Čas: zelená trasa – 2 hod., oranžová trasa – 3 hod., červená trasa – 2 hod.

Jílovský zlatonosný revír
Petr Morávek

Středočeský kraj
GPS: 49°53‘41“N, 14°29‘37“E

Praha
Petrov
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Jílové u Prahy
Luka pod Medníkem

Foto archiv Regionálního muzea Jílové u Prahy
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Zelená trasa: 1. Masarykovo náměstí, Jílové u Prahy  2. u sv. Anny  3. odkaliště  4. Kocourské doly  5. důl Pepř  6. vyhlídka Pepř 7. doly šlojířského pásma
Oranžová trasa: A. Bejčkova strouha  B. žilníky klobáského pásma  C. štoly sv. Josefa a sv. Antonína Paduánského  D. gabro a železniční viadukt
 E. Žampach  F. Žampach, styk hornin  G. vodní náhon  H. Kamenný Přívoz
Červená trasa: 1. úvodní informace  2. vodáctví a vodní turistika  3. řeka Sázava  4. invazivní druhy  5. Posázavský Pacifik  6. suťové lesy  7. studánky a prameny
 8. prameništní potůček  9. les nejen pro dřevo  10. strom  11. kandík psí zub  12. geologie a těžba zlata  13. ekosystém květnatých bučin  14. tramping a turistika
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Jílovský zlatonosný revír

VYCHÁZKY

Úvod
Jílovský zlatonosný revír o rozloze cca 25 km² je situován v území ohraničeném kaňonovitým údolím dolního toku Sázavy na jihu a lesnatými kopci mezi Radlíkem,
Psáry a Libří na severu. Geologicky leží v nejsevernější části ssv.-jjz. pruhu neoproterozoických hornin jílovského pásma vulkanosedimentárního původu, vzniklých před
750–540 miliony let. Jsou tvořeny bazalty, andezity, dacity, ryolity a jejich tufy, pronikanými tělesy subvulkanických albitických granitů. Tento komplex většinou velmi
jemnozrnných, místy i porfyrických hornin, postižený vrásněním a zbřidličnatěním, je protínán četnými systémy mladších horninových žil – lamprofyrů, mikrodioritů
a diabasů nejistého stáří (spodnopaleozoické?) převážně „jílovského“ ssv.-jjz. směru, a žilami porfyrů a porfyritů variského stáří převážně příčného v.-z. směru. Při východním
okraji se horniny jílovského pásma stýkají s granodioritem a tonalitem středočeského plutonu svrchně paleozoického stáří (cca 350 milionů let), které svým tepelným
gradientem způsobily jejich metamorfní přeměnu v pásmu o šířce až 2 km. Zlatonosné zrudnění žilného, žilníkového a impregnačního charakteru je vyvinuto jak
v horninách jílovského pásma, tak v mladších žilných horninách, které jím pronikají. Zvětráváním povrchových částí ložisek od konce třetihor se zlato dostávalo do náplavů
potoků a řeky Sázavy – a putovalo možná ještě dál, až do oblasti Klínce jižně od Prahy.

Foto F. Tvrz

Foto archiv Regionálního muzea Jílové u Prahy

Jílovský zlatonosný revír patřil k nejvýznamnějším oblastem historické těžby zlata v Čechách. Tradice rýžování sahá až do období keltského osídlení. Ve 13. a 14. stol., kdy již
bylo zlato získáváno převážně hlubinnou těžbou, celkovou produkcí cca 10 t zlata byl jílovský revír pravděpodobně nejvýnosnějším zlatonosným revírem Království českého.
Hloubka úklonných dolů tehdy dosahovala až 300 m. Pokusy o obnovu těžby v 16.–19. stol. přes značný rozsah prací již nikdy nedosáhly jejího dřívějšího významu – výsledkem byl
zisk necelých 300 kg zlata. Revír byl naposledy rozsáhle báňsky otevřen a zkoumán v období 1938–1968, těžba v letech 1958–1968 poskytla 1,1 t zlata. Věhlas jílovského revíru,
značná hloubka středověkých dolů a opakované pokusy o jejich obnovu mohly vycházet ze skutečnosti, že zlato tu bylo často nalézáno v podobě hrubozrnných agregátů
a nepravidelných plechů o hmotnosti až několika kilogramů. Ani v posledním období těžby ve 20. stol. tu přítomnost okem patrných zrnek a plíšků zlata v křemenné a křemenkarbonátové žilovině nebyla výjimečná, často v doprovodu sirníků (pyrit, arzenopyrit aj.), minerálů telluru a bismutu, scheelitu aj. Zlatonosná ložiska obvykle mívají jednoduché
minerální složení, z jílovského revíru však bylo popsáno 51 minerálů – mnohé z nich jsou vzácné, často zjistitelné pouze při mikroskopickém výzkumu. Rozsáhlým průzkumem
v 60. letech 20. stol. ověřené zásoby zlatonosných rud převážně žilníkového typu o kovnatosti 2–3 g/t s celkovým obsahem cca 7 t zlata nejsou dnes ekonomicky těžitelné.

Zlato z Křížové žíly na dole Pepř
(skutečná velikost 10 mm).
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Pečeť královského města Jílového
udělená Karlem IV. (1350).

Ústí štoly sv. Josefa ve Studeném.

VYCHÁZKY

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy (1998–2008).
Trasy stezek:
 okružní stezka 4 km (1,5–2 hod.),
 jednosměrná stezka 5 km (cca 3 hod. – vč. prohlídky štoly).
Výchozí místo:
informační panel u kostela sv. Vojtěcha na Masarykově
náměstí.
Historické štoly ve správě muzea:
štoly sv. Josefa a sv. Antonína Paduánského
v Dolním Studeném, štola Halíře v Turyni.
Otvírací doba štol:
 duben–říjen, so, ne, sv. 10–17 hod.,
 z toho červenec–srpen denně,
 listopad–březen: návštěvy pouze předem objednané skupiny.

Stanoviště č. 1 – Masarykovo náměstí
v Jílovém u Prahy
Střed města je památkovou zónou s dominantními stavbami z doby středověkého rozkvětu dolování: kostel
sv. Vojtěcha (13. stol.), dům Mince (14. stol., barokizovaný,
dnes sídlo Regionálního muzea) a dům Věž (14. stol., barokizovaný, dnes sídlo Městského úřadu). Úvodní panel
podává základní informace o celé naučné stezce.
Stanoviště č. 2 – u sv. Anny
Ulice pod kostelem a poté kamenitá cesta nás zavede na vrch,
kde výklenková kaplička připomíná sv. Annu, patronku horníků. Asi 100 m jihovýchodně od kapličky býval významný
středověký důl Petr na kocourském pásmu, počátkem
18. století tu krátce doloval i český mistr baroka Petr Brandl. Z dosud patrného zatravněného odvalu tohoto dolu
je jedinečný výhled na město a přes údolí Sázavy na kopce Středočeské pahorkatiny. Cesta na další stanoviště při
okraji obce Studené šikmo protíná pásmo pinek a odvalů
na klobáském pásmu, dnes porostlém křovinami.
Stanoviště č. 3 – odkaliště po provozu úpravny
v letech 1953–1968
Úpravna rudy u dolu Pepř ve Studeném v letech 1953–1957
zpracovávala dovážené pyritové rudy z Chvaletic na pyritový koncentrát. Na odpadech po této činnosti (šedočerné
kaly) je uloženo 420 000 t světle šedých kalů po zpracování
zlatonosné rudy vč. kyanidového loužení z let 1958–1968.
Odkaliště bylo spojené s úpravnou nadzemním kalovodem
o délce 400 m. Dnes je zalesněná plošina bývalého odkaliště vzorovou ukázkou bezproblémově provedené rekultivace, na které se mj. daří i chráněnému kruštíku širokolistému.
Stanoviště č. 4 – Kocourské doly
Trasa naučné stezky pokračuje po cestě lesnatým svahem
pod bývalým odkalištěm s pozůstatky mnoha dolů na ko-

courském žilném pásmu. Většina zdejších dolů, seřazených do sv.-jv. směru, byla v činnosti v první polovině
18. stol. Toto pinkové pásmo se v délce přes dva kilometry
táhne od Jílového až za řeku Sázavu. V hloubce cca 100 m
tu prochází Starokocourská štola, nejdelší historické dílo
jílovského revíru (2170 m z Dolního Studeného do Jílového). Cestou po cca 200 m přijdeme do horní části vesnice
Studený, kde nás silnice podél zástavby hornických domků
z poloviny 20. století zavede k budově bývalé úpravny zlatonosné rudy nad dolem Pepř. Informační panel s výhledem
na areál dolu je na levé straně silnice za budovou úpravny.

Jílovský zlatonosný revír

Zřizovatel:

Okružní trasa naučné stezky
(Jílové – Horní Studené – Jílové)

Stanoviště č. 5 – důl Pepř s úpravnou
Důl Pepř, založený v roce 1830, byl v letech 1958–1968
hlavním těžebním dolem, v hloubce 150 m spojený s dolem Bohuliby. Těžená ruda byla zpracovávána v úpravně
(gravitační úprava na sametových stolech, amalgamace,
flotace a kyanizace v uzavřených kádích) až na konečný
výrobek – zlaté ingoty. Dnes je těžební jáma uzavřena,
budovy úpravny byly zčásti využívány závodem HAKI
k výrobě stavebnicového lešení, dnes slouží jiné malovýrobě. Ve spodní části objektu bývalého dolu u cesty
Horním Studeným – mimo trasu naučné stezky – jsou
zbytky rozsáhlých hald z 50. a. 60 let minulého století,
kde přes četné návštěvy sběratelů nerostů je možné
Foto O. Vorel

Naučná stezka Jílovské zlaté doly

Část budov bývalé úpravny u dolu Pepř ve Studeném.
Geologie pro zvídavé / VYCHÁZKY
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Zbytek hald bývalého dolu Pepř ve Studeném.

Rekultivovavné odkaliště úpravny.

i dnes nalézt charakteristické vzorky hornin jílovského
pásma a žiloviny se zlatonosným křemenem, pyritem,
kalcitem aj., při vytrvalosti a dávce štěstí i s viditelným
zlatem a telluridy.

Těsně u Jílového byl nejslavnější historický důl Rotlev –
jeden z mnoha dolů ve šlojířském pásmu, ze kterých
ve 14. stol. byla v délce téměř 1 km těžena bohatá ruda
z hloubky přes 200 m. V blízkosti historického dolu byl
v 60. letech 20. stol. vyhlouben nový důl Rotlev, projektovaný průzkumný program tu však vzhledem k likvidaci
důlního závodu v letech 1969–1970 nemohl být dokončen. Západní část města je postavena nad již dávno zabořenými středověkými dobývkami, východní svah nad
dobývkami je dnes místem výstavby rodinných domů.
Ulice s bytovou výstavbou na úpatí vrchu Pepř a následná
Hornická ulička nás dovede na jílovské náměstí se stanicí
autobusů PID č. 332 do Prahy.

Stanoviště č. 6 – vyhlídka Pepř
Cesta napravo vzhůru od bývalého důlního závodu nás
zavede na vrch Pepř (430 m n. m.), který je krajinnou dominantou okolí Jílového. Na plošině jeho vrcholu je situován hlavní vodojem Posázavského vodovodu – původně sloužil pro provoz důlního závodu, po pozdější
rekonstrukci pro zásobování vodou celého kraje. Denně
přístupná rozhledna, která je součástí telekomunikační věže, poskytuje jedinečný výhled do širokého kraje.
Pokračování trasy naučné stezky z vrcholu Pepř vede polní
cestou zpátky do Jílového, s pohledy na místa středověkých
dolů nejvýznamnějšího šlojířského pásma.
Stanoviště č. 7 – doly šlojířského pásma
Nejslavnější zlatonosné pásmo revíru je možné sledovat
v délce téměř 7 km od řeky Sázavy u Luk pod Medníkem
přes Jílové až severně od Radlíku. Stopy po někdejším
dolování jsou následnými rekultivacemi téměř zahlazeny, jejími svědky je pouze několik zalesněných remízků
v polích mezi vrchem Pepř a západním okrajem města.
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Jednosměrná trasa naučné stezky (Jílové
– Studené – Žampach – Kamenný Přívoz)
Jednosměrná trasa navazuje na okružní trasu u stanoviště
č. 4, kde jednosměrná větev odbočuje do zalesněné rokle
– další stanoviště jsou na mapce označena písmeny A–H.
Před odbočením do Bejčkovy strouhy však doporučujeme
pokračovat dál po okružní trase na stanoviště okružní trasy č. 5 (důl Pepř s úpravnou – viz text výše), a poté návrat
na stanoviště č. 4 k odbočce na přímou trasu. Sběratelé nerostů však mohou zvolit poněkud modifikovaný návrat
na jednosměrnou trasu s prohlídkou bývalých hald pod

Foto P. Kříž

Foto P. Kříž

Foto J. Litochleb

Jílovský zlatonosný revír
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Kruštík širolistý.

dolem Pepř, jejichž proklepáváním se seznámí s jednotlivými typy hornin a nerostů jílovských zlatonosných žil.
K haldám sejdeme od stanoviště 5 vlevo dolů podél domků
až na asfaltovou silnici v údolí Studenského potoka a po ní
cca 300 m vlevo. Po prohlídce hald budeme pokračovat
údolní silnicí mezi domky až ke stanovišti C jednosměrné
trasy (cca 600 m). Na tu se však napojíme již v polovině této
vzdálenosti, u křižovatky s cestou Bejčkovou strouhou (vlevo), kde jsou po obou stranách údolí odvaly po těžbě zlatonosných žilníků na klobáském pásmu.
Stanoviště A – Bejčkova strouha
Těsně pod okrajem rekultivovaného odkaliště začíná strmý
sestup tzv. Bejčkovou strouhou do Dolního Studeného. Při
ústí rokle byly v 18. stol. otevřeny důl a štola sv. Anny,
náležející do klobáského žilníkového pásma. Ústí štoly
dnes není patrné, historické dolování naznačují zarůstající odvaly.
Stanoviště B – žilníky klobáského pásma
Křovinami zarůstající Bejčkova strouha byla v minulosti místem intenzivní hornické činnosti. Svědčí o tom
množství jam a odvalů ve svazích bez časového určení a jména – většinou šlo o nehluboké dobývky na několika žilách a žilnících. Jejich novodobý průzkum byl

Stanoviště D – gabro ve Studeném a železniční
viadukt
V zařízlém údolí Studenského potoka pod štolou sv. Antonína Paduánského vystupují charakteristické horniny
jílovského pásma – břidličnaté bazalty a andezity. Těsně
pod štolou je mocné těleso masivního pyroxenického

Foto archiv Regionálního muzea Jílové u Prahy

Stanoviště C – štoly sv. Josefa
a sv. Antonína Paduánského
Vedle středověkých prací
tu bylo intenzivně dolováno zejména v první polovině 18. stol. Z této doby
se zachovala řada ústí štol
a hald ve svazích na obou
stranách potoka. Regionální
muzeum v Jílovém u Prahy
dvě z nich – štolu sv. Josefa
a štolu sv. Antonína Paduánského – na přelomu tisíciletí
zpřístupnilo pro návštěvní- Dobývka ve štole sv. Josefa.
ky. Štola sv. Josefa s úzkými
historickými dobývkami a zatopenými úpadními hloubeními a štola sv. Antonína Paduánského s rozsáhlejšími dobývkami z poloviny 18. stol. a průlezem šikmým
komínem do chodbičky vrchního staršího patra umožňují přiblížit způsob a obtížnost dolování zlata v dávné
minulosti. Štola sv. Josefa získala svojí jedinečností statut kulturní památky. Vstup do obou štol je možný pouze
v doprovodu průvodce – vzhledem k fyzické náročnosti není
určen pro hendikepované spoluobčany.

Foto P. Kříž

uskutečněný v 60. letech v dolu Pepř v hloubce 150
a 250 m. Cesta roklí nás zavede do Dolního Studeného,
kde vlevo po asfaltové silnici podél Studenského potoka
se po cca 400 m přijdeme k rozsáhlým pozůstatkům druhého historicky nejvíce dobývaného kocourského žilného pásma.

Železniční viadukt přes Kocourské údolí na Žampachu.

gabra. Četná zabezpečená ústí krátkých štol podél potoka naznačují čilou hornickou aktivitu v dávné minulosti. Spodní část údolí překlenuje železniční viadukt
– technický unikát z let 1898–1900, nejvyšší kamenný
most v Čechách (41,7 m). Vlaky „Posázavského Pacifiku“
po něm jezdí již déle než sto roků bez nejmenšího poškození stavby. Pro připomenutí této technické památky
Česká národní banka vydala v roce 2013 zlatou pamětní medaili Železniční most v Žampachu o hmotnosti
15,55 g zlata ryzosti 999,9/1000.
Stanoviště E – Žampach
Od železničního viaduktu je to pouze necelých 200 m k osadě Žampach a k řece Sázavě.
Na území pravého břehu Sázavy z obou stran od ústí Studenského potoka byly v 18. století v činnosti mlýny, puchýrny a stoupovny zlatonosné rudy těžené na kocourském
pásmu – dochovaly se v nákresech jako součást historických důlních map. V polovině 19. století tady končil náhon
od Kamenného Přívozu dlouhý 1500 m, který měl sloužit
pro pohon vodotěžného stroje k odvodnění dolu Pepř
– jeho pozůstatkem je budova „Kolnice“ po pravé straně
cesty na kraji osady Žampach. Projekt však nebyl technicky dokonalý, pro odvodnění dolu byla proto z údolí Sázavy

ražena štola Václav dlouhá 1400 m, která prorážkou v roce
1864 odvodnila důl Pepř do hloubky 150 m.
Stanoviště F – styk hornin jílovského pásma
a středočeského plutonu
Cesta podél chatové osady Žampach nás proti toku Sázavy
po cca 300 m zavede k ústí Chotouňského potoka; po pravé
straně je louka s jezem – oblíbené místo ke koupání a rekreaci. Skalní stěna na severním břehu Sázavy těsně za ústím Chotouňského potoka v délce cca 100 m poskytuje
významný geologický profil – prstovité pronikání granodioritu sázavského typu do biotitických kontaktních rohovců v nadloží vulkanitů jílovského pásma. Dvě krátké
štoly v rohovcích ssv.-jjz. směru byly v minulosti ražené
po ložních žilách minety. Toto významné defilé v posledních letech bohužel zarůstá křovinami.

Jílovský zlatonosný revír
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Stanoviště G – vodní náhon
Stezka pokračuje po navigaci podél severního břehu Sázavy
směrem na Kamenný Přívoz. Tento úsek jako součást spodního toku Sázavy v délce přes 5 km má kaňonovitý charakter s balvanitým řečištěm a četnými peřejemi, hojně navštěvovaný turisty a milovníky přírody.
Úsek pravého břehu Sázavy mezi Žampachem a Kamenným Přívozem byl místem velkorysého projektu
výstavby náhonu pro pohon vodotěžného stroje k odvodnění dolu Pepř z let 1836–1841 (viz stanoviště E). Projekt však technicky neuspěl – spodní část náhonu byla
později zasypána, podél břehu horní části, dochované
v téměř původní podobě, byly ve 20. stol. stavěny stylové sruby, dosud využívané potomky jejich budovatelů.
Cesta po náspu mezi řekou a náhonem byla zhotovena
z granodioritu skalních výlomů v době jeho výstavby.
Na náhonu blízko nad Žampachem proti toku řeky stála
v 18. stol. „Nová puchýrna“ pro zpracování zlatonosných
rud. Ještě ve 40. letech 20. stol. o jejím využití uvažovalo
Hostěradické těžařstvo v souvislosti s možnou těžbou
v dole Barbora na levém břehu Sázavy pod Žampachem
Geologie pro zvídavé / VYCHÁZKY
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Vodní náhon podél Sázavy na Žampachu.

– projekt však nebyl realizován. Budova po rekonstrukci
z počátku 21. stol. slouží jako průmyslový objekt.
Stanoviště H – Kamenný Přívoz
Po necelém kilometru chůze po navigaci podél srubových
chat přijdeme k můstku před mlýnem, kde začíná obec Kamenný Přívoz – naučná stezka zde končí.
U toho mlýna začíná vodní náhon, původně projektovaný pro pohon zařízení k odvodnění dolu Pepř (viz stanoviště E). Skály na severním břehu jsou v těchto místech
tvořeny sázavským granodioritem s charakteristickým
kvádrovitým rozpukáním, místy pronikaným žilami aplitu. Kamenný Přívoz byl znám již od 11. stol. jako osada
Přívozec, ležící na staré zemské cestě z Prahy přes Bechyni do Lince. Hlavní obživou obyvatel v minulých stoletích tu bylo vorařství – plavení dřeva z Požárských lesů
horní Sázavy a práce v nedalekých „žulových“ lomech.
V čp. 16 na pravém břehu Sázavy se narodil spisovatel
dolního Posázaví Jan Morávek (1888–1958).
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Foto archiv Regionálního muzea Jílové u Prahy

Foto O. Vorel
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Halířská štola.

Pěšinou podél okraje mlýna po cca 300 m přijdeme do středu obce se stanicí autobusů PID do Prahy, železniční stanice je vzdálena přes obec cca 1,5 km. Po putování naučnou
stezkou se můžeme občerstvit v Kamenném Přívozu v několika restauracích mezi posledním stanovištěm a stanicemi
veřejné dopravy.
Štola Halíře ve východní části jílovského revíru
Třetí štolou ve správě Regionálního muzea v Jílovém u Prahy, mimo výše uvedené trasy naučných stezek, je štola Halíře
v nejvýchodnější části revíru v Turyni. Štola je přístupná autem z Kabátů jižně od Jílového po značené úzké asfaltované
cestě k Turyňskému rybníku (cca 3 km z Jílového). Prohlídka
štoly vč. starých prací na vrchu Halíře potrvá cca 1,5 hod.
Halířská štola je geologicky situovaná mimo horniny jílovského pásma, ve kře biotitických rohovců obklopené
granitickými horninami středočeského plutonu. Na rozdíl od historických štol ve Studeném byla ražena v polovině 20. stol. jako průzkumná štola, její chodby na ně-

kolika místech kříží staré dobývky neznámého data.
Od klasických žil jílovského revíru převládajícího ssv.-jjz.
směru mají žíly v oblasti Halířů odlišný v.-z. směr. Stavba
hornin a charakter jejich rozpukání dávají štole neobvyklý profil na hranu postaveného kosočtverce, s několika
tenkými žilami zlatonosného křemene ve stěnách. V lesnatém svahu nad štolou až po vrchol kóty Halíře (398 m
n. m.) je dobře zachováno několik pruhů pinek a odvalů
po minulé, časově nedatované těžbě. Celá oblast Halířů
má statut chráněné kulturní památky.

Foto P. Kříž

NAUČNÁ STEZKA MEDNÍK
Zřizovatel:
ZO Českého svazu ochránců přírody 11/11, Zvoneček,
Vrané nad Vltavou.
Trasa okružní stezky:
 celá stezka cca 5 km (cca 2 hod.),
 část stezky rýžoviště Medník cca 3,5 km (cca 1,5 hod.).
Výchozí místo:
železniční stanice Petrov na trase Praha – Jílové u Prahy,
pro automobily parkoviště v dolní části Pikovic před lávkou přes Sázavu.

Jílovský zlatonosný revír
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Značení stezky:
zelený piktogram, na každém zastavení je panel
s podrobnými informacemi a fotodokumentací.
Stezka je přístupná po celý rok, vzhledem k náročnosti
výstupu v některých místech není vhodná pro těžce
hendikepované občany.
Kontakt:
www.cev-zvoneček.cz, http://www.stezky.info/naučné
stezky/ns-mednik.htm.

Naučná stezka Medník prochází údolím Sázavy po severním svahu vrchu Medník (418 m n. m.), z části vede po turistům známé Posázavské stezce. Byla zřízena již v roce
1965 a obnovena v roce 2009. Větší část naučné stezky
je na území Národní přírodní památky Medník, kde krátce z jara rozkvétá kandík psí zub (Erithronium dens-canis).
Stezka má proto především přírodovědné zaměření.
Střední část stezky s výskytem kandíku prochází rozsáhlým rýžovištěm zlata v terasách Sázavy, tedy místy počátků historické slávy jílovského zlatokopectví – možná
už z doby keltského osídlení. Zájemci o historii zlata mohou tedy navštívit pouze její střední část, ale vzhledem
ke krásné přírodě s bohatou flórou a faunou lze absolvování celé stezky vřele doporučit – včetně občerstvení
v PVT – „Pivním výcvikovém táboru“ u 4. zastavení před
okrajem lesa nebo v Pikovicích před 2. zastavením v cukrárně paní Kryštůvkové u lávky přes Sázavu. Podrobněji
jsou popsány pouze zastavení týkající se rýžování zlata.

Sejpy v terasách Sázavy na severním svahu Medníku.

autem, mohou ho ponechat na parkovišti v Pikovicích
u Sázavy a úvodní panel 1. zastavení stezky tak vynechat.
1. zastavení – Úvodní informace
Základní informace o naučné stezce a její rekonstrukci,
mapka stezky.
Stezka pokračuje po opačném, jižním břehu Sázavy, kam
se dostaneme po cestě dolů k řece, přechodem přes lávku
a cca po 50 m vlevo na cestu podél břehu řeky.

Petrov
1
2

Pikovice

3
4

5
14

6

13
11 12
7
NPP
Medník
10
9

8

V případě ostatních zastavení uvádíme v textu pouze
stručné shrnutí informací.
Naučná stezka začíná u železniční stanice Petrov na trati
Praha – Jílové u Prahy. Pokud návštěvníci stezky přijedou

2. zastavení – Vodáctví a vodní turistika
Historie vodáctví v Čechách, základní pravidla vodáků,
řeka Sázava.
Cesta od zastavení 2 až k zastavení 8 jde podél řeky –
k 5. zastavení po louce, dále až k 8. zastavení při okraji
lesa.
3. zastavení – Řeka Sázava
Popis koryta Sázavy v okolí Medníka, jak se řeka podílí
na utváření krajiny, vorařství.
Geologie pro zvídavé / VYCHÁZKY
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4. zastavení – Invazivní druhy
Pojem invazivní druhy a jeho obsah (flóra a fauna),
ochrana proti rozšíření.

Foto P. Kříž
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5. zastavení – Posázavský Pacifik
Historie a vývoj železnice podél Sázavy, skalní útvary podél ní, železniční viadukt u Žampachu.
6. zastavení – Suťové lesy
Charakteristika suťových lesů a jejich původ, flóra a fauna.
7. zastavení – Studánky a prameny
Podzemní voda, typy pramenů, flóra a fauna.
8. zastavení – Prameništní potůček
Hluboké údolí potočního přítoku Sázavy, živočichové
a rostlinná společenstva.
Stezka dále pokračuje lesem ostře doprava ve svahu nad potokem, místy s náročnějšími výstupy mezi skalami a chatami.
9. zastavení – Les nejen pro dřevo
Odlesňování a obnova lesa, ochrana lesa od 17. století, současné hospodářské využití lesa. Živočichové vázaní na les.
10. zastavení – Strom
Starý doupný strom, troudnatec kopytový na odumřelém buku, buk jako nejrozšířenější listnáč na Medníku.
Další cesta lesem v délce cca 0,5 km nás zavede na okraj
historických zlatokopeckých prací v terasách Sázavy
s výskytem kandíku. Trasa naučné stezky se zastaveními
11, 12 a 13 jde víceméně po vrstevnici mezi terénními
pozůstatky po rýžování zlata. Vzhledem k výskytu chráněného kandíku cesta mimo vyznačenou trasu není povolena.
11. zastavení – Kandík psí zub
Historie výskytu kandíku, jeho botanické zařazení
a ochrana. Kvetoucí kandík můžeme spatřit během břez-
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12. zastavení – Geologie a těžba zlata
Panel, který se nachází při východním okraji rýžoviště
s výskyty kandíku, podává základní informace o geologii celého území a ložiskách zlata. Blízko informačního panelu je skalní výstupek břidličnatého bazaltu,
ze kterého je výhled na opačnou stranu údolí Sázavy
a vesnici Luka pod Medníkem, kam až sahá nejvýznamnější zlatonosné šlojířské pásmo jílovského revíru s ústím štoly Marie Terezie na pravém břehu Sázavy.
Rýžoviště na severním svahu Medníku se postupně vytvářely v období pleistocénu před mnoha statisíci let,
kdy se řeka Sázava zahlubovala do skalního podkladu
a ve svém toku vytvořila terasy nejméně ve třech výškových úrovních – u nejstarších teras v nadmořských
výškách 276–295 m n. m., středních teras 255–269 m
n. m. a nejspodnějších teras 205– 210 m n. m. (dnešní
úroveň hladiny Sázavy je cca 200 m n. m.). Zlato v materiálu teras je vázáno hlavně na netříděné, nepříliš
mocné spodní hrubozrnné horizonty nad skalním
podkladem, které jsou překryty neproduktivními polohami. V minulosti bylo získáváno rýžováním především z vrchnějších teras. Statut národní přírodní památky neumožňuje rozsáhlejší archeologický výzkum
lokality.

Kandík psí zub.

na a dubna mezi napadaným bukovým listím na kopečcích a svazích sejpů po rýžování, jejich současný počet je
odhadován na několik set. Stezka v této části jde po jižním okraji oblasti historického rýžování zlata s výraznými prohlubněmi a výsypkami, ve kterých přítomnost
zaoblených valounků a štěrkopísku dokládá příslušnost
k usazeninám říčních teras Sázavy.
Další trasa naučné stezky vede na východní okraj oblasti
historického rýžování zlata (12. zastavení) a dále doleva
středem této oblasti přes 13. zastavení až na její západní okraj, kde se napojuje na širší lesní cestu Posázavské
stezky.

13. zastavení – Ekosystém květnatých bučin
Panel podává popis a význam ekosystému, fauna a flóra.
Stezka v této části jde severní částí rýžoviště, rozbrázděného strouhami pro přívod vody z horních nádrží pro
rýžování.
Pokračujeme-li po vyznačené trase, po cca 100 m dojdeme
na okraj říčních teras a historických rýžovisek. Širší lesní cestou se po cca 0,5 km dostaneme ke 14. zastavení.
14. zastavení – Tramping a turistika
Panel podává historii trampingu a trampských osad
v údolí Sázavy, kulturu a sport spojené s trampingem.
Informuje také o Posázavské stezce, vybudované v turis-

duje s úvodní částí celkové stezky v úseku 1.–4. zastavení.
V dalším pokračování pak můžeme jít opačným směrem,
tj. ostrým stoupáním lesní pěšinou na 14. zastavení, poté
přes zastavení 13., 12. a 11. zpátky na 14. zastavení a zpět
do Pikovic. Přibližně 100 m za 11. zastavením pokračuje tato

dům Mince, dnes sídlo regionálního muzea se specializací
na zlato v Čechách.

kratší trasa po cestě vpravo cca 200 m mimo značenou trasu
při jižním okraji rýžoviště, kde místy vystupuje na povrch jeho
podklad tvořený andezity a bazalty jílovského pásma.

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Muzeum v Jílovém u prahy, založené v roce 1890, později Muzeum těžby a zpracování zlata na Jílovsku,
získalo v roce 2002 statut „regionálního muzea se specializací na zlato v Čechách“, jako příspěvková organizace
Středočeského kraje. Sídlo muzea je v komplexu bývalého domu Mince na Masarykově náměstí –
ve středověku zde bylo sídlo Královského horního úřadu. vedle expozic etnografie, přírody, trampingu,
keltského osídlení ve středních Čechách, kláštera ostrov sv. Kiliána u davle a příležitostných výstav je jeho
nosnou částí expozice historie a geologie ložisek zlata v Čechách, situovaná v pěti místnostech:
 charakteristika zlata a jeho použití, zlato ve světě;
 historie těžby zlata v Čechách, hlavní zlatonosné revíry;
 důlní technika;
 jílovský zlatonosný revír (geologie, zlato a historie těžby);
 výroba zlata v jílovských dolech 1958–1968, recyklace zlata.

Foto F. Tvrz

Foto archiv Regionálního muzea Jílové u Prahy

ticky nejatraktivnějším a stavebně nejnáročnějším úseku
kaňonovitého údolí Sázavy mezi pikovicemi a Kamenným přívozem již v letech 1919–1924.
Pozn.: Pokud chceme navštívit pouze rýžoviska s výskytem
kandíku lze zvolit kratší, méně náročnou trasu, která se sho-
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expozice zlata z 80. let 20. stol. je v současné době postupně renovována a doplňována. Návštěvu muzea a prohlídku jeho
sbírek před exkurzí do terénu a prohlídkou štol lze vřele doporučit. Na nádvoří muzea jeho pracovníci také poskytují návod
a prozrazují „finesy“ pro úspěšné rýžování zlata z potočních náplavů.
otvírací doba muzea je denně mimo pondělí: červenec–srpen: 9–16 hod., září–červen: 9–12, 13–16 hod.
Kontakt: tel. 241 950 791, inf@muzeumjilove.cz, www.muzeumjilove.cz.

zlato z Křížové žíly na dole pepř
(skutečná velikost 15 mm).

další průvodce pro výlety do terénu lze stáhnout na portále o neživé přírodě Svět geologie:
http://www.geology.cz/svet-geologie/vylety/vylety
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