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Cíl práce

• Zjistit, co všechno jsou nerostné suroviny a jak se těží. 

• Vypátrat historii těžby nerostných surovin v okolí.

• Pokusit se rýžovat zlato v náplavech Zlatého potoka

N e r o s t n é  s u r o v i n y

V popředí činný lom Babí – Hřebínek na bazaltandezit, vzadu Vraní hory rovněž 
s činným lomen na ryolit (vlevo od nejvyššího vrcholu) foto: Petr Toman

Nerostné suroviny kolem nás
Na Žacléřsku odedávna probíhala a dosud probíhá těžba různých nerostných 
surovin. Kromě mnoha přirozených skalních výchozů jsou pro zkoumání hornin a 
geologické stavby důležité i odkryvy umělé. V našem případě je to celá řada 
starých opuštěných lomů a lůmků, v nichž se v minulosti těžil (a někde dosud těží) 
různé druhy hornin jako stavební kámen. Kromě stavebního kamene se těžil i 
vápenec, pokrývačské břidlice, uhlí a v okolí Bečkova i v 50. letech 20. stol. uran. 
Na Rýchorách najdeme pozůstatky po těžbě zlata z období 16. – 18. století. 

Jak jsme na to šli
Už dříve jsme věděli, že se v našem městě a jeho okolí těžily a těží

nerostné suroviny. Všichni jsme věděli, že nejvýznamnější byla

těžba černého uhlí, stavebního kamene a vápence. Další suroviny

nám prozradil pan učite. Některé z nich pro nás byly překvapením. 

Rozhodli jsme se, že si práci rozdělíme a každý z nás se bude 

věnovat nějaké konkrétní surovině a historii její těžby v okolí 

Žacléře. Na úvodní schůzce k tomuto tématu jsme si nejdříve prošli

pracovní listy. Zjistili jsme že nám tentokrát bude chybět literatura a 

tak jsme se rozhodli opět navštívít Městské muzeum v Žacléři.



Černé uhlí
Asi nejdůležitější nerostnou surovinou Žacléřska bylo černé uhlí, které se po několik století mezi Žacléřem a Vraními horami těžilo ze 

sedimentárních hornin vnitrosudetské pánve. Zdejší uhelné doly jsou nejstaršími v celém Rakousku-Uhersku a podle některých pramenů i 

nejstaršími v Evropě (počátky těžby spadají do 2. pol. 16. století). Dolování černého uhlí tu má skutečně dlouhou tradici. 

Nález černého uhlí je datován r. 1570. Těžba se tehdy prováděla ražbou štol ve slojích,které vycházely na povrch, velmi primitivní technikou-téměř 

ručně pomocí motyk a klínů. Na konci 18. století zde uhlí těží hlubinným způsobem jak státní společnosti, tak soukromí podnikatelé. Zatímco v r. 

1843 pracovala na všech dolech necelá stovka horníků, v r. 1863 to bylo již 800 horníků. S rozvojem průmyslu na Trutnovsku stoupala i těžba uhlí. 

Dále se prohlubovaly hlavní těžní jámy, které byly opatřeny parními těžními stroji. V období mezi I. a II. Světovou válkou dosáhly žacléřské doly 

největší těžby. Na konci II. sv. války se začíná modernizovat – parní stroje jsou nahrazeny elektrickými. V roce 1950 byly jednotlivé svislé jámy 

přejmenovány na společný závod Důl Jan Šverma. Těžba uhlí se zvyšuje. Hornickým heslem té doby je „Já jsem horník, kdo je víc“. Dne 31.12.1992 

byla těžba ukončena. V současnosti probíhá pouze dotěžování povrchových slojí a rekultivace hlavního odvalu. 

N e r o s t n é  s u r o v i n y

Práce horníků techniků i měřičů byla náročná a občas i nebezpečná. 
Fotografie nám ze svého archivu poskytl pan Jan Vlček. 



N e r o s t n é  s u r o v i n y
Krystalické vápence a mramory
Vápence a mramory patří mezi hlavní nerudné suroviny Krkonoš. Jejich ložiska se nachází podél jižního a východního úpatí hor, 
kde se již od 16. století těžily v desítkách malých lomů. Nejznámější jsou v Černém Dole, Horním Lánově, u Hříběcích Bud. 
U nás na Rýchorách jsou to především lomy v Horních Albeřicích, v Suchém Dole, kde se vápenec těží dodnes. Díky těžbě
vápence byla také objevena největší vápencová jeskyně Krkonoš – Albeřická jeskyně.

1,2,3  Vápencový lom a drtička kamene v Suchém Dole, foto R. Vlček, D. Hátlová
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4,5  Opuštěný lom v Albeřicích se zatopeným vstupem do Albeřické jeskyně
foto R. Vlček



N e r o s t n é  s u r o v i n y

29. března jsme s panem učitelem Vlčkem podnikli výpravu za památkami těžby zlata na Rýchorách. Nejprve jsme si prošli dobývky v Bártově lese, kde
byl v minulosti celý svah překopán a bylo přemístěno neuvěřitelné množství materiál. Když jsme si představili v jakých podmínkách a s jakým vybavením
tehdejší horníci pracovali, připadalo nám to skoro nemožné. Potom jsme zkusili rýžovat zlato z náplavů zdejšího potoka, který se jmenuje Zlatý. I když
jsme nebyli úspěšní, přesto bylo rýžování zábavné. Pak jsme si ještě v našem zlatokopeckém táboře rozdělali oheň a opekli buřty. Cestou domů jsme si
ještě prohlédli opuštěné lůmky na pokrývačské břidlice a na vápenec, které se na Rýchorách také nacházejí.

Poblíž Svobody nad Úpou se nacházela vesnička Sklenařovice. Vznikla jako hornická osada, protože se v její blízkosti nacházelo zlato. To se zprvu
rýžovalo z náplavů zdejšího potoka, později se začalo dobývat i ze zlatonosných žil v blízkém Bártově lese. Právě v tomto lese těžba přeměnila celý terén. 
Nejznáměnjší je jáma Trenčín, vysoko ve svahu Bártova lesa. Stejným směrem je také hloubená dědičná štola, která sloužila k odvodnění a zpřístupnění
šachet. V době těžby byla oblast bez vegetace. Mnoho zlata se patrně pod Rýchorami nevytěžilo, protože v 17. století pracovali ve zdějších dolech jeden
až tři horníci. Na přelomu 16. a 17. století byla nevýnosná těžba zlata přerušena a v poslední třetině 18. století po několika neúspěšných pokusech o 
obnovení zanikla úplně. Zlato z Rýchor se vyskytovalo v podobě malých zlatinek vykrystalizovaných do keříčkovitých tvarů a díky svému složení s příměsí
stříbra, paládia a značného množství rtuti evropským unikátem. (text převzat z informačního panelu v Bártově lese)

Svah Bártova lesa přeměněný hornickou činností
Foto: Radovan Vlček

Rýžování na Zlatém potoce, foto Sabina Marzecová a R. Vlček

Naši předchůdci byli před
několika lety úspěšnější – zlatinky
ze Zlatého potoka, foto: J. Bašta



Použitá literatura: v textu jsou použity informace z encyklopedie Krkonoš a informačních panelů v terénu
Flousek, J., Hartmanová, O., Štursa, J., Potocki, J. (eds.): Krkonoše – Příroda, historie, život.
Tásler, R.: Dolování zlata na Rýchorách

Závěr
Zjistili jsme, že kromě dolů na černé uhlí a dvou dosud činných lomů na kámen je v našem okolí spousta stop po těžbě nerostných surovin. Asi 
nejzajímavější je podle nás historie těžby zlata na Rýchorách, i proto, že jsme se sami pokusili zlato dobývat.

N e r o s t n é  s u r o v i n y
Různé druhy stavebního kamene se těží na mnoha místech naší republiky většinou ve velkých lomech. V minulosti díky tomu, že bylo problematické

dopravovat stavební kámen na větší vzdálenost, se stavební kámen těžil v malých lomech pro místní potřebu téměř všude. Nejlepším svědkem jsou 

podezdívky a celé zdi domů a chalup, které byly až do poloviny 20. století stavěny převážně z místního materiálu. Dnes již zarostlé a zasucené menší lomy 

působí v krajině přirozeně a staly se útočištěm mnoha vzácných druhů rostlin a živočichů. Následující snímky ukazují dva příklady činných a dva příklady

opuštěných lomů na Žacléřsku.Celkově jsme jich napočetli více než dvě desítky

Andezitový lom, Babí – Hřebínek
foto: Petr Toman

Ryolitový lom, Vraní hory
foto: Petr Toman

Lom na pokrývačské břidlice, Rýchory
foto: Radovan Vlček

Drobný andezitový lůmek ve svahu
pod žacléřským zámkem
foto: Radovan Vlček


