebních jam, kde 

probíhalaspecializovaná práce (Cauuet 1994, 31). 

4.7.4. La Fagassière 

Důl La Fagassière (Château-Chervix, dép. Haute-Vienne) se skládá ze tří kutacích jam a co 

do rozlohy je nejmenším z výše zmíněných. Jsou v něm ale nejlépe dochované dřevěné 

konstrukce, které poskytly obraz o fungování dolu a o jeho logistice. Dvě různě hluboké 

                                                 

10
 Dobře zdokumentovaný jev, kterým se vysvětluje absence pravěkých povrchových dobývek v Čechách, 

pouze s tím rozdílem, že destrukci v Čechách mohla způsobit až intenzivní středověká těžba či novověká 

těžba. 
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úrovně půdorysů s koncentracemi dřeva představují pracovní plošiny, jejichž původní 

podobu přináší rekonstrukce od B. Caueet v příloze (Příloha 7).  

Bylo zde také provedeno odvodnění raženou štolou do boku těžební jámy (podobné 

odvodňovací štoly byly proraženy na všech dolech s pozdní těžební fází). 

Autorka výzkumu dokonce uvažuje o použití Archimédova šroubu k čerpání důlních vod 

v nejmladších fázích využívání lokality La Fagassière (Příloha 8)(Cauuet 1999, 54). 

Ačkoliv se relikty takového zařízení nedochovaly, nelze teorii jednoznačně odmítnout, 

protože na španělské straně Pyrenejí se v římských dolech šrouby používaly ve 2. století 

př. n. l. (Domergue 1990, 450-453). 

4.7.5. Způsob těžby a úprava materiálu 

Na každé ze tří výše popsaných vybraných lokalitách byly objeveny nástroje nebo 

technická zařízení, která nám umožňují udělat si ucelenou představu o těžbě i následném 

zpracování materiálu na surové zlato. 

Rostlá skála s křemennou žílou byla v nezvětralých částech ložiska příliš tvrdá, proto ji 

před použitím kutacích nástrojů nejprve horníci rozrušovali pomocí ohně, což potvrzují 

opálené nebo kouřem zčernalé stěny a ohniště uvnitř těžebních jam (Cauuet 1999, 46).  

Užívání sekáčů a dlát s kladivem v měkčích a již rozrušených místech dokládají 

trasologické stopy po nástrojích, které se zachovaly na rulových stěnách těžebních jam. Po 

vyzvednutí hrubého materiálu z těžební jámy (pravděpodobně ve vaku z organického 

materiálu) docházelo ke třídění a mechanickému roztloukání křemenné žíloviny na menší 

frakci. Následovalo pražení v ohništích, čímž se docílilo zvýšení křehkosti pro rozdrcení 

nebo rozemletí na prášek a byla urychlena oxidace sulfidů vedoucí k uvolnění zlata od jeho 

podkladu. Další fází bylo konečné nadrcení (ve starších fázích těžby 5. a 4. století př. n. l.) 

nebo rozemletí v rotačních mlýncích (mladší fáze těžby 3. až 1. stol. př. n. l.) (Caueet-

Tollon 1999, 189-194).  

Zachycený prach mohl vstoupit do poslední separační fáze – propírání.  Cílem metody bylo 

gravitační oddělování lehčího materiálu od těžšího zlata. Lehčí odpad byl odplaven, 

zatímco zlato se zůstalo na dně rýžovacích nádob. Při propírání ve žlabu nebo ve 

speciálních rýhách v zemi (viz 4.6.2) bylo zlato zachyceno do ovčích kůží vložených do 

příkopů (nebo pod ústí žlabu). Ovčí rouna byla po ukončení procesu propírána  nebo 
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vysoušena a zlato z nich vyklepáváno (Cauuet 1994, 27). Prvotní produkt, kterým byl zlatý 

prach a drobné zlatinky, bylo nutno dále zpracovat tavením do formy ingotku nebo slitku, 

ve které se dalo zlato dobře přepravovat.  
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5. ARCHEOLOGIE MLADŠÍ DOBY ŽELEZNÉ A 

ZLATO V ČECHÁCH 

5.1. Otázka vztahu zdrojů zlata a osídlení v mladší době 

železné v Čechách 

Rozsah osídleného území Čech v mladší době železné se za poslední desítky let výrazně 

nezměnil, pouze přibylo více sídlištních a pohřebních areálů ve známých osídlených 

oblastech a několik ojedinělých lokalit mimo tradiční celky (Waldhauser 2001, 25). Ty 

samozřejmě nemohou výrazně změnit náš pohled na rozsah osídleného území, ale význam 

těchto izolovaných osídlených míst může spočívat v jejich specifické funkci (např. 

Waldhauser 1987; Waldhauser - Fröhlich 2007). Vedle rozsahu osídlení je druhým 

důležitým faktorem hustota osídlení v jednotlivých regionech. Je třeba mít na paměti, že 

oblasti vykazující intenzivní osídlení jsou buď skutečným odrazem původní zvýšené 

koncentrace nebo se může jednat o relativní zvýšení způsobené stavem poznání (Pražská 

kotlina, hnědouhelné pánve severozápadních Čech aj.).  

Těžiště současné práce spočívá převážně ve správném časovém zařazení již objevených 

lokalit a v hledání návaznosti nebo naopak diskontinuity jednotlivých fází osídlení doby 

železné (Venclová et al. [eds.] 2008a, 100-101; táž et al. [eds.] 2008b, 26-29.) 

Důležitým kritériem k posouzení, zda byly využívány domácí zdroje zlata, jak už vyplývá 

z Benešova dělení v podkapitole 4.5, je přítomnost lidí v jejich blízkosti nebo ideálně 

přímo u zdrojů. Je tedy nutné nejprve uvést, které části Čech byly v jednotlivých fázích 

zkoumaného období osídlené, a které nikoliv. 

5.1.1. Osídlení Čech ve stupni LT A s ohledem na předchozí vývoj 

(Ha D2/D3) 

Osídlení rozsahově navazovalo na předchozí období Ha C/D1, někde ho překračovalo a 

jeho těžiště spočívalo ve třech hlavních oblastech. V prostoru středních a severozápadních 

Čech navazovalo na rozsah bylanské kultury, druhou oblastí byly západní Čechy a třetí 
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jihočeská oblast. Osídlení západních a jižních Čech prostorově odpovídalo předcházející 

halštatské mohylové kultuře. Severní, severovýchodních a východní Čechy vykazují 

slábnoucí osídlení, které  náleží slezskoplatěnické fázi lužické kultury. Přestože se kulturní 

rozdíly jednotlivých sídelních oblastí postupně vytrácely a vývoj směřoval k homogenitě, 

zůstala zachována určitá regionální specifika. 

Větší sídelní koncentrace ve středních Čechách registrujeme na Pražsku, Kladensku, a 

v blízkosti Vltavy až na Mělnicku. Prořídnutí osídlení oproti stupni Ha C je naopak patrné 

na pravém břehu Labe (Kouřimsko, Kutnohorsko, Kolínsko, Nymbursko), ale i přesto jde o 

významné kumulace. Zajímavým jevem bylo pronikání osídlení do předtím prázdných 

regionů, jako je povodí Loděnice, Berounsko a Hořovicko. 

Severozápadní Čechy nevykazují zásadní prostorové sídelní změny, pouze se zvyšuje 

hustota v povodí Ohře (Kadaňsko a Chomutovsko) a Bíliny (Mostecko, Teplicko).  

V západních Čechách lidé nadále obývali především Plzeňskou kotlinu a žili v blízkosti 

větších vodotečí, ale i zde hustota osídlení stoupá (Plzeňsko, Radnicko, Klatovsko, okolí 

Horšovského Týna). Dříve zcela prázdný prostor středního toku Berounky ve stupni Ha 

C/D1 nyní vykazuje známky ojedinělé sídelní aktivity, stejně tak prakticky neosídlené 

povodí Střely je nyní kolonizováno (Venclová et al. [eds.] 2008a, 100). 

Patrný je také nárůst významu jihočeské oblasti. Osídlení navazuje na předchozí stav, který 

zahrnoval prostor Písecka, Protivínska, Bechyňska a okolí Týna nad Vltavou. V období 

mezi stupni Ha D2/3 – LT A se osídlení rozšířilo do prázdných oblastí Vltavského 

levobřeží od Příbramska přes Rožmitálsko a Blatensko až po Kasejovicko. Významně 

stoupla koncentrace ve středním Pootaví (Strakonicko, Písecko) a nové sídelní oblasti 

vykazuje povodí Blanice a Volyňky (Volyňsko, Vodňansko, Prachaticko). Hranici osídlené 

oblasti tvoří Českokrumlovsko a na severovýchodě Táborsko. Třeboňsko zůstává 

neosídleno (Michálek 2007, 60). 

Stupeň LT A je charakterizován relativně rychlou transformaci dřívějších sídelních struktur 

v severozápadních a středních Čechách. Ta je často přisuzována příchodu nového 

obyvatelstva. V souvislosti s tím pravděpodobně také slábne osídlení a význam západních 

a jižních Čech. 
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5.1.2. Osídlení Čech ve stupni LT B/C1 

Ze známých lokalit tohoto období vynesených v mapě je patrné, že ve většině případů  

osídlení nepřekročilo nadmořskou výšku 350 m. n. m. a byly vyhledávány oblasti 

s příhodným klimatem a půdou pro zemědělství. Po změnách ve společnosti a kulturního 

projevu na přelomu LT A a B se osídlení ztenčilo a omezilo pouze na některé regiony. 

Původně intenzivně osídlené jižní Čechy se již v průběhu stupně LT A vylidňují a stupeň 

LT B1 zde postrádáme úplně (Michálek 2007, 63). Osídlení na začátku stupně LT B 

registrujeme v nížinách okolo řek Vltavy, Labe a Ohře včetně přítoků se omezuje 

v severozápadních Čechách pouze na Lovosicko, Bílinsko aKadaňsko. Střední Čechy 

reprezentuje Pražská kotlina a okrajově Kladensko, Slánsko. Dvě sídelní enklávy 

existovaly ve východní části středních Čech -  na Kolínsku a Poděbradsku.  

V severních, severovýchodních a východních Čechách přetrvává několik malých oblastí s 

nekeltským obyvatelstvem (např. Waldhauser 1976). Nositelé odkazu komplexu lužických 

popelnicových polí byli sílícím laténským osídlením od stupně LT B2 postupně pohlcováni 

a laténské osídlení se rozšířilo na Chrudimsko, Jičínsko a Hradecko, ale též do Pojizeří. 

Západní Čechy disponují pro stupeň LT B pouze ojedinělými doklady osídlení a opětovně 

se zde lidé usazují až od počátku LT C1. Důvodem nemusí být jen vnitřní krize 

společnosti, ale uvažuje se též o zhoršení klimatu (Waldhauser 2001, 25). Tomu by 

odpovídal charakter vývoje osídlení v průběhu LT B i zjištěná klimatická data (Ložek 

2000, 27-31; týž 2007, 72-80).  

Stupeň LT C1 je charakterizován houstnutím osídlení a kolonizací celkově méně 

příhodných oblastí Čech (Loděnicko, Rakovnicko, Berounsko, střední Povltaví, Říčansko 

aj.). Sídelní aktivita také stoupá v jižních Čechách a rozsahem se blíží stavu ve stupni Ha 

D2/LT A.  

Právě tato kolonizace je nejčastěji vysvětlována tendencí hledat nové zdroje surovin a 

nerostného bohatství, ke kterému patří rovněž zkoumané zlato (Waldhauser 1991, 20). 

5.1.3. Osídlení Čech ve stupni LT C2/D2 

Na konci stupně LT C1 a ve stupni LT C2 zaznamenáváme největší rozsah osídleného 

území a celkové hustoty sídelních areálů. Osídlení se vyskytuje v blízkosti velkých toků 
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Labe, Jizery, Ohře, ale i jejich přítoků (Cidlina, Mrlina, Chrudimka, Čáslavka aj.). 

V některých místech se rozšiřuje i do regionů méně příhodných (např. Novostrašecko, 

Rakovnicko, Říčansko,). 

Hlavní osídlené území zaujímá prostor na ose od Kadaňska až po Hradecko v západo- 

východním směru. Severní hranice probíhá od Litoměřicka (nad neosídleným 

Kokořínskem), na Mladoboleslavsko, ale není v tomto úseku dobře čitelná. Její další 

průběh vede proti proudu řeky Jizery k Turnovu, kde se opět stáčí a zřetelně kopíruje jižní 

okraj podhůří Krkonoš mezi Jičínem, Hořicemi až k Jaroměři. Jižní okraj reprezentuje 

Pardubicko a Chrudimsko. Oblast Přeloučska je neosídlená a tento stav trvá už od doby 

halštatské. Dále směrem na východ začíná již dobře známý úsek Čáslavsko-Kutnohorsko-

Kolínsko-Kouřimsko-Českobrodsko, který je i ve stupni LT C velice intenzivně osídlen. 

Jižní hranice osídlení pokračovala přes Říčansko k soutokům řeky Vltavy se Sázavou a 

Berounkou, dále přes Berounsko, Novostrašecko, Rakovnicko a Podbořansko až na 

Kadaňsko. 

Počátkem 2. století zaznamenáváme na našem území určitou změnu ve společnosti, která 

se v archeologických pramenech vyznačuje dvěma podstatnými fenomény. Nejprve se 

vytrácí zažitý, během 4. a 3. století praktikovaný, pohřební ritus a to již ve stupni LT C1 a 

od stupně LT C2 až do konce mladší doby železné nedisponujeme žádnými jasnými 

doklady, jak bylo s mrtvými nakládáno. Z logiky věci vyplývá, že lidé žili a umírali dál, ale 

nový způsob pohřbů je těžko archeologicky zjistitelný. Mohlo se jednat o žárový ritus 

s rozprášením popelu nebo jeho uložení do mělkých jam bez přidávaných milodarů 

(Waldhauser 2001, 25).  

Druhým fenoménem, kterému je věnována velká pozornost, jsou oppida často považována 

za vrchol keltského osídlení (Drda – Rybová 1997, 65-123)., V posledních několika 

desetiletích se ale začíná ukazovat, že význam oppid (ve smyslu výšinných) je 

pravděpodobně nadhodnocen. Nemusela představovat hospodářskou sílu nadřazenou 

všemu ostatnímu osídlení konce mladé a průběhu pozdní doby laténské. Příčinou byla 

nevyváženost stavu poznání mezi oppidy a jinými sídelními formami (Salač 2011, 23-64) 

.Vznik oppid ale nutně nemusel vyvolat přirozený vrchol vývoje společnosti, mohou též 

odrážet určitou momentální potřebu tehdejších obyvatel (výchozího bodu ke zdrojům 

nerostných surovin, ochrany v neklidných časech, kontroly komunikačních tras, vymezení 

privilegované vrstvy aj.)  
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Příčiny konce laténského osídlení a s ním i kultury nejsou doposud zcela zřejmé, podařilo 

se však vyvrátit dříve hojně rozšířený názor, že konec Keltů v Čechách byl násilně 

způsoben germánským živlem pronikajícím ze severu. Zpřesněním datace pádu Keltů a 

z výzkumu oppid je zřejmé, že kolaps společnosti i odliv většiny obyvatel nastal přibližně 

ve 40.-30. letech 1. století př. n. l. a germánské kmeny tak přicházely do opuštěné krajiny 

nebo se pravděpodobně setkávaly pouze s ojedinělými skupinami původních obyvatel.   

5.2. Technika zpracování zlata 

Hlavní zdroj informací o způsobu zpracování zlata jsou nálezy technické keramiky, 

výrobních objektů, odpadu po výrobě i samotné hotové výrobky. Ze zlatých předmětů lze 

odvodit způsob jejich výroby, kterou dávný zlatník zvolil, ale tomu je věnována pozornost 

v samostatném oddílu 5.3.1 

5.2.1. Úprava zlaté suroviny 

Prvotní zpracování zlatého materiálu záviselo na původu jeho zdroje. Zlato, rýžované 

z potočních a říčních náplavů stejně jako případné zlato z teras, mohlo být taveno přímo. 

Pro získání zlata z primárního ložiska bylo, po vytěžení zlatonostného materiálu (rudy, 

rudniny), nutné provést úpravu. Předpokládá se podobný postup, který byl prokázán a 

dobře zdokumentován na francouzských lokalitách (oddíl 4.6.5), kdy se nejprve přikročilo 

k roztloukání hrubého materiálu a poté k následnému drcení nebo mletí.  

Této činnosti by v Čechách mohla odpovídat terénní situace odkrytá v jihozápadní části 

akropole oppida Závist, kde se podařilo zachytit při plošném odkryvu velké množství 

úlomků křemene v úrovni pozdně laténského horizontu (Drda-Rybová 1997, 69). 

Geologické podloží v daném místě ale tvoří břidlice a prachovce, což vylučuje přírodní 

původ. 

Doklady o následném rozemílání a pražení křemenné žíloviny v Čechách doposud chybí. 

Využívání chemické cesty separace zlata za pomoci rtuti je známo z písemných pramenů 2. 

stol. př. n. l. Římské říše (Hásek 1979, 14) a ve středověku. Pro dobu laténskou (v rámci 

Čech) je použití rtuti krajně nepravděpodobné. 

Tavení materiálu probíhalo ve speciální keramice, kterou označujeme jako technická.  
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5.2.2. Technická keramika 

Keramika používaná při metalurgii se od běžné užitkové liší velikostí a především jiným 

tvarem, vytvořeným k tomu, aby byl vhodný k tavbě různých kovů. Nádobka na tavení 

kovu se nazývá tyglík. Hlavní znaky, které napovídají, že se jedná o tyglík, jsou zbytky 

taveniny ulpěné na vnitřní ploše a okrajích, ale také viditelné změny povrchu (sklovitý 

povrch), jež jsou zapříčiněné působením vysokých teplot. Materiál pro výrobu technické 

keramiky musel vydržet často opakované vystavování extrémním teplotám, takže použitá 

hlína se obvykle lišila od materiálu k výrobě běžné užitkové keramiky. Například na 

lokalitě Libochovice byly nalezené tyglíky vyrobeny ze sialitické hlíny s vysokým 

zastoupením kaolinitu (Motyková-Šneidrová 1959, 181-192).  

Tavicí tyglíky jsou zastoupeny poměrně hojně ve stupních Ha D/LT A na rovinných i 

výšinných sídlištích. Nejčastěji jsou spojeny s metalurgií bronzu (Chytráček 2007, 487-

490).  

V průběhu doby laténské se mění jejich tvarovost. Pro stupeň LT A jsou typické větší 

hruškovité tvary a tvary loďkovité, často se zobákovitou výlevkou, podobné jako byly 

užívány v pozdním halštatu. Od stupně LT B/C1 se začínají objevovat soudkovité s jamkou 

uprostřed a také miskovité a jejich uplatnění vrcholí v oppidálním období (Waldhauser 

1986, 51-52).  

Pro střední až pozdní latén existují ojedinělé doklady tavby zlata v tyglících v prostředí 

jinak převládající metalurgie barevných kovů (Ludikovský 1966, 34; Waldhauser 1995, 

591-594). 

Novým druhem technické keramiky, objevujícím se společně s produkcí mincí od stupně 

LT C, je tavicí destička. Nejčastěji se destičky vyskytují v Čechách na oppidech. Na 

otevřených sídlištích jen výjimečně (pravděpodobně stav bádání). Nalezené destičky jsou 

výhradně ve fragmentárním stavu, ale z některých větších kusů se podařilo odvodit, že 

měly přibližně čtvercový tvar o rozměrech 13,5 x 13,5 cm, s přímými nebo zaoblenými 

stranami a ostrými nebo zaoblenými rohy. Počet jamek se blížil stovce.  

Podle velikost jamek byla vytvořena šestistupňová typologie destiček (římská I až VI). 

Nejčastější velikosti nalezených na českých oppidech patří do skupiny I-III(IV) a sloužily 

k produkci spíše menších nominálních hodnot (Waldhauser 1997, 120). 
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Tavicí destičky na výrobu mincovních střížků představují nejčastější a nejjasnější doklad 

mincovní produkce. 

K technické keramice se také započítávají dyzny – hliněná nákončí měchů používaná při 

rozdmýchávání výhně při tavbě. Sice souvisí s problematikou tavby kovů, ale nemají 

konkrétnější vazbu přímo na zlato. 

5.3. Uplatnění zlata v laténské společnosti 

Využití zlata v době laténské vychází, podobně jako ve starších obdobích lidské historie, 

hlavně z jeho fyzikálních vlastností - jeho stálost, dobrá zpracovatelnost a především barva 

a lesk ho předurčovaly k výrobě luxusních předmětů a k určování hodnoty věcí. Důležitá, 

ale archeologicky těžko zjistitelná, mohla být také duchovní hodnota zlata pro tehdejší 

obyvatelstvo. Její základ opět mohl vycházet z fyzikálních vlastností a spojitost zlata se 

sluncem - „sluneční kov“ je vyloženě vybízející. Ostatně vládnoucí vrstva takzvaných 

halštatských „knížat“, kterou známe i z našeho území a u které se předpokládá, že 

spojovala v jedné osobě moc světskou i duchovní (Danielisová 2011, 109), zřejmě těchto 

předností zlata plně využívala. 

Zlato v pozdním halštatu a časném laténu v Čechách známe nejvíce z hrobových kontextů. 

Předměty ukládané do hrobů měly jednak rituální význam, ale zároveň se jednalo též o 

věci osobní, často „in situ“ ve funkční poloze.  

Celkově malé množství dochovaného zlata z Ha C-Ha D (pouze 31g registrovaných v roce 

1997), ale také přítomnost (popsaných, ale do dneška nedochovaných) zlatých hřiven 

v knížecí mohyle v Hradišti u Písku, může indikovat uplatnění zlata též jako exportního 

artiklu (Michálek 1997, 204). 

Jakou funkci plnilo zlato v době krize a následné transformace společnosti nevíme. Lze ale 

předpokládat, že zlato ztrácí svůj vyšší význam (rituální a reprezentační) a uchovává si 

pouze potenciál koncentrovaného bohatství pro období opětovné stabilizace poměrů. Tento 

proces většinou vedl v různých dobách k ukládání depotů, ale nikoliv v tomto případě. 

V období staršího laténu, z ojedinělého výskytu zlatých předmětů v hrobech plochých 

kostrových pohřebišť, lze opět usuzovat, že šlo o předměty osobní potřeby, rituální funkce 

nebo o projevy demonstrace společenského postavení. Prokázané snížení obsahu zlata zase 
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může signalizovat cizí původ předmětů nebo nedostatek zlaté suroviny (Waldhauser 1991, 

26). 

Zásadní změna vnímání zlata nastává počátkem středního laténu s „objevem“ mincí. Ze 

zlata se stala surovina, ze které se vyráběl váhově definovaný ekvivalent prakticky 

jakéhokoliv obchodovatelného zboží. To podpořilo důležitost dálkových obchodních 

vztahů (Waldhauser 1995, 624-628). Zároveň s tím rapidně stoupá poptávka po drahém 

kovu. Částečně mohla být využívána surovina dopravená do Čech z jiných oblastí Evropy 

a to buď směnou/obchodem nebo třeba také jako kořist při válečných výpravách nebo 

vyplacený žold, o čemž svědčí výskyt zlatých předmětů s obsahem platinové skupiny kovů 

(iridium, osmium), které se v českých zdrojích zlata nevyskytuje (Morávek 1992 et al., 45-

46). 

Jen stěží si lze představit, že případné importované zlato mohlo pokrýt jeho celkovou 

spotřebu především v pozdně laténských Čechách, proto opět vyvstává otázka využití 

domácích zdrojů. 

Se změnou pohřebního ritu v 2. století se ztrácí část informace o tom, jak bylo zlato 

užíváno také ve spojitosti s duchovní/rituální rovinou. Přesto si můžeme udělat přibližnou 

představu o vztahu zlata a duchovního světa, díky dochovaným písemným zmínkám 

antických autorů. Například Diodóros Sicilský ve svém díle Historická knihovna ke 

Keltům výslovně uvádí: „V chrámech a na posvátných místech se nachází mnoho zlata 

věnovaného bohům, avšak žádný z místních se ho, pro náboženské tabu, nikdy ani 

nedotkne.“ (Diodóros V.27.4).  

Samostatnou otázkou zůstává, zda-li je možné vztahovat podobné popisy též do prostředí 

laténských Čech, ale i u nás máme doklady kultovních praktik, ve kterých figuruje rovněž 

zlato, jak dokládá přítomnost předmětů v pramenech, v březích řek a v bažinách 

(Waldhauser 2001, 99-100). 

5.3.1. Šperkařství 

Výroba šperků ze zlata přestavovala, v porovnání s produkcí zlatých mincí (viz oddíl 

5.3.2), značně okrajovou řemeslnou činnost, ale ani v období před zavedením mincí tomu 

nebylo jinak. Přitom výroba kovových šperků a funkčních oděvních doplňků z jiných kovů 

byla vcelku intenzivní, jak ukazují četné nálezy z hrobových kontextů středního laténu, 
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depotů a nálezů ze sídlišť. Je proto možné usuzovat, že k výrobě podobných předmětů ze 

zlata nebylo v určitých fázích dostatek suroviny (Ha C – LT B) a pro stupně LT C1-D1 

spočívalo těžiště produkce ve výrobě mincí. 

Pro období pozdního halštatu až časného laténu nejsou v Čechách přímé doklady 

zlatnických technik. Alespoň přibližnou představu přináší rozbor nalezených předmětů a 

jejich srovnávání s analogiemi jiných časových období. 

Teoreticky přicházejí v úvahu následující pracovní techniky: 

 

a) odlévání – do formy, využíváno běžně při výrobě předmětů z jiných kovů 

b) kování/tepání – předpokládá se podle tvaru předmětů (drátky nebo destičky) 

c) vytepávání – rozdílné, často složitější tvary předmětů 

d) pozlacování (plátování) – zlato na kovových předmětech z jiných materiálu 

e) spojování, intarzie aj. 

f) legování - záměrné přidávání jiných kovů (sporné) 

(podle Michálka 1997, 207) 

 

V období starého až pozdního laténu se situace zlepšuje, protože disponujeme nejen nálezy 

předmětů, které lze podrobit zkoumání, ale také přímo nástroji, které mohly k výrobě 

sloužit. Mezi takové nástroje patří ploché kladívko, kladívko s hrotem, malé pilníky, 

kleště, kovadlinky, rydla, průbojníky apod., které často pocházejí z inventářů dílen na 

intenzivně zkoumaných oppidech (Drda- Rybová1997, 98-100). 

Na základě výše uvedeného byly rozpoznány následující výrobní postupy: 

 

a) odlévání – do formy, která mohla být pevná nebo i jednorázová („na ztracenou 

formu“) 

b) tepání nebo vytepávání – na základě tvarů, nebo dokladů stop po nárazu kladívka 

c) broušení – za užití pilníku 

d) vyhlazování a leštění – s pomocí kamenného hladítka nebo za použití kůží 

(sporné) 

e) pozlacování – pouze za studena, potahování fólií 

f) spojování za studena – možno rozpoznat na kroužcích 

(podle Waldhausera 1997, 224)   
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5.3.2. Mincovnictví 

Nejvýznamnější uplatnění nachází zlato v době laténské při ražbě mincí. Tento fenomén se 

stal vděčným tématem mnoha badatelů a badatelek, kteří ho řešili z pohledu numismatiky 

(Paulsen 1933; Radoměřský 1955; Castelin 1965 aj.) a archeologie (Píč 1903; Cach 1942; 

Filip 1956; Jansová 1974 aj.).  Z počátku neprobíhala výraznější spolupráce mezi 

archeology a numismatiky, jak uvádí Militký (2011, 140), což vedlo často ke „značnému 

zkreslení a nepochopení vzájemných vztahů“. Teprve pozdější práce zohledňují 

komplexnost problematiky (např. Nemeškalová-Jiroudková  1978; Waldhauser 1995; 

Čižmář 1995 aj.) Mimořádný význam mincovnictví zdůrazňuje hned několik faktorů. Jde o 

vůbec první produkci mincí na našem území, zmincované zlato představuje 98% hmotnosti 

veškerého zatím nalezeného zlata datovaného do rozmezí stupňů Ha C – LT D 

(Waldhauser 1997, 222) a ražba mincí je indikátorem vysoké společenské úrovně a 

organizace potřebné k její realizaci. Důvod produkce mincí je třeba spatřovat v potřebě 

jasně definovat hodnotu věcí a vytvořit k ní odpovídající ekvivalent, což jednak souvisí 

s rozmachem obchodu, ale také například se žoldnéřstvím nebo kultovními praktikami 

(Waldhauser 2001, 103).  

Mincovnictví předoppidálního období 

Počátek výroby mincí v Čechách je dosti nejasný, a ačkoliv disponujeme jejich nálezy, tak 

pro stupně LT C1 – LT C2 neznáme žádné konkrétní produkční centrum. Skutečnosti 

známé z Moravy a dolního Rakouska ale naznačují, že by se mohlo jednat o podobná 

emporia, jakými jsou Němčice na Hané nebo Roseldorf, jejichž význam se ukázal až po 

masovém rozšíření detektorů kovu (Militký 2011, 142-147). V Čechách by jim mohla 

odpovídat lokalita Lovosice (Salač 1990) nebo další dosud neznámé, jejichž existence se, 

na základě ražeb vedlejších řad, předpokládá (Militký 2008, 124). Jako indicie produkce 

mincí na rovinných sídlištích v odborné literatuře slouží nález tavicí destičky z Tuchlovic 

učiněný již v 50. letech minulého století (Motyková-Šneidrová 1955, 191). Jak bylo ale 

uvedeno v oddílu 5.2.2, velké rozměry jamek ani jejich tvar neodpovídají žádným známým 

nalezeným mincím (Drda-Rybová 1997, 120). Výjimkou je dílna zjištěná na výšinném 

nehrazeném sídlišti, které svou existencí předcházelo vybudování oppida Stradonice a 

nadále pokračovalo do horizontu existence oppida (Rybová-Drda 1994, 114). 
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Nejnověji byla nalezena tavicí destička na výrobu střížků na moravské lokalitě Němčice, 

jamky obsahovaly stopy zlata (Čižmář et al. 2008, 667). Je třeba počkat na případné další 

doklady, protože vedle pravidelně zjišťované metalurgie železa a barevných kovů na 

sídlištích středního laténu, jde zatím o ojedinělý jev. 

Mincovnictví oppidálního období 

Spolu se změnou charakteru osídlení a společnosti nastávají změny též v produkci mincí. 

Produkční centra mincí, která v Čechách pro střední latén zatím z otevřených sídlišť 

postrádáme, jsou přítomna v areálech oppid. Nelze samozřejmě zcela vyloučit, že nemohla 

fungovat i na rovinných sídlištích, ale současný stav bádání nadále umisťuje pro stupeň LT 

D1 těžiště výroby do těchto ohrazených areálů nebo do jejich blízkosti. Důvod není znám, 

předpokládá se však, že to souvisí s majetkovou diferenciací společnosti, s kontrolou 

produkce mincí ze strany vedoucí vrstvy a v neposlední řadě se zdroji zlata, které se až 

nápadně často nacházejí v blízkosti oppid. 

Doklady existence mincovní produkce pocházejí z oppid Závist (5 míst) a Stradonice (3 

místa).  Nalezené výrobní objekty, které obsahovaly různé suroviny, technickou keramiku, 

nástroje a výrobní odpad, zjevně sloužily víceúčelové produkci. Indikátorem mincovní 

výroby jsou tavicí destičky, případně i malé vážky k odvážení množství drahých kovů.  

Další specializovanou výrobou bylo kovářství, slévání barevných kovů, někde též 

šperkařství. Mincovní produkci na Hrazanech se výzkumy nepodařilo prokázat (Drda, P. – 

Rybová, A. 1995, 596-613). 

Předpokládaný postup výroby mincovního střížku zahrnoval nalévání roztaveného zlata do 

jamek tavicích destiček (Cach 1942, 8-9). To však později zpochybňuje K. Castelin (1954, 

73-75) kvůli obtížnému odhadu množství suroviny, které by vedlo k větším váhovým 

rozdílům mincí stejných hodnot. Castelin dále přichází s vlastní teorií výrobního postupu, 

při němž se nasypalo odvážené množství zlaté suroviny do jamek tavicí destičky. 

Následovalo tavení přes žhavý uhlík za pomoci foukání do trubičky. Tento postup může 

fungovat pouze za předpokladu, že zlato je ve formě prachu, protože u větších kusů 

(zlatinek a nugetků) ze sekundárních ložisek, by se roztavení touto metodou nepodařilo. 

Každopádně lze vyloučit, že by byla tavicí destička vystavována žáru celoplošně, protože 

změny struktury a zabarvení vykazují pouze některé důlky a jejich nejbližší okolí 

(Waldhauser 1997, 120-122). 
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Dalším důležitým krokem při výrobě mincí byla samotná ražba do mincovního střížku. 

K tomu sloužila kovová razidla, která máme pro naše území zatím doložená pouze 

z moravského oppida Staré Hradisko a to ve dvou exemplářích (Čižmář 1995, 614-618; 

Militký 2011, 156).  

5.4. Nálezy zlatých artefaktů z Čech (Ha C až LT D) 

Předměty vyráběné ze zlata se v českém pravěku vyskytují od eneolitu a jde o ojedinělé 

drobné nálezy (Moucha 1997, 141). Zlato je registrováno vzácně též v době bronzové, ale 

jsou známa tři období zvýšených koncentrací zlatých nálezů na našem území
11

.  

Ve starší době železné, z pohledu absolutního množství, představovalo zlato také 

zanedbatelnou složku jak v celkové materiální kultuře, tak i v porovnání s artefakty 

vyráběnými z jiných kovů (železo a barevné kovy). Důležitost zlatých předmětů spočívá 

ale především v informaci, kterou nesou a ve významu, který měly pro tehdejší společnost 

(oddíl 5.4.1). 

Zlaté předměty byly nalézány v archeologických kontextech od počátků archeologie 

samotné, zajisté i předtím. Jednalo se o náhodně nacházené poklady obyčejnými lidmi při 

práci na polích i v lese nebo přímo o výkopové práce v dobře patrných mohylových 

hrobech. Náhodné nálezy depotů v 19. století i starší, o kterých nemáme ani zmínky, byly 

rozebrány nebo přetaveny za účelem zisku drahého kovu. To dokumentují i dva depoty 

zlatých mincí prokazatelně laténského stáří. První pocházel z Podmokel na Rokycansku a 

byl objeven už roku 1771 a skládal se ze zlatého náramku, bronzového kotlíku a přibližně 

7000 tisíc zlatých mincí, což představovalo až 50 kg. Stradonický depot pochází z roku 

1877 a zde se mohlo jednat až o kilogramy v podobě stovek mincí. Do dnešních dnů se 

zachovalo sotva pár kusů mincí a zbytek byl rozebrán nebo přetaven (Waldhauser 2001, 

391-392, 466). O něco lepší osud potkal bohatou hrobovou výbavu ze dvou knížecích 

mohyl v Hradišti u Písku nalezenou roku 1858. Ta obsahovala, mimo věhlasné zobákovité 

konvice etruské provenience, též pár masivních zlatých kruhů, loďkovité náušnice a 

                                                 

11
  1. patrné zvýšení ve středních a severozápadních Čechách v prostoru únětické kultury a menší výskyt ve 

středním Povltaví, 2. vetší koncentrace v jihozápadních Čechách a menší opět ve středním Povltaví a 

severozápadních Čechách v období mohylových kultur, 3. ve východních a severovýchodních Čechách 

v prostoru lužické kultury konce střední a průběhu mladší doby bronzové 



47 

 

spirálku ze zlatého drátu (Michálek 1977). Podle dochovaného dobového popisu (Miltner 

1859) byly nalezeny také zlaté hřivny, snad představující polotovar nebo uloženou 

surovinu. 

Později, na přelomu 19. a 20. století, byly prováděny první pokusy o dokumentaci zlatých 

předmětů pocházejících z oppida Stradonice (Píč 1903). Z pozdější doby disponujeme 

lokálním zpracováním zlatých artefaktů i mincí (např. Břeň 1959, 207-216; Nemeškalová 

Jiroudkoudková, ale zatím jediným pokusem o vytvoření celkového katalogu zlatých 

předmětů, byl výstup projektu Volkswagen (Lehrberger et al. [eds.] 1997). Zde byly 

zohledněny zlaté předměty ze všech období pravěku, včetně starší a mladší doby železné.  

5.4.1. Starší horizont zlatých předmětů (Ha C – LT A)  

Ačkoliv těžiště práce spočívá v problematice mladší doby železné, je vhodné rovněž 

nastínit situaci v předcházejícím časovém období (stejně jako u osídlení v kapitole 5.1.1), 

protože uměle vytyčená historická období a jejich stupně často způsobují vytrhnutí 

řešeného problému ze širších souvislostí. 

Celkově je v Čechách a na Moravě (do roku 1997), z rozmezí stupňů Ha C až LT A známo 

55 zlatých předmětů z celkem 24 nalezišť. Čechy reprezentuje 47 kusů a Moravu pouze 8 

kusů (Příloha 9). V drtivé většině se jedná o nálezy z hrobů (mohyl i plochých hrobů) a 

často jde o nálezy z 19. a počátku 20. století (Michálek 1997, 199). Jediným zlatým 

předmětem ze sídlištního kontextu, spojeného s vedoucí vrstvou, je jednoduchý kroužek 

z panského dvorce v Droužkovicích (Smrž 1996, 84). Výjimečné postavení mezi nalezišti 

zlatých předmětů starší doby železné má lokalita Manětín-Hrádek, kde bylo zlato objeveno 

v 16-ti hrobových kontextech z celkového počtu 272 hrobů (Soudská 1992 97-108; táž 

1994). 

Pro soubor všech nalezených zlatých předmětů byla podle jejich morfologie a funkce 

(interpretační rovina) vytvořena typologie obsahující 10 kategorií (Příloha 9). 

Hlavními předpoklady k interpretaci jsou nálezové okolnosti, pozice „in situ“ a případně 

pokud nálezový kontext není čitelný nebo zcela chybí, pracuje se s analogiemi
12

.  

                                                 

12
 Hledání analogií je samozřejmě součástí zhodnocení i v případě, že jsou ostatní okolnosti známé. 
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Z tabulky (Příloha 9) je dobře patrné, že se jedná nejčastěji o kruhový šperk a dominantě 

jsou zastoupeny jednoduché malé kroužky, které pocházely převážně z pohřebiště 

Manětín-Hrádek. Celkově jde o předměty osobní potřeby, nejčastěji funkce šperků 

(používané na hlavě, krku, ruce, prstech) nebo ozdob oděvu. Rozdělení předmětů podle 

pohlaví není tak jednoznačné, jako v jiných obdobích pravěku, čemuž napovídá například 

přítomnost náušnic v mužských hrobech nebo nákrčníků v ženských (Michálek 1997, 203-

204). 

Podstatnější pro hledání dokladů využití českých zdrojů zlata jsou analýzy složení 

předmětů.  

Zkoumáno bylo 31 předmětů z hrobových kontextů a kromě převládajícího zlata soubor 

vykazoval značně variabilní obsahy stříbra a různé hodnoty přítomnosti mědi. Z tohoto 

hlediska se podařilo rozlišit 3 skupiny předmětů: 

 

1) předměty s obsahem 5-15% Ag a méně než 1% Cu – většina předmětů dosahovala 

těchto hodnot, což může odpovídat i některým primárním a sekundárním ložiskům 

zlata (Písecko, Vodňansko aj.) 

2) předměty s obsahem okolo 20% Ag a 1% Cu – obsahům teoreticky odpovídá pouze 

ložisko Svoboda nad Úpou v severozápadních Čechách, takže zde se jedná buď o 

dovezenou surovinu nebo uměle připravenou slitinu. 

3) předměty obsahující 20-30% Ag a více než 2% mědi – míra umělé přípravy nebo 

dovozu suroviny je ještě pravděpodobnější 

(srovnání Morávek et. al. 1992, 45; Příloha 4) 

 

Překvapivě ke třetí skupině patří relativně velké množství předmětů (nákrčníky, náramky, 

malé kroužky) přisuzovaných domácí produkci. Pokud tedy bylo umělé připravování slitin 

běžnou praxí, tak to znemožňuje podle složení dohledat možný zdroj zlata v přírodě. 

Ojedinělé obsahy vykázal také zlatý kroužek z dvorce v Droužkovicích, který podle všeho 

obsahoval až přes 99% Au, takže buď pocházel z nějakého opravdu ryzího přírodního 

zdroje, nebo musel být importován, protože čištění zlata pro toto období nepředpokládáme. 

Naproti tomu nalezené loďkovité náušnice, pocházející z jedné z mohyl Hradiště u Písku, 

obsahovaly pouze 60% zlata a nemusely nutně pocházet z domácí produkce.  
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Definitivní ukázkou neaplikovatelnosti spektrálních metod při hledání zdroje zlata v tomto 

období je srovnání obsahů zlata na lokalitě Manětín-Hrádek se sekundárními ložisky zlata 

(paleorozsypy), které se nacházejí v těsném sousedství této lokality. Zatímco předměty 

vykázaly hodnoty 72,5 - 97,3 % Au a 2,5 – 26,8% Ag, střední hodnota, průměrně přírodní 

zlato bez větších výkyvů obsahovalo 95,6% Au a jen asi 4% Ag (Michálek 1997, 207). 

5.4.2. Zlaté předměty doby laténské (LT B – LT D) mimo mince 

Stupeň LT B reprezentuje jen ojedinělý výskyt zlatých předmětů situovaných v hrobech 

plochých pohřebišť, která jsou pro tento úsek doby laténské typická. Nejvýraznějším 

nálezem tohoto období je ale masivní zlatý nákrčník bez známého nálezového kontextu 

z Oplotů (okr. Louny), který vážil 460g. Provedený rozbor materiálu prokázal zvýšené 

množství stříbra (17%) i mědi (1,1%).  Celkově soubor 15 předmětů (Příloha 10) vykazuje 

značnou variabilitu ryzosti zlata. Pokud nebyl materiál k výrobě předmětů dovezen, lze 

z toho usuzovat na nedostatek suroviny a její legování jinými kovy.  

Situace se znatelně mění začátkem středního laténu, kdy se začínají objevovat předměty se 

standardně vysokými obsahy zlata. Tento trend pokračuje i v mladém a pozdním laténu, ze 

kterého známe největší procento nalezených artefaktů. Převážná část jich pochází z oppida 

Stradonice (30 kusů), jedná se o prsteny a kroužky. Celkový počet navyšuje 9 zlatých 

kousků odpadu nebo nepovedených předmětů.(Břeň 1959, 206-216). 

Je nezbytné přistupovat k nálezům ze Stradonic opatrně, protože po objevení depotu mincí 

roku 1877 nastala následně lokální zlatá horečka, na které se přiživili také podvodníci, co 

za účelem zisku vyráběli padělky historických předmětů. Mnohdy jde jen těžko odlišit 

taková falza od předmětů skutečné kulturní hodnoty.  

Konec používání zlata spadá do přelomu stupňů LT D1/D2, z tohoto období známe pouze 

jeden nález. K úplnému konci oběhu a výskytu předmětů z drahého kovu dochází velice 

záhy v LT D2. 

5.4.3. Mince 

Mince představují nejvýznamnější složku zlatých předmětů doby laténské. Pro jejich 

utřídění byla vytvořena relativní chronologická řada označená písmeny A až D (Castelin 
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1965), kde úsek A představoval předoppidální období, a zahrnoval nejstarší typy ražeb. 

Úseky B až D se překrývaly s dobou existence oppid.  

První mince se od stupně LT C1 (úsek A) vyskytují na Moravě. Jde o napodobeniny, ve 

Středomoří široce užívané mince, statéru Alexandra III o hmotnosti 8,3 – 8,5g, s jejíž 

ražbou se začalo roku 336. př. n. l. Není zcela jasné, jakým způsobem se Keltové 

s mincemi seznámili, ale mohlo tomu tak být při válečných výpadech na Balkánský 

poloostrov nebo když se válečníci, najímaní jako žoldnéři, vraceli zpět do své domoviny 

(Militký 2011, 141). Teoreticky možný je i jejich průnik po trase Jantarové stezky na 

Moravu v rámci sílícího dálkového obchodu a stoupajícího významu výrobně-distribučních 

center jako je Roseldorf nebo Němčice. 

Každopádně je tento cizorodý prvek rychle přijat a intenzivně napodobován. Mincovní 

produkce se rozšířila také do východních Čech, ale známé mince Niké a Athéna-Alkis 

z moravských lokalit se v Čechách příliš nevyskytují. Naopak je zde hojná produkce mincí 

„vedlejších řad“, které jsou přisuzovány stejnému měnovému systému jako Athéna-Alkis 

(třetina, osmina a čtyřiadvacetina statéru), ale nesou různá svérázná vyobrazení člověka, 

zvířat i ornamentu. Z období před vznikem oppid známe z Čech pouze nečetné hromadné 

nálezy mincí skládající se z několika kusů převážně typu Niké a Athéna-Alkis vedlejších 

řad (např. Nechanice, Trutnov, Lísek u Stradonic) (Militký 2011, 150). 

Počátkem vzniku oppid se mění složení vyráběných mincí, klesá jejich hmotnost 

(pravděpodobně inflace), ale zvětšuje se produkce a brzy se prosazuje nejhojnější mince 

doby laténské, kterou je mušlovitý statér. Jeho název vychází z nesprávné interpretace 

hlavního obsaženého prvku, který spíš než mušli, představuje půlměsíc nebo zapadající 

slunce (Militký 2008, 124).  

Z úseku ražeb B pochází největší dochovaný depot z našeho území ze Starého Kolína 

(zároveň jde i o třetí největší depot mincí celkově) s obsahem téměř 200 mušlovitých 

statérů a přes 100 jejich třetinek (Nemeškalová- Jiroudková 1998). 

Byly to právě mušlovité statéry, které vedle starších typů Niké a Athéna-Alkis, svým 

rozšířením po střední a jihozápadní Evropě dokládají největší mobilitu a rozsah směny a 

obchodu (Waldhauser 1995, 621-627). Opačný tok peněz reprezentují nálezy např. 

galských mincí, východokeltských tetradrachem či mincí bavorské provenience z našeho 

území (Militký 2008, 125). Úseku ražeb C je charakterizován právě intenzivní produkcí 
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mincí a přítomností importovaných kusů. Do tohoto úseku také patří dva nejznámější a 

největší depoty mincí popsané v podkapitole 5.4. 

Nejpočetnější soubor horizontu oppid známe ze Stradonic, odkud pochází přes 2000 

různých „ztrátových mincí“. Ve srovnání s množstvím nalezených mincí z jiných oppid 

počítaných na desítky, nebo třeba v případě Českých Lhotic na kusy, je stradonický soubor 

vyloženě kontrastní.  

Sklonek doby laténské charakterizuje postupný přesun hlavní mincovní produkce na 

jihozápadní Slovensko, kde je spojována s existencí bratislavského oppida. Produkce 

v Čechách přesto nekončí a na oppidech Stradonice, Třísov a Závist pokračuje až do jejich 

opuštění (Militký 2011, 163). 

Celkové množství nalezených mincí z doby laténské se pohybuje v řádech tisíců 

exemplářů. Reálné číslo je zajisté mnohem větší, protože ilegální použití detektoru kovu 

v posledních dvou desetiletí způsobilo vyrabování četných lokalit a vedlo k definitivní 

ztrátě cenných informací. Neblahý trend dnešní doby bohužel ohrožuje veškerou kovovou 

složku hmotné kultury. 
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6. METODY ANALÝZY ZLATÝCH PŘEDMĚTŮ Z 

DOBY LATÉNSKÉ 

Chemicko-fyzikální analytické metody slouží ke zjištění složení různých látek a používají 

se nejčastěji při vědeckých výzkumech v přírodovědných i technických oborech. Základní 

dělení metod může spočívat v principu, na kterém fungují (emisní, absorbční, optická atd.). 

Pro užití v archeologii, a zvláště pak v případě zlatých artefaktů, má větší význam dělení 

na destruktivní a nedestruktivní metody. Destruktivní a tedy nehodící se je klasická metoda 

optické spektrální analýzy (OES) a její modernější varianty jako hmotnostní spektrometrie 

s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS). Rozvinutá metoda (LA-ICP-MS) s laserovou 

ablací, sice potřebuje minimální vzorek a zanechává na předmětu „kráter“ široký pouze 

X0-X00 μm a hlouboký řádově 100 μm, ale i tak jde o zásah do předmětu a jeho 

poškozování, což často není u předmětů sbírkové podstaty a historické hodnoty možné. 

Mnohem vhodnější, ale méně přesné jsou nedestruktivní metody rentgen fluorescenční 

analýza (RFA nebo též XRF) a také neutronová aktivační analýza (NAA).  

Metoda RFA představuje rychlý způsob, jak zjistit kvalitativní i kvantitativní složení 

materiálu. Nevýhodou představuje menší citlivost, takže se spíš hodí ke studiu makroprvků 

a také je potřeba většího množství analyzované látky v řádech gramů. 

Metoda NAA je vhodná při podrobném průzkumu složení vzorku a její detekční schopnost 

je přibližně 100 - 1000x vyšší než u RFA, ale vše závisí na parametrech měřicího přístroje 

a charakteru vzorku. Nevýhodu představuje finanční a časová náročnost (protože je třeba 

měření opakovat) (Dolníček 2005, 30-34, 55-57). 

Možné je také aplikovat další nedestruktivní metodu jako je elektronová mikroanalýza, 

která se dělí na energiově disperzní (EDX) a vlnově disperzní (WDX). Výhodou těchto 

metod je časově a finančně nenáročné určení složení vzorku, WDX je ale citlivější. 

U většiny analyzovaných zlatých předmětů z období Ha C – LT D, bylo použito metody 

RFA (Lehrberger, G. et al. [eds.] 1997, 283-285). 
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7. ZÁVĚR: PŘEDPOKLADY K TĚŽBĚ ZLATA 

V MLADŠÍ DOBĚ ŽELEZNÉ 

7.1. Předpoklady k těžbě v období přerodu starší a mladší 

doby železné 

Pro oblast jižních a západních Čech tohoto období je splněno hned několik podmínek, proč 

uvažovat, že zde mohlo být získáváno zlato. Rozsah osídlení přímo překrývá mnohé oblasti 

výskytu zlata, nebo se vyskytuje v dostatečné blízkosti (záp. Čechy - Radnicko, 

Manětínsko, Klatovsko; již. Čechy – Písecko, Bechyňsko, Protivínsko, Strakonicko, 

Kasejovicko, Bělčicko; stř. Čechy – střední Povltaví až po soutok s Berounkou)(Příloha 

11). V jednom případě (lokalita Všenory ve středních Čechách) se podařilo nalézt 

keramiku přímo v prostoru starých zlatokopeckých prací. Převážně v jižních ale také 

středních a západních Čechách disponujeme zlatými předměty z hrobových celků a 

popsané nejvýznamnější lokality Manětín-Hrádek (okr. Plzeň sever) a Hradiště u Písku 

mají opět v bezprostřední blízkosti vhodná sekundární ložiska zlata.  

Dalším argumentem, proč lze předpokládat exploataci zlata, je existence vládnoucí elity, 

která kombinovala jak světskou, tak i duchovní moc, přítomnost luxusních předmětů 

domácí i importované provenience v majestátních pohřebních mohylách těchto „knížat“, 

budování výjimečných sídel na tehdejší dobu a celková tendence demonstrovat svůj vliv 

(např. picí servisy, víno)(Danielisová 2011, 109). To vše vede k otázce: „Co bylo zdrojem 

bohatství této vedoucí vrstvy společnosti?“ Samozřejmě je možné, že budování sídel a 

další lokální projevy mohly souviset s nějakou formou práce pro vládce ze strany 

podřízené většinové vrstvy obyvatel. Tato odpověď ale není uspokojivá v případě 

importovaných předmětů a vína ze Středomoří. Pravidlo nabídky a poptávky muselo platit 

i zde a jak lze usuzovat z množství proudícího zboží, poptávka byla skutečně veliká. Co 

mohli „odběratelé“ předmětů středomořské provenience nabídnout jako protihodnotu? Je 

velice pravděpodobné, že za luxus a demonstraci prestižního postavení byli tito lidé 

ochotni platit zlatem. Ostatně i zlaté nákrčníky, interpretované jako symboly moci, mohou 

signalizovat, jakými zdroji disponovali. 
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Postupná krize společnosti, slábnoucí vliv a následný konec společenských elit vedl také 

ke konci možného organizovaného získávání zlata z jihočeských a západočeských ložisek. 

7.2. Předpoklady k těžbě ve starší a střední době laténské 

Minimalizace osídlení nebo vylidnění západních a jižních Čech, které disponují hlavními 

zdroji zlata, muselo nutně vést ke značnému snížení pravděpodobnosti, že zde bylo zlato 

získáváno. Jedinou kontaktní zónou stupně LT B, kde se protíná osídlení s výskyty zlata, je 

jižní okraj Pražské kotliny. Indicií hovořící pro případnou těžbu v tomto prostoru je také 

zde zjištěná koncentrace zlatých nálezů.(Příloha 12)  

Možností by mohl být sezónní charakter prospektorských prací, ale vzhledem k rozsahu a 

hustotě osídlení i v příhodnějších oblastech severozápadních, středních, a východních Čech 

se tato možnost nejeví jako příliš reálná. Ačkoliv indicie napovídající o dobývání zlata jsou 

minimální, zlata ze stupně LT B je známo více než 500 g.   

Situace se jeví jako příhodnější až od stupně LT C1, kdy po stabilizaci společnosti ve 

stupni LT B2 znovu dochází ke kolonizaci dříve opuštěných míst a k opětovnému zasažení 

osídlení na území s výskytem ložisek zlata. 

7.3. Předpoklady k těžbě v mladé a pozdní době laténské 

V této vrcholné fázi laténského osídlení je využívání českých ložisek zlata 

nejpravděpodobnější. Opětovné rozšíření osídlení do oblastí výskytu zlatých ložisek, 

koncentrace zlatých předmětů, přítomnost rýžovišť nebo povrchových dobývek neznámého 

stáří, to vše může indikovat místo, kde se získávalo zlato. Pozornost je třeba věnovat též 

ojedinělým sídlištím doby laténské mimo tradiční a souvisleji osídlené celky. Na základě 

výše popsaného jsem vyznačil v mapě 6 potenciálních oblastí (Příloha 13), kterým by bylo 

vhodné věnovat pozornost a které by mohly poskytnout nové informace a odpovědi 

vedoucí k nalezení přímého dokladu využívání domácích ložisek zlata.  

V jižních Čechách jde o povodí Otavy, které je známé intenzivním osídlením hlavně 

v mladém laténu, množstvím sekundárních ložisek a občasnými výskyty zlatých předmětů. 

Z Modlešovic pochází stopy aktivity Keltů přímo v areálu rýžoviště, které sice díky nejisté 

interpretaci na více jak 30 let uvedly v omyl odbornou veřejnost, přesto oblast Strakonicka 
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a Písecka má i nadále velký potenciál poskytnout přímý důkaz exploatace zlata, protože se 

zde dochovávají v zamokřené říční nivě organické materiály (Waldhauser 1997, 47-48). 

Stejně tak je probádání hodný horní tok Otavy v oblast Sušice a Kašperských hor, kde 

známe ojedinělou přítomnost nositelů laténské kultury (Waldhauser 1991, 30). 

Střední Povltaví představuje zajímavý region, jednak z komunikačního hlediska, ale také 

kvůli existenci dvou oppid, kde se jedno přímo rozkládá na malém primárním ložisku zlata 

(Nevězice), a druhé (Hrazany) disponuje širším zázemím Sedlčanska s početnými 

primárními i sekundárními ložisky. V dosahu jsou též ložiska a rozsypy u Krásné Hory nad 

Vltavou s přítomností specifické kombinace zlata a antimonu (Bernard – Pouba, 166), 

který by se mohl promítnout do případných místních zlatých předmětů. 

Dalším zajímavým místem jsou Leskovice u Zlaténky. Jde o izolovanou sídlištní polohou 

stupně LT C-D1 s nejbližším dalším zjištěným laténským osídlením přes 30 km vzdušnou 

čarou v Táboře. Je odtud znám depot zlatých mincí a v těsné blízkosti jsou přítomny 

nedatované rýžovnické sejpy a také stopy středověkých sídelních aktivit (Waldhauser 

1987a, 31-64). Zde by bylo potřeba udělat minimálně revizní povrchový sběr, který by 

potvrdil rozsah pravděpodobného osídlení.   

 Oblast Čáslavska a Kutnohorska je zajímavá intenzivním osídlením, koncentrací zlatých 

předmětů a hlavně sekundárními zdroji zlata v povodí Čáslavky a jejích přítoků (Brslenka 

u Podmok), které v nabohacených polohách obsahují až 3,8 g/t zlata, což je v Čechách 

nejvyšší známá hodnota. Velikost nugetků může dosahovat až 1 cm (Novák 1967). 

Pravděpodobná je také souvislost oppida České Lohtice se zdroji zlata v Železných horách. 

(Vodička 1976). 

Předposlední region, který mohl být potenciálně zdrojem zlata, je rýchorské kristalinikum 

a ložisko Stupná u Nové Paky. Zlato z ložisek se vymyká většině typů z jiných míst Čech 

(Příloha 4) a nápadnou koncentraci zlatých předmětů v oblasti Jičínska až Hradecka také 

nelze opominout. 

Bezesporu nejzajímavějším místem je poloha „U Altánu“ uvnitř areálu oppida Závist. 

Nachází se zde terénní deprese o rozměrech 70 x 50 m velice připomínající zaniklé doly na 

zlato ve Francii, které jsem ve své práci popsal (podkapitola 4.6). Situace je sice popsána 

(Drda - Rybová 1997, 67-68), ale nikdy zde neproběhly žádné terénní výzkumné práce, 

které by mohly pomoci určit, o jaké atropogenní dílo se jedná a jak je staré.  
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Při prohlídce tohoto místa jsem objevil na okrajích deprese asi 1- 1,5 m vysoké násypy 

kopírující celé delší strany deprese. Při bližším ohledání násypu se ukázalo, že je složen 

převážně z různě velké frakce fragmentované břidlice s občasnou přítomností křemenné 

žíloviny. 

Pokud tak ještě nebylo učiněno, bylo by vhodné místo alespoň zaměřit nebo případně 

odebrat vzorky žíloviny a prověřit, zda nemůže obsahovat makroskopické zlato. 

Nedaleko oppida Závist se v jihovýchodním směru nachází také Jílové u Prahy se svými 

známými ložisky zlata a stopami laténského osídlení, které mohly mít k místním zdrojům 

drahého kovu také vztah (Waldhauser 1988). 
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