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Summary

The Bachelor work describes Chrustenice’s ironstone colliery which is located in

the Barrandien area and is part of geological unit called bohemikum. The scope of the

work was to describe geology of the Czech Republic, Czech Massif and paleoclimate. Next

section is concerned about geological unit bohemikum, area Barrandien and also the

mineral raws of the Czech Republic are mentioned. The end of the work is dedicated to

Chrustenice urban area and to already mentioned ironstone colliery and also to the project

of educational and touristic path in this mine.

Keywords: Chrustenice’s ironstone colliery, Barrandien, bohemikum, geology of the

Czech Republic, Czech Massif, paleoclimate, mineral raws

Anotace

Bakalářská práce popisuje Chrustenickou železnorudnou šachtu, která se nacházejí 

v oblasti Barrandien v geologické jednotce bohemikum. Nejprve se zabývá stručným 

popisem geologie České republiky, Českého masivu a paleoklimatu. Další část práce je 

věnovaná geologické jednotce bohemikum a oblasti Barrandien, dále pak následuje zmínka 

o nerostných surovinách naší země. Závěr práce je věnován obci Chrustenice a již zmíněné 

Chrustenické železnorudné šachtě a následně návrhu naučné a turistické trasy v tomto dole. 

Klíčová slova: Chrustenická železnorudná šachta, Barrandien, bohemikum, geologie

České republiky, Český masiv, paleoklima, nerostné suroviny 



Eva Kotulová: Zmapování podzemí starých důlních děl pro návrh turistické stezky

Obsah

1 ÚVOD .......................................................................................................................................... 1

2  GEOLOGIE ČESKÉ REPUBLIKY............................................................................................ 3 

2.1 Naše krajina ............................................................................................................................... 3

2.2 Bohemikum............................................................................................................................... 10

2.2.1 Barrandien ............................................................................................................... 11

2.2.2 Pražská pánev .......................................................................................................... 15

2.3 Suterén krajiny ......................................................................................................................... 15

2.4 Geologie ložisek nerostných surovin v ČR............................................................................... 16 

3 CHRUSTENICKÁ ŽELEZNORUDNÁ ŠACHTA................................................................... 19

3.1 Obec Chrustenice..................................................................................................................... 19

3.1.1 Poloha obce.............................................................................................................. 19

3.1.2 Dějiny obce............................................................................................................... 19 

3.2 Historie těžby želených rud na Chrustenicku........................................................................... 20 

3.3 Charakteristika ložiska ............................................................................................................ 21

3.3.1 Pojem ložisko............................................................................................................ 21

3.3.2 Chrustenické ložisko................................................................................................. 22

3.4 Stručný popis dolu.................................................................................................................... 23 

3.4.1 Všeobecně o závodu ................................................................................................. 23 

3.4.2 Otvírka ložiska.......................................................................................................... 23

3.4.3 Větrání a odvodňování dolu ..................................................................................... 26 

3.4.4 Rozvod elektrické energie a stlačeného vzduchu...................................................... 27 

3.4.5 Stručný popis dobývacích metod .............................................................................. 28 

3.4.6 Úprava rudy ............................................................................................................. 29

3.5 Současnost................................................................................................................................ 30 

4  NÁVRH TURISTICKÉ A NAUČNÉ STEZKY........................................................................ 34 

5  ZÁVĚR....................................................................................................................................... 37 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ........................................................................................... 38

SEZNAM OBRÁZKŮ ................................................................................................................... 40 



Eva Kotulová: Zmapování podzemí starých důlních děl pro návrh turistické stezky

Seznam použitých zkratek a symbolů 

° stupeň     př. n. l. před naším letopočtem 

°C Celsiův stupeň    Si křemík  

% procento Sn cín

aj. a jiné SV severovýchod

Au zlato t tuna

Al hliník tj. to jest

Ca vápník tzn. to znamená

Cu měď     tzv. tak zvaný 

č. číslo     U uran     

ČD České dráhy    W wolfram 

ČKD Českomoravská Kolben Daněk Zn zinek 

Fe železo

Fe2O3 oxid železitý

Fe3O4 oxid železnato-železitý

FeCO3 siderit

ha hektar

JZ jihozápad

km kilometr

km² kilometr čtvereční 

l/min litr za minutu

m metr

m² metr čtvereční 

mm milimetr

m/s metr za sekundu

např. například       

O kyslík

obr. obrázek

Pb olovo

prof. profesor



Eva Kotulová: Zmapování podzemí starých důlních děl pro návrh turistické stezky

2010 1

1. Úvod

Stěžejním bodem bakalářské práce „Zmapování podzemí starých důlních děl pro 

návrh turistické a naučné stezky“ je Chrustenická železnorudná šachta a následně vlastní 

návrh naučné a turistické stezky, v případě této práce se jedná pouze o návrh na rozšíření 

již existující stezky a obohacení o autentické prvky, které by zvýšily atraktivitu dolu.

První kapitola „Geologie České republiky“ se v úvodu zabývá popisem složení naší 

krajiny z geologického hlediska, následuje rozdělení naší republiky na základní geologické 

jednotky a dále pak informuje o podnebí geologické minulosti Českého masivu.  

Další podkapitola se soustředí na geologickou jednotku bohemikum. Vymezuje 

polohu této geologické jednotky, její hranice, které jsou tvořeny zlomy. Dále také podává 

stručnou informaci o krajině bohemika a rovněž o horninovém složení.  

Část bohemika v západních a středních Čechách se nazývá tepelsko-barrandienská 

oblast, běžně se užívá názvu Barrandien, jenž je jistě nejznámější. Proto další část práce 

pojednává právě o oblasti Barrandienu. Nesmí chybět zmínka o jedné z největších 

osobností přírodních věd, podle nějž je tato oblast pojmenovaná, jedná se o Joachima 

Barranda. Dále nesmí chybět informace o horninovém složení této světově klasické oblasti 

a také se v této kapitole dozvíme něco málo o sopečné činnosti, která byla v této oblasti 

mohutná a intenzivní. Následuje zmínka o pražské pánvi, která se nachází v oblasti

Barrandienu. Nakonec se dostáváme do suterénu naší krajiny, v němž jsou skryty nerostné 

suroviny od rud až po suroviny energetické, a proto závěr této kapitoly je věnován geologii 

nerostných surovin České republiky. 

Následuje další kapitola s názvem „Chrustenická železnorudná šachta“, která je

stěžejní kapitolou bakalářské práce a podává informace o vytipované oblasti, tedy o obci 

Chrustenice, v níž se nachází Chrustenická železnorudná šachta. Informuje o poloze a

dějinách obce, dále pak o těžbě železných rud na Chrustenicku a dostává se k hlavnímu 

bodu práce a sice k popisu Chrustenické železnorudné šachty. Popisuje chrustenické

ložisko a rovněž se zabývá popisem dolu. Počínaje otvírkou ložiska, přes větrání a 

odvodňování dolu, rozvod elektrické energie a stlačeného vzduchu, stručný popis 

dobývacích metod až po úpravu rudy.
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Další podkapitola pojednává o tom, jak to v dole Chrustenice, který jako jediný

z dolů v Barrandienu v roce 1995 (po třiceti letech po ukončení těžby) znovu ožil, vypadá 

v současné době. 

Nedílnou součástí bakalářské práce je další kapitola „Návrh turistické a naučné 

stezky“. Vzhledem k tomu, že důl Chrustenice je již nyní přístupný veřejnosti a je velmi 

pěkný a zajímavý, je cílem této kapitoly návrh na rozšíření prohlídkové trasy a dále 

zvýšení atraktivnosti zavedením autentických prvků přímo v dole.  

Závěr bakalářské práce informuje o zajímavostech v okolí, které by návštěvník 

dolu v případě zájmu mohl navštívit. 
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2. Geologie České republiky 

2.1 Naše krajina

Naše krajina je mimořádně geologicky zajímavá, nalezneme zde ukázky mnoha 

velmi různorodých geologických jevů, v tomto směru jsme bohatší než jiné, podstatně větší 

země. Geologická historie je nesmírně dlouhá, miliarda let geologické historie území 

České republiky je zapečetěna v naší krajině (Kukal et al. 2005).  

Nejrozšířenějšími horninami pokryvu Českého masivu a Karpat jsou kvartérní 

sedimenty. Kvartérní uloženiny pokrývají 90 % povrchu území naší krajiny, jejich mocnost

se pohybuje v řádu několika metrů, převažují nezpevněné klastické horniny, méně 

zastoupeny jsou sedimenty chemogenní. Kvartér na našem území dělíme podle 

převládajících procesů na oblasti denudační a akumulační (viz obr. 1). Akumulační oblasti 

dále dělíme na areály kontinentálního zalednění a oblasti extraglaciální (internet 1). 

Legenda

1 - kvartér denudačních oblastí; kvartér akumulačních oblastí: 2 - kvartér oblastí kontinentálního 

zalednění; 2a - severočeská oblast, 2b - oderská oblast; kvartér extraglaciálních oblastí: 3 - 

Polabí, 4 - oblast Pražské plošiny, 5 - oblast Českého středohoří, 6 - oblast podkrušnohorských 

pánví, 7 - oblast Plzeňské pánve, 8 - oblast moravských úvalů. 

Obr. 1. Rozšíření kvartérních uloženin na území České republiky (internet 1).
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Z geologické mapy České republiky (viz obr. 2) jasně vyplývá odlišnost Českého 

masivu a Karpatské soustavy. Barvy znázorňují jednak jednotky různého stáří a jednak 

horninové celky o stejném složení (Kukal et al. 2005).

Legenda

Obr. 2. Geologická mapa České republiky (internet 2).
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Geologické složení České republiky je mimořádně složité. Dvě základní 

geologické jednotky, které zasahují do naší země, jsou již zmíněný Český masiv a Západní 

Karpaty (Kukal et al. 2005). Obě geologické jednotky prošly zcela odlišným vývojem, a 

proto se jejich stavba velmi výrazně liší (internet 3). Liší se nejen svým vývojem a 

horninovým složením, nýbrž i tvary povrchu. Čechy a část západní Moravy a Slezska jsou 

součástí Českého masivu, který náleží k té části Evropy, která byla vyvrásněná při 

variském (hercynském) vrásnění hlavně v intervalu mezi 380-300 miliony let před 

přítomností, Český masiv je zbytek variského neboli hercynského horstva. Podle teorie 

deskové tektoniky byla příčinou horstva srážka desek zemské kůry (staré pevniny 

Gondwany na jihu a Laurussie na severu) (Chlupáč et al. 2002). Východní část Moravy a 

Slezska náleží k orogénu Západních Karpat, které jsou podstatně mladší než Český masiv. 

Karpatská soustava byla zformována teprve procesy alpínského vrásnění, hlavně 

v intervalu posledních sta milionů let. I zde byl určujícím faktorem pohyb litosférických 

desek. Na naše území zasahuje jen malý úsek vnější části Západních Karpat (Chlupáč et al. 

2002).

Český masiv je možno interpretovat jako heterogenní celek, složený ze 

samostatných regionálních celků (internet 4). Kukal et al. (2005) ve své publikaci vybrali 

z několika dělení to nejjednodušší (viz obr.3).  

Obr. 3. Rozdělení České republiky na geologické jednotky (internet 5).
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Na území naší republiky se během geologického vývoje mnohokrát měnilo klima, 

pátrání po podnebí geologické historie patří k nejzajímavějším předmětům geologických 

výzkumů, proto si nyní uděláme malou stručnou exkurzi za podnebím geologické 

minulosti, kterému se říká paleoklima. I v Českém masivu máme svědky změn klimatu od 

polárního až po tropické. Kukal et al. (2005) věří, že podnební pásma na zeměkouli byla 

během geologické historie zhruba stejná jako dnes. Tedy tropické podél rovníku, dále do 

vyšších šířek pásmo subtropické přecházející do mírného, subpolárního až polárního. 

Nepravidelnost pohybu zemské osy a oběhu Země kolem Slunce způsobily, že intenzita 

slunečního záření se měnila a tak se podnební pásma rozšiřovala či zužovala. Hlavní 

příčinou je však pohyb pevniny po zemském povrchu. Pohyb nebyl rovnoměrný. Pevniny a 

jejich části se rozdělovaly, pootáčely, srážely a vytvořily přibližně před 300 miliony lety 

pevný Český masiv (Kukal et al. 2005). 

Starohory, nejstarší období, přivádí autory publikace (Kukal et al. 2005) do 

rozpaků. Není totiž k dispozici ani jedno z průkazných paleoklimatických kriterií. Jílové 

sedimenty, droby, slepence, vulkanity mohou být jak tropické, tak polární. Mohly by sice

pomoci vložky vápenců, které patří spíše teplým mořím, jsou však vzácné a netypické, že 

se na ně spolehnout nelze. Některé slepence Barrandienu a Železných hor byly pokládány 

za ledovcové uloženiny, to ovšem nebylo ničím potvrzeno. Pro chladnější klima však 

svědčí velké množství čerstvých zachovaných valounů z hornin, které jinak snadno 

zvětrávají. Nezbývá nic jiného než se spolehnout na širší rekonstrukce, podle kterých bylo 

naše území troskou pevniny na jižní polokouli a nepříliš daleko od jižního pólu (Kukal et 

al. 2005).

V období kambria jsou již k dispozici paleomagnetické údaje, které kladou jádro

Českého masivu na jižní polokouli dost daleko od rovníku. Mocné suchozemské slepence 

naznačují, že docházelo k přívalům a hromadění štěrků jako je tomu dnes v polopouštních 

oblastech. V kambriu máme i pestré vrstvy, převážně červené sedimenty, typické pro 

pouště a polopouště, což svědčí pro rozhraní mezi subtropickým a mírným podnebním 

pásmem (Kukal et al. 2005).

V ordoviku je Český masiv stále na jižní polokouli, známe též pestré vrstvy, které 

se obvykle tvoří v teplejším polosuchém klimatu. V nejsvrchnějším ordoviku došlo 

k ochlazení a poté k nástupu jedné ze starých ledových dob. Na Karlštejnsku byly nalezeny



Eva Kotulová: Zmapování podzemí starých důlních děl pro návrh turistické stezky

2010 7

útvary, pro něž není český název a říká se jim anglicky „dropstones“, jedná se o valouny, 

které vypadly z tajících ledových ker a zabořily se na mořském dně do bahna. Na 

Berounsku byly zase nalezeny tzv. bimodální pískovce, což jsou pískovce tvořené dvěma 

zrnitostními frakcemi, které jsou časté v pískových pouštích. Také vápence ve svrchním 

ordoviku svědčí o teplejším moři (Kukal et al. 2005). 

V siluru, který trval kolem 30 milionů let, kladou paleomagnetické a 

paleogeografické rekonstrukce Český masiv stále na jižní polokouli, avšak do nižších 

šířek, kolem 30. stupně. Zachované sedimenty svědčí o usazování v teplých mořích 

v subtropickém pásmu, také klastický materiál přinášený do pánví je silně zvětralý a zralý, 

což je také znakem teplého a vlhkého podnebí (Kukal et al. 2005).

V devonu se Český masiv dostává ještě blíž k rovníku do tropického pásma. 

Koněpruský útes v Barrandienu vyrostl v tropickém moři. Červené vápence obsahují 

železité lateritické zvětraliny, které potřebují ke svému vzniku horké a vlhké klima. Ve 

svrchním devonu došlo k nějaké události, která zatím není zcela objasněna. Podle mizení 

útesů a vymírání fauny se předpokládá dočasné ochlazení, ale také nechybějí spekulace o 

nějaké katastrofické události, třeba i pádu nebeského tělesa (Kukal et al. 2005). 

Období karbonu a permu bylo nejteplejším v celé geologické historii našeho území.

Svrchní, uhlonosný karbon je naprosto jednoznačný, bujná tropická vegetace sladkých i 

přímořských močálů se prouhelněním měnila ve sloje černého uhlí. Český masiv se přes 

rovník přesouval na severní polokouli. V permu došlo k rychlým a značným změnám 

podnebí od vlhkého přes polosuché až po suché, důkazem suchosti jsou výskyty evaporitů 

(sádrovců a anhydritů). Eolická sedimentace se střídala se sladkovodní. Byly nalezeny 

bimodální pískovce, typické pro pouště. Mocné pestré vrstvy jsou charakteristické pro 

polosuché klima (Kukal et al. 2005).

Po celém světě znamenala hranice mezi permem a triasem (mezi prvohorami a 

druhohorami) jednu z největších událostí geologické historie. V triasu vymřelo na 90 % 

druhů fauny, což se vysvětluje buď pádem velkého nebeského tělesa, nebo zrychleným 

pohybem desek a nebo také silnou sopečnou činností. Trias se zachoval jen na velmi 

malém místě v Podkrkonoší a jeho sedimenty jsou podobné permským. Český masiv byl 

tehdy ostrovem a eroze z něj snášela zvětralý klastický materiál do okolních moří. 

Předpokládá se teplé tropické či subtropické podnebí (Kukal et al. 2005). 
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Jurské období je typické tím, že podnebí bylo podobné téměř na všech tehdejších 

pevninách, zřejmě se tropické a subtropické pásmo rozšířilo do vyšších zeměpisných šířek 

a v teplém klimatu se střídaly vlhčí a sušší periody. Pro všechny části Českého masivu i 

Západních Karpat jsou typické vápence bohaté faunou, které sedimentovaly v teplých

mořích. Důkazy v období jury svědčí o teplém podnebí subtropického pásma (Kukal et al. 

2005).

V období křídy bylo klima bez větších výkyvů, bez výraznějších sezónních změn, 

většinou vlhké, nanejvýš s nevýraznými suchými obdobími. V křídě se Český masiv 

dostává do vyšších zeměpisných šířek severní polokoule, stále je ale v subtropickém 

pásmu. V tomto období jsou pískovce převážně křemenné, ve sladkovodních křídových 

sedimentech jsou zbytky teplomilného a vlhkomilného rostlinstva, vápence určitého 

období křídy jsou bohaté na organické zbytky, o čemž svědčí sedimentace v mělké a teplé 

mořské vodě. Období křídy je typické silným zvětráváním hornin na souši, všechny důkazy 

svědčí o teplém a vlhkém podnebí (Kukal et al. 2005). 

Dostáváme se do třetihor, kdy se Český masiv dostává do mírného pásma, téměř do 

své současné polohy. Spekuluje se o dramatické události, kdy vymírá část fauny, nastává 

ochlazení, mění se sedimentace, objevují se znaky, které mohou znamenat srážku Země 

s velkým mimozemským tělesem (planetkou, kometou). Někteří zase tvrdí, že všechny tyto 

náhlé změny vyvolal mohutný vulkanismus v Indii, jiní zase, že tyto události nebyly tak 

náhlé a dramatické, a že vymírání bylo pozvolnější. Ať to bylo tak či tak, důkazy svědčí o 

tom, že se něco mimořádného opravdu stát muselo. Na počátku třetihor došlo k mírnému 

ochlazení, stále však bylo v průměru o něco tepleji než dnes. Střídala se teplejší a 

chladnější léta. Hlavním důkazem jsou změny ve vegetaci. Horniny na souši silně 

zvětrávaly, tvořily se kaoliny, jinde se povrch prokřemenil a proželeznil. Sedimentují 

hlavně křemenné štěrky a písky. Uhlotvorné močály dokazují, že teplejší podnebí bylo 

většinou vlhké. Asi před šesti miliony let došlo ve Středomoří k události, která mohla mít 

vliv i na podnebí na našem území, Středozemní moře přerušilo své spojení s Atlantikem a 

několikrát za sebou vyschlo a znovu naplnilo vodou. Proto nemůžeme vyloučit ani suché 

periody. V posledním třetihorním období nastalo ochlazení a prostředí pocítilo znaky 

nadcházejících ledových dob, rozšířily se polární i velehorské ledovce a na naše území 

začal proudit chladnější vzduch (Kukal et al. 2005). 
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A nakonec čtvrtohory, což je nejmladší a nejkratší geologické období, které je pro 

člověka nesmírně významné. Začátek čtvrtohor kladou odborníci do doby před 1,8 milionu 

let. Pro starší období čtvrtohor je charakteristický nástup ledových dob střídajících se 

dobami meziledovými. Teorií, které vysvětlují nástupy a konce dob ledových a 

meziledových je mnoho, je však možno rozdělit je na dvě hlavní skupiny. První vysvětluje 

tyto změny vlivy mimozemskými, kterým většina badatelů dává přednost, druhá čistě 

pozemskými. Ještě by bylo možné přidat jednu skupinu, která vyznává kompromis a 

kombinuje obě příčiny. V dobách ledových byla průměrná roční teplota přibližně 0 °C, 

v dobách meziledových o dobrých 10 °C vyšší. V dobách ledových se podnební pásma

posunula, polární a subpolární se rozšířilo daleko k rovníku. Mírné a subtropické se naopak 

výrazně zúžilo. V dobách ledových i meziledových se střídala teplejší, chladnější, vlhčí a 

sušší období. Severský pevninský ledovec zasáhl jen do nepatrné části našeho území. 

Mocnost ledovců byla na našem území mnohem menší, přesto na Ostravsku a Hlučínsku 

mohla dosáhnout 20-40 m. V předpolí Rychlebských hor byl pravděpodobně ledovec tlustý 

až 200-250 m. Horské ledovce byly hlavně v Krkonoších a na Šumavě, některé znaky 

jejich přítomnosti však nalezneme i v Jeseníkách a Jizerských horách. Při maximálním 

zalednění byla průměrná lednová teplota -19 °C a červencová 6 °C. V meziledových 

obdobích mohlo být však dokonce tepleji než dnes. Přibližně před 15 000 lety ledovce 

ustupují, otepluje se a podnebí začíná být vlhčí, nastává již přechod do mladšího období 

čtvrtohor. I v tomto období čtvrtohor docházelo ke změnám podnebí. Nejprve nastal rychlý 

ústup ledovců a zvlhčení podnebí, zpočátku byla průměrná teplota asi ještě o 5 °C nižší než 

je dnes. Postupně se oteplovalo a následovalo období, kdy bylo příjemněji než dnes, tepleji 

a s hojnými srážkami (doba před 8400 až 3200 lety před dnešní dobou), pak následovalo 

období, kdy bylo stále tepleji, avšak podnebí bylo sušší a proměnlivější (3200 až 1400 let 

před dneškem). Písemné záznamy i charakter sedimentů vypovídá o teplejším období 

v letech 950 až 1200, následující období zase zaznamenává ochlazení, kdy se v letech

1550 až 1850 píše o malé době ledové a ledu na vodách nikdy před tím nezamrzajícím, 

dlouhých zimách, neúrodách, chladných létech a hladomorech. Nyní se atmosféra nad

zemským povrchem otepluje a v ovzduší se zvyšuje množství skleníkových plynů, těžko 

říci do jaké míry je světové oteplování ovlivněno lidskou činností, faktem je, že přírodní 

klimatické cykly budou v budoucnu pokračovat stejně tak, jak je známe z minulosti (Kukal 

et al. 2005).
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2.2 Bohemikum

Vzhledem k tomu, že se tato bakalářská práce týká oblasti, která náleží geologické 

jednotce bohemikum, bude tato kapitola obsahovat stručný popis pouze této geologické 

jednotky.

Odvození názvu bohemikum je jasné, neboť jde o latinské pojmenování Čech. Tato 

jednotka tvoří oblouk ze západních Čech přes Prahu a Železné hory na Moravu.  

Její hranice jsou všechny zlomové, na severozápadě se jedná o zlom litoměřický, 

na západě je to mariánskolázeňský zlom, na severovýchodě zlom lužický a jílovický. Tyto 

zlomy jsou většinou překryty křídovými sedimenty, proto omezení bohemika není 

nejzřetelnější. Zlomy patří k nejdůležitějším projevům tektoniky, jde o porušení souvislosti 

horniny. Nejzajímavější jsou hlubinné zlomy, které zasahují hluboko do zemské kůry, 

dokonce až do svrchního pláště, což znamená do hloubky několika desítek kilometrů. Tyto 

poruchy se však vůbec nemusejí v krajině projevit, někdy po nich nejsou ani stopy. Mohou 

se také skládat z menších součástí, a ty pak bývají v krajině nápadné jako příkopy, hrástě 

nebo zlomové svahy. Litoměřický zlom je jedním z geologicky nejdůležitějších poruch 

v celém Českém masivu. Je zřejmě starohorní, vliv jeho činnosti lze však sledovat až do 

třetihor, jelikož podnítil vulkanismus Doupovských hor i Českého středohoří. 

Mariánskolázeňský zlom odděluje od sebe silně přeměněné horniny Českého lesa od méně 

přeměněných hornin starohor. Podél tohoto zlomu jsou mohutné granitové plutony i 

masivy bazických vyvřelin. Lužický zlom lze sledovat od Drážďan až k Turnovu, jeho 

nejnápadnějším projevem v krajině jsou Suché skály u Malé Skály. Tento zlom 

doprovázejí rudní ložiska, hlavně barytu, fluoritu a barevných kovů. A nakonec zlom 

jílovický, který má stejný směr jako lužický, je hranicí mezi dvěma bloky tvořenými 

křídovými sedimenty, na povrchu se příliš neprojevuje (Kukal et al. 2005). 

Část bohemika v západních a středních Čechách se nazývá tepelsko-barrandienská 

oblast. Dále do bohemika řadíme i krystalinické jednotky na severovýchodě a sice 

letovické, poličské, zábřežské a novoměstské krystalinikum. Největší část bohemika tvoří 

starohorní sedimenty a vulkanity, nápadnou součástí jsou i staroprvohorní sedimenty 

Barradnienu, které sice variská orogeneze rozlámala a zvrásnila, ale nemetamorfovala je,

jsou metamorfovány nebo přeměny jen velmi slabě. Z původně rozsáhlé plochy uloženin 

staroprvohorních moří zůstaly jen zbytky (Kukal et al. 2005). 
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Krajinu bohemika tvoří převážně pahorkatiny, tabule, plošiny i vrchoviny, součástí 

pahorkatin jsou i kotliny. Nejvyšším bodem bohemika je Lesný ve Slavkovském lese, který

je tvořený granity karlovarského plutonu. Jedná se ovšem jen o jeho výběžek, jinak tento 

pluton patří již do jednotky saxothuringika. Po Lesném následuje Tok v Brdech, který je 

tvořený kambrickými křemennými slepenci a pískovci (Kukal et al. 2005). 

2.2.1 Barrandien

Barrandien je ze všech názvů jistě nejslavnější. 

Tato geologická oblast byla nazvána Barrandienem na

počest Joachima Barranda (1799-1883) - jedna 

z největších osobností přírodních věd (viz obr. 4). Narodil 

se v jižní Francii, studoval v Paříži stavební inženýrství i 

přírodní vědy. Od roku 1827 byl učitelem Jindřicha, 

hraběte ze Chambordu, v roce 1830 však byl rod vyhnán 

z Francie a Barrande je následoval do exilu. V roce 1832

se královský dvůr přestěhoval do Čech, nejdříve žil 

Barrande na zámku v Buštěhradu, později v Praze.  

V roce 1834 se vrátil ke svému původnímu povolání. Měl rozsáhlé znalosti o 

geologii a paleontologii, proto brzy rozpoznal, jak bohaté na fosilie jsou staroprvohorní

uloženiny mezi Prahou a Plzní. Pak se zcela věnoval sběru a jejich zpracování. Roku 1852 

vydal první svazek svého monumentálního díla „Système Silurien du centre de la

Bohême“, výsledek sběrů a zpracování trilobitů. Do roku 1881 vydal celkem 22 svazků 

tohoto díla. Zemřel v roce 1883 a ve své závěti odkázal sbírky Českému muzeu (Kukal et 

al. 2005).

Na obrázku 5 vidíme vyznačení 

území Barrandeinu a pražské pánve na mapě 

České republiky. O pražské pánvi, která 

obsahuje podstatnou část barrandienského 

paleozoika (Chlupáč et al. 1992), bude 

zmínka v následující podkapitole.

Obr. 4. Joachim Barrande (internet 6).

Obr. 5. Vyznačení území Barrandienu a pražské 
pánve (internet 7).
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Nyní se podíváme na horniny Barrandienu. Na obrázku 6 vidíme geologickou

mapu širšího okolí se středem v Berouně, na obrázku 7 pak zjednodušenou geologickou 

mapu Chrustenic a okolí, kde se nachází Chrustenická železnorudná šachta, které bude

věnována třetí kapitola. Mapky jasně vypovídají o horninovém složení této oblasti. 

Legena

Obr. 6. Geologická mapa širšího okolí se středem v Berouně (internet 8).
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Legenda

Obr. 7. Zjednodušená geologická mapa Chrustenic a okolí (internet 9).
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Uloženiny starších prvohor, tj. kambria, ordoviku, siluru a devonu, v oblasti

Barrandienu jsou již od počátku vývoje geologických věd proslulé svou úplností, 

bohatstvím zkamenělin i jedinečným odkrytím vrstevních sledů. Během sedimentace 

staršího paleozoika se měnilo jak vzájemné zastoupení usazenin, tak i jejich složení. 

V tabulce 1 vidíme procentuální zastoupení jednotlivých druhů sedimentů. Starší 

paleozoikum tvoří centrální část Barrandienu ve středních a západních Čechách a patří ke 

světově klasickým oblastem. Do popředí světového zájmu vstoupilo barrandienské 

paleozoikum především zásluhou výzkumů J. Barranda v polovině 19. století a od té doby 

zájem o ně neutuchá (Chlupáč et al. 1992). 

Ve starohorách i v prvohorách probíhala na území Barranidenu intenzivní mohutná

sopečná činnost (Kukal et al. 2005). 

Ve spodním kambriu se mezi slepenci vyskytují kyselé tufy, jde o projevy

suchozemského vulkanismu. Na konci kambria vypukla doslova vulkanická katastrofa, tato

sopečná činnost byla velmi mimořádná, ovlivnila široké okolí a tufy byly zanášeny i do 

vzdálených pánví (Kukal et al. 2005).

Aktivita pokračovala až do ordoviku a také během něj se projevovala silná sopečná 

činnost. Nejstarší ordovické sedimenty jsou tvořeny zejména klastickým materiálem 

erodovaným z kambrických láv. V ordoviku byla podmořská vulkanická činnost tak 

mohutná, že velkou část ordovického sledu tvoří lávy, tufy a také polštářové lávy, jejichž 

přítomnost svědčí o výlevech bazaltových hornin na mořské dno. Hojné jsou granuláty – 

lávy rozpadlé na drobné úlomky, což způsobilo rychlé ochlazení mořskou vodou (Kukal et 

al. 2005).

Tabulka 1. Procentuální zastoupení jednotlivých druhů sedimentů v barradnienském 
kambriu, ordoviku, siluru a devonu (Chluupáč et al. 1992). 

http://www.geologicke-mapy.cz/
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Počátkem siluru v Barrandienu vulkanická činnost ustala, ale ne na dlouho. Ve 

středním siluru se na mořské dno vylévaly lávy a doprovázely je vývrhy tufů. Tyto lávy 

voda rychle ochlazovala a dělila na polštáře nebo je zpěnila a roztrhala na granuláty. 

Sopečná činnost byla explozivní, občas se svrchní partie těchto akumulací vynořily nad 

hladinu jako ostrovy, jinde se zase hromadily na mořském dně tak, že změlčily moře a 

jejich povrch osídlily horninotvorné organismy. Vulkanická činnost byla proto příznivá jak 

pro život v mělkém moři, tak pro vznik bioklastických a biogenních vápenců. Podmořskou 

i suchozemskou sopečnou činnost doprovázejí podpovrchové proniky bazaltů. Jedná se o 

pevné tmavé horniny, které tvoří ložní žíly dnes obnažené erozí. V krajině tvoří skály, 

vystupují velmi výrazně (Kukal et al. 2005). 

V devonu sopečná činnost opět pozvolna vyznívala, až na konci spodního devonu 

došlo k menším podmořským výlevům bazaltových hornin. Lávy jsou opět často 

přeměněny na granuláty a brekcie s doprovodem menších vývrhů tufů. Devonské vulkanity 

netvoří žádné dominanty, jsou známy spíše z lomů a přírodních nebo umělých zářezů 

(Kukal et al. 2005).

2.2.2 Pražská pánev

Pražskou pánví rozumíme úzkou lineární depresi riftového charakteru, která se

táhne od Starého Plzence na JZ přes území Prahy až k Úvalům a Brandýsu nad Labem na 

SV, kde se noří pod uloženiny svrchní křídy. Pražská pánev obsahuje podstatnou část 

barrandienského paleozoika (úplný vrstevní sled od spodního ordoviku až po střední 

devon). Sedimentace byla doprovázená silnou vulkanickou činností (Chlupáč et al. 1992). 

Pražská pánev vznikla jako význačný paleogeografický fenomén ve spodním 

ordoviku, kdy vniklo spodnotremadoucké moře do středních Čech (Chlupáč et al. 1992). 

2.3 Suterén krajiny

Horniny jsou většinou kryty vegetací či půdou, na mnoha místech vystupují na 

povrch. Taková místa se nazývají výchozy. Horniny však mají své kořeny hluboko pod 

povrchem, celá zemská kůra, dokonce i zemský plášť pod kůrou, je z hornin. Desítky 

kilometrů pod povrchem, ve svrchním plášti, je zdroj geologických pochodů, které 

ovlivňují rozmístění pevnin a oceánů i velké tvary na zemském povrchu. Protože spodní 

zemská kůra a i svrchní plášť jsou vlastně strojovnami, kde se vše „vaří“ a „peče“, 
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pohybuje a propracovává na povrch, je velmi zajímavé, jak takový suterén krajiny vypadá

(Kukal et al. 2005).

Před lety, podle měření na mapách, bylo vypočítáno (Kukal et al. 2005), že horniny 

sedimentární zaujímají 69 % povrchu, horniny metamorfované 18 % povrchu a horniny

magmatické 13 %. Tato čísla nejsou zcela přesná a týkají se pouze povrchu. Jak to ale 

vypadá hlouběji? Kdybychom odstranili kilometrovou vrstvu z povrchu, objevilo by se na 

geologické mapě již jen 30 % sedimentů, ale zato 40 % hornin magmatických a 30 % 

hornin metamorfovaných a kdybychom seřízli tříkilometrovou vrstvu hornin, pak by již na 

povrchu měla převládnout metamorfika. 

V suterénu krajiny jsou mimo jiné skryty nerostné suroviny od rud až po suroviny

energetické, a proto následující podkapitola seznamuje s ložiskovou geologií a s typy

nerostných surovin v České republice (Kukal et al. 2005). 

2.4 Geologie ložisek nerostných surovin v ČR 

Geologie ložisek nerostných surovin (ložisková geologie) má své kořeny 

v hornictví, v lidské činnosti, která se zabývá získáváním potřebných nerostných surovin 

z přírodních nalezišť na povrchu nebo ve svrchních částech zemské kůry. Počátky nauky o 

ložiskové geologii byly formovány v zemích s bohatou hornickou tradicí, významnou

měrou také na území našeho státu (Havelka 2005). 

České země patřily tedy odedávna k oblastem s velkým počtem ložisek surovin, 

jejich dobývání a zpracování způsobilo řadu zásahů do krajiny, počínaje nenápadnými 

propady po starých báňských dílech až po gigantické haldy a rozsáhlá ekologicky 

devastovaná území. Do geologické paměti naší krajiny se dostali nejen svědkové 

přírodních procesů, ale i jevy způsobené lidskou činností. Nejdéle se do tváře naší krajiny 

zapisovala éra rudního hornictví, která trvala téměř až do konce 20. století. Co se týče 

objemu vytěžených hmot, těžbu rud zastínila těžba uhlí a nerudních surovin. Hlavním 

podnětem poznávání Země v dřívějších dobách byla potřeba drahých kovů, zlata a zejména 

stříbra (Kukal et al. 2005). 

Území Českého masivu se vyznačuje výskytem široké palety geneticky 

rozmanitých, většinou nepříliš velkých rudních ložisek. Neplatí to pouze pro uran, který 

zde vytvořil nejen množství ložisek různých genetických typů, ale i světově významné 
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ložiskové akumulace (např. Jáchymovsko, Příbramsko, Rožná-Olší, Hamr-Stráž pod 

Ralskem). K proslulým klasickým rudním revírům patří i například po mnohá staletí těžená 

ložiska Sn-W rud v greisenech (Cínovec a Krupka v Krušných horách a Krásno ve

Slavkovském lese). Mimořádnějšího významu dosáhla těžba ložisek se stříbrem  na 

Příbramsku, Jáchymovsku a u Kutné Hory, většina ložisek stříbra, jež hrála významnou 

úlohu v minulosti, byla však postupně opuštěna nebo se z nich začala dobývat ruda jiného 

kovu. I přesto, že je Český masiv relativně bohatý na výskyty zlata, jsou akumulace Au 

malé nebo nevýrazné (nejvíce zlata se vytěžilo z ložiska Roudný u Vlašimi). Ložiska rud 

Fe, jež měla největší význam v minulém století a v období po 2. světové válce se 

v současné době z ekonomických důvodů také netěží, z podobného důvodu se v polovině 

60. let přestaly využívat akumulace pyritových rud (Havelka 2005).  

S výjimkou uranového ložiska Rožná nejsou v České republice těžena žádná 

ložiska rud, s výjimkou některých ložisek zlata by těžba rud v současných podmínkách 

nebyla ekonomická (internet 10).

K charakteristickým znakům Českého masivu patří: 

- hojné a výrazné polycyklické akumulace U, jež mnohdy představovaly významná 

ložiska

- hojný výskyt nepříliš velkých či výrazných akumulací Au (především v centrální a 

jihozápadní části masívu) 

- nepříliš hojné významnější výskyty rud Cu (ložiska jsou vázána pouze na nejlabilnější 

zóny masívu v západní a východní části) 

- četná, však většinou nepříliš významná ložiska Pb-Zn 

- téměř úplná absence ložisek magmatických segregací. 

Vzhledem k vyspělosti a tradicím rudného hornictví v oblasti Českého masivu jen 

stěží existuje předpoklad objevení dalších větších ložisek bohatších rud tradičních kovů, 

proto trend jejich možné těžby bude spíše směřovat k využívání chudších, ale objemnějších 

ložiskových akumulací (toto nemusí však platit pro rudy netradičních kovů – tj. v minulosti 

nevyužívaných a proto nevyhledávaných kovů) (Havelka 2005). 

V současné době sláva rudného hornictví zcela pohasla, zcela odlišná situace je 

však v případě většiny ložisek nerud a stavebních surovin. Český masiv poskytuje 
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dostatečné zásoby kvalitního stavebního kamene a karbonátových hornin. Tradiční je těžba 

grafitu (Českokrumlovsko, Staré Město), dále pak významná ložiska kaolínu (Karlovarsko, 

Plzeňsko aj.), také ložiska černého uhlí (Kladensko, Ostravsko aj.), také se vyskytují 

významná ložiska žáruvzdorných, keramických jílů (Rakovnicko, Vyšehořovicko, terciérní 

pánve). V křídových sedimentech jsou kvalitní ložiska sklářských, slévárenských a jiných 

typů písků (Střeleč, Provodín-Srní). V oblastech neovulkanitů jsou hojná ložiska bentonitu 

(Doupovské hory, České středohoří). V náplavových sedimentech jsou významné 

akumulace živcových štěrků v třeboňské pánvi (Halámky) a akumulace pyropu (okolí 

Podsedic v Českém středohoří). Z tradičních nerud byla nedávno ukončena pouze těžba 

ložisek barytu a fluoritu, naopak začala být využívána ložiska některých netradiční 

surovin, např. granatických svorů a rul, jako zdroje průmyslového granátu a muskovitu 

(Havelka 2005).

Provincie Západních Karpat, která zasahuje na území České republiky pouze 

v oblasti Těšínského Slezska a východní Moravy oblastí vnějších Západních Karpat, je 

význačná výskyty ropy a zemního plynu, přičemž jihomoravská roponosná oblast patří 

k severním výběžkům vídeňské pánve. Většího významu dosahuje také výskyt ložisek 

sádrovce v opavské miocenní pánvi. V minulém století se omezeně využívaly i výskyty 

pelosideritu z území Moravskoslezských Beskyd (Havelka 2005).

Z nerostných surovin mají i za současných ekonomických podmínek tržního 

hospodářství, a to i přes poměrně značný útlum v jejich těžbě, prioritní postavení 

energetické suroviny. Značný význam pro hospodářství ČR mají samozřejmě nerudní 

nerostné suroviny. Důležitou roli hrají především průmyslové horniny (vápence, kaolín, 

různé jíly, písky) a stavební suroviny (stavební kámen, štěřkopísky, cihlářské suroviny). 

Nižší, však významná je těžba sádrovce, živce, diatomitu, bentonitu, grafitu, petrurgického 

čediče a pyroponosných hornin (Havelka 2005). 
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3. Chrustenická železnorudná šachta

3.1 Obec Chrustenice

3.1.1 Poloha obce

Obec Chrustenice, vzdálená 10 km od

Prahy, se nachází ve Středočeském kraji, v okrese 

Beroun (viz obr. 8). Chrustenice, se svou rozlohou

6,74 km², mají přes 700 obyvatel (internet 11; 

internet 13).

3.1.2 Dějiny obce 

Podle prehistorických nálezů bylo území nyně

v pravěku. Při stavbě domů, úpravě terénu staveniště,

nádob) z doby halštatské, první doby železné v Čechách 

 Vznik obce není zcela objasněn, podle popisů

Nejstarší záznamy se zmiňují o tvrzi, později o z

z Chrustenic, z nich je znám vladyka Přibík z Chrusten

1320 založil ves Březovou Lhotu. Po něm se držite

obdobích střídali. V roce 1815 přešlo celé tachlovické p

hrabě Karel Jáchym Breda připojil Chrustenice ke svém

vídeňského císařského dvora, v roce 1918 pak převza

(internet 14).

Obecní dům byl postaven 5. 10. 1921 a v součas

1949 byla obec převedena z okresu Kladno do okresu B

v roce 1980 přiděleny k Loděnici a ztratily tak samos

podzim 1990 (internet 14).
Obr. 8. Poloha obce Chrustenice
19

jší obce Chrustenice osídleno již 

 byla nalezena keramika (úlomky 

(Lášek 2002). 

 stávala ves dříve uprostřed lesů. 

ámečku, na kterém sídlili páni 

ic, který podle listiny z 16. října 

lé Chrustenic ve velmi krátkých 

anství (jeden z dřívějších vlastníků 

u tachlovickému panství) do rukou 

l tyto statky československý stát 

né době je zde Obecní úřad. V roce 

eroun. Dále pak byly Chrustenice 

tatnost, osamostatnily se opět na 

s vlajkou obce (internet 13).
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3.2 Historie těžby železných rud na Chrustenicku 

První historické nálezy, které svědčí o dobývaní a zhutňování železných rud v této 

oblasti Chrustenic, pocházejí již z doby př. n. l. Bójové, galský kmen, který se usídlil 

v Čechách ve 4. století př. n. l., se zde železářstvím zabývali. Právě z této doby pocházejí 

nálezy tavicích pecí a železných výrobků z okolí (Lášek 2002). 

První historická zpráva o dobývaní a zpracování železa se vztahuje k 8. století

našeho letopočtu a je uvedena v Hájkově kronice (Lášek 2002). 

Používala se ruda z výchozů (místo na zemském povrchu, kdy je podložní vrstva 

částečně nebo zcela odkryta a vystupuje na povrch) a zpracovávala se v malých pecích 

s dřevěným uhlím za dmýchaní vzduchu z kožených vaků (Lášek 2002; Kukal et al. 2005). 

Po nálezu kladenského uhlí, v polovině 19. století, došlo k velkému rozmachu 

těžby. Bylo zjištěno, podle dokladů uložených v podnikovém archivu Železnorudných dolů 

a hrudkoven v Nučicích, že v roce 1861 bylo uděleno kladenským železářským 

podnikatelům povolení pro průzkum ložiska v Chrustenicích. Na základě nálezu rudy na 

Blejskavé, kde byl průzkum započat, byla propůjčena kladenským podnikatelům roku 1863 

dvě dolová pole, v roce 1913 k těmto polím přibylo další dolové pole a v roce 1914 pak 

ještě další dvě dolová pole. Před rokem 1945 se průzkum omezoval na práce v okrajových 

partiích ložiska, po roce 1945 se pak zkoumalo ložisko i do hloubky (Lášek 2002).

S těžbou se započalo v roce 1905 a otvírkové práce na ložisku byly zahájeny teprve 

dnem 1. července 1907 čištěním starých sledných štol vyražených kolem roku 1850 a 

kopáním sledných rýh. Při těchto přípravných pracích bylo zaměstnáno 28 dělníků. Dále 

pak v roce 1907 započala výstavba provozních budov, těžba v hlubině byla zahájena roku 

1908. Toho roku byly postaveny také pražicí pece, jejichž počet se do roku 1912 zvýšil na 

34. V pecích se pražilo až do roku 1957, kdy bylo pražení zastaveno (Lášek 2002).

V letech 1924-1940 dosáhla těžba největšího maxima, konkrétně v roce 1929 

maximální těžba činila 281 000 tun. Opak však nastal v době druhé světové války, kdy 

těžba naopak značně poklesla a v roce 1945 dosáhla minima, pouhých 32 600 tun. Po 

tomto roce nastalo opět období vzestupu, které trvalo do roku 1953, kdy se vytěžilo 

139 000 tun. Pak se v těžbě opět jeví značný pokles. Podle odhadu bylo z chrustenického 

ložiska (dobývací prostor o plošné výměře 122 ha 49 arů 54 m²) vytěženo asi 7 771 709 

tun železné rudy (Lášek 2002).
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Důl Chrustenice patřil k největším a nejvýznamnějším železorudným dolům 

Barrandienu. Spolu s doly v Nučicích, Zdicích, Novém Jáchymově a Míšku pod Brdy 

založil slávu zdejšího hornictví a jako jediný z nich v roce 1995, u příležitosti třiceti let od 

uzavření šachty, znovu ožil. Do ukončení provozu v roce 1965 se odtud vytěžilo bezmála 8 

milionů tun železné rudy! Důl měl 84 podzemích pater a zasahoval do hloubky 426 m, tj. 

120 m pod hladinu moře. Délka dopravních chodeb činila asi 15 km a podzemní patra 

spojovalo 36 svážných jam. Veškerá těžba a doprava probíhala v podzemí pomocí 

unikátních strojoven vybudovaných na 8. a 48. patře, důl neměl klasickou těžní věž. 

Vytěžená ruda se zpracovávala v pražících pecích a pak se dopravovala visutou lanovou 

dráhou na nádraží v Loděnicích (Lášek 2002). 

K zastavení těžby došlo tedy dne 30. 6. 1965 a podle schváleného likvidačního 

plánu se od 1. 7. 1965 zahájily likvidační práce, které měly skončit k 30. 6. 1966. 

Likvidovaly se veškeré důlní prostory, byl odstraněn potřebný matriál, technické zařízení a 

přístupy do dolu se uzavřely. Na povrchu byla zbouraná nasýpací stanice lanovky na 

nádraží v Loděnicích, lanovka s ochranným mostem přes státní silnici, objekty sloužící 

k plnění lanovkových košů a zařízení třídírny, drtírny a hlušinového hospodářství. 

Důvodem uzavření byly jednak hospodářské výsledky, které se v posledních letech 

neustále zhoršovaly, a samozřejmě také to, že po šedesáti letech provozu byly jeho zásoby 

rudy prakticky vyčerpány (Lášek 2002). 

3.3 Charakteristika ložiska

3.3.1 Pojem ložisko

„Podle zákona č. 44/1988 Sbírky o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 

zákon) ve znění pozdějších úprav je ložisko nerostů přírodní nahromadění nerostů, jakož i 

základka v hlubinném dole, opuštěný odval, výsypka nebo odkaliště, které vznikly 

hornickou činností a obsahují nerosty“ (internet 15). 

Abychom této definici zcela rozuměli, je nutné vysvětlit pojmy nerost, základka, 

odval, výsypka a odkaliště. 

Nerost neboli nerostná surovina je přirozenou součástí zemské kůry (prvek, 

minerál, hornina), kterou je možno přímo nebo po zpracování použít k potřebám lidstva 

(Havelka 2005).

http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/legislativa/044-1988.pdf
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Základka je podle prof. Jana Petránka horninový materiál, kterým se vyplňují 

vytěžené důlní prostory (internet 16). 

Odval, jeho synonymum výsypka a s těmito pojmy související pojem odkaliště 

definoval prof. Jan Petránek jako násyp horninového odpadu lomu či dolu, jedná se o 

velkou hromadu více méně sypkého a nežádaného materiálu, přičemž prostor vyhrazený 

pro skladování toho odpadního materiálu se nazývá již zmiňované odkaliště (internet 16). 

Podle této definice lze tedy za ložiska považovat nejen přírodní výskyty, ale i 

ložiska vzniklá lidskou činností (tzv. antropogenní ložiska) (internet 15). 

3.3.2 Chrustenické ložisko

Nejbližší okolí ložiska je téměř odkryté, výchoz ložiska se nachází na svahu vrchu 

Blejskavá. Úbočí je pokryto svahovými sutěmi a hlínami s většími úlomky křemenců, které 

jsou v hlínách porůznu roztroušeny. Místy se také vyskytují úlomky obvykle silně 

limonitizované rudy (Lášek 2002).

Podloží je tvořeno vrstvami letenskými, což jsou sedimenty jílovito-písčité, místy 

drobové. Ve spodnějších částech se drobné lávky křemenců nebo pískovců střídají 

s drobnými břidlicemi, spodní hranice souvrství odpovídá nástupu rytmické sedimentace, 

jež se vyznačuje rychlým střídáním hrubších a jemnějších uloženin, silně upomínajících na 

flyšové sedimenty. Letenské souvrství však nemá typický flyšový charakter (Chlupáč et al. 

1992). Blíže k nadloží převládají lavice pískovců a křemenců s větší mocností. Jedná se o 

šedé, místy až černé jemnozrnné křemence (Lášek 2002).  

Chrustenické sedimentární oolitické rudy, což je nejběžnější typ železných rud 

vyskytující se u nás, tvořené převážně krevelem tvoří čočku na bázi černínských vrstev. 

Černínské břidlice (další souvrství) jsou černé jílovité břidlice, bohaté šupinkami 

muskovitu a místy s písčitou příměsí (Lášek 2002; internet 16). 

Chrustenické ložisko je tektonickým pokračováním nučické rudní čočky a je 

odděleno krahulovskou příčnou poruchou od ložiska krahulovského a nučického. Obě tyto 

poruchou oddělené části se od sebe liší jak tektonicky, tak mineralogicko-petrograficky. 

Chrustenický důl těžil západní část čočky v délce 1800 m, po tektonické stránce je tento 

úsek klidnější, rudy tohoto úseku jsou chudší, směrem k východu se kovnatost zlepšuje. 

Nejkvalitnější rudou je makovka a proplástková ruda. V jádře chrustenické rudné čočky je 
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nejkvalitnější ruda skleněnka (obsahuje až 40 % Fe), obklopená makovkou (obsahuje 30 % 

Fe), dále pak k okraji čočky jsou chudší rudy pelokarbonátové a celá čočka je obalena 

výchozovou rudou (obsahuje 25 % Fe). Z minerálů se nejčastěji v ložisku vyskytuje kalcit, 

dále pak epsomit, který je hojný i na stěnách důlních chodeb. Rudy ložiska jsou tvořeny 

z největší části sloučeninami Fe, Si, Al, Ca a O. Hlavním železonosným minerálem je 

siderit, méně pak hematit a chamosit a výjimečně magnetit (Lášek 2002). 

Ložisko leží v suchém území bez větších vodních toků. Vody potoku Kačák, který 

protéká asi 750 m západně, nezasahují do vodního režimu dolu. Spodní voda a její 

množství závisí na dešťových srážkách, průvaly vody na dole jsou řídkým jevem, došlo 

k nim obyčejně jen po velkých dešťových srážkách nebo prudkém tání sněhu (Lášek, 

2002).

3.4 Stručný popis dolu

3.4.1 Všeobecně o závodu 

Chrustenické železorudné ložisko se rozkládalo pod zalesněným svahem od silnice 

Loděnice-Chrustenice. Zalesněný svah nad závodem se svažuje k jihu a přechází do údolí, 

kterým vede železniční trať ČD (Praha-Rudná-Loděnice-Beroun) a státní silnice (Beroun-

Praha). Závod o celkové rozloze 251 657 m² byl postaven západně od výchozu ložiska, na 

strmé stráni. Byly zde postaveny budovy správy závodu a dělnických lázní, šaten, dílen, 

ventilátorové stanice, trafostanice, vrátnice a později i garáží. Dále pak, asi o 9 metrů níže, 

pražicí pece, třídírna rudy, nakládací stanice visuté lanové dráhy, skladiště a ohřívárna 

pražičů s kanceláří vedoucího povrchového provozu. Ještě přibližně o 10 m níže bylo 

nejspodnější nádvoří dolu, kde se nacházela kompresorovna, stáje a garáž s báňskou 

záchrannou stanicí. Dále západním směrem k obci Chrustenice bylo vybudováno 5 

obytných domů se závodními byty a jižně od závodu pak ještě tři další domy. V blízkosti 

nádraží ČD byla vybudovaná skládací stanice visuté lanové dráhy, která byla uvedena do 

provozu 4. 1. 1909 (Lášek, 2002).

3.4.2 Otvírka ložiska

Chrustenické ložisko bylo objeveno na základě geologického průzkumu 

prováděného v Barrandienu. V roce 1905 začal být rozsah ložiska sledován povrchovými 
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rýhami a ražením štol a sledných chodeb v ložisku na úrovni 8. patra a nad ním. Jedna

z těchto štol, které se říkalo „stará štola“, se stala základním, úvodním dílem dolu a 

sloužila provozu do roku 1928 a až do vyčerpání ložiska byla zachována jako nouzový 

východ z dolu. Geologický průzkum pak dále pokračoval ražením hloubení z 8. patra a 

sledováním ložiska pod tímto patrem. Po vytěžení ložiska pod 8. patrem byla z tohoto patra 

hloubena úklonná (úklon 45°) těžná jáma, zvaná „stará šachta“ nebo „1. úklonná jáma“ až 

na úroveň 32. patra (Lášek 2002). 

Průzkum ložiska, který pokračoval východním směrem ke Krahulovu, měl kladné 

výsledky. Jelikož bylo ložisko v hloubce mocnější, ruda jakostnější a stejně kvalitní jako 

krahulovská ruda (tzv. skleněnka), bylo nutné zřídit nové otvírkové dílo pro těžbu 

z hloubky pod 32. patrem (Lášek 2002).

V roce 1921 bylo proto podle návrhu ing. Hoftlicha zahájeno ražení nové těžné 

jámy, největšího důlního díla chrustenického závodu. Jednalo se o úklonnou jámu o malém 

úklonu 14° (tzv. „I. vlečná jáma“), jejíž celková úklonná délka byla 974 metrů. Do provozu 

byla uvedena v roce 1926 a od roku 1928 byla v plném provozu a stará šachta byla

odstavena. Na obrázku 10 vidíme důlní mapu z roku 1929, v porovnání s mapou z roku 

1918 je vidět rozvoj dolu. Těžební zařízení I. vlečné jámy tvořila lanovka s nekonečným 

lanem pro těžbu hornin z dolu, dále pak zařízení pro jízdu mužstva na laně a řetězová 

dráha pro dopravu důlních vozíků od vlečné jámy k pražicím pecím (technické údaje všech 

Obr. 9. Důlní mapa dolu Chrustenice z roku 1918 (zdroj: provozovatel dolu). 
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3 těžebních zařízení viz. tabulka 2). Těžní stroj s řadou zabezpečovacích zařízení byl 

umístěn v podzemní komoře na 8. patře (Lášek 2002). 

Výsledky geologického průzkumu ložiska na východě až ke krahulovské poruše do 

hloubky 64.-70. patra, které byly za dobu těžby starou šachtou a výstavby I. vlečné jámy 

téměř dokončeny, byly velmi dobré. A tak bylo v roce 1930 rozhodnuto, že bude 

vybudována II. vlečná jáma, která by otvírala ložisko ze 48. patra až na 72. patro. Tato 

jáma byla podobná I. vlečné jámě, její celková úklonná délka byla 585 metrů a úklon 14°. 

Byla dokončena v roce 1936, do provozu uvedena roku 1937 a spolu s I. vlečnou jámou 

byly hlavními otvírkovými díly dolu. Těžní zařízení v této jámě tvořila pouze lanová dráha 

pro dopravu rudy a hlušin, nebyly zde klece pro jízdu mužstva. Na pracoviště pod úroveň 

Tabulka 2. Technické údaje těžebních zařízení I. vlečené jámy (Lášek 2002).

Obr. 10. Důlní mapa dolu Chrustenice z roku 1929 (zdroj: provozovatel dolu).
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48. patra se chodilo pěšky. Až v roce 1964, aby byla osazenstvu usnadněna namáhavá 

chůze nahoru, zabudoval závod vrátek, který svým tažným lanem, k němuž se zaměstnanci 

připojili, podporoval chůzi nahoru. Technické údaje těžního zařízení II. vlečné jámy 

můžeme vidět v tabulce 3 (Lášek 2002). 

Chrustenický důl měl v době největšího rozsahu svých udržovaných důlních děl 

přibližně 15 km důlních chodeb a jam (Lášek 2002). 

3.4.3 Větrání a odvodňování dolu 

Co se týče větrání dolu, byl důl Chrustenice jedním z mála rudných dolů, které 

byly uměle větrány. Důvodem byl výskyt metanu v dole a z toho plynoucí nutnost 

dodávání dostatečného množství čerstvých větrů na pracoviště. I. vlečná jáma byla využita 

jako vtažná větrná cesta, později byla vyražena z nádvoří dolu na východní straně pražících 

pecí úpadnice do I. vlečné jámy (aby nebyli narážeči u I. vlečné jámy ohrožováni na zdraví 

ostrým tahem studených větrů), jejíž poloha nebyla příliš vhodná, protože se někdy při 

změnách směru větru strhávaly spolu s vtažnými větry do dolu i kouře z pražicích pecí a 

znečišťovaly důlní ovzduší kysličníkem siřičitým (Lášek 2002). 

Takže, jak již bylo řečeno, I. vlečná jáma byla využita jako vtažná větrná cesta, 

později po výstavbě II. vlečné jámy byla cesta vtažných větrů prodloužena až na 72. patro, 

Naopak výtažnou cestu pro výdušné větry tvořila I. úklonná jáma a zvláštní komín, který 

byl současně nouzovým východem z dolu. Z povrchu klesal větrný proud tedy úpadnicí, 

pak I. a II. vlečnou jámou, které musely být vyztuženy, dále pak byl veden překopy do 

Tabulka 3. Technické údaje těžního zařízení II. vlečné jámy (Lášek 2002).
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směrných chodeb v ložisku a vystupoval větrnými komíny na jednotlivá patra, kde 

ovětrával pracoviště. Pak výdušné větry nejbližším nejvýše položeným překopem ze 

směrné chodby nejvyššího dobývaného patra do větrného komínu a po něm ke zvláštnímu 

krátkému komínu, na který bylo připojeno sací ústí velikého důlního ventilátoru. 

V podstatě šlo o centrální (okružní) větrání, protože vtažná i výdušná díla byla blízko sebe. 

Důlní větry byly na patrech usměrňovány větrnými dveřmi. Činnost celého větrání dolu 

byla pravidelně kontrolována, hlavně obsah metanu a kysličníku uhličitého v obou 

větrných proudech (Lášek 2002). 

Odvodňování dolu bylo vyřešeno velmi jednoduše a úsporně. Odvodňování I. 

revíru obstarávala čerpací stanice na 48. patře, těsně u náraziště I. vlečné jámy. Důlní vody 

tohoto I. revíru byly svedeny strohou do vodních jímek, které byly umístěny pod úrovni 

patra v podloží ložiska, s nimiž byla čerpací stanice spojena dvěmi krátkým komíny, 

kterými vedlo sací potrubí. Hlavím čerpadlem bylo odstředivé čerpadlo Škoda o výkonu 

1300 l/min. Důlní voda byla vedena na povrch, dále pak do potoka Kačáku (Lášek 2002). 

Odvodnění II. revíru, respektive pater pod 48. patrem, obstarávala čerpací stanice 

na 72. patře, v blízkosti náraziště II. vlečné jámy. Důlní vody tu stékaly komíny do jímek 

zabudovaných opět pod úrovni patra, čerpací stanici s jímkou spojoval komín, kudy vedlo 

sací potrubí s košem. Ve stanici bylo odstředivé čerpadlo Sigma o výkonu 600 l/min. Důlní 

voda z II. revíru byla dvakrát čerpaná – byla vedena do zvláštní jímky na 48. patře a odtud 

na povrch. Tato voda byla čistší než voda z I. revíru, téměř vůbec neobsahovala okr, proto 

ze zvláštní jímky na 48. patře byla odčerpávána do betonových jímek na povrchu jako 

průmyslová voda a voda pro závodní lázně (Lášek 2002). 

3.4.4 Rozvod elektrické energie a stlačeného vzduchu 

Zdrojem elektrické energie byly kladenské železárny, na závod byla energie

dodávána venkovním vedením z ústřední transformační stanice u dolu č. X v Nučicích, 

kam byla přivedena venkovním vedením právě z kladenských železáren. Hlavní 

transformační stanice Chrustenického dolu, což byla budova o dvou místnostech, se 

nacházela v přízemní zděné budově s plechovou střechou  na horním nádvoří závodu. Na 

48. patře se nacházela hlavní důlní trafostanice, do které byl proud veden kabelem 

zavěšeným na boku I. vlečné jámy. Z této trafostanice byl pak veden II. vlečnou jámou 

kabel do další důlní trafostanice na 72. patře (Lášek 2002). 



Eva Kotulová: Zmapování podzemí starých důlních děl pro návrh turistické stezky

2010 28

Na nejnižším nádvoří závodu byla postavena budova kompresorovny, která však 

byla zchátralá, dřevo ve zdivu prohnilé, tak byla v roce 1950, bez přerušení provozu 

kompresorů, postavena nová zděná a prostornější budova. Postupně byly v budově 

vyměněny i původní kompresory, při ukončení provozu byly v budově celkem tři 

kompresory. Dva, jež vyrobily Vítkovické železárny a třetí kompresor byl výrobkem ČKD 

Praha. Pro zajištění výjimečné potřeby stlačeného vzduchu měl závod k dispozici také dva 

pojízdné kompresory (Lášek 2002).

3.4.5 Stručný popis dobývacích metod 

Chrustenické ložisko jako všechna barrandienská ložiska mělo typické vlastnosti 

hornin (např. vrstevnatost, proplásčitost). Jeho sedimentární původ určil základní 

podmínky pro volbu dobývací metody. Zásadní vliv tedy měly úložné poměry ložiska, 

fyzikální vlastnosti rudy, nadložních a podložních hornin, dále záleželo také na výrobních

nákladech a požadavcích hutí, hlavně týkající se kusovosti, kovnatosti a pražení rudy. 

Dobývalo se příčným pilířováním s přirozeným závalem, v malé mocnosti se od začátku 

závodu dobývalo metodou mezipatrového zavalování. Metoda příčného pilířování 

vyžadovala velké množství přípravných chodeb, postup byl poměrně složitý, vyžadoval 

velké odborné schopnosti jak lamačů, tak i techniků. Tato metoda však umožňovala velmi 

čisté vydobytí ložiska. Celé ložisko bylo vydobyto dobýváním po úklonu a z pole. To 

znamenalo, že nejvyšší patro v určitém bloku nebo sýpu bylo rubáno blíže ke svážné nebo 

sýpu a patro pod ním mělo své poruby nejméně o 15 metrů dále od svážné či sýpu než 

patro vyšší. Dobývalo se od přirozené hranice k jámě, nebo v bloku rudy od vyklínění či 

poruchy ke svážné či sýpu, také odshora dolů – vyrubané prostory vrchních pater byly 

vyplňovány závalem (Lášek 2002). 

Existovala družstva vrtačková a pilířová. Vrtačková družstva prováděla přípravu 

pro dobývání, sledné a otvírkové práce, ražení důlních děl aj. Pilířová družstva prováděla 

vlastní dobývání. Zatímco na nejvyšším patře dobývala rudu jedno či dvě pilířová družstva, 

o patro níže pod nimi dobývala rudu další jedno či dvě pilířová družstva, avšak vzdálená 

nejméně o 15 metrů od svážné než družstva nad nimi. Na dalším, nižším patře pod 

pilířovými patry razila patrovou chodbu od svážné ke hranici bloku jedno či dvě vrtačková 

družstva. Dále pak razila vrtačková družstva úplnou přípravu pro dobývání (podložní 

chodby, komínky, zvýšené přerážky, překopy v rudě). Příprava a porub ložiska 
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postupovala tedy vždy tak, že vrtačkové družstvo pokračovalo v ražení před pilířovými a 

pilířové družstvo bylo mezitím přeloženo na připravené patro z již vydobytého patra. 

V době největší těžby bylo v dole 15 pilířových družstev a 12 až 15 vrtačkových. Provozní 

technici museli dbát na to, aby pilířová družstva měla vždy včas připravená dobývková 

pracoviště (Lášek 2002). 

Vzhledem k vývoji národního hospodářství po válce a požadavku na zvýšení 

produktivity a snižování nákladů na těžbu, přišla potřeba změny dobývací metody. Jako 

první nová dobývací metoda se zkoušel porub na skládku a s ní nová technologie rubání

patrovým závalem. Tato metoda po vyzkoušení prakticky nahradila staré pilířování na 

zával. Umožňovala použít pro nakládání a dopravu rubaniny téměř vždy škrabák, později 

se začaly nasazovat i lopatové nakládače na ražení chodeb. Zavedením škrabákové 

dopravy odpadla ruční doprava pomocí vozíků po jednotlivých patrech, svážné byly 

nahrazeny dlouhými sypnými komíny vedoucími na základní patrové chodby. Nejprve se

vyrazily směrné chodby, pilíře mezi těmito chodbami nesměly být silnější než 1,5 metru, 

aby bylo zajištěno dokonalé vytěžení rubaniny po odstřelu z prostoru porubu, v druhé etapě 

se odstřelovala ruda nad stropem. Rubanina se postupně odtěžovala škrabákem a po 

vyprázdnění takto vzniklého prostoru se spustil zával (Lášek 2002). 

Zároveň zavedením nových metod a mechanizace důlních prací se usilovalo i o 

zlepšení pracovního prostředí a sice o snížení prašnosti v celém důlním provozu a zejména 

na pracovišti při vrtání, kde se zavedlo vrtání s vodním výplachem. Dalším účinným 

prostředkem proti prašnosti bylo používání separátního větrání (Lášek 2002). 

3.4.6 Úprava rudy

Na prostředním nádvoří byly stavěny pražící pece, v době dokončení výstavby 

závodu měl závod 34 pražících pecí. Pece byly vysoké sedm metrů, kapacita byla větší a 

proces pražení rudy mohl trvat déle, což působilo příznivě na propražení rudy. Pražení 

rudy je převádění uhličitanu železnatého FeCO3, který nelze hutnit, na oxidy železa Fe3O4

a Fe2O3, které jsou lehce zpracovatelné ve vysoké peci. V pražících pecích se ruda

okysličovala, ztrácela vázanou i volnou vodu, tím se stávala pórovitou, pukala a unikal z ní 

oxid uhličitý, který se oxidací uvolňoval. Ztrátou vody a uvolněním oxidu uhličitého 

ztrácela ruda asi 20 až 35 % své váhy. Na průběh pražení měly vliv přírodní podmínky, 

deštivé počasí ochlazovalo zásobu a oslabovalo žár v peci, větrné počasí zase působilo 
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prudké hoření kalů (odpadové uhelné kaly, jimiž se ruda v peci pohazovala) a vystupování 

pražícího pásma v peci příliš vysoko. Pražení v peci probíhalo ve třech pásmech, přičemž 

v prvním ohřívacím pásmu se ruda ohřála na teplotu asi 800 °C, kdy začal unikat oxid 

siřičitý a uhličitý. Ve druhém pražícím pásmu se ruda ohřívala na 800 až 1000 °C. A ve 

třetím ochlazovacím pásmu se pak ruda zchladila na 200 °C (Lášek 2002). 

Praženou rudu odtahovali pražiči, tažení prováděli tak, že pražič hákem vytahoval 

z pece kusy pražené rudy a rozprostíral je na plotnách kolem pece, aby rychleji vychladly a

ruda mohla být roztlučena a vybrány z ní hlušiny. Kusovou rudu pak nakládal vidlemi do 

košů visuté lanové dráhy a plné koše odvážel k odeslání. Drobná ruda se dávala do košů a 

odvážela k násypce do třídírny a hlušinu odváželi dva běhači v důlních vozících k výtahu a 

na odval mimo závod (Lášek 2002).

3.5 Současnost

Důl Chrustenice jako jediný z dolů v Barrandienu v roce 1995, po třiceti letech od 

ukončení těžby, znovu ožil. Stalo se tak díky společnosti pro výzkum historického 

dolování – CMA a firmy STRAND, s.r.o., dodavatele dopravníků a stavebních prvků 

z nerez oceli Chrustenice, která je současným majitelem pozemku. V současné době je důl 

zatopen až na úroveň 8. patra, ve zbylých prostorách je vybudována veřejně přístupná 

expozice historického dolování s desítky exponátů v provozuschopném stavu, mimo jiné i 

30 důlních vozíků, lokomotivy, vzduchový nakladač, vrtné soupravy a další (Lášek 2002). 

Chrustenický důl, při délce návštěvního okruhu zhruba 1 km, umožní zhlédnutí 

unikátních prostor a exponátů, které vypovídají o těžké práci horníků a lomařů 

v Barrandienu (Lášek 2002).

Vstup do dolu se dnes nachází

v oploceném areálu několika firem. Do 

dolu se vchází dopravní štolou z roku

1926, ve které je na dvoukolejné trati

ukázka tzv. řetězové dráhy. Na konci 

této štoly je sbírka důlních lomových 

vozíků z okolí,  ani jeden ze zde 

vystavených vozů však nikdy nejezdil 

Obr. 11. Vstup do dolu (foto: Ing. Tomáš Bouchal,Ph.D.).
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v tomto dole. Zdejší vozy byly buď sešrotovány, nebo zmizely beze stopy. Ukázky 

několika typů vozíků k různým druhům využití jsou na obr. 12, 13 a 16. 

Za vstupní chodbou se

nachází prostor bývalé

strojovny z roku 1926, do

něhož ústí I. vlečná jáma. 

V prostorách strojovny, kde se

dříve nacházel obrovský 

jedinečný těžní stroj k pohonu 

nekonečného lana v I. vlečné 

jámě a který byl po skončení 

těžby sešrotován, se dnes 

nachází expozice výstražných

tabulek, signálních telefonů, zvonků a sirén, elektrických přístrojů, vrtaček, dobových 

dokumentů a podobně. Do hlavní chodby 8. patra dolu tzv. Staré štoly se dostaneme 

krátkou spojovací chodbou.

br. 12. Důlní vozík (foto: Ing. Tomáš Bouchal,Ph.D.). Obr. 13. Pojízdné WC dělníků (foto: Ing. Tomáš 
Bouchal,Ph.D.).

Obr. 14. Expozice (foto: Ing. Tomáš Bouchal,Ph.D.) .
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Dále pak v odbočce 

Staré štoly se nachází

podzemní konírna pro 3 koně 

(viz obr. 15). V jiné odbočce je 

vodní jímka, tudy dříve vedlo 

hlavní odvodňovací potrubí 

z hlubiny 72. patra. Nad touto

vodní jímkou je pomocný

větrací komín, který zde 

udržuje čerstvý vzduch. Stará 

chodba v podloží ložiska vede až ke vzdálené Staré šachtě. Tato část, zpřístupněná v roce 

1998, je zajímavá zejména krápníkovou výzdobou štol v okolí. Návštěvníci mohou dále 

vidět např. funkční pracoviště na čelbě – vrtací soupravu, vzduchový nakladač s hutníkem, 

pracoviště střelmistra a jiné (Lášek 2002). Součástí prohlídky je i jízda důlním vlakem, 

který lze vidět vzadu na obr. 16 . 

Za zmínku stojí také sportovní využití

dolu pro hloubkové ponory a zkoušení

potápěčských dýchacích směsí. Důl je zpřístupněn 

potápěčům báňských záchranných služeb, 

požárních jednotek, policie a České speleologické 

společnosti. Velká výhoda je ta skutečnost, že 

zatopený prostor sousedí s kolejištěm a tak si 

zájemci o potápění mohou svou nelehkou 

techniku převézt vozíky (viz obr. 16). 

Obr. 15. Konírna v dole (foto: Ing. Tomáš Bouchal, Ph.D.).

Obr. 16. Vozík na přepravu potápěčské techniky 
(foto: Ing. Tomáš Bouchal,Ph.D.) .
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V dnešní době jsou zatopené prostory mapované a tyto informace zpracované do 

podoby, jak je ukázáno na obr. 17.

PROSTORY DŮLNÍ EXPOZICE CMA 

SMĚR PRVNÍHO OBJEVENÉHO PROPLAVÁNÍ MEZI OBJEMA 
STROJOVNAMI 23. 5. 1998 – ZÁHUMENSKÝ + ENČEV 

Obr. 17. Schéma zatopených prostor dolu - upraveno (zdroj: provozovatel dolu).

15. 5. 1999
HAŠA + ZÁHUMENSKÝ (- 110 m)
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4. Návrh turistické a naučné stezky 

Nutno podotknout, že prohlídka expozice historického dolování chrustenického

ložiska s desítky exponátů v provozuschopném stavu je pěkná a velmi zajímavá, přesto by 

pro návštěvníky mohla být ještě zajímavější. Je mně známá skutečnost, že expozice si ani 

teď na sebe „nevydělává“ a tak je celý provoz dotován nadšenci o tuto lokalitu. Podle 

mého názoru návštěvníky nejvíce zaujme autentičnost. Proto bych turistickou a naučnou 

stezku postavila na zcela autentické prohlídce s využitím již zmíněných exponátů 

v provozuschopném stavu, což přímo nabádá k tomu, aby byly návštěvníkovi ukázány 

v provozu. Myslím si, že „podívat se, jak to přesně bylo“ je právě to nezajímavější. 

Navrhuji tedy

rozšíření ukázek technického 

vybavení (vrtáky, nástroje,

zabezpečení dolu) přímo 

v dole s ukázkou například 

vrtáku v provozu, dalším

zajímavým prvkem by mohla

být aplikace figurín dělníků 

při práci přímo do dolu. Dále 

by bylo vhodné odstranění 

zavaleného průchodu a rozšíření prohlídky o původní průchod. Zával, který rozdělil 

původní chodbu  je na obr. 18. 

Při návrhu stezky je třeba si uvědomit, zda stezka bude určena pro laickou 

veřejnost, nebo naopak pro veřejnost odbornou. Z tohoto důvodu navrhuji 2 varianty 

okruhů. Pro odbornou veřejnost, případně i exkurze škol více podrobnější průvodcovský 

výklad, se zaměřením i na geologii a Barrandien, rozdílné typy mechanizace a podobně. 

Všechny tyto dispozice v dole jsou a také průvodci jsou nadšenci, kteří dokáží o dole a celé 

lokalitě vykládat dlouhé hodiny. Musí to však směřovat k posluchačům, kteří o toto téma 

mají zájem. Toto by nebylo vhodné zejména pro druhý okruh návštěvníků a to – laickou 

veřejnost, zejména pro rodiny s dětmi, školní výlety základních škol a podobně. Pro tuto 

skupinu navrhuji méně odborný výklad a nepříliš podrobný průvodcovský výklad se 

zábavnými odlehčujícími prvky (viz obr. 13), obohacený například o zajímavé historky, 

Obr. 18. Zával (foto: Ing. Tomáš Bouchal, Ph.D.).
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případně pro zpestření prohlídky navrhuji „vtáhnout“ návštěvníky přímo do děje. Vyvolat 

v nich pocit, že právě oni se jdou účastnit těžby, a to tak, že bych je vybavila potřebnými 

autentickými pomůckami jako například kombinézou, holínkami, přilbou, baterkou…  

Část prohlídky by měli 

návštěvníci absolvovat za úplné tmy, 

dále pak pouze za světla z vypůjčených 

baterek. Také navrhuji, aby si

návštěvník vyzkoušel obsluhu některých 

exponátů, které by se nacházely přímo 

v dole a bylo by to z bezpečnostních 

důvodů možné. Pro zájemce o 

vyzkoušení jaká byla práce těžká, 

navrhuji i zkoušku přímo v reále. Mohlo by to vypadat nějak podobně jako zinscenovaná 

fotografie na obr. 19.

Vzhledem k tomu, že

při prohlídce návštěvník 

navštíví také konírnu, bych

pro zvýšení autenticity

navrhovala odstranění závalu 

u konírny (viz obr. 20) a

následně zavedení živého 

koně do dolu. Zajisté by se 

jednalo o oživení prohlídky,

přesto že ne vždy by měl kůň 

v dole pozitivní ohlas, také nejsem zastáncem zvířat v dole, a proto by průvodce 

návštěvníky seznámil s tím, jak to bylo dříve, než koně nahradily stroje a také se 

skutečností, že koně se v dolech měli lépe než na povrchu, což ne každý ví. Koně v dolech 

byli dobře živeni, pravidelně kontrolováni veterinářem a nikdy nepracovali více, než měli. 

Nakonec navrhuji vybudovat přímo v dole posezení, kde by se návštěvník mohl 

občerstvit, myslím si, že by zavedení „podzemní kantýny“ bylo pro návštěvníky velmi 

atraktivní a neobvyklé.

Obr. 20. Zával u konírny (foto: Ing. Tomáš Bouchal, Ph.D.).

Obr. 19. Práce v dole (foto: Ing. Tomáš Bouchal, Ph.D.).
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Na obrázku 21 můžeme vidět plán návštěvního okruhu Chrustenické šachty 

s vyznačením současných expozic.  

Obrázek 22 je návrh obohacení návštěvního okruhu o další vhodné exponáty a 

prostory.

nda

ladna - výstavka zařízení pro důlní těžbu, záchranné přístroje apod. 
vá strojovna – technické zařízení, mineralogicko – geologická ukázka nerostů
vá strojovna – dobové fotografie
nírna – ukázka dobových fotografií práce koní v dole
počívárna – několik dobových kusů představující místnost pro přestávku
ázka skladu trhavin
rá strojovna – dobové fotografie

Obr. 21. Plán současného návštěvního okruhu Chrustenické šachty 
(zdroj: provozovatel dolu).

da

Rozšíření ukázek technického vybavení
Odstranění závalu u konírny a zavedení koně do dolu
V tomto prostoru se napravo hromadí při tání v jímce voda s pH 5,5 – 
rozšířit o výklad průvodce, proč se to tak děje
Částečné odstranění závalu a následně ukázky např. historické těžby 
Zavedení „podzemní kantýny“
Prostor využít jako dobovou místnost
Odstranění závalu a vytvoření původního průchodu

Obr. 22. Návrh  návštěvního okruhu Chrustenické šachty (zdroj: provozovatel dolu). 
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5. Závěr 

Na závěr bych se ráda zmínila o zajímavostech v okolí, které by návštěvník 

Chrustenické šachty mohl v případě zájmu navštívit.  

Podle mého názoru má Karlštejnsko co nabídnout a není to jen slavný gotický hrad

Karlštejn, jenž je hradem Karlštejnska. Za zmínku stojí další kulturní památky sahající

svou historií do počátku dějin a sice Tetín a Svatý Jan pod Skalou. Dále pak Koněpruské 

jeskyně, lomy Amerika, údolí Kačáku a Berounky, NPR Karlštejn a Koda, což jsou 

neopakovatelné přírodní krásy. Nalezneme zde i další technické památky, které nás vrací 

do let minulých jako například Skanzen Solvayovy lomy, Mlýn u Veselých. Milovníci 

přírody si zde určitě přijdou na své, neboť více jak třetinu území tvoří CHKO Český kras. 

Krajina svou mnohotvárností okouzlí snad každého, vápencový podklad je rozryt

krasovými kaňony, roklemi a provrtán jeskyněmi. Najdeme zde také řadu muzeí, například 

Muzeum Betlémů, Muzeum voskový figurín, Muzeum hodin, Muzeum pravěku, 

Automuseum Praha. Nakonec se zmíním o množství turistických stezek pro pěší, neboť 

regionem Karlštejnsko prochází hustá síť značených turistický cest, přičemž většina 

prochází CHKO Český kras (internet 17). 

To byla jen malá ochutnávka toho, co vše nalezneme v turistickém regionu

Karlštejnsko. Více a podrobněji by se mohla tímto krásným regionem zabývat jiná 

bakalářská práce. 
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