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1. ÚVOD 

Nerostné suroviny zná  lidstvo od počátku své existence - jejich těžbu, využití a postupně i obchod s nimi. Celé  
epochy  jsou nazvány podle surovin, jejichž využití převládalo – existuje tak doba kamenná, doba bronzová nebo 
železná. 

 

2. PŘÍPRAVNÉ    PRÁCE 

Miniprojekt  volně  navazuje  na  projekt  ,,Nerostné  suroviny,, , ve  kterém  jsme  podrobně  popsali  významné  

lokality  našeho  regionu. Současný  projekt  je  zaměřen  na  historii  těžby  určených   oblastí  celé  České  

republiky. Co  se  týká  našeho  regionu,  doplnili  jsme   nové  poznatky. Také  se  nám  podařilo  splnit  to, co  jsme  

si  naplánovali  před  rokem – navštívit  Velkolom  a  Vápenku  Čertovy  schody. 

V  úvodu  projektu  jsme  se  seznámili  s  jednotlivými  úkoly. Domluvili   jsme si, co přesně  budeme  dělat  a  jaká  

místa  navštívíme ,mj.  že  půjdeme  znovu  na  Mayrovku, protože  tam někteří  noví  členové  klubu  ještě  nebyli. 

Také  jsme  chtěli  najít  někoho, kdo  by  nám  o  historii  těžby  na  Kladensku  podal  bližší  informace. Na  

úkolech  jsme  tentokrát  pracovali  většinou  společně. 

Také  jsme  poznali  několik  nových  pojmů, pro nás dosud  neznámých, jako : polymetalická  ruda, žernovy, sejpy, 

štola  a další. 

 

 

 Obr.  Č. 1  –  HAVÍŘI  VE  STŘEDOVĚKU 
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3. REALIZAČNÍ   ČÁST 

 3.1    HISTORIE  TĚŽBY  NEROSTNÝCH  SUROVIN   

Těžba nerostných surovin provází naší  civilizaci  od  jejího  vzniku.  Uvědomili  jsme  si,  jak  se  postupem    

času měnily  způsoby   těžby, zpracování a využití  nerostných  surovin  na  našem území  díky  technickému  

pokroku .  

Těžba  a zpracování  surovin  ovlivnily  vznik  a  rozvoj  měst  a  dopravy  i  prosperitu  regionů. V  naší  oblasti   

to  byly  např. kladenské   hutě  a v jejich  blízkosti  kladenské  doly, které  zajišťovaly  dostupné  a  laciné  

palivo a   společně  uživily  mnoho  rodin. 

Během doby se měnily  techniky  získávání  surovin  a množství  jejich  spotřeby. Zásoby však nejsou 

neomezené  a  důležitá  je  také  efektivita  těžby.  V  souvislosti  s  ochranou životního prostředí  a původního 

biotopu a  krajinného rázu  je  nutné  zamyslet  se nad minulými  i současnými dopady těžby surovin. 

 

 

 

  

 

 

 

O historii těžby , způsobu  a významu  a jejího ovlivnění  určitými  mezníky  v dějinách  by  se  dalo  psát  velmi  
dlouho.  

Na webu  jsme  objevili dokument p. Zdeňky Petákové z České geologické služby Historie využívání 

nerostných surovin na území České republiky, ze  kterého jsme  načerpali  hodně  přínosných  informací. 

 

V dávných  dobách  to byly zpočátku kamenné  nástroje určené k lovu, obraně nebo výrobě nástrojů k obživě- 

např. žernovy -  pravěké ruční  kamenné mlýnky  na obilí. Takový  byl  nalezen u  Kamenných Žehrovic blízko 
Kladna. Později to  byla  keramická  výroba. Pro výrobu keramiky byl užíván hrnčířský kruh. V době bronzové to 
byly kupci  dovezené výrobky z mědi a později z bronzu – naleziště  mědi na našem území prakticky nebyla. 
V dalších etapách to byla těžba  a  zpracování železných rud a produkce výrobků z tzv. švartny, což byl jílovec z 
nadloží uhelné sloje. Výroba a  zpracování  železa v českých zemích probíhala už od konce 16. století a nadlouho 
byla nejvýznamnější v průmyslové  revoluci od 18. do 19. století. Produkci  ovlivnily i dějiny – v období  válek se 
zvyšovala těžba i výroba. Samozřejmě vznikaly i nové hutě. V souvislosti s tím se řešila doprava  surovin, osady  a  
města vznikaly  poblíž  vodních  toků a  pokud byla naleziště vzdálena, nastoupila  železnice. To je třeba příklad 
kladensko- nučické  dráhy, po které se železná ruda z Nučic dopravovala do kladenských hutí až do 60. let 
minulého století. 
V průběhu staletí  ale  byla na našem území objevena  ložiska  mnoha  dalších  nerostných  surovin. 

 
Stříbro, zlato, cín  - významné  kovy, jejichž dolování mělo v českých  zemích  velkou tradici již kolem 12. – 13. 
století a  v některých lokalitách  i dříve. Pro celý  středověk  bylo stříbro symbolem bohatství českého státu  a  

FOTO.  Č. 3 –  ZÁMEK  JEZEŘÍ  A  MĚSÍČNÍ  

KRAJINA 
FOTO.  Č. 2 –  ODPAD  ZE   SPÁLENÉHO  

UHLÍ 
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české země byly pokládány za hlavní pokladnici zlata v Evropě. Cín měl  zase mimořádný ekonomický význam a   
byl exportován do západní Evropy a konkuroval cínu z  Anglie. 
Mezi  nerostné  suroviny patří  i  stavební  nebo  dekorační  kámen. Nejstarším lomem na dekorační kámen    
(1160 )  byl údajně mramorový lom ve Slivenci. Nejstarší  cihelna  byla ve Stodu (1580). 
Nejnovější  dějiny – 17. – 19. století – patří kaolínu, uhlí a uranu a jejich těžba  a  zpracování souviselo  

s průmyslovou  revolucí a mnoha technickými  vynálezy. Ze všech těchto informací  vyplývá, jak vysoké úrovně 

dosahovaly  české   země zejména  ve  zpracování  surovin. A to jsme ještě  nezmínili  české  skláře !   Vývoj 

českého sklářství lze sledovat od 13. století, vyšší počet  skláren byl v jižních, severních a severozápadních 

Čechách. 

  

 

 

 

 

 3.2   MAPA  HISTORIE  TĚŽBY  VYBRANÝCH  SUROVIN 

 

Zhotovení  mapy  historie   těžby  nebylo  úplně  jednoduché. Chtěli jsme, aby mapa byla 

dostatečně velká  a  přehledná – proto jsme  zvolili  formát A2  a mapu slepili ze čtyř  dílů. 

 

Jak jsme  dále  postupovali : 

 do  mapy  jsme  vyznačili krajská  města  a  důležité  vodní  toky 

 různobarevnými  křížky  jsme  označili  místa  těžby 

 vytvořili  jsme  legendu  mapy  pro  lepší  orientaci 

 v mapě  jsme  vyznačili  pouze   místa  těžby  zadaných  surovin 

 naše  mapa  má  měřítko  přibližně  1 : 900 000 

 popis  těžby  a historická  data  jsme  níže  popsali 

 zdrojem našich  informací  byl  web ČGS  a http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/loziska_cr.html#M%C4%9A%C4%8E 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 
MAPA.  Č. 1 – HISTORIE   TĚŽBY 

FOTO   Č. 4 – KRISTÝNA  

ZAPISUJE  LEGENDU  MAPY 

http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/loziska_cr.html#M%C4%9A%C4%8E
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 naši  práci  jsme  se rozhodli  vylepšit – jelikož do mapy  historie jsme  zaznamenávali pouze 

určené  suroviny, vytvořili jsme  ještě  jednu  mapu, která bude sloužit jako pomůcka  

 mapu  jsme vyřízli ze  zelené  pěnové  karimatky, aby  byla  měkká a dobře se na ni  lepily 

malé  vzorky  hornin  a  minerálů (zlato jsme  neměli, tak  jsme  použili  pyrit) 

 sice  to dalo  práci, ale poznali  jsme  něco  nového; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POPIS  TĚŽBY  A  HISTORICKÁ  DATA   

1. Rýžování  a  dolování  zlata  mělo v českých zemích dlouhou tradici. Bylo 

evidováno 960 nalezišť. Významnými  lokalitami  byly Zlatý  potok v Kašperských 

Horách, Zlaté  Hory, Krásná Hora, Jílové u Prahy, Křepice, Havírky u Písku ( zde se 

nacházel nejstarší zlatodůl,13. st. ), zlatodůl  Roudný a  Mokrsko ( jedno 

z největších ložisek v Evropě). Ne nadarmo se také  říkalo  ,,zlatonosná  Otava´´.  

2. Nalezišť  cínu  bylo dosud objeveno na našem  území  méně. Významnými  jsou  Cínovec v Krušných 
horách, Slavkovský  les a  Krupka v Podkrušnohoří poblíž  Teplic. V kopci směrem  
na  rozhlednu Komáří  vížka se nachází důl Starý  Martin, kde se  těžil  cín. První 
písemná zmínka o hlubinném dobývání cínu v Krupce pochází z roku 1297. 
Novodobá těžba skončila r. 1991 uzavřením ložiska Krásno, na ložisku Cínovec-jih o 

rok dříve. 
 

 

 

MAPA.  Č. 2 –   MÍSTA   TĚŽBY 

FOTO Č.  8 –   ŠTOLA  STARÝ  MARTIN, 

KRUPKA 

FOTO  Č. 5,6,7  –   POSTUP  PRACÍ  NA  

MAPĚ 
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3. Stříbro  a  jeho  těžba  má  u  nás  velkou  tradici. První stříbrné doly byly  u nás otevřeny na přelomu 
12.-13. století. Zmínky o dolování stříbrných rud u Kutné Hory byly již  v roce 973. 
Významná  ložiska  byla u Jihlavy (1234), u Kutné Hory, v Jáchymově (1516), kde 

bylo první hornické učiliště na světě, založené 1716. Jáchymovské  tolary měly 

vysokou ryzost. Na konci 18. století  byl na vrcholu těžby příbramský revír. 

4. Tam, kde se vyráběl  porcelán, těžil se v blízkosti  i  kaolín. První pokusy o výrobu porcelánu u nás se 
datují k r. 1789 (Háje u Horního Slavkova). Významná kvalitní ložiska - Horní Slavkov, 

Kaznějov, Horní Bříza, Krásný Dvůr, Klášterec nad Ohří, Kadaň, Podbořansko, Březová, 
Jalovice, Chodová, Stará Role, Loket, Znojmo, Třeboňsko. 
Nynější těžba pouze povrchová, ložiska významná – surovina se vyváží do mnoha 
zemí. 

 

5. Těžba  vápence  má na našem  území  tradici, ložisek je mnoho, vyskytují se  

opravdu hojně  a  těžba trvá staletí. Mezi ty významné patří: Velkolom Čertovy  

schody (Tmaň u Berouna),  Černý Důl, Hranice na Moravě, Chýnov, Kosoř u 

Radotína, Mokrá, Prachovice, Štramberk, Tuchořice, Vitošov. 

6. Přírodní kámen je  nejstarším materiálem, který  lidé  používali . Jako  stavební  kámen byly kromě, 
opuky, pískovce nebo vápenců  u nás používány i další přírodní kameny, zejména hlubinné vyvřeliny (žuly 
a ostatní granitoidy) a jako dekorační kámen zejména  mramory. Podrobné 
informace o výskytech a historii používání kamene u nás uvádějí např. Rybařík 
(1994), Březinová (1996) nebo Hanzl (2003).  Oblasti stavebního užití příslušného 
přírodního kamene geograficky souvisely, zejména v minulosti, s jeho ložiskovými 
výskyty. Výskyty hlavních typů přírodních kamenů jsou pak podmíněny geologickou stavbou území České 
republiky. Zatímco stavebním kamenem románských staveb byly často opuky ( rotunda sv. Jiří), na  
gotické stavby byl používán  pískovec (Národní divadlo) a v pozdějších dobách další horniny. 

 

7. Ložisek sklářských  písků   není  mnoho, jsou to primární suroviny pro výrobu skla. 

V ČR evidujeme zejména tři lokality – Provodín (od r. 1908), Střeleč a Velký Luh. 

8. Pokrývačské  břidlice jsou vlastně  jílovité břidlice, které je možné dobře štípat na tenké desky. Těžba 

v ČR byla ukončena v roce 2007 na ložisku Lhotka u Vítkova. Používají se jako kvalitní a trvanlivá střešní 

krytina i jako obkladový materiál. 

9. Čechy zůstávají bohaté na zlato i dnes: jen ve dvou největších ložiskách Kašperské Hory a 
Mokrsko je ho ověřeno na 200 t. Je zajímavé, že na podzim 2014 padl návrh za obnovení těžby, ale byl 

zamítnut. Psali o tom na webu středočeského KÚ. 

10. Naše země  je  bohatá  na  nerostné  suroviny, ale jsou i takové, které se na 
našem území nevyskytují nebo jen ve velmi  malé  míře – měď  ( nejsou již žádná 
ekonomicky využitelná ložiska, těžba zastavena v r. 1990), mangan, lithium, germanium, baryt aj. Velmi  
důležitá  jsou ložiska  uranové rudy, naše Dolní Rožínka je nyní jediným těženým ložiskem uranu na 
území EU, ČR je 12.-13. největším těžařem na světě. 
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 3.3    NÁZVY  OBCÍ  A  MĚST  SOUVISEJÍCÍ  S TĚŽBOU 

Vyhledávání   názvů  obcí a měst související  s těžbou  bylo  opravdu  náročné. Metoda seznamy – 

rejstříky byla  zdlouhavá, spíš se nám osvědčil opačný  způsob. Vyhledávali  jsme  místa  těžby a  pokud 

název aspoň trochu  zaváněl těžbou  nebo zpracováním  surovin, začali  jsme  ho  podrobně  zkoumat. 

Zde  předkládáme  výsledek, Kristýna  zhotovila  mapu,  Olda  vyhledával informace : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi  naše  objevy, u kterých jsme  skutečně potvrdili, že název souvisí s těžbou nebo  zpracováním 

surovin,   patří např.  Kovářská, Uhelná, Žulová, Písečná, Vápenná, Krásná Hora, Havírky u Písku, Žernov  

( = žernovy, mlýny na obilí – vyráběly se tam ? ),Měděnec, Krušná Hora, Horní Blatná aj. 

 

MAPKA Č. 3  –  OBCE  S NÁZVY  

SOUVISEJÍCÍ  S TĚŽBOU, KT 2015 
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 3.4    VÝPRAVY  ZA  TĚŽBOU  MINULOU   I  SOUČASNOU 

         Během  projektu  jsme  uskutečnili  několik  exkurzí  do  míst  těžby . Tyto  lokality  Vám přiblížíme.  

         Myslíme si, že  téma  o  historii  těžby  se  bez  nich  neobejde. 

 

                  SKANZEN     MAYRAU 

 

Ve  skanzenu  dolu  Mayrau  ve  Vinařicích  jsme sice  už  byli, ale  ne  všichni. Proto  jsme  se tam  

vypravili  znovu a předkládáme  nové  doplňující  informace.  Po  areálu  skanzenu  nás  tentokrát  

provázel p. Bursík. Uvedené  informace  jsou od  něj  a od p. D. Piedermana, který je doplnil. 

 

 Hlavními osobnostmi v historii dolu Mayrau byli  ing. Karlík a Kajetán Mayer.(FOTO Č. 9  ) 

 Revír tvořilo 14 menších pánví. 

 Vůbec 1. těžby byly v Minicích a Otvovicích u Kralup v letech 1710- 1720. 

 A jak to bylo vůbec s nálezem uhlí? Sadař Jirátko  řekl v hospodě  panu  Váňovi, že 

koupil pozemek  i s 28 metrů hlubokou slojí , aby mu ji prozkoumal a řekl mu, zda něco našel. Pan Váňa od 

něj potom pozemek odkoupil (na svém nic neobjevil)……. závěr si domyslete. 

 Pan J. Váňa pracoval pro 1. horní pražskou železářskou společnost a v 52 letech byl předčasně 

penzionován (nebylo to ze zdravotních důvodů!) 

 Původní představa koksovatelného uhlí ztroskotala- uhlí mělo jílovité příměsi a koksovat se nemohlo. 

 Počáteční  hypotéza G. Bachera  a Ing. Karlíka  byla  o mocnosti vrstvy v průměru 6 metrů - ukázalo se, že 

vrstva  měla  8 metrů! 

 Kladenské uhlí bylo velmi kvalitní, svojí kalorickou hodnotou se blížilo antracitu (8000 kcal) 

 Od roku 1955 se vytěžená  surovina přesouvala na „Maxovku“ a potom na „ Šilerku“. 

 Těžba v hloubce až 527 metrů. 

 Součástí dolu byla i báňská záchranka. 

 Rychlost klesání těžní klece byla s havíři 6m /s, s nákladem 12m/s. 

 Havíři měli přilby bílé, vězni červené. 

 V dole často docházelo k úniku metanu a k samovznícení. 

 Samozáchranné přístroje byly ruské- sice těžší, ale velmi účinné, vydržely dlouho. 

 V dole pracovali dva koně- Karel a Baron, uměli prý počítat (za rum!) 

 O šachtě  byla složena  písnička  ,, Cestička  k Mayrovce ´´ 

 Patronkou  havířů  byla  sv. Barbora 

 

 

 

 

 

FOTO  Č. 10  –  DŮLNÍ  KONÍK   
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Z  naší  prohlídky  předkládáme  několik  fotografií  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO  Č.  18    –  K  TÉTO  FOTOGRAFII  SE  VZTAHUJE   PŘÍBĚH  - SMUTNÝ , ALE S DOBRÝM  

KONCEM.  15-TI LETÝ PETR BYL SPOLU  S RODINOU  INTERNOVÁN  DO TEREZÍNA, ZDE   NA 

DOLE  FÁRAL NĚKOLIK  MĚSÍCŮ. PO VÁLCE SE JAKO JEDINÝ  Z  RODINY VRÁTIL. MOŽNÁ  I 

DÍKY MAYROVCE. 

FOTO  Č.  17   -  NAŠE  VÝPRAVA  

FOTO  Č. 11 – MAPA  PODDOLOVÁNÍ  

OKOLÍ  DOLU(tmavé skvrny) 

S  VYZNAČENÍM  OBCE PCHERY 

FOTO  Č. 12– ČEKÁNÍ  NA  PROHLÍDKU 

FOTO  Č. 13–  MAKETA  TĚŽNÍ  VĚŽE 

FOTO  Č. 16–  HORNICKÉ  NÁSTROJE 

FOTO  Č. 15–  PAN  PIEDERMAN  

ZAMLADA 

FOTO  Č. 14–  ZDE  NÁS  ZAUJALY   

LAMPY  A    DÝCHACÍ  PŘÍSTROJE 
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              VÁPENKA   A   VELKOLOM   ČERTOVY  SCHODY 

 

Jelikož  má  vápenec  tak  obrovský  význam a protože je  jeho  těžba  na  území  České  republiky  tak  

rozšířená, exkurze  byla  výborným  zpestřením  naší  práce. 

Navštívili  jsme  Vápenku  Čertovy  schody  a Velkolom ČS. Během naší  exkurze  nás  podnikem provázela paní  

Pavla  Kovačíková, která nám řekla  něco  o  historii  těžby v této  oblasti, důležitá  fakta  o současné těžbě  a  

zpracování  vápence i o  jeho  využití, které  je opravdu  rozsáhlé. 

Zde  předkládáme  získané  informace : 

Vápenka  Čertovy  schody 

 je od roku 1992 součástí skupiny  Lhoist a.s. 

  je největším výrobcem vápenných a vápencových výrobků v České  republice 

 vápenec jako hlavní surovina se těží v přilehlých ložiscích Koněprusy a Suchomasty 

 v prosinci bude zahájen provoz  nové pece, která bude  jediná svého druhu na světě 

 pracuje zde asi 156 zaměstnanců 

 vápenec se zpracovává na různé produkty podle  potřeby zákazníků 

 významným  produktem  je  Proviacal ( zlepšuje  a  stabilizuje  zeminy  ve  stavebnictví) a Sorbacal 
(snižuje  škodliviny  v  průmyslových  emisích  ) 

 vápenec  se  přidává  i  do  cukru a do farmaceutických výrobků 

 nejznámějším výrobkem je Čerťák, bílé  hašené  vápno    

 

 

 

 

 

Velkolom Čertovy Schody 
 

 těžba velmi kvalitního vápence 

 roční těžba přibližně 1,8  mil.  tun 

 lom má několik pater, výška patra 15-18 m 

 odstřel pouze určité dny ve večerních hodinách- dohoda s Českým krasem a obcemi Tmaň a 
Suchomasty 

 vytěžené části se rekultivují (plán vybudování geoparku) 

 auto značky CAT  naloží až  30 tun suroviny 

 
 

 

 

 
FOTO  Č.  19   -  POHLED  DO  VELKOLOMU  

OBR. Č. 2    -  INFOLETÁK, VČS 



                                                                                                                                           PŘÍRODOVĚDNÝ  KLUB  ZŠ  PCHERY 

11 
 

 

Fotografie  z  exkurze : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO  Č. 21    -  POHLED  NA  VELKOLOM  Z  KONĚPRUS FOTO  Č. 20    -  NAD   VELKOLOMEM 

FOTO  Č.  22   -  ZÁSOBNÍKY  PÁLENÉHO   VÁPNA FOTO  Č.  23  -  PŘED  ŠACHTOVÝMI  KOKSOVÝMI  PECEMI 

FOTO  Č.  24   -  DISPEČINK FOTO  Č.25    -  EXPEDICE  MLETÉHO  VÁPNA  A  HYDRÁTU 

FOTO  Č. 26    -  PŘEDNÁŠKOVÝ  SÁL FOTO  Č.27     -  DETAILNÍ  POHLED 
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Velkolom   a  Český  kras  -  zdánlivě  nesourodé  objekty. A   přeci  jsou  vedle  sebe  a  fungují.                                         

Kde  je  jeden, bývá  zpravidla  i  druhý. 

Během  naší  exkurze  jsme  se  podívali  i  do  Koněpruských  jeskyní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOM   VINAŘICKÁ   HORA 

O  Vinařické  hoře jsme  se  v našich  projektech  zmínili  již  několikrát. Při  ohlédnutí  za  historií  těžby  

v  našem  regionu ji  nemůžeme  vynechat. Obzvlášť  proto, že je tak blízko a důsledky  těžby pocítili  mnozí  

obyvatelé  naší  obce  zejména  při  odstřelech  horniny. 

Vinařická hora u Kladna je pozůstatkem skupiny třetihorních  vulkánů. Přestože se v minulosti předpokládalo, 

že se jedná o  stratovulkán, novější výzkumy ukázaly, že jde o těsnou skupinku menších sopek. Převažující 

horninou je čedič, přesněji olivinický  nefelinit, který  se  zde těžil od 19.století. Jámový etážový lom  je již řadu 

let opuštěný. Lomy  pomalu  zarůstají, ale přesto můžeme vidět  bloky  zbylé navětralé horniny. Čediče byly  

využívány  ve  stavebnictví. Lomy  jsou  běžně  přístupné – my  v  nich několikrát  byli a pořídili 

fotodokumentaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO  Č. 33 – ČEDIČOVÉ  BLOKY 

FOTO Č.   28,29 –   KONĚPRUSY 

FOTO  Č.  31– LOM, HISTORICKÉ  FOTO , 

ČGÚ  
FOTO  Č.32 – POHLED  NA  LOM  DNES  

FOTO  Č. 30 – VINAŘICKÁ   HORA 

FOTO  Č.34  – DETAIL  STĚNY  

LOMU S TYPYCKOU  ODLUČNOSTÍ 
FOTO  Č. 35 – DETAIL  HORNINY S TYPYCKOU  

ŠEDOČERNOU  BARVOU 
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ŽEHROVÁK                                 

V katastru obce  Kamenné  Žehrovice  byla ložiska jakostního pískovce zvaného žehrovák, který byl významným 
stavebním materiálem ve středověku a na počátku novověku a dal vzniknout rozsáhlému řemeslu kamenickému. 
Kámen byl prý použit na stavbu Karlova mostu  a dalších  pražských  staveb, které níže  uvádíme. 

 

Obec Doksy  katastrálně sousedí s obcemi Kamenné Žehrovice, Družec a Velká Dobrá. V katastru obce byl těžen 
v desítkách kamenných lomů kvalitní pískovcový kámen, který byl dovážen již od 14. století do Prahy. Je známo, že 
byl použit při výstavbě některých významných pražských staveb, dnes již památek z období vlády císaře a krále 
Karla IV., jako např. katedrála Svatého Víta, stavba Pražského hradu, ke stavbám městských hradeb, kostelů 
a měšťanských domů. Vyráběly se z něj opracováním také mlýnské kameny, hraniční mezníky, kamenná schodiště 
nebo rámy oken a dveří, charakteristické pro středověké stavby. V první polovině 19. století při budování 
koněspřežné dráhy byl používán k výrobě pražců pod koleje. Poslední práce v lomech byly ukončeny v roce 1924. 

 

 

 

 

 

 

4.     PRAKTICKÁ   ČÁST 

PRÁCE  S  KERAMICKOU   HLÍNOU 

V jednom  dokumentárním  pořadu  o  rýžování  zlata  zkušená  geoložka  podotkla, že  rýžovat  zlato  se  dá  

prakticky  všude . To je  sice  zajímavé, ale  v našem  okolí  nebyla  doložena  žádná  naleziště  a  naše  podloží  

s uhlím  a  opukou  to  vylučuje. Potoků  je  v okolí  hodně, ale  pramení  blízko.. Jiné  rudy se  v našem  regionu  

také  netěží. 

Takže  jsme  si  raději  zkusili  něco  ,, uplácat ,, .Nebyla  to  ale  cihla. Sehnali  jsme  si  skutečnou  keramickou 

hlínu, přesunuli  se  v čase  do  neolitu   a  zkusili  vytvořit  nějaký  užitkový  předmět. Vznikla  z  toho  tak  

novodobá  ,, knovízská  kultura,, ( naše  holky  jsou  z Knovíze  a  okolí ), i když  bez  bronzu. Dost  jsme  se  

nasmáli, protože  nám  to  moc  nešlo  a  okolnosti  nás  nenutí. Našim  předkům  patří  obdiv !  Strojem  času  

jsme  se rychle  přesunuli  do  současnosti  a  byli  rádi, že  jíst budeme  doma  z úplně  jiné  nádoby. 

 

 

 

 

 

 

FOTO   Č. 36 -  BLOK   ŽEHROVÁKU 

FOTO   Č. 37,38,39        –    PRÁCE  S  HLÍNOU  
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Vyrobit  drcené  kamenivo  nebylo zrovna  jednoduché. Na  vytvoření  naší ,,zelené,,  mapy  jsme  potřebovali  

drobné  úlomky  a  byli  jsme  překvapeni, jak byly  některé  horniny  

houževnaté. Rozbít  kladivem  kus  žuly nebo  čediče  bylo  zdlouhavé, 

jiskry létaly  ,ale nakonec  se  to  podařilo.  Kubovi  to  dalo  pořádnou  

práci. 

 

 

  
5.    HOVORY   T 

 

Při  našem putování  za  historií  těžby  jsme  se  setkali  s   lidmi, kteří  nám  pomohli, řekli  své  názory  a  

přispěli  do  našeho  projektu  svými  znalostmi   i  zkušenostmi . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO  Č. 40 –     KUBA  ROZBÍJÍ  ATOM ( ŽULU)  

A  ZÁLEŽÍ ,, JAK  SE  DO  TOHO  TŘÍSKNE  !,,  
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6.      ZÁVĚR    A   ZHODNOCENÍ 

Při  zpracování  našeho  projektu  jsme  se  sice  zabývali  hlavně  historií  těžby, ale  setkali  jsme  se  s její  
současností  a  také  s názory  na  její  budoucnost. Na  jedné  straně  s pohledem  ochránců  životního  prostředí  a  
na  druhé  straně  s argumenty   zástupců  podniků, které  suroviny  těží  nebo  zpracovávají. Zkusme  se  tedy  
závěrem  zamyslet  nad  těmito  postřehy  a  odpovědět  si  na  ně  : 

 suroviny  jsou  základem   hospodářství  země 
 využívání  domácích  surovin  - nelze  vše  dovážet 
 velký  pokrok  v metodách  geologického  průzkumu 
 racionální   využití  surovin  a jejich  recyklace 
 ochrana  ŽP, spolupráce -  úplné  a  pravdivé  informace 
 využití  surovin  v dalších  odvětvích 

Náš  miniprojekt  končíme  mottem  Vápenky  ČS : 

 

  

 

 

 

 

Děkujeme  pracovníkům  VČS  a  Hornického  skanzenu  Mayrau  za  umožnění  exkurze  a  za  ochotu  a  vstřícnost  
při  poskytování  informací. 

 

KOLEKTIV   PŘK   PCHERY 

těžba

BAT

ĚĚ 

ŽPA

TĚĚ 



                                                                                                                                           PŘÍRODOVĚDNÝ  KLUB  ZŠ  PCHERY 

16 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

POUŽITÉ   INTERNETOVÉ   ZDROJE : 

http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/loziska_cr.html#M%C4%9A%C4%8E 

http://web.ff.cuni.cz/ustavy/uprav/pages/semi/ner.suroviny.pdf 

https://www.kr-stredocesky.cz/web/20994/118 

web  ČGÚ 

LITERATURA: 

 Pracovní  listy, informační  materiály  VČS 

FILMY :  

dokumenty  o  historii  VČS  a  skanzenu  Mayrau 

MAPY :  

mapy ČGÚ,  http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/loziska_cr.html#M%C4%9A%C4%8E 

 

AUTOŘI  FOTODOKUMENTACE : 

FOTO  Č.  1 – 

http://www.kladenskefedrovani.cz/VismoOnline_ActionScripts/Image.ashx?id_org=200141&id_obrazky=1273&datum=27%2E2%2E2013+9

%3A17%3A14 

FOTO  Č.  2 http://img.aktualne.centrum.cz/348/56/3485639-kaliste-v-cechach.jpg 

FOTO  Č.  3 http://img1.rajce.idnes.cz/d0102/4/4785/4785059_3203bc71ff0d08fc32a6a48bbafd50b1/images/Zamek_Jezeri_048.jpg?ver=0 

FOTO  Č.  4 http://www.krusnehory-erzgebirge.eu/sites/default/files/styles/medium/public/pictures/2846/1348474819-1305_prohlidkova-

stola-stary-martin.jpg?itok=ofsXP8U7 

FOTO  Č.  10 http://www.tyden.cz/obrazek/201303/5142d10105e12/crop-368938-pracovni-podminky-v-dolech-na-ostravsku-pred-sto-

lety.jpg 

FOTO  Č. 31 historické  foto, ČGS 

FOTO  Č.  36 http://www.lezec.cz/images/pruvodce/doksy_zelena.jpg 

FOTO  Č.  5-7,9,11-30,32-35,  37-40 Jana  Panošková, 2014- 2015 

 

OBR.  Č. 1   http://www.kutna-hora.net/images/tezba/tezba2.jpg 

OBR.  Č. 2  LETÁK  VČS 

OBR. Č. 3  https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQQBC_XCJubYS2aQUIqBMFjbfM-2iaZzanNv1NqBkPxO56meNed 
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