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Anotace 

Tato bakalářská práce pojednává o těžbě fluoritu na ložisku Jílové – Sněžník a 

následné využití štoly v cestovním ruchu. Podrobně zde popisuje přírodní poměry okolí, 

historii těžby a návrhy jejího využití po ukončení těžby. 
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Annotation 

This bachelor thesis is about fluorit mining deposit in Jílové – Sněžník and next 

use stole in tourism. I describe here in detail natural conditions surroundings, history of 

mining and proposal for it use after end of mining. 
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1 ÚVOD 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na těžbu fluoritu na ložisku Jílové – Sněžník, 

její průběh a některé technické detaily, které vyplynuly z unikátních podmínek na ložisku. 

V první kapitole se se text zabývá charakteristikou širšího okolí dolu. V této části práce 

zmiňuji ohraničení zkoumané oblasti, poté se zabývám vodním režimem v okolní krajině, 

podnebím a geologií. Dále charakterizuji faunu a flóru i lidské aktivity, které jsou v oblasti 

Jílového a Sněžníku velmi různorodé (blíže je specifikuji v kapitole poslední). 

V další kapitole nejprve uvádím informace o fluoritu, jeho vzhledu i vlastnostech. 

Uvádím zde ložiska tohoto minerálu ve světě i u nás. Poté kapitola pokračuje zmínkou o 

průzkumu ložiska Jílové – Sněžník. Poté se text zaměřuje na vlastní těžbu a různé metody, 

na ložisku použité.  

V poslední kapitole této práce chci ukázat, jak si představuji dochovanou 

fluoritovou štolu jako turistickou atrakci. Je všeobecně známo, že pískovcové útvary jsou 

pro turisty od nás i ze zahraničí velkým magnetem. Lepší přístupnost, infrastruktura, to vše 

by zájem o tuto část pohraničí ještě zvýšilo. Příkladem mohou být úpravy terénu a stavba 

pohodlných stezek v sousedním Německu. Také masiv Děčínského Sněžníku má v případě 

zájmu a dostatečného financování co nabídnout. Kromě rozhledny a restaurace na vrcholu 

je unikátní také svými pseudokrasovými jeskyněmi. Myslím si proto, že by štola měla být 

veřejnosti přístupná. Za jejím zpřístupněním by ovšem stálo nesmírné množství práce a 

hlavně velké investice, zejména do bezpečnosti případných návštěvníků. Domnívám se ale, 

že takto vynaložené prostředky by rozhodně nebyly promarněnými penězmi. Ukazuje se 

totiž, že atraktivita místa je stále větší – s každým zásahem lidské ruky (úprava štoly, mytí 

stěn, úklid) se místo mění ze zanedbaného a opuštěného důlního prostoru v cenné 

svědectví přírodních procesů i lidských aktivit v nedávné minulosti, což je dnes velkou 

zásluhou Správy jeskyní České republiky, která důl převzala. Pro návštěvníky by šlo o 

jedinečný zážitek na jedinečném místě. 
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Obrázek 1- Mapa oblasti (upraveno z www.czso.cz) 

 

 

2 PŘÍRODNÍ POMĚRY V ČESKÉM ŠVÝCARSKU 

2.1 Vymezení 

Děčínsko se nachází v nepříliš velké oblasti na severu Čech, dříve spadalo pod 

kraj Severočeský dnes ho najdeme v kraji Ústeckém. Spadá do něj území na sever od 

Českého středohoří až ke státní hranici se Spolkovou republikou Německo, nachází se 

mezi Krušnými horami a Šluknovským výběžkem. Tato oblast jedinečných přírodních 

úkazů a krás byla roku 2000 vyhlášena Národním parkem, který je u nás zatím posledním.

  Hranice na jihozápadě je přibližně stejná s vymezením Děčínské vrchoviny. České 

Švýcarsko dále pokračuje v Německu jako Saské Švýcarsko, které  má dvakrát větší 

rozlohu než u nás. Název Saské Švýcarsko je více než 220 let starý a poprvé byl uveden 

v Německu poté se převzal do Čech jako České Švýcarsko. Oblast Českého Švýcarska je 

téměř totožná jako hranice CHKO Labské pískovce, akorát na východě je rozšířená o okolí 

http://www.czso.cz/
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Chřibské a Krásné Lípy. Na severu je rozšířena o oblast Mikulášovic. (Březinová 2003) 

2.2 Vodstvo  

Celé území Českého Švýcarska náleží k povodí řeky Labe, a tím i k úmoří 

Severního moře. Labe také tvoří hlavní hydrologickou osu území, dělí ho na dva rozdílně 

velké celky. Kaňon Labe mezi Děčínem a Hřenskem ukazuje ojedinělé přírodní útvary, a 

to nejen v České republice ale i v Evropě. Druhý celek je povodí Odry. Rozvodnice mezi 

nimi probíhá po vrcholech Lužických hor (Stožec-Jelení kameny-Jedlová- Malý Stožec-

Plešivec) a Šluknovskou pahorkatinou od Krásné lípy na Vlčí horu, Ptačí vrh a odtud do 

okolí Rumburka. Labe odvádí vodu téměř z celého území České Republiky. Z celkové 

plochy povodí připadá na popisované území pouze 1 procento, řeka protéká popisovaným 

územím v délce 22 km (Březinová 2003). 

Největším přítokem Labe na Děčínsku je řeka Ploučnice, z celkové své délky  

99,8 km připadá na území Českého Švýcarska jen 10,6 km. Největším přítokem Labe 

z levé strany je Jílovský potok. Pramení na západě od vesnice Libouchec na okraji 

Krušných hor, částečně odvodňuje masiv Děčínského Sněžníku. Potoky na severní straně 

Děčínského Sněžníku tečou také do Labe ale až na straně Saského Švýcarska. Kamenice 

v pořadí poslední přítok Labe na našem území, pramení na jižním svahu Jeleních kamenů 

v Lužických horách a po 35,7 km toku se vlévá do Labe v Hřensku. Hlavní přítok, 

Chřibská kamenice pramení kousek od železniční stanice Jedlová a odvodňuje plochu o 

rozloze 62,24 km2 a je dlouhá 22,2 km. Převážnou část Jetřichovických stěn odvodňuje 

říčka Křižnice, která se do Labe vlévá až v Německém Baden Schandau. Pramení na západ 

od obce Studánka a její tok sleduje státní hranici je dlouhý 17,3 km a z toho 12 km protéká 

kaňonem v Jetřichovických stěnách. Území Českého Švýcarska je chudé na vodní plochy. 

Větší počet malých rybníků najdeme v širokých údolních sníženinách Šluknovské 

pahorkatiny. Největší vodní nádrží je Velký rybník v Rybništi. Jediná přehradní nádrž byla 

vybudována roku 1916 na Chřibské Kamenici. Hráz vysoká 26 m zadržuje na ploše 13 

hektarů 1,06 mil. m3 vody. Voda z této přehrady je využívána od roku 1977 jako pitná 

(Březinová 2003). 

Nejvýznamnější oblastí s velkými zásobami podzemní vody je Děčínská 

vrchovina. Hydrogeologicky se tyto horniny rozdělují na několik horizontů v závislosti na 
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propustnosti pískovců. Vedle průlinové vody má v pískovcích velký význam i voda 

puklinová. Železité a prokřemenělé partie horniny snižují její propustnost. 

V cenomanských pískovcích vznikl spodní (bazální) obzor podzemních vod s plošně 

omezenou oblastí inflitrace srážkovými vodami. Pro značný obsah železa, zvýšenou 

tvrdost a teplotu nelze tyto vody vždy využívat jako zdroj vody pitné. Podzemní vody 

turonských pískovců jsou nejvýznamnější hydrogeologickým horizotem území, zejména 

v západních částech Děčínských stěn (Březinová 2003). 

Vydatné prameny vyvěrají v údolí dolní Kamenice a Suché Bělé u Hřenska, 

v okolí Srbské Kamenice a v údolí Křinice a přítoků. Přelivné prameny se objevují při 

styku pískovců s žulou u Krásné Lípy, Kyjova a Brtníku (Březinová 2003). 

2.3 Podnebí 

Nejchladnější oblastí Českého Švýcarska jsou nejvyšší části Děčínských stěn 

(okolí Děčínského Sněžníku). Vyznačuje se krátkým, mírně chladným létem a dlouhou 

mírnou zimou s dlouhotrvající sněhovou pokrývkou. Průměrná teplota v lednu                     

-3°C až -4°C, v červenci se teplota pohybuje okolo 15°C, průměrná roční teplota je 6°C až 

8°C. Průměrné roční srážky jsou 600-900 mm. V Jetřichovických stěnách leží pokrývka 

sněhu celkem krátce (60-70 dnů) s výjimkou některých údolních míst kde sníh leží déle 

(Březinová 2003).  

Teplotní poměry jsou velmi ovlivněny rozmanitým terénem. V hlubokých údolích 

jsou často teplotní inverze a představují tak i mrazové kotliny. Popisované údolí patří mezi 

hojně zavlažované. Hojnost srážek stoupá s nadmořskou výškou. V Děčínskosněžnické 

hornatině spadne přibližně  750-800 mm srážek a na nejvyšším vrchu tedy Děčínském 

Sněžníku spadne 810-820 mm srážek. Naopak nejsušším místem je Děčínská kotlina, kde 

za rok spadne pouze 700 mm srážek. Ve srážkovém stínu též leží  Libouchecká brázda, kde 

spadne 735 mm. Nejvlhčím měsícem je zpravidla červenec, nejsušším únor (Březinová 

2003). 

Větrné poměry popisované oblasti jsou velmi ovlivněny tvarem povrchu. 

Nejčastější větry vanou západním směrem ale četné jsou také severozápadní a jihozápadní. 

Nejsilnější větry vanou na Děčínském Sněžníku a na vrcholech vulkanických vrchů. 

Naopak hluboká údolí a kotliny zůstávají v závětří (Březinová 2003).  
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2.4 Geologie 

Hlavním vhloubeným útvarem oblasti je kaňon Labe, procházející Děčínskou 

vrchovinu od jihu k severu. Vývoj tohoto útvaru začal již v mladších třetihorách před 

obdobími hlavních zdvihů území. Na geologickém složení oblasti se podílejí z větší části 

druhohorní usazeniny a horniny lužického žulového plutonu. Tvarově významné jsou 

třetihorní sopečné horniny. Od konce starších prvohor až do mladších druhohor byla oblast 

z největší části souší. Při prvohorních pohybech zemské kůry došlo k zvrásnění a přeměně 

starších usazených hornin. V permu vznikla při lužické poruše mala sladkovodní jezerní 

pánev. Horniny o mocnosti kolem 80m (pískovcem, prachovce, křemenný porfyr) byly 

tektonicky vysunuty k povrchu jako malé kry. Souvrství slepenců, vápenitých pískovců, 

písčitých vápenců a slínů se dostalo k povrchu vyvlečením z podloží křídy při lužické 

poruše (Březinová 2003). 

Významná část historie geologické historie oblasti se začala psát před více než 90 

miliony let, kdy se na dně křídového moře začala tvořit vrstva písčitých usazenin. Na konci 

tohoto procesu dosáhla síly přes jeden kilometr. Po ústupu moře začaly pískovcovou desku 

přetvářet dodnes pokračující krajinotvorné procesy. Zrodila se tak krajina skalních měst 

(Březinová 2003).  

Horninové prostředí, v němž se odehrávají geomorfologické procesy, tvoří na 

většině území křemenné pískovce s křemitým, kaolinickým a jílovitým tmelem. Pískovce 

jsou zastoupeny ve všech kategoriích zrnitosti. Na většině stěnách jsou horizontální, šikmo 

nebo křížně zvrstvené. Horninové vlastnosti kvádrových pískovců určily svérázný vývoj 

povrchových tvarů, nápadně odlišných od oblastí s jinými horninami. Jejich dobrá 

propustnost umožnuje rychlé vsakování srážkových vod. Vzniká nápadný kontrast mezi 

hlubokými údolími se skalními stěnami a výše položeným plochým reliéfem (Březinová 

2003). 

Charakteristickým prvkem reliéfu kvádrových pískovců jsou skalní stěny. 

K nejzákladnějším tvarům pískovcového území patří údolí, které mají často charakter 

kaňonu nebo soutěsek s vertikálními stěnami. Při pokročilém stupni vývoje území vznikají 

skalní města, seskupení skalních bloků nebo velmi hustá síť soutěsek a rozšířených puklin 

oddělující skalní věže. Na skalách lze pozorovat i nejrůznější mikrotvary jakou jsou 

voštiny železité inkrustace nebo pseudoškapy. Z hlediska geomorfologického členění 
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zaujímá největší část Jetřichovické stěny, rozsáhlé výrazné členité oblasti skalních a 

lesních komplexů bez osídlení. Od nejnižšího bodu území ve Hřensku (115 m.n.m.) se 

východním směrem táhne pás mohutných skalních stěn, jehož součástí je Pravčická brána, 

nejproslulejší místo Českého Švýcarska (Motyčková 2012). 

Pískovcové území e na mnoho místech obohaceno výstupy čedičových hornin 

jako je Vosí vrch, Koliště nebo Český vrch. Geologicky unikátní jsou ojedinělé výstupy 

jurských vápenců podél Lužického zlomu v údolí Bílého potoka. Nejvyšším bodem 

Českého Švýcarska je Růžový vrch rozprostírá se nad říčkou Kamenicí je to také zároveň 

nejmohutnější třetihorní čedičová elevace Českého Švýcarska. Na Růžovém vrchu je 

vyhlášena národní přírodní rezervace s ukázkou pralesovitých ekosystémů. Tento 

majestátný vrch tvoří dominantu přilehlé části severních Čech (Březinová 2003).  

2.5 Fauna a Flóra 

Jedním z důvodu proč vznikl NP České Švýcarsko byla ochrana vzácných druhů 

rostlinné a živočišné říše. V Děčínské vrchovině jsou převážně smrkové a borové lesy, 

zastávající převážnou většinu plochy. Smíšené lesní porosty se smrkem se zachovaly velmi 

málo, najdeme je vzácně v opuštěných hlubokých údolích na pískovcových plošinách 

(Březinová 2003).  

Na skalách se vykytují žlutavě zbarvené lišejníky. Při bližším pohledu uvidíme i 

lišejník bílý a černý. Podle toho kde se vyskytují lišejníky, poznáme, kde je příroda 

dokonale čistá. Při poměrně chudém druhovém složení se objevují vzácné rostlinné druhy. 

Vlivem teplotní inverze se s nimi můžeme setkat spolu s lišejníky, mechy a játrovkami. 

Jejich nejpřirozenějším prostředím jsou pískovcové skály, které není problém kdekoliv 

v této oblasti najít. V roklinách se daří především horským rostlinám, některé z nich jsou i 

zákonem chráněny jako Čípek objímavý, Violka dvoukvětá, Plavuň jedlová, Žluťucha 

orlíčkolistá, Vranec jedlový a další. Na stěnách kaňonů řek (Kamenice, Křinice, ad.) roste 

rojovník bahenní, který nejčastěji roste v rašelinné tundře. V těchto stále vlhkých 

prostředích rostou bohatá společenství kapraďorostů např. žebrovice různolistá. Labské 

pískovce patří v Evropě k oblastem, ve kterých roste největší počet kapraďorostů přibližně 

30 druhů (Březinová 2003). 
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Velmi zajímavá a hlavně vzácná jsou rašeliniště (Nad Dolským mlýnem, Čabel u 

Bynovce) kde rostou rostliny jako klikva žoravina nebo suchopýr pochvatý. Další chráněné 

rostliny, které tu najdeme: sedmikvítek evropský, šicha černá, plavuň pučivá a čípek 

objímavý. Naopak na slunných vrcholech se daří keříčkovitým rostlinám, jako jsou 

borůvky, brusinky a také vřesy (Juda 2010). 

Děčínská vrchovina se člení na, čtyři rostlině odlišné části – Děčínský Sněžník a 

okolí, kaňon Labe, Růžovskou vrchovinu a Jetřichovické stěny.  Širší oblast Děčínského 

sněžníku má rysy podhorské s výskytem kyselých bučin. Převládají zde smrkové 

monokultury. Růžovská vrchovina má podmáčené smrčiny, na Růžovském vrchu, kde je 

přírodní rezervace Růžák roste listnatý les s převahou buků, javoru klenu a jilmu. 

Charakteristickými druhy těchto lesů jsou např. strdivka jednokvětá, kyčelnice devítilistá a 

cibulkonosná, kapradina laločnatá či meruzalka alpská (Juda 2010). 

Jetřichovické stěny charakterizují převládající monokultury smrku a borovice 

s častými výskyty reliktních borů a častými inverzními polohami s podhorskými a 

horskými druhy rostlin. Na vodní toky, Kamenici a Křižnici, jsou vázány bledule jarní, 

přeslička luční a pérovník pštrosí (Březinová 2003). 

Díky odlehlosti některých částí od civilizace se zde vyskytuje několik vzácných 

živočichů. Kromě běžné srnčí a jelení zvěře jsou zde např. kamzíci ikdyž nejsou původní, 

ale byli na Studenci vysazeni majiteli panství. Kolem roku 1920 a rozmnožili se zde. 

Rozsáhlé skalní a lesní komplexy se stali bezpečným útočištěm rysa ostrovida, bobra 

evropského a vydry říční. Téměř čtvrtina hnízdících ptáků, mezi nimi čáp černý a sokol 

stěhovaný, který se sem úspěšně vrátil, využívá ke hnízdění skály. Žije zde tetřívek i 

sedum druhů sov. Z ptačích milovníků čisté vody skorec vodní a ledňáček říční. Mezi 

ostatní živočichy patří netopýr a plch zahradní. V lesích se vyskytuje vzácná kobylka 

Pholidoptera aptera Bohemica (Březinová 2003). 

Po padesáti letech se do říčky Kamenice vrátili lososi. Je to velká událost, protože 

lososi byli v českých řekách naposled spatřeni před půl stoletím. Stalo se tak díky 

ústeckým rybářům, kteří vysadili mladé lososy v Ploučnici, Kamenici a Ohři. Jeden 

z programu národního parku je péče o les. Před vznikem NP byla velká část lesů dlouho 

dobu hospodářsky využívaná s cílem vypěstovat maximální množství co nejkvalitnějšího 

dřeva. Během staletí proto vznikly na velkých plochách uměle založené stejnověké 
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monokultury často nepůvodních, rychle rostoucích druhů dřevin (např. Borovice 

vejmutovka, modřín opadavý, dub červený), nebo i druhů geograficky původních, zato 

neodpovídacích stanovištím (např. smrk ztepilý na pískovcových plošinách). Tyto lesní 

monokultury představují nestabilní ekosystémy s rizikem rozvoje lesních škůdců a chorob. 

Divoká nepřístupnost skalnaté krajiny je příčinou, že na mnoha přirozeně chráněných 

místech zůstaly téměř nedotčené relikty původních lesů. Proto je cílem NP zachovat 

přirozené lesy a napomoci jejich obnově (Juda 2010). 

Chladné a vlhké polohy v nezvykle nízkých nadmořských výškách, až 100 m jsou 

stanoviště smrků a jedlí, je zde přirozený i buk lesní a javor klen. Na chudých 

pískovcových plošinách se vykytují borové doubravy a bučiny. Z lesních dřevin jsou 

přirozeně zastoupeny zejména buk lesní, dub zimní a letní, borovice lesní a bříza bělokorá. 

V teplejších polohách je častý i habr obecný nebo lípa malolistá. Skalní ostrohy a hřebeny 

s extrémními klimatickými podmínkami porůstají bory, vniž dominuje borovice lesní a 

bříza bělokorá, méně jeřáb ptačí. Severoamerická borovice vejmutovka roste v Českém 

Švýcarsku již 200. let a plně zde zdomácněla. Má své kouzlo i příznivce, ale nehodí se do 

této krajiny. V posledních desetiletích totiž expandovala a způsobila likvidaci bylinného a 

mechového patra. Vytlačuje i původní borovici lesní. Vejmutovka je schopná růst i na 

kolmých skalních stěnách a bohatě plodit již ve 20 letech. Proto se její výskyt musí 

redukovat. Například v přírodní památce Nad Dolským mlýnem došlo po výřezu 

vejmutovky velmi rychle k přirozené regeneraci původní vegetace. Zvláštní pozornost je 

věnována návratu kdysi hojně se vyskytující jedle. Díky výraznému zlepšení kvality 

ovzduší v posledních desetiletích začaly dochované exempláře plodit. Z jedlových šišek se 

získávají semena a pěstují se sazenice místního genetického původu některé z nich se i 

vrací do přírody (Březinová 2003). 

2.6 Průmysl 

Území Děčínska, hlavně jeho východní část, patřila v dobách Rakouska- Uherska 

k předním průmyslovým oblastem nejen v Čechách a v monarchii ale ve světě vůbec. Týká 

se to hlavně dvou oborů průmyslu, textilní výrobě a sklářství, které proslavily výrobce po 

celém světě. Obyvatelé, kteří žili poblíž pískovcových skal a hlubokých lesů se živily po 

staletí pastevectvím a chovem dobytka, včelařstvím, ptáčnictvím prací v lese a všelijakými 

řemesly (Březinová 2003). 
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Lesy a dřevo není nic, jiného co by tento kraj tak charakterizovalo. V historii 

hrálo dřevo a jeho zpracování velkou roli. Blízkost státních hranic, vysoká poptávka po 

dříví v Sasku a výhodné spojení po Labi vedly k rozvoji obchodu s dřívím na všech 

panstvích. Na některých místech třeba kolem řeky Křinice, došlo k dlouholetému pronájmu 

území v Sasku, a tím k svérázné německé kolonizaci. Nejstarší formou zboží bylo řezivo – 

prkna, trámy, polena, sudy, bednářský a lodnický sortiment. Dále šindele, dřevěné uhlí a 

výrobky pryskyřice. Kvalitní palivové dřevo spotřebovávaly i sklárny. Výroba skla prošla 

dlouhým vývojem – od malých lesních pecí, které se stěhovaly vždy, když se místo 

vytěžilo (třeba Vlčí hora, Doubice), až k hutím s dlouhou tradicí, např. v Horní Chřibské. 

Dostatek dřeva se stal nezbytným pro vývoj sklářských hutí už od středověku. Velkého 

množství dřeva bylo třeba k výrobě dřevěného uhlí, používaného jak k tavení sklářské 

suroviny, tak i k výrobě potaše, jenž byla nezbytnou součástí sklářského kmene tehdejšího 

draselného skla a získával se z popele bukového dřeva. První sklárny jsou doloženy už v 1. 

polovině 15. století. Archeologický průzkum odkryl lesní huť  Doubici, v Lesné, v lesích 

Vlčí hory, poblíž Kyjovského údolí, mnoho jich je vytipováno, o dalších se pravděpodobně 

ještě ani neví. V Chřibské vznikla sklárna v roce 1414 a pracuje dodnes (Březinová 2003). 

V popisované oblasti byla e středověku významná i těžba rud železa, stříbra, cínu, 

olova, mědi a zinku. Známým hornickým centrem těžby byl Jiřetín pod Jedlovou, založený 

v polovině 16. století Jiřím Šlejnicem. Z někdejší důlní slávy však zbyly jen zasypané 

štoly. 

Na vesnicích působili hrnčíři, výrobci knoflíků a dřevěných hraček, umělých 

květin, pěstitelé lnu, přadláci a tkalci. Koncem 19. století začali odcházet do nejbližších 

měst za vyšší poptávkou po jejich službách. 

Třeba do České Kamenice odcházel „podnikatel“ Asten z malé vesnické dílničky 

kde experimentoval s materiálem. Byl obdařen obchodním talentem a tak zde založil 

papírny. Po pár letech začali papírny vzkvétat a vyrábí do dnes, měsíčně vyrobí kolem 150 

tun papíru. Dalšími kdo dosáhly světového uznání, jsou sklárny v Chřibské, které vyrábí 

nepřetržitě od roku 1414 a jsou tak proslulé po celé Evropě (Březinová 2003). 

Děčín je po Ústí nad Labem naším největším říčním přístavem, k čemuž přispělo i 

zavedení dopravy řetězovými parníky od 70. let 19. století. Období hospodářské prosperity 
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vyvrcholilo na přelomu 19. a 20. století a ve 20. letech 20. století. Zásadním předělem 

v dějinách města i celého Děčínska byl odsun německých obyvatel po 2. světové válce. 

Současná průmyslová výroba Děčína navazuje na starou slávu někdejších závodu, 

které byly zaměřeny na kovovýrobu a strojírenství. I po 110 letech od založení firmy 

Kabelovna Děčín- Podmokly se zde stále vyrábí a firma nadále prosperuje pod Evropským 

koncernem Wilms Gruppe (Březinová 2003). 
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3 TĚŽBA FLUORITU 

3.1 Fluorit a jeho ložiska po světě i u nás 

Strukturní mřížka fluoritu je typická pro obdobné sloučeniny. Vápník v ní vytváří 

plošně centrovanou kubickou mřížku, ve které každý jeho atom je obklopen atomy F a 

každý fluor je obklopen 4 atomy Ca (Bernard 1992). 

Tvoří obvykle krychle, osmistěny, čtyřiadvacetistěny a jejich spojky. Na plochách 

krychle se často vyskytuje drúzovité parketování. Krystaly fluoritu mají velmi dobrou 

štěpnost a hrubozrnnější agregáty, které mají tvrdost 4 podle Mohsovy stupnice tvrdosti. 

Toto jsou osvědčené základní znaky fluoritu, podle kterých ho zajisté poznáme. Agregáty 

mohou být i celistvé což je spojováno s určitým stupněm průsvitnosti a takový materiál je 

výhodný jako ozdobný kámen (Bernard 1992). 

Barva fluoritu je velice rozmanitá v souvislosti s existencí barevných center a 

různých chemických příměsí jako přítomnost vzácných zemin nebo uhlovodíků.  Zbarvení 

také ovlivňují různé druhy záření, které ale zmizí při zahřátí fluoritu na několik set C°. 

Fluorit bývá bezbarvý, bílý, nejčastěji nafialovělý nebo fialový ale také zelený, žlutý 

vzácněji poté modrý, hnědý a černý. Nejvzácnější je však zbarvení růžové (Bernard 1992). 

Fluorit má nekovový vzhled, většinou sklený lesk a bezbarvý vryp. Bod tání je 

1392 °C. Odrůdy najdeme čiré, průsvitné ale také černé, které se nacházejí nejčastěji při 

těžbě v Mongolsku. V dlouhovlnném UV záření září většinou modrobíle, zelenavě i 

s odstínem do červena (Bernard 1992). 

Fluorit je důležitá surovina pro hutnictví i výrobu umělého kryolitu. Také je 

potřebný k výrobě speciálních skel a antireflexních vrstev. Je důležitý pro uranový, 

chemický a chladírenský průmysl. Velmi čisté a velké monokrystaly fluoritu se dnes běžně 

vyrábějí synteticky. Při výrobě lze do nich vpravit přesně množství vhodných příměsí 

k získání potřebných vlastností v optice a laserové technice (Bernard 1992). 

V magmatických horninách se fluorit nevyskytuje hojně. Vzniká jako rozptýlený 

deuterický minerál typů žul bohatých na F, někdy cínonosných; např. leukogranit v Raon-

lˇEtape ve Vogézách (Fra.), např. mělce utuhlý granit – nositel drahokamových pegmatitů 

v Klein Spitzkopje (Nam.) a některé biotické žuly na Jos Plateau (Nig.) Další výskyty jsou 
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Obrázek 2 Fluorit z ložiska Jílové- Sněžník (Foto: Beránek  2018) 

v některých nefelinických syenitech a felzitických horninách chcibinského masívu na 

poloostr. Kola (Rus.), někdy v těžitelném množství jako v Transvaalu (JAR). U nás je 

akcesorií v albitizované žule na ložisku Mo Hůrky u Čisté. Ve Žlábku u Rovenska tvoří 

fialové krychle se žlutým centrem na puklinách porfyru, je v trachytických tufech u Nocery 

poblíž Neapole a u Comanie na Sicilií (Bernard 1992). 

Ani v pegmatitech není fluorit hojným nerostem. Pokud nebyly pegmatity později 

tektonizovány, mohou v dutinách obsahovat pěkné krystaly fluoritu, někdy i optické 

kvality. Z našich pegmatitů je znám jako častý z Vyžlovky u Jevan a ze Světic nebo 

z pegmatitů ve skarnech jako štěpné tmavofialové agregáty z Líšné. Z cizích 

pegmatitových výskytů lze jmenovat Li- pegmatit v Epprechsteinu ve Smrčinách, pegmatit 

ve skarnu v Yxsjo (Šved.) podobný vlastějovickému, kryolitový pegmatit v Ivigtutu 

(Gron.) a výskyt velkých modrých naleptaných krychlí z Crystal Peaku na S od Florissantu 

(Bernard 1992). 

 

Fluorit bývá častým nerostem v žulových miarolách zejména v Bavenu a  oblasti 

Pikes Peak v Coloradu, vzácněji v polské Strzegomi jako růžové osmistěny až 3 cm velké. 

Na ložiskách Sn-W, spojených s greiseny, je fluorit obvykle mladší akcesorickým 
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minerálem, zatímco topaz bývá akcesorií starší. Nejkrásnější krystaly tvoří u nás v Horním  

Slavkově, kde obvykle doprovází krystaly chalkopyritu, apatitu a sideritu na trhlinách 

greisenu; jde o tmavofialové krychle nebo dvanáctistěny, někdy o drobné krychličky. 

Krychle či osmistěny s krystaly kasiteritu pocházejí z křemeno-slídnatých žil v Cínovci a 

z Krupky. Krásné zelené osmistěny na křišťálu známe z Obřího dolu. Zcela vynikající 

krystaly tvoří na některých cornwallských žilách, ač jinak není hojný. Z dolu Wheal Mary 

v Menbeniotu pocházejí krychle o hraně přes 30 cm (Bernard 1992). 

Hlavní výskyty fluoritu jsou na hydrotermálních ložiscích nesulfidického rázu, 

kde se minerál v různém poměru uplatňuje vedle křemene, barytu, kalcitu, hematitu a 

akcesorických sulfidů jako je sfalerit, galenit ad. Vyhraněný typ jsou bezbarytové 

křemeno-fluoritové žíly, jako u nás variská asociace qf v Mutěnicích u Strakonic se 

zelenými osmistěny, pokrytými křemenem (Bernard 1992). 

Mnohem více ložisek náleží různým typům fluorito-barytových mineralizací 

(s příměsí křemene). U nás je to hlavně mezozoická asociace fba, jenž je vyvinuta na 

desítkách ložisek a stovkách výskytů. Náleží sem ložiska Harrachov, Hradiště, Křížany, 

Krásná Lípa, mladší stadium žil v Moldavě a další. Výplň žil bývá páskovitá či 

brekciovitá, barva fluoritu fialová, zelená, méně často žlutá až bezbarvá. Z dutin pocházejí 

až 7 cm velké krychle čirého modrozeleného fluoritu z Harrachova. Tmavě fialové krystaly 

fluoritu najdeme  ve Vrchoslavi a žluté nebo růžové krystaly v Hradišti (Bernard 1992). 

Jedna ze slavných žil metosomatického ložiska fluoritu permského až křídového 

stáří jsou vyvinuta v kulmu, chudém na magmatické projevy ve státech Illinois 

a Kentucky. Nejvýznamnější jsou žíly v Rosiclaru a metosomatická tělesa Cave-in-Rock. 

Převládá zde fluorit v krystalech až 10 cm velkých a kalcit, málo je sfaleritu a galenitu. 

Obsah křemene a barytu je proměnlivý. Odtud pocházejí i často na trhu se objevující 

vyštípané osmistěny. Další podobná ložiska najdeme také v Mexiku, Keni a Thajsku 

(Bernard 1992). 

Na alpských žilách se fluorit často nevyskytuje, ale zato zde tvoří pěkné ukázky. 

U nás je jen v drobných osmistěnech v asociaci A v Plaňanech a v lomu Práchovna či          

„V hutích“ v Kutné Hoře. Převážně se vykytuje v asociaci B  v Dlouhé stěně u Jihlavy a 

existují trhlinové výskyty v granitoidech na Skutečsku. K tomuto typu aproximuje fluorit 

v zelených osmistěnech s kalcitem a laumontitem v trhlinách žuly v Liticích nad Orlicí. 
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Jemu podobné osmistěny s desminem jsou ve Fieschu (Švýc.). Alpské výskyty fluoritu 

jsou jedinečné; jde převážně o růžové oktaedry, dosahující až několik cm, v horninách 

jaderných komplexů Alp jsou neobyčejně cenné. Jedná se hlavně o lokality Göschenen a 

Grimsel (Švýc.) (Bernard 1992). 

Do kategorie teletermálních či synsedimentárních ložisek jsou protichůdně 

zařazeny (a proto jako ložiska s problematickou genezí označovány) významné akumulace 

fluoritu v mladších pokryvných útvarech. Jde o žíly nebo stratiformní ložiska, často 

s miliony tun zásob. Nejživěji se diskutovalo o genezi v Massif Central, kde nová fakta 

ovšem vedou k převažující epigenetické koncepci. Jako příklad můžeme uvést Chaillac 

(Fra.), kde žíla v předtriasových horninách souvisí s čočkovitým minerálním tělesem 

v hettangienských porézních horninách, zatímco vyšší souvrství jsou nezrudněná. Naše 

ložisko Jílové u Děčína, tvořené výhradně páskami krystalického nafialovělého fluoritu, 

bylo ovšem vždy považováno za epigenetické, podobně jako výskyty v porfyru Písečného 

vrch v Teplicích a okolí (Bernard 1992). 

3.2 Historický průzkum ložiska Jílové - Sněžník 

První důkaz o nalezení fluoritu poblíž ložiska Jílové – Sněžník předložili Hibsch 

v roce 1906 a Michel v roce 1913. Byl to kusový, čirý a bledě fialový fluorit, který byl 

hustě páskovaný, vrstevnatý a strukturou podobný vřídlovci. Tento fluorit plní trhliny a 

žíly u Jílového a Modré, severně od svahu Holého vrchu. Žíly se vytvořily ve 

spodnoturonském kvádrovém pískovci. Nedaleko od místa, které se nazývá „Pod 

Stěnami“, jsou žíly dosahující mocnosti až 20 cm a jsou složené ze stébelnatých bledě 

fialových až bezbarvých kusů; v některých místech pronikají až do pískovců. Lokálně také 

krystalují (Fengl 1995). 

V nejbližší vzdálenosti od fluoritového ložiska nenajdeme žádná jiná známá 

historická ložiska. Pouze v 16. a 17. století se v oblasti prováděla nevýznamná těžba 

železné rudy, a to v okolí obce Sněžník. Další těžba je doložena na pravém břehu 

Jílovského potoka, kde se dobývalo nekvalitní hnědé uhlí (Fengl 1995). 

Na začátku 50. let 20. století byl zahájen průzkum východně od místa „Pod 

stěnami“, jižně od obce Sněžník, díky tomuto povrchového průzkumu byly objeveny 

fluoritové žíly č. 1 a č. 5, jimž byla přidělena zkratka ŽU č. 1. Otevřením štol č. 0 a č. 1, 
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byla na žíle ŽU č. 1. zahájena těžba Hloubkový vývoj ložiska ověřovala slepá jáma (šibík), 

která dosahovala 60 m pod štolové patro. Po třech letech těžby zde byly práce přerušeny a 

důl by uzavřen (Fengl 1995). 

 

Obrázek 3 Schéma rozfárání reíru Jílové - Sněžník (Fengl 1998) 

Začátkem roku 1968 byl ŽU č. 2 převeden společnosti Rudné doly n. p. Příbram, 

závod Sobědruhy. V úrovni štolového patra byly započaty přípravné práce, v rámci 

těžebního průzkumu byl rovněž kontrolován vertikální vývoj jednotlivých žil (Fengl 1995). 

Počátkem 70. let byly v rámci těžebního průzkumu uskutečněny podzemní 

maloprofilové vrty, které se zde provedly prvně na rozdíl od podzemní průzkumné 

šachtice. Jejich výsledek nevyloučil možnost hloubkového pokračování mineralizace. 

Podle výsledků průzkumu byla vyražena úpadnice do hloubky 10 m pod povrch, a tím se 

potvrdil hloubkově příznivý vývoj ŽU. Rozsahy žil byly kontrolovány překopy a slednými 

štolami kvůli ověření mocnosti mineralizovaných zón. V průběhu let byla ověřena i žíla č. 

8, která je známa pouze z povrchových průzkumů. V 70. letech pokračovaly průzkumné 

práce a byla prohloubena průzkumná šachtice do úrovně -25 m. V této úrovni proběhlo 

rozfárání patra, ze kterého se získaly důležité poznatky o charakteru mineralizace. Fárání 

v tomto patře bylo prováděno pomocí kombinace sledných chodeb, směrných chodeb a 

následných ověřovacích překopů. V tomto patře byl prováděn i nepříliš rozsáhlý vrtný 

průzkum pro ověřování vývoje centrální části ŽU (Fengl 1995). 
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I když výsledky vrtného průzkumu nedopadly zcela přesvědčivě, byla schválena 

rekonstrukce původní šachtice Š – 61. Postupně byla šachtice prohloubena po rozhraní 

spodní turon – cenoman, propojena s patry -10 m a -25 m a poté v úrovni -55 m došlo k 

ražbě průzkumného patra. Nekontrastní fluoritová mineralizace, která se nejhojněji 

vyskytovala v -25 m patře, byla primárním důvodem odlišného způsobu jeho otvírky. 

Ražba centrálního směrného překopu probíhala ve stejném směru, jako generelní směr 

žilných struktur. Ze směrného překopu byly prováděny ražby v pravidelných intervalech 

jižním a severním směrem ke hranici přepokládané mineralizované zóny. Obsah fluoritu 

byl testován zásekovými vzorky. Vzorkování se provádělo v nepřerušených řadách 

v metrových segmentech po obou bocích překopů. Výjimkou však byly úseky s jílovými 

sedimenty v jižní části patra a metamorfované horniny v jeho severní části. Průzkum 

potvrdil pokračování žil do hloubky -55 m a potvrdil také existenci zakleslých ker 

spodnoturonských křemenných pískovců s fluoritovou mineralizací (Fengl 1995). 

Na povrchu začala výstavba provozu Jílové a před vstupem do štoly č. 2 byly 

provedeny hydrovrty s cílem zajistit vodu pro sociální zařízení. Vrty vodu nenašly, místo 

toho ale objevily v hloubce 100 m pod povrchem rozhraní sedimentů středního a spodního 

turonu. V křemenných pískovcích spodního turonu pak byla objevena mineralizace 

fluoritu. To ukazuje na existenci dalších slepých fluoritových žil jižně od ŽU č. 2 (Fengl 

1995). 

Ve štole č. 2 byl prodloužen štolový překop severním směrem, kde byla  přefárána 

žíla č. 5 která spadá po ŽU č. 1. V úrovni štoly č. 2 je tvořena pásmem, které obsahuje jen 

malé množství fluoritu, ale ražbou komína byl zjištěn příznivý vývoj žíly těsně pod patrem 

-30 m na štole č. 1 (Fengl 1995). 

V 70. letech pokračoval povrchový průzkum fluoritového revíru východně od ŽU 

č. 1 a č. 2; na jih od obce Sněžník byly nalezeny žíly č. 10A a č. 10B, které náleží pod ŽU 

č. 3. Na úrovni štoly č. 3 byla objevena poruchová pásma bez fluoritové mineralizace, 

spodní okraj mineralizace byl kontrolován mezipatrem +10 m. Včetně rozpukaných 

křemenných pískovců vytváří fluorit nesouvislé polohy v otevřených kavernách mezi 

deskami pískovce. Organizace, která prováděla průzkum, předala ložisko a další průzkum 

již nepokračoval. Poté byla štola v 90. letech při likvidačních pracích uzavřena (Fengl 

1995). 
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Na průzkum v oblasti ŽU č. 3 navazoval průzkum ve východní části revíru. Při 

povrchových pracích byly zjištěny žíly ŽU č. 4. Podloží balvanitých sutí tvoří v oblasti ŽU 

č. 4 nejvíce jílovito-písčité sedimenty, které nejsou příznivé pro vznik fluoritových žil. 

Hned pod sutěmi byla zastižena fluoritová mineralizace pouze tam kde, křemenné pískovce 

spodního turonu vystupují k povrchu. Kvůli malému směrnému a hloubkovému rozsahu žil 

a také z důvodu morfologii terénu byla zvolena otvírka úpadně štolou č. 4, ze které je 

fáráno kolmo na předpokládaný směr žil patrový překop. Po dosáhnutí na hlavní žílu č. 14 

bylo zahájeno ražení sledné chodby. V hlavní části ŽU byly dobývány v nepravidelných 

intervalech překopy jižní směrem. Poté co byla žíla přefárána překopy bylo pokračováno 

slednými chodbami. V některých částech nebylo vyhověno báňsko- geologickým 

podmínkám pro ražbu sledných chodeb, a tak byly raženy chodby směrné paralelně s žílou 

ze kterých byly raženy překopy. Nestejný způsob hledání vývoje žil v prvních 

průzkumných etapách způsobil velké problémy při vyhodnocování průzkumu a přípravy 

prací těžebních organizací (Fengl 1995). 

Svislý vývoj žil byl prověřován podpovrchovými vrty, které se používaly jen 

zřídka, fluoritová mineralizace se nachází mezi křemennými a jílovito – písčitými 

sedimenty spodního turonu. Vzhledem k nedostatku dat byl průběh žil určen jako poměrně 

pravidelně subhorizontální. Výška rozhraní se se kvůli poklesové stavbě území liší na 

každé žíle a směrem k jihu rozhraní žil klesá (Fengl 1995). 

Po předání štol č. 4 a č. 5 těžebním organizacím byla zahájena báňská kontrola 

svislého vývoj žil. Velmi komplikované podmínky báňsko – geologické na ŽU nedovolily 

ražbu komínů přímo na místě žil. Ražba probíhala v podloží žil a jejich vývoj byl ověřován 

překopy z komínů. V některých ojedinělých případech probíhala ražba komínu přímo na 

žíle. Při těžbě bylo dokázáno, že oproti původním předpokladům je průběh rozhraní 

křemenné pískovce X jílovito-písčité sedimenty  ve směru žil značně nepravidelný. 

Současně s vertikálním průzkumem probíhal také průzkum směrného rozsahu 

nejvýznamnějších žil ražbou ověřovacích překopů ze směrných chodeb a v některých 

případech i  ražbou dalších směrných chodech. Tímto průzkumem bylo prokázáno 

pokračování hlavní žíly směrem na západ a také byla zjištěna řada dalších odžilků z hlavní 

žíly (Fengl 1995). 
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V době kdy se prováděl průzkum na štole č. 4, byla zahájena ražba štoly č. 5 

v nadmořské výšce o 80 m méně, než je štola č. 4.  Průzkumné práce byly prováděny 

hlavně z důvodu průzkumu hloubkového vývoje žil jak v bazálních křídových sedimentech 

ale také v podložním krystaliniku. V průběhu ražby štoly došlo k zjištění že fluoritová 

mineralizace nepokračuje v příznivém směru v metamorfovaných horninách, objevila se 

pouze malá fluoritová mineralizace ve spodněturonských sedimentech a krách 

zaklesnutých pod úrovní štoly č. 5. Dostatek informací nepřinesly ani dva komíny, které 

byly vyraženy mezi štolami č. 4 a č. 5, z níž jeden byl ražen až do úrovně štoly č. 4 (Fengl 

1995). 

Z důvodu nepřesvědčivých výsledků geologicko-průzkumných prací v úrovni 

štoly č. 5 byl vyhotoven projekt otvírky dalšího průzkumného horizontu. Zarážkový bod 

štoly č. 6 přezdívanou „Milan“ byl vybrán 30 m pod štolovým patrem štoly č. 4, aby byla 

ověřena fluoritová mineralizace. Ve štole č. 6 byly ověřovány žíly slednými chodbami, 

překopy a někdy také vrtnými pracemi. Ve štole byly velmi složité geologické podmínky, 

což značně stěžovalo ražbu důlních děl. Vyskytovala se zde drcená pásma pískovců, která 

znemožňovala dokončit ražbu průzkumných chodeb. Svislý vývoj žil mezi štolami č. 4 a č. 

6 byl sledován komíny, který byly raženy přímo v žíle ale také překopy v komínech 

v podloží žil. Průzkum ukázal, že vývoj žil je přerušen jílovito – písčitými sedimenty. 

Žilná trhlina je většinou vyplněna jílovými minerály a úlomky (Fengl 1995). 

V oblasti ŽU č. 4 se objevil významný geologický jev, spojení pseudokrasových 

dutin s fluoritovou hydrotermální mineralizací. V průběhu průzkumu byly na žilách 

zjištěny rozsáhlé dutiny. Byly prokázány jejich délky až okolo 150 m, do výšky 30 m, a 

šířky až 10 m. Většina dutin má tvar do nepravidelného lichobežníku. V dutinách 

vzniklých neúplným vyplněním tvoří fluorit až několik dm mocné na nadloží i podloží 

žilné trhliny.  V některých místech dochází k zúžení žilné trhliny, úplnému zavření a 

opětovnému otevření trhliny. Dříve byly, tyto trhliny vyplněné jílovými minerály svědčí o 

tom jejich přítomnost v poslední vrstvě fluoritu a v některých místech částečně zachovalé 

povlaky jílových minerálů na stěnách dutiny. O tom že tudy protékala voda, svědčí také 

korozní žlábky o průřezu písmene omega v kůrách fluoritu. Dalším důkazem jsou 

hladinové čáry, které se zde našly na stěnách. Uvedené dutiny jsou ve tvaru čoček 

s protáhnutím do horizontálního a vertikálního směru (Fengl 1995). 



Lukáš Čech: Opuštěný fluoritový důl 

2018  19 

 

3.3 Historie těžby 

Na ložisku můžeme rozdělit 2 samostatné období těžby. První období bylo velmi 

krátké a probíhalo v letech 1955 – 1957 pouze na ŽU č. 1. V druhé polovině 50. let byl 

otevřen ŽU č. 1, štolou č. 1. Byla zde vyražena slepá jáma, ze které se otevřeli dvě patra a 

to v hloubce -30 m a -60 m. Těžba fluoritu probíhala pouze nad štolovým patrem. Okolí žil 

bylo většinou podrcené a fluoritová žilná výplň rozpadavá. Na žílách se vytvořili volné 

prostory z důvodu vypadávaní fluoritové výplně. Za dobu těžby zde bylo vytěženo 7 900 

tun fluoritové rubaniny (Fengl 1995). 

Druhé těžební období začalo v roce 1968 po převzetí ŽU č. 2 těžební organizací. 

Rozfárán byl štolový horizont štoly č. 2. Nejprve proběhly přípravné práce a to ražba 

komínu ze štolového patra směrem vzhůru na povrch a také podrubání těžebních bloků a 

budování sýpů. Dále byly v rámci přípravných prací dokončeny rozpracované překopy a 

sledné chodby. Velké problémy, které provázely těžaře po celou dobu těžby, spočívaly 

v nekontrastním charakteru mineralizace. Klasická pásková či brekciová výplň 

jednotlivých žil byla často doprovázena v nadloží i podloží mineralizací impregnační. 

Fluorit bělavý či světle žlutý vytvořil tmel okolních křemenných pískovců stejné barvy. 

Okolní horniny obsahovaly tolik fluoritu, že umožnovaly i jejich těžbu. Makroskopicky 

určit kvalitní úseky s významnými výskyty fluoritu vyžadovalo obrovské zkušenosti 

pracovních osádek, protože nebylo jednoduché rozeznat obsah fluoritu v dané hornině. Při 

těžbě totiž nebylo technicky možné zjišťovat obsah CaF2 pomocí technické analýzy (Fengl 

1995). 

S klesající hloubkou začínají převyšovat minerály jílové, které jsou v křemenných 

pískovcích a z toho důvodu splývají jednotlivé žíly v pásma minerálů, hlavně tedy 

minerálů impregnačních. Rozlohu průmyslově významného fluoritu bylo nutné zjišťovat 

zásekovými vzorky a to v patrech -10 m, -25 m a -55 m. Vybrané bloky, které fluorit 

obsahovaly v požadovaném množství, byly složité mnohostěny mezi jednotlivými patry. 

Tomu byly poté přizpůsobeny dobývací metody. Následovalo prodloužení štolového 

překopu na štole č. 2, směrem na sever. Byla zde přefárána žíla č. 5 otevřená v patře -30 m 

ze slepé jámy na štole č. 1. Na patře č. 1 nebyla žíla ověřována, protože vychází na povrch 

těsně před ústím do štoly. Po vyražení komína mezi patrem štoly č. 2 a úrovní -30 m zde 

byly provedeny přípravné práce pro těžbu. Žilnou výplň tvořily bloky fluoritu a okolní 
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volné prostory zaplňovaly jílové materiály. Velké množství jílových materiálů 

komplikovalo provádění trhacích prací. Ale nakonec se úspěšně podařilo veškeré zásoby 

fluoritu v patře -30 m vytěžit (Fengl 1995). 

Během těžby na štole č. 2 probíhala jednání o otevření štoly č. 3. Tato štola byla 

k dobývání připravena, ale těžba nebyla nikdy zahájena i vzhledem ke složitým báňsko-

geologickým podmínkám a střetu zájmů, který na štole probíhal (Fengl 1995). 

Na začátku 80. let byl dokončen průzkum na ŽU č. 4. Obsah fluoritu v žilné 

výplni byl v některých blocích až 70% CaF2. Ložisko na ŽU č. 4 vypadlo perspektivně 

vzhledem k tomu, že obsahovalo málo hlušiny a k fluoritu byl zde snadný přístup. Jedinou 

komplikací byly malé mocnosti žil a pseudokrasové dutiny (Fengl 1995). 

Přestože na ložisku Jílové - Sněžník bylo příznivé monominerální složení 

rubaniny, zůstávala těžba celkem nízká. Jedním z důvodů jsou již zmíněné složité 

geologické podmínky. Negativně se na výši těžby projevilo rozhraní mezi křemennými 

pískovci, v nichž byla fluoritová mineralizace vyvinuta a také jílovito-písčitými sedimenty 

bez mineralizace. Při zastižení rozhraní docházelo velmi často k prolomení stropů a 

závalům (Fengl 1995). 

Před začátkem těžby na ŽU č. 4 vznikla otázka, jaké dobývací metody se budou 

používat v úsecích pseudokrasových dutin. I přesto, že se vydalo velké úsilí na způsob, jak 

ověřit zda se na žíle vyskytuje další pseudokrasový jev, na nic se nepřišlo. Dutiny se na 

žilách vyskytují náhodně a nebyla zjištěna žádná závislost jejich výskytu jak ve svislém tak 

vodorovném směru. Velice rozmanitá je také velikost dutin od několika m3 po několik tisíc 

m3. Bylo zjištěno, že dutiny velkých šířek se nenalézají v jílovito-písčitých sedimentech     

a směrem do hloubky jsou dutiny plné popadané suti nebo vyplněné jílovými minerály. 

Jako prakticky nemožná se ukázala těžba v těchto dutinách, kde došlo k postminerlizačním 

pohybům. Během těchto jevů došlo k extrémnímu tektonickému postižení vlastní žilné 

výplně a okoložilných křemenných pískovců. Volné bloky žiloviny a hornin zamezovaly 

v dutinách bezpečný odstřel a pohyb osob. Vzhledem k tomu, že se nevědělo, kde se na 

dutinu narazí, nebylo zde možné dobývat pomocí dovrchních metod (Fengl 1995). 

V blízké vzdálenosti probíhaly práce také nad štolou č. 6. Na rozdíl od štoly č. 4 

se na žilách nevyskytovaly dutiny. V jižní části štoly však komplikovaly těžbu rozpadavé 

kaolinické pískovce v nadloží, které komplikovaly střelné práce ve štole. V severní části 
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štoly byly žíly a jejich okolí tektonicky porušené. Poloha jílovito-písčitých sedimentů ve 

vrstvě spodnoturonských křemenných pískovců mezi štolami č. 6 a č. 4 přerušovala 

souvislý vývoj fluoritových žil. V tomto úseku byla žílová trhlina vyplněná jílovými 

minerály s ojedinělými úlomky žiloviny. Za značných komplikací tak probíhala těžba tam, 

kde bylo nadloží i podloží z pískovce podrcené v šířce několika metrů. Intenzivně 

podrcená byla také těžená fluoritová žíla (Fengl 1995). 

Při ražbě přípravných komínů v západní části štoly č. 6 bylo zjištěno že, chvíli 

poté co byl komín vyražen, začalo docházet k rozvolňování horninových bloků. Až 1 metr 

mocné bloky křemenných pískovců postupně vyjížděly po subhorizontálně uložených 

maximálně 1-2 cm mocných zvodnělých vrstvách jílových minerálů směrem k jihu do 

volného prostoru v komínu (Fengl 1995). 

3.4 Metody těžby 

Dobývací metody se volily podle poměrů žil na ložisku. Vývoj dobývky byl 

ovlivňován také dostupností vrtací a další těžké techniky. Celkem málo informací se 

zachovalo o těžbě z let 1955-1957, kde lze soudit podle zachované dokumentace, že se 

používala jen klasická skládková metoda těžby. Vrtné práce zde až na výjimky nebyly 

aplikovány. Fluoritová žilovina byla tektonicky postižená, tím pádem byla rozsýpavá a 

proto byly pro rozpojování používány hlavně „přílože“. Důvodem použití byla vyšší 

bezpečnost osádky ale také menší porušení druhotné okolní horniny (Fengl 1984). 

V oblasti ŽU č. 2 byla zahájena těžba s použitím skládkové metody. Vzdálenost 

os krajních komínů dobývek se pohybovala od 15 do 50 metrů, vzdálenost os sýpů byla 

maximálně 5 m. Nad slednou chodbou bylo nejprve vyraženo podrubání a umělý strop se 

sýpy byl poté vybudován z kulatin. Tato dobývací metoda byla praktikována při 

mocnostech do 3 metrů. Jeden z krajních komínů byl vyražen v předstihu na povrch, druhý 

byl ražen souběžně s těžebními pracemi. Výška manipulačních prostor mezi rubaninou a 

čelbou dobývky byla regulována pravidelným odpouštěním; po vydobytí celé 

mineralizované oblasti byla všechna rubanina vytěžena sýpy (Fengl 1984). 

V oblastech s pevným nadložím a podložím žil, strmým uložením a svislým 

rozsahem mineralizace do 15 m byla praktikována skládková metoda bez výstupného 

systému. Těžený materiál byl postupně sestřelován na počvu sledné chodby, po dosažení 
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horního okraje mineralizace byla čelba dobývky vyztužena proti pádu hornin. Odtěžování 

bylo prováděno důlními nakladači s dálkovým ovládáním a obsluha nakladače byla 

zabezpečena proti pádu horniny stropem chodby nebo výztuží. Před zahájením těžebních 

prací byly na sledné chodbě vybudované koleje tak, aby byl následně umožněn pohyb 

nakladače.  Těžení touto metodou bylo umožněno vytěžit i mocnost bloku nad 3 m a šířka 

odtěžovací sledné chodby byla určena rozsahem nakladače. Při větších mocnostech 

mineralizace byla použita upravená metoda: dobývání na skládku s odtěžovacími překopy. 

Z původní sledné chodby byly do nadloží či podloží vyraženy budoucí odtěžovací překopy 

s osovou vzdáleností většinou 4-5 m. Délka překopů přesahovala o 3 až 4 m okraj bloků 

mineralizace a čelby překopů byly paralelně se slednou chodbou propojeny dopravní 

chodbou. V překopech a sledné chodbě bylo vybudováno kolejiště a sledná chodba byla 

rozšířena na plnou mocnost. Těžená hornina byla sestřelována na počvu sledné chodby. 

Vrtací práce byly prováděny na menších mocnostech vrtacími kladivy. Při větších 

mocnostech pak vrtnými soupravami. Odvrtávány a odstřelovány byly vrtné vějíře na 

plnou mocnost a plnou výšku fluoritové mineralizace. Po nafárání žiloviny v celé dobývce 

byla hornina pomocí důlních nakladačů s dálkovým ovládáním odtěžena. Odvrtávání 

vrtných vějířů mělo dvě stránky - první možnost byla, že se zvýšilo znečištění, a nebo že se 

snížila výrubnost. Důvodem byl nepravidelný průběh nadložní a podložní fluorizace vůči 

okolním horninám, což neumožnovalo vytvářet přesnější vrtná schémata. Velké 

komplikace způsoboval úklon mineralizovaných bloků. Rudní bloky upadají pod úhlem 

35-45° k východu. Západní okraje těžebních bloků pak bylo nutno i při větších mocnostech 

rozpojovat pomocí vrtacích kladiv (Fengl 1984). 

V oblastech ŽU č. 1 a č. 2 byl svislý vývoj fluoritových žil k povrchu omezen 

sutěmi. Po vytěžení úseku ŽU č. 1 se na povrchu začaly tvořit dlouhé úzké propadliny. 

Jejich vznik úzce navazoval na ukončení těžebních prací. Způsob trhacích prací při 

poměrně malých mocnostech žil příliš nenarušil svislé deskovitě odlučné okoložilné 

horniny, a proto nedocházelo k zavalování propadlin. ŽU č. 2 je tvořen velmi složitým 

systémem žil a odžilků na celkem malém prostoru. Původní dobývky nad štolovým patrem 

dosahovaly spodního kraje sutí. Proto na povrchu vznikaly otevřené prostory. Důsledkem 

pokračovaní v těžbě sblížených žil se propadliny na povrchu severojižním směrem 

rozšiřovaly kvůli prolamování málo mocných celíků mezi žilami. Když těžba probíhala 

pod úrovní štolového patra, byly zde ponechány podchodbové celíky které se postupem 
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času začaly prolamovat a tak se propadliny prohloubily. V jižní části končila fluoritová 

mineralizace na rozhraní křemenného pískovce a jílovito - písčitého sedimentu. Krátce po 

ukončení těžebních prací zde docházelo k prolomení stropů dobývek a zavalování volných 

prostor sedimenty nebo jílovci. Postupem času rozvolňování horninového masívu 

nelze vyloučit vznik dalších propadlin na povrchu. Vzhledem k větším těženým 

mocnostem a těžbě prostorově velmi sblížených žil mají propadliny na rozdíl od ŽU č. 1 

eliptický tvar se šířkami až do 10 m (Fengl 1984). 

Úplně jiné podmínky pro volbu dobývací metody byla na ŽU č. 4, kde se nachází 

hodně pseudokrasových dutin nad úrovní štoly č. 4. V severní části ŽU č. 4 byla krátce 

nafárána žíla č. 16.  Je představována pásmem žil a mocnosti do 10 cm bez rozsáhlejších 

pseudokrasových dutin. Na žíle byly zahájeny těžební práce a zásoby byly vytěženy 

skládkovou metodou. Těžba pokračovala na žíle č. 15 východně od hlavního patrového 

překopu modifikovanou skládkovou metodou. Ražba komínu ukázala, celkem malý nález 

svislé žily a nepřítomnost větších dutin. S ponechání asi 3 m mocných celíků byly raženy 

na celou směrnou délku bloku chodbice. Po jejich vyražení byly celíky navrtány a 

sestřeleny. Na sledné chodbě paky byla postupně odstraňována výztuž a uvolněná rubanina 

odtěžena (Fengl 1995). 

Těžba v dalších částech ŽU č. 4 nad štolovým patrem štoly č. 4 byla ovlivněna 

přítomností pseudokrasových dutin. Pro těžbu tedy byly zvoleny části žil, kde se 

předpokládalo, že se tam dutiny nevyskytují. Většinou byl středový komín dobývky 

vyražen přímo v žíle a po dosažení horního okraje byla zahájena těžba. Pro zajištění 

bezpečnosti pracovníků byla použita metoda sestupného plástvování na zával. Stropy 

dobývky se zajištovaly výztuží (Fengl 1995). 

V úseku mezi štolami č. 6 a č. 4 se používala metoda sestupného plástvování a 

sládkové dobývání. 

V závěru těžby na ložisku byla získávána část těžby selektivním ručním 

vybíráním. Celkový objem vytěženého materiálu byl zanedbatelný. 

Těžba na ložisku byla ukončena k 1. 1. 1994. Od roku 1968 bylo vytěženo ze ŽU 

č. 2 a č. 4 cca 195 kt fluoritové rubaniny a za celou dobu činnosti na ložisku bylo vytěženo  

203 kt horniny. Od začátku průzkumu po konec těžby zde bylo vyraženo přes 21 041 m 

důlních chodeb (Fengl 1995). 
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Všechna důlní díla, která ústila na povrch, byla po konci těžby likvidována 

zásypem. Pouze na štole č. 4 je zachován vstup s ocelovými vraty, který umožnuje přístup 

do prostor, kde se nacházejí pseudokrasové dutiny (Fengl 1995). 
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4 MOŽNOSTI VYUŽITÍ LOKALITY 

4.1 Historie využití lokality v cestovním ruchu 

Do oblasti Děčínska se cestovalo již od dávných let, kdy se o nějaké turistice 

nedalo ani mluvit. Údolími řek a horskými sedly vedly obchodní stezky a do lesů 

přicházeli lidé z přilehlých vesnic pouze za prací nebo jako náhončí při lovech. Lesními 

stezkami také procházeli různí obchodníci, kteří ale touto krajinou nechodili moc rádi, 

vzhledem k členitému terénu byli často přepadáváni potulnými bandity a zloději. Putování 

touto krajinou měli v oblibě šlechtici, kteří projížděli lesy na koních a kochali se zajímavou 

krajinou. Tento kraj byl zajímavý nejen pro šlechtu, ale touhu ho poznat měli i někteří 

panovníci. Takový Josef II projel na koni celé Děčínsko od Tolštejna přes Chřibskou, 

Jánskou, Hřensko a Bynovce odkud vystoupil na Sněžník. Dělal to ze strategických 

důvodů, aby byl připravený na případné boje v této oblasti. Postupem času si šlechta tento 

členitý kraj oblíbila a začala zde stavět lovecké chaty, hájovny a také zámečky (Belveder u 

Labské stráně, Štenberk u Brtníků). Měšťané se do oblasti jen tak nedostali a proto až do 

výstavby železnice Praha – Drážďany tuto oblast vůbec neznali (Březinová 2003). 

Tajemné skály a hluboké temné lesy všechno tohle přitahovalo pozornost. První 

turistické stezky vznikly, ač je to překvapivé na levém břehu řeky Labe, nechal je zřídit 

správce lázní z Horního Žlebu jako přidružený postup relaxace v jeho lázních. Rostoucímu 

zájmu o přírodní zajímavosti a krásy vycházeli vstříc majitelé zdejších panství výstavbou 

nových cest, stezek, mostu a zpřístupňování panoramatických vyhlídek a to z toho důvodu 

že z návštěvníků koukal zisk. Od 30 let 19. stol. začal systematicky zpřístupňovat své 

pozemky rod Kinských. Začali tedy  výstavbou chat na Vilemínině stěně, Rudolfově 

kameni a v roce 1856 na Mariině skále. V tu dobu začala vznikat profese průvodců po 

místní krajině např. k výletu na Pravčickou bránu. Bylo možné si také najmout mezky či 

poníky, existovala také skupina nosičů, kteří vynášeli děti ženy či majetné pány na 

zvláštních nosítkách nahoru (Březinová 2003). 

Dalšími kdo velkoryse investovaly do turistiky, byli členové rodu Clary-

Aldringenů majitelé bynoveckého panství. Zpřístupnily Pravčickou bránu a soutěsky řeky 

Kamenice. Roku 1881 nechali vystavět hotel Sokolí hnízdo pod Pravčickou bránou, kde 

nahradil původní výčep z roku 1826. Roku 1877 byl poprvé splavněn kaňon říčky 
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Kamenice a v zimě roku 1889-1890 pracovalo na stezkách, lávkách a jezech na 200 

italských dělníků aby na konci roku 1890 mohl být zahájen provoz na pramicích 

(Březinová 2003). 

Další kdo se zasloužil o vzrůst cestovního ruchu, byl kníže Ferdinand Kinský, 

roku 1854 který nechal postavit rozhlednu na Studenci. Tato rozhledna byla druhá nejstarší 

v Čechách. Další rozhlednu nechal vystavět hrabě F.A.Thun na Děčínském Sněžníku 

měřila 33 m. a v rekonstruované podobě se tam nachází do dnes (Březinová 2003). 

Na přelomu 18. a 19. st. se začíná provozovat první organizovaná turistika. 

V Děčíně vznikl roku 1878 první turistický spolek na území dnešní ČR (Horský spolek pro 

České Švýcarsko). Vznikl za vzoru tehdy velmi populárního Alpského klubu turistů. 

Členové klubu věděli, že atraktivní příroda Českého Švýcarska bude budit velký zájem 

veřejnosti a to jak na saské i české straně. Spolek budoval cesty, železná zábradlí žebříky, 

schodiště, lávky a mosty. Stavěl také, chatky, vyhlídkové věže a vlastnil restaurace nebo 

jednoduché ubytovny. V 2. polovině 19 st. se zakládají další spolky. Nejznámější z nich 

byl německý Horský spolek pro nejsevernější Čechy. Který se založil v roce 1885 

v Krásné lípě, připojil se k němu Horský spolek pro Kyjovské údolí. Postupně se k nim 

přidávají další spolky ve Šluknovském výběžku a Lužických horách až spolek pokrýval 

oblast od České Lípy ke Šluknovu po Děčín. Turistická činnost spolku byla financována 

dobrovolnými příspěvky. Roku 1902 se vyznačila nejdůležitější turistická trasa „hřebenová 

cest“ která spojovala Ještěd Sněžník a vyznačena byla až k Aši (Březinová 2003). 

K vývoji turistiky přispěl i českolipský Exkurzní klub, který se snažil o velkou 

odbornost. Velká aktivita tohoto klubu proběhla v roce 1884 a do dvou let bylo 

naistalováno 177 tabulí a 5000 označkovaných stromů. Ale protože klub neměl peníze, vše 

hradili členové z členských příspěvků a později i dobrovolných darů. Až do roku 1938 

vydával klub čtvrtletní časopis, ve kterém najdeme řadu zajímavých informací i dnes. Na 

jedné ze schůzí spolku byl podán návrh o postavení rozhledny u Tomášova samotnými 

turisty. Tento návrh se opravdu dotáhl až do konce, kdy turisti postavili 26,5 m vysokou 

věž, která měla 7 poschodí a ve 4 patře byla galerie. Poté co byla rozhledna hotová, se 

vedle ní postavila ještě jednoduchá restaurace a k ní vedlo přes 50 ukazatelů (Březinová 

2003). 
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V 80. letech 20 století se situace se značením opět zhoršila, na dříve oblíbená 

místa se návštěvník vůbec nedostal a informace o nich se sháněli velice těžko. Přesto 

existovali lidé, kteří se snažili kraj a zajímavá místa zviditelnit jako třeba Ing. František 

Bienert ze Šluknova. Dnes by se nám zdálo, že to není reálné šířit informace pouze ústním 

podáním, ale tento pán chodil po vycházkách a turistických akcích a vyprávěl lidem, o tom 

jak to v kraji chodí a co je zde zajímavé.  

Když se lidé dozvěděli, o tomto problému neinformovanosti zakládá se specifický 

obor historie turistiky, která má největší základy v nejsevernějších Čechách. Tato věda dala 

základ CHKO poté NP České Švýcarsko a posunuly všestranný výzkum na vědeckou 

úroveň (Březinová 2003). 

4.1.1 Hrady, zámky, pravěká sídliště 

Výskyt nejstarších hradů na Děčínsku se spojen s intenzifikací zemědělského 

osídlení souběžně s německou kolonizací při vodních tocích po 2. polovině 13. století. 

Nejdůležitější památkou je děčínský zámek, který vznikl z původního románského a 

gotického přemyslovského hradu asi roku 1250 a později prošel různými přestavbami, 

hlavně v renesanci. Dále se zde nacházejí, hrad Ostrý (Šarfenštejn) u Benešova nad 

Ploučnicí, Tolštejn u Jiřetína a Krásný Buk (Schonbuch) u Krásné Lípy, tyto hrady byli  

zájmové oblasti děčínských kastelánů, Markvarticů. Ojedinělým příkladem bergfritového 

typu hradu je zřícenina Krásného Buku z poloviny 13. století. Ležící severozápadně od 

stejnojmenné obce. O málo mladší je Tolštejn, který zanikl za třicetileté války, kdy byl 

vypleněn vojsky švédského generála Wrangela. Zajímavé jsou lesní hrádky, k nejstarším 

patří Chřibský hrádek, který byl, dostavěn v 1. čtvrtině 14. století kde jediná dřevěná věž 

plnila obranou i  obytnou funkci. Byl pravděpodobně postaven Jindřichem z Lipé, který se 

snažil vytvořit obranný systém z takovýchto hrádků. Další hrádky v této obranné linii byli 

například Vlčí hrádek a Brtnický hrádek. Nechal je vystavět na hranici tehdejšího Žitavska 

a navazují na skupinu podobných hrádků v Sasku. Podobnou funkci strážních hradů měli i 

další hrady v této oblasti jako třeba Falkenštejn u Jetřichovic nebo Šaunštejn u Vysoké 

Lípy. Tyto hrady byly, osídleny nižší šlechtou, o tom svědčí jejich poloha při České cestě i 

doba vzniku od poloviny 14. století do 2. třetiny 15. století (Březinová 2003). 
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V oblasti najdeme i některé méně známé zámečky jako pozdně gotickou tvrz 

s poplužním dvorem v Děčíně- Podmoklech, která byla přestavěna na barokní lovecký 

zámeček. Dalším z nich je vodí tvrz v Jílovém ze 14. století, která prošla přestavbou 

nejdříve renesanční a poté barokní přestavbou na zámek (Březinová 2003). 

 

4.1.2 Technické památky 

K nejstarším patří středověké sklářské hutě, tzv. lesní sklárny, kterých bylo 

v oblasti několik desítek. Některé jsou objeveny, o jiných odborníci vědí a další na své 

objevení ještě čekají. Většina těchto skláren se budovaly současně s okolními hrady. 

V Chřibské je sklárna, která byla budována roku 1414, v Doubici roku 1428. Náhodně byla 

objevena sklárna v lesích na území Vlčí hory u Kyjova a další v oblasti Lužických hor. 

Tato místo jsou brána jako archeologická naleziště takže běžný turista nic neuvidí. Mezi 

další památky patří také hamr na železo v Bynově postavený roku 1543 (Březinová 2003). 

Mnohé technické památky jako např. Vápenka u Doubice, již zanikly. Chyběla 

úcta i ochrana. Málokterý kraj se může pochlubit tolika nefunkčních továrních objektů a 

manufaktur jako právě Děčínsko. Nikde jinde v republice nenajdeme „fabriku“ na vesnici 

v této oblasti je to však běžné. Tyto stavby a jejich technická zařízení nejsou nijak 

chráněny a tak v průběhu desetiletí se jich velká spousta zničila nebo samovolně zchátrala 

(Březinová 2003). 

Děčín je město mostů. Jmenujme renesanční most přes Ploučnici z let 1564 až 

1569 nebo tak v Podmoklech vysoko klenutý Ovčí most, který byl postaven v roce 1620. 

Dále bychom také mohli jmenovat řetězovou lávku s kamennou bránou, která se nachází 

pod děčínským zámkem (Březinová 2003). 

S výrobou piva jsou spojeny renesanční pivovary v České Kamenici, ve kterých 

se dodnes pivo vyrábí, a konají se zde společenské akce. Dalším odvětvím, které v oblasti 

najdeme, je mlynářství zastoupené větrnými mlýny v Růžové nebo Arnolticích, Janově 

a také ve Světlíku. Zastoupeny byly také mlýny vodní bohužel se na žádném bělidle 

nedochovaly. Nejsou zde ani žádné upozornění či cedulky k čemu objekty sloužily a tak o 

tom ani případný turista neví a ani se nedozví (Březinová 2003). 
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Obrázek 4 Mapa cesty ke štole (www.mapy.cz) 

Na Potoce tak se nazývá bývalá osada v údolí Chřibské Kamenice, asi 3 km od 

Chřibské při silnici do Jetřichovic. Dodnes zde zůstala jen budova rekreačního střediska, u 

níž odbočuje silnička přes Studený do České Kamenice, stoupající nad osadou 

serpentinami, zčásti vytesanými do skal. Donedávna zde stávala tkalcovna Floriana 

Hübela, která vyhořela a v roce 2000 byla stržena. Unikátní památkou je však náhon z roku 

1888, kterým byla do továrny přiváděna voda. Vedl od silničního mostu v Dolní Chřibské, 

odkud vede dodnes patrný přívodní kanál. Po 250 metrech prochází náhon krátkým 

tunelem vytesaným do skalního výběžku. Zčásti dochované koryto náhonu vede na 

zajímavý kamenný akvadukt s dvěma oblouky přes starou lesní cestu a tok Chřibské 

Kamenice (Březinová 2003). 

Další unikátní technickou památkou je geologická mapa v Zahradách u Krásné 

Lípy, která na malém prostoru kopíruje skutečné území a je vystavěna z autentických 

hornin. Je sice na soukromém pozemku ale veřejnosti přístupná. Kousek odtud v Krásné 

lípě je bývalé mauzoleum velkopodnikatelské rodiny Ditrichů. Byla to jedna z nejbohatších 

rodin v kraji, ale jejich mauzoleum skončilo v žalostném stavu. Unikátem tohoto mauzolea 

byl jeho klimatizační systém, který byl  té době jedinečný (Březinová 2003). 

4.2 Místní šetření 

Dne 14. 3. 2018 jsem dostal příležitost podívat se do fluoritové štoly na ložisku 

Jílové - Sněžník. Hlavním cílem návštěvy bylo zhodnotit důl z hlediska bezpečnosti, tj. zda 

by v budoucnu mohl být přístupný veřejnosti. Cílem ale bylo také okolí štoly – možná 
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Obrázek 5 Výztuže štoly 2 (Foto: Beránek 2018) 

úprava prostranství na parkoviště a také příjezdová cesta. 

Vstup do štoly se nachází nedaleko obce Sněžník. Ke štole se dostaneme po 

asfaltové cestě, která začíná těsně před začátkem obce. Po 500 m cesty zahneme mírně 

doleva a dojedeme na takzvanou točnu, kde se musí auto ponechat a pokračovat 50 m do 

kopce kde vchod do štoly najdeme. 

Vstup do štoly je zabezpečen železnými vraty na 2 bezpečnostní zámky. Okolí 

vstupu do štoly je monitorován kamerovým systémem. V blízkém okolí vstupu do štoly se 

nachází mnoho vytěžené hlušiny z dolu. 

Po vstupu do štoly uvidíme krátkou chodbu (cca 8 m dlouhou), na kterou navazuje svážná 

štola. Sestup do štoly je pro nezdatné jedince složitý, sestupuje se v kolejišti po pražcích, 

které nahrazují schody. Ve štole samotné uvidíme podloží z pískovce, na kterém se nachází 

kolejiště důlního vláčku. Strop štoly je vyztužen „hajcmany“ v některých místech jsou jako 

náhrada použity železné trubky zapuštěné v zemi, držící železný profil tvaru I. Jako 

zabezpečení proti pádu hornin do chodby jsou použity pozinkované plechy. Na těchto 

plechových krytech je umístěna výdřeva, která brání velkému rázu při náhodném uvolnění 

horniny. Tato výdřeva je však ve štole  značně ztrouchnivělá a už neplní svojí funkci.  

Obrázek 6 Výztuže štoly 1(Foto: Beránek 2018) 
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4.3 Podmínky pro zpřístupnění štoly a jejich řešení 

4.3.1 Dopravní komunikace 

Pro zpřístupnění štoly veřejnosti by se musela vybudovat řada věcí. Začneme u 

silniční komunikace, která je v dnešní době značně zničena od lesního porostu. Při větším 

počtu návštěvníků a tím pádem i frekventovanějšímu provozu na silničce neprojedou dvě 

auta v protisměru. Když to vše shrneme, bylo by potřeba vybudovat komunikaci novou, 

třeba i v místě té stávající. Výstavbu širší komunikace, by značně komplikovaly sutě, které 

jsou všude ve svahu Sněžníku, a tudíž narážíme na problém, zda vůbec cestu až ke štole 

realizovat. Nabízí se tedy alternativa vybudování parkoviště u hlavní silnice (Jílové-

Sněžník)  a návštěvníci by vzdálenost cca 1 500 m museli dojít po svých. Z ekonomického 

hlediska vyplývá, že taková možnost je nejlepší a také nejreálnější. Důležitým opatřením 

by muselo být i zabezpečení širšího okolí štoly, protože v úbočí hory jsem objevil několik 

skrytých a nedostatečně označených propadů do jiných částí důlního díla. V úvahu připadá 

třeba oplocení a informační tabule, nebo důsledné zasypání (sanace). 

Obrázek 7 Poničená dopravní komunikace ke štole (Čech 2018) 
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Obrázek 8 Vstup do štoly s odkazem na možnou parcelu (Foto: Čech 2018) 

4.3.2 Povrchové zázemí 

Aby mohla štola fungovat jako turistická atrakce, bylo by potřeba v blízkosti vstupu 

vytvořit zázemí pro průvodce i pro potenciální návštěvníky. Jsou dvě možnosti jak štolu 

zpřístupnit: Můžeme zde pořádat dopředu domluvené exkurze tak, že jak návštěvníci, tak 

také průvodce přijedou ke štole až ve smluvený čas. Případně bychom zde mohli mít stálé 

průvodce, kteří by měli pevnou pracovní dobu a pobývali v zázemí, které bychom zde 

vybudovali a na návštěvníky čekali zde. Zázemí, které by se vybudovalo, by stálo vedle 

vstupu do štoly, kde se nachází malé prostranství. Při stavbě je potřebné hledět na okolní 

krajinu a postavit zde něco, co by zapadalo do prostředí. Jako svůj návrh bych použil 

dřevostavbu pro sezónní provoz (tedy v teplejších obdobích). Exkurze v zimním období by 

probíhaly pouze po předchozí domluvě.  

 



Lukáš Čech: Opuštěný fluoritový důl 

2018  33 

 

Obrázek 9 Parcela pro možnou stavbu zázemí průvodců 
 

4.3.3 Štola 

Pro zpřístupnění díla veřejnosti by se zde muselo vybudovat bezpečné schodiště 

se zábradlím. Jako lákadlo jak pro děti, tak dospělé, by se zde mohla instalovat dřevěná 

skluzavka. Takováto skluzavka je již v provozu ve štole Drkolnov v Příbrami a sklízí tu 

obrovský úspěch.  

 

 

 

 

 

Obrázek 10 Krajní chodba před sestupem do štoly (Foto: Čech 2018) 
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Po sestoupení do útrob díla se setkáváme s výztuhou štoly, která je v dnešní době 

ve stavu, neschopném provozu. Pro zpřístupnění bychom museli vyměnit stropní výdřevu 

štoly. Tato výdřeva slouží jako tlumič při pádu horniny na výztuže a brání tak velkým 

škodám. Počva je ve štole vlhká a při větším počtu návštěvníků by byla asi blátivá. Řešení 

jsou zřejmě dvě: Jedno z nich by bylo vysypání kačírkem, ale vzhledem k celkem širokým 

chodbám by to nebylo nejvhodnější. Druhá možnost je vybudovat podlahu z prken což by 

bylo méně náročné, ale zase je zde větší riziko zranění návštěvníků. 

 

Dále je potřeba štolu zabezpečit před možným odbočením návštěvníků z trasy. Po 

cestě na konec štoly míjíme řadu bočních chodeb a také menší jeskyně, do kterých by mohl 

neopatrný návštěvník snadno upadnout. Zabezpečení by se provedlo označením trasy 

výstražnými tabulkami a v některých případech i zábradlím. 

Obrázek 11 Ztrouchnivělá výdřeva štoly (Foto: Čech 2018) 
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4.4 Návrh zpřístupnění štoly 

Zpřístupnění štoly by probíhalo takovým způsobem, že by byla běžně otevřena 

pouze od jara do podzimu s tím, že prohlídky v zimně jsou možné, ale, jak již bylo řečeno, 

po domluvě předem. Provozní doba štoly by byla od 10:00 do 18:00 s tím, že prohlídka by 

probíhala každé 2 hodiny. Doba trvání prohlídky je totiž cca 1,5 hod.  

Návštěvníci se shromáždí v šatně, kde si obléknou přilby a vezmou svítilny. Po 

oblečení si vezme slovo průvodce a seznámí návštěvníky s provozním řádem. Poté se bude 

pomalu sestupovat svážnou a ti odvážní se mohou sklouznout na klouzačce. 

Po sestoupení do štoly řekne průvodce pár slov k historii, a kde vlastně se teď 

návštěvníci nacházejí. Další zastávka bude místní studánka, kde návštěvníci uvidí, jak čistá 

voda ve štole teče. Kousek od studánky se nachází starý důlní telefon, kde průvodce řekne 

něco k důlní technice a porovná ji s tou dnešní. 

Obrázek 12 Důlní telefon (Foto: Čech 2018) 
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Další velmi zajímavé místo štoly je stěna s fosilií pravěkého tvora, který zde byl 

nalezen. Není ale s jistotou známo, o jakého přesně tvora jde. 

  

Obrázek 13 Fosílie (Foto: Beránek 2018) 

Obrázek 14 Detail fluoritové vrstvy (Foto: Beránek 2018) 
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Obrázek 15 Záběr na strop pseudokrasové jeskyně (Foto: Beránek 2018) 

Obrázek 16 Vrstva fluoritu v pseudokrasové jeskyni (Foto: Beránek 2018) 

Prohlídka štoly se tím chýlí ke konci, ale to nejlepší nás teprve čeká. Velká 

pseudokrasová jeskyně se zbytky fluoritu. Tato dutina dosahuje velkých rozměrů a je asi to 

nejzajímavější co ve štole můžeme vidět. Jedná se o evropský a možná i o světový unikát, 

který těžko někde jinde najdeme. 
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4.5 Předpis průvodce 

Po započetí prohlídky, musí být štola zabezpečena před vniknutím dalších osob 

zamknutím vstupních železných vrat. 

Kontrola štoly musí být prováděna podle §37, odst. (2) zákona ČNR                      

č. 61/1988 Sb, v platném znění, vyhlášky ČBÚ č. 49/2008 Sb. v platném znění a vyhlášky 

ČBÚ č. 55/1996 Sb. v platném znění. 

Výsledky kontrol musí být zaznamenány  do kontrolní knihy a zjištěné závady 

musí být neprodleně odstraněny. 

Při zjištění závad, které mohou vést k ohrožení bezpečnosti návštěvníků štoly, 

musí být přístup do štoly neprodleně zajištěn a prohlídková činnost ukončena. Závada se 

nahlásí vedoucímu prohlídkové štoly, který rozhodne o dalším postupu. 

4.5.1 Kontroly důlního díla 

Báňská záchranná služba – na žádost kompetentní osoby 1x za 1,5 roku 

Vedoucí prohlídkové štoly – 1x za čtvrt roku 

Průvodce podzemím – Každý den kdy budou prohlídky před jejich zahájením 

Výsledky kontrolních prohlídek zaznamenávat do kontrolních knih, které jsou 

umístěny v zázemí průvodců. 
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5 ZÁVĚR 

Cílem mé práce bylo dosáhnout uceleného zpracování materiálů o ložisku Sněžník 

– Jílové. Zvýšit popularitu tohoto zapomenutého ložiska určitě stojí za to, protože skrývá 

nádherné prostory, které by měl vidět každý, kdo se alespoň trochu zajímá o hornictví. Ve 

srovnání s jinými štolami v regionu je tato po těžbě fluoritu diametrálně odlišná od 

ostatních. Liší se hlavně svými prostornými chodbami, což je dané samozřejmě tím že je 

podstatně mladší než ostatní podobná díla v regionu. 

Na začátku této „dlouhé cesty“ k napsání práce jsem byl značně skeptický ohledně 

tématu, protože jsem neměl představu, jak takový úkol zvládnout. Po první návštěvě 

Děčínského Sněžníku se mi toto místo nesmírně zalíbilo a v dnešní době jsem opravdu rád, 

že jsem takové místo objevil. Děčínský Sněžník je enormně zajímavým místem;  neméně 

zajímavé bylo zkoumání starých map a poté i hledání starých důlních děl ve stráních 

Sněžníku. 

Na úbočí této stolové hory jsem objevil řadu zasypaných důlních děl a kolem 

některých určitě není bezpečno. V okolí jsou sice umístěny 2 až 3 tabulky se zákazem 

vstupu ale to neřeší problémy – např. lesní zvěře, která by mohla zapadnout do dutin, které 

jsem objevil. Toto by se mělo dostat do podvědomí lidí a něco by s tím mělo dělat, zvláště 

před zvýšením intenzity případné návštěvnosti místa. 

Záměr mé praktické části, kterou jsem zpracoval pouze jako návrh (nikoliv 

s kalkulací), by měl být v rozumné míře použitelný a realizovatelný. 
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