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Rudný mlýn u Velhartic 

Jiří Fröhlich 

Drahé kovy se v širším okolí Velhartic těžily od středověku. Primární těžba 
v podobě zasypaných šachet je patrná především mezi Velharticemi a Horami Mat-
ky Boží. Množství pinek se nachází na svazích Borku, kde jsou doloženy zlaté, stří-
brné a olověné rudy (Koutek 1948; Morávek a kol. 1992, 112). Kutací práce na zlato 
jsou doloženy nad Ostružnou západně od Hor Matky Boží (Majer 1997, 17, obr. 3). 
Stříbrná ruda se těžila zejména na vrchu Křížovka u Hor Matky Boží (Majer 1997). 
Rýžoviště zlata se táhnou podél Ostružné. Patrné jsou zejména v úseku před Ve-
lharticemi a pod hradem (Vaněček 1982, 180–181; Waldhauser – Fröhlich 2007, 323, 
obr. 1). Některé indicie naznačují, že zlato se zde mohlo rýžovat již v době laténské 
(Waldhauser – Fröhlich 2007). Na výzkumu laténského sídliště poblíž rýžovnických 
sejpů v poloze Kouklovna se v roce 2008 podílel i jubilant Milan Řezáč (Čuláková et 
al. 2012, 105). 

Je jisté, že těžená ruda se musela zpracovávat v blízkém okolí. Stříbrnou huť 
na zpracování rudniny postavil v r. 1520 Jan Koník (Konikg) v údolí pod Křížov-
kou pod Schmeisnerovým mlýnem (Majer 1997, 28). Další huť na stříbro byla po-
stavena v roce 1551, v provozu zůstala v celém průběhu šedesátých let a občas snad 
i déle (Majer 1997, 63). Montánní historik Jiří Majer ji lokalizuje na Ostružnou 
k mostu při ústí silnice z Hor Matky Boží do silnice Velhartice – Kolinec, pod dolní 
velhartickou papírnu a pilu. Tuto lokalizaci potvrzují nálezy strusky v Ostružné pod 
zaniklým mlýnem (Fröhlich 2007). Podle makroskopického posouzení RNDr. Vla-
dimíra Šreina z České geologické služby jde o strusku po tavení polymetalických 
rud s obsahem stříbra (Fröhlich 2004, 74). 

 

OBR. 1. Poloha rudné úpravny, na mapě označena bodem (mapový podklad: www.mapy.cz). 
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Při prohlídce tohoto místa v září 2004 se podařilo v kamenném zdi-
vu náhonu, který pod mlýnem ústí z levé strany do Ostružné, objevit šest zlomků 
opracovaných granodioritových kamenů, z nichž některé jsou z mlýnských kame-
nů, které na své pracovní ploše mají typické soustředné kružnice, vyryté při roze-
mílání rudy (Fröhlich 2004, 74; Fröhlich 2007). Ve zdivu se tato hornina barevně 
odlišovala od ostatního použitého lomového kamene. Místo nálezu má na Zá-
kladní mapě 22-31-12 koordináty 136 Z a 124 J. Objevené kameny byly prozatím 
deponovány do předzahrádky domu čp. 75 ve Velharticích. 

 

OBR. 2. Velhartice. Zlomek mlýnského kamene s typickými soustřednými rýhami. Foto autor. 

Tímto nálezem byl bezpečně doložen rudný mlýn, který předcházel mlýnu 
obilnímu, který pravděpodobně rozemílal těžený žilný křemen s obsahem zlata. Vy-
loučit nemůžeme jeho středověké stáří, protože počátky primární těžby zlata 
v okolí se předpokládají již ve 13. století (Majer 1997, 19–20). Časný původ Velhar-
tic dokládá pozdně románský kostel Narození Panny Marie. Zřejmě s okolní hor-
nickou těžbou a sousedním hradem se osada rozrůstala, takže již v roce 1373 je při-
pomínáno městečko (Horpeniak 2014, 14). Hrad je poprvé zmíněn v r. 1318 (Durdík 
1999, 585). 

Druhou možností je, že mlýn byl součástí stříbrné hutě postavené roku 1551. 
V tom případě by se v něm rozemílaly strusky z předchozích taveb či pražený stří-
brný koncentrát (Hrubý – Malý – Milo 2016, 391). 
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