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Summary  

The topic of this bachelor thesis is the history, use and more detailed presentation 

one of the best known minerals - halite. The thesis begins with a general characteristic of 

the raw material from the mineralogical point of view. It also describes especially its 

physical and chemical properties. There are many deposits of this mineral throughout the 

world, which have been in operation for many years and some of them have become tourist 

attractions. Rock salt has been used by man virtually since its inception and it is used for 

various purposes, which are also described in this work. In the final part of the thesis, there 

is a three-day tour itinerary for secondary school students prepared from the perspective of 

geo-tourist.  

Keywords: mineral, halite, history, deposit, technical excursion 

 

Anotace 

Tématem této bakalářské práce je historie, vyuţití a bliţší obeznámení s jedním 

z nejznámějších minerálů - halitem. Práce začíná obecnou charakteristikou této suroviny 

z hlediska mineralogického a popisuje hlavně její fyzikální a chemické vlastnosti. Ve světě 

existuje mnoho loţisek tohoto nerostu, která jsou jiţ v dlouholetém provozu a některá 

z nich se stala turistickými atrakcemi. Sůl kamennou člověk vyuţívá prakticky od svého 

počátku a uţívá ji k různým účelům, které jsou popsané v této práci. Z pohledu 

geoturistického je v závěru bakalářské práce připraven itinerář třídenní exkurze pro 

studenty střední školy.  

Klíčová slova: minerál, halit, historie, loţisko, odborná exkurze 



 

Obsah 

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

2 HALIT – OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ............................................................. 2 

2.1 Zařazení halitu do mineralogického systému .......................................................... 2 

2.2 Základní vlastnosti halitu ........................................................................................ 3 

2.2.1 Fyzikální vlastnosti .......................................................................................... 3 

2.2.2 Chemické vlastnosti ......................................................................................... 4 

3 SVĚTOVÁ LOŢISKA HALITU ................................................................................. 5 

3.1 Genetické typy loţisek ............................................................................................ 5 

3.1.1 Fosilní ložiska .................................................................................................. 5 

3.1.2 Přechodní typ ložisek ....................................................................................... 7 

3.1.3 Recentní ložiska ............................................................................................... 8 

3.2 Světoví producenti soli .......................................................................................... 10 

3.3 Významná evropská loţiska .................................................................................. 11 

3.3.1 Solivar u Prešova ........................................................................................... 11 

3.3.2 Zbudza ............................................................................................................ 12 

3.3.3 Wieliczka ........................................................................................................ 12 

3.3.4 Bochnia .......................................................................................................... 14 

3.3.5 Hallstatt ......................................................................................................... 15 

4 HISTORIE TĚŢBY A VYUŢITÍ HALITU ............................................................. 16 

4.1 Úloha soli v průběhu dějin .................................................................................... 16 

4.2 Kelti a solné stezky ............................................................................................... 17 

4.3 Sůl v náboţenství .................................................................................................. 18 

4.4 Sůl a člověk ........................................................................................................... 20 

4.5 Léčivé účinky kamenné soli .................................................................................. 21 

4.6 Těţba soli .............................................................................................................. 22 

4.6.1 Prešov ............................................................................................................ 22 

4.6.2 Zbudza ............................................................................................................ 22 

4.6.3 Wieliczka ........................................................................................................ 22 



 

4.7 Vyuţití soli ............................................................................................................ 23 

4.7.1 Potravinářství ................................................................................................ 23 

4.7.2 Chemický průmysl .......................................................................................... 24 

4.7.3 Ostatní využití ................................................................................................ 24 

5 ODBORNÁ EXKURZE ............................................................................................. 26 

5.1 Plán odborné exkurze ............................................................................................ 26 

5.1.1 Časový plán exkurze ...................................................................................... 29 

5.1.2 Kalkulace ceny ............................................................................................... 29 

5.2 Popis navštívených míst ........................................................................................ 30 

5.2.1 Sádrovcové ložisko v Kobeřicích ................................................................... 30 

5.2.2 Solný důl Wieliczka ........................................................................................ 31 

5.2.3 Technické muzeum Solivar u Prešova ........................................................... 33 

5.2.4 Kostel svatého Jakuba v Levoči ..................................................................... 38 

5.2.5 Sivá Brada, Spišské Podhradie ...................................................................... 39 

5.2.6 Hornické muzeum v Gelnici ........................................................................... 40 

5.2.7 Národní hřbitov v Martině ............................................................................. 43 

5.2.8 Korňanský ropný pramen ............................................................................... 44 

6 ZÁVĚR ........................................................................................................................ 45 

Seznam pouţité literatury ................................................................................................. 46 

Knižní zdroje ................................................................................................................. 46 

Elektronické zdroje ....................................................................................................... 47 

Jiné zdroje .................................................................................................................... 49 

Seznam obrázků ............................................................................................................... 50 

Seznam tabulek ................................................................................................................ 52 

Seznam map ..................................................................................................................... 52 

 

 

 



 

Seznam pouţitých zkratek 

€  euro 

CHKO  chráněná krajinná oblast 

PLN  polský zlotý 

PVC  polyvinylchlorid 

UNESCO Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu 

VŠB - TUO    Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava



Tereza Zniszczol: Historický význam halitu 

 

2014  1 

 

1 ÚVOD 

 Téma bakalářské práce je věnováno halitu. Sůl provází člověka uţ téměř               

od počátku civilizace. Lidé ani netuší, ţe sůl nás prakticky provází celý ţivot. Od dětství 

v podobě pohádek aţ po dospělost v souladu s průmyslem a dalším vyuţitím. Kaţdý den, 

aniţ by si to lidé uvědomovali, přijdou do styku se solí. Nachází ji například v potravinách, 

kdy v dnešní době téměř kaţdá potravina obsahuje patřičné mnoţství soli.  

 Jedním z cílů této práce je přiblíţit základní informace o halitu z mineralogického 

hlediska. Tento minerál se jiţ od počátku lidstva uţívá jako nerostná surovina. V průběhu 

historie byla těţena mnohá loţiska po celém světě. Tato práce je také zaměřená                          

na historická i současně známá loţiska v Evropě, takovým příkladem je loţisko                         

ve Wieliczce, které dnes slouţí jako geoturistická zajímavost. 

Historickému významu soli je věnována další část práce, ve které jsou popsány 

dějiny těţby tohoto minerálu. Význam soli v historii objevujeme také z hlediska 

ekonomiky, kdy jiţ v dávných dobách byly některé obchodní stezky, zvané „solné stezky“, 

vyuţívány k výměnnému obchodu. V současnosti je sůl mnohem více vyuţívána neţ 

v historii, je potřebná pro téměř kaţdou domácnost jako potravinářská sůl nebo jako 

speciální sůl do myček, koupelová sůl či doplněk domácího vybavení. V přírodě                

je nezbytná jako krmná sůl pro lesní zvěř, dále pro úpravu vody nebo se vyuţívá 

k dekoraci solných jeskyň.  

Některá historicky známá loţiska slouţí dnes jako turistická atrakce, o čem se lze 

přesvědčit v poslední části práce. Je zde sestaven itinerář třídenní odborné exkurze, která 

má za cíl navštívit některé významné lokality v České republice, Polsku a na Slovensku. 

Tato exkurze je připravena pro studenty střední průmyslové školy chemické. 
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2 HALIT – OBECNÁ CHARAKTERISTIKA 

2.1 Zařazení halitu do mineralogického systému  

Halit pochází z řeckého slova halos – moře. Český název pro halit je sůl kamenná. 

Sůl pochází z latinského slova sal. (Kuţvart 1984) 

Halit patří do kategorie minerálů. Značka je NaCl. Spadá do třídy halogenidů          

a do oddělení jednoduchých halogenidů. Halogenidy se nacházejí v rozpuštěném stavu 

v mořské vodě a dělí se do skupin například miersitu, halitu, salmiaku, kalomelu.             

Do skupiny halitu patří halit, sylvín, chlorargyrit, bromargyrit, carobbiit, villiaumit.     

(Bernard et al. 1992) 

Základní morfologickou strukturou halitu je hexaedr (obr. č. 1), tudíţ se řadí         

do kubické krystalové soustavy (obr. č. 2). Halit můţe tvořit kusové, hrubozrnné i vláknité 

agregáty. (Kouřimský 1958) 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Obr. č. 2 Schéma krystalové struktury 

(Bernard et al. 1992) 

Obr. č. 1 Typický krystalový tvar 

halitu - hexaedr (autor 2013) 
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2.2 Základní vlastnosti halitu 

2.2.1 Fyzikální vlastnosti 

Halit podle Mohsovy stupnice tvrdosti má číslo 2. Rýpe se nesnadno nehtem, barva 

vrypu je bílá. Hustota halitu je 2,16 g/cm
3
. Bod tání = 800 °C. V pevném stavu je sůl 

relativně měkká a má dokonalou štěpnost podle ploch krychle. Lesk je skelný,                       

a to na zrnitých agregátech a někdy můţe být poněkud mastný. (Bernard et al. 1992) 

Krystaly soli jsou v čisté podobě bílé, to znamená bezbarvé a dobře průhledné   

(obr. č. 3). Barvu získává kamenná sůl z příměsí (Bernard et al. 1992). Například modré 

zbarvení soli (obr. č. 3) vzniká tím, ţe krystaly soli lámou zvláštním způsobem světlo. 

Modré zbarvení je ovšem jen optický klam (Wolframová 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3 Ukázky zabarvení halitu: nalevo čirý (Sicílie), napravo modrý (Nové Mexiko), (internet 8) 
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Oranţové aţ načervenalé zabarvení způsobují oxidy ţeleza, například malé 

částečky hematitu. Růţové zbarvení halitu je neobvyklé (obr. č. 4), způsobují ho řasy. 

Růţová sůl měla v minulosti svůj význam, nechyběla na carské tabuli. Tato              

„carská sůl“ byla výjimečná svou krásnou barvou, ale i lahodnou chutí, připomínala údajně 

fialky. Růţově zbarvené krystaly halitu pocházející ze solných jezer můţeme najít              

i v USA. Méně atraktivní zbarvení soli je šedé, coţ je vyvolané částečkami ţivce nebo jílu. 

Hnědý nebo černý odstín vzniká následkem působení organických látek.          

(Wolframová 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Chemické vlastnosti 

V halitu je obsaţeno Na = 39,3 % a Cl = 60,7 %. Pod tlakem se halit deformuje      

a ve vodě se rozpouští. Je slabě hygroskopický (pohlcuje vzdušnou vlhkost) a velmi slabě 

vede elektrický proud (Bernard et al. 1992). Prvek Na barví plamen do ţluté barvy.           

U některých nerostů dochází k barvení plamene po vsunutí vzorku do plamene, ovšem jiné 

nerosty se musí nejprve ovlhčit kyselinou. Nejčastěji se pouţívá zředěná kyselina 

chlorovodíková, HCl (Wolframová 2001). 

Obr. č. 4 Ukázka růžově zabarveného halitu (Searles Lake, USA), (internet 2) 
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3 SVĚTOVÁ LOŢISKA HALITU 

3.1 Genetické typy loţisek  

Vycházejíc z práce Kuţvarta (1984) a Havelky (1989) jsou v práci pro větší 

přehlednost loţiska seřazena podle jejich vzniku a rozdělena do tří hlavních typů: 

3.1.1 Fosilní loţiska  

Mezi významná loţiska soli fosilního typu patří například na Slovensku Solivar      

u Prešova a Zbudza - Michalovce. V Rakousku je to Hallstatt, v Polsku Wieliczka, 

Bochnia a v Německu Stassfurt.   

Mezi fosilní loţiska můţeme řadit:  

Evapority vznikají odpařením mořské vody za teplého a suchého klimatu (obr. č. 5).      

Teorie vzniku evaporitů jsou jednotné, ovšem se různí v názorech, v jakých rozměrech      

a v jakém prostředí se tak stalo.  

Nejprve tuto teorii rozebral Lyell (1865), který předpokládal vznik evaporitů         

ve vnitrozemském jezeře, nebo v laguně spojené s oceánem. Dále existuje Ochseinova 

hrázová teorie, která vysvětlovala velkou mocnost loţisek evaporitů (Stassfurt 490 m) 

usazováním v laguně, oddělené od moře písčitým valem s průlivem, kterým se občas        

do laguny dostávala čerstvá mořská voda. Další jezerní teorie, kterou Walther (1903) 

vysvětloval nepřítomnost zkamenělin v loţiskách evaporitů sedimentací solí 

v bezodtokových mělkých jezerních pouštních pánvích s plochým hlinitým dnem, zcela 

prostých ţivota. (Kuţvart 1984) 
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Zvrstvená loţiska jsou výsledkem chemické sedimentace v pánvích vzniklých 

epeirogenetickými pohyby na platformách nebo v příkopových propadlinách                     

při kontinentálních okrajích za specifických podmínek. Vznikala od prekambria po terciér, 

zvláště v permu a neogénu, nejméně však v karbonu. (Kuţvart 1984)  

Solné dómy jsou stratiformní a diapirová loţiska, která se rozkládají i na plochách několika 

set tisíc km
2
 a mohou dosahovat mocnosti aţ několika stovek metrů. V mnoho solných 

pánvích proniká halit do nadloţních vrstev ve formě diapirů (solných pňů – dómů),            

(obr. č. 6). Sůl se z loţisek těţí hornicky jako kusová sůl v hlubinných, vzácně 

povrchových dolech. Získává se také odpařením z čerpaných solanek. Největší akumulace 

loţisek halitu typu solných pňů lze nalézt v USA ve státech Louisina – Texas. V oblasti 

Gulf Coast Basin, která je vyvinuta na ploše 460 tisíc km
2
 se vyskytuje 143 solných dómů. 

(Havelka 1989) 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 5 Schéma vzniku evaporitového ložiska v polouzavřené pánvi spojené s otevřeným mořem (internet 4) 
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3.1.2 Přechodní typ loţisek 

Jako přechodní stav mezi fosilními a recentními loţisky je nutno uvést solanky. 

Mohou být podzemní (v podobě podzemních vod), podpovrchové (díky vyluhování 

solných loţisek) a také povrchové (v podobě roztoků, získaných například odpařováním 

mořské vody). (Kuţvart 1984) 

Podle Kuţvarta (1984) jsou solanky mineralizované podzemní vody, které obsahují 

maximálně do 26,5 % soli. Mohou to být pohřbené mořské vody při sedimentaci nebo 

meteorické vody, které získaly svůj obsah rozpuštěných látek při průchodu atmosférou, 

horninami a zvětralinovým pláštěm. Solanky lze rozdělit na chloridové, síranové, 

karbonátové, smíšené, křemičité, borátové, nitrátové, fosfátové a na kyselky.  

 

 

 

Obr. č. 6 Solný diapir (peň) prorážející roponosné vrstvy miocenního a pliocenního stáří (internet 4)                       

 (H – hevet, M – meot, P – pont, D – dák, L – levant) 
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Přírodní solanky jsou vody vycházející z hornin, které obsahují sůl. Během tohoto procesu 

se sůl rozpouští a vzniká přírodní solanka. Je známo, ţe solanky ze starších a hlouběji 

poloţených vrstev jsou koncentrovanější. (Kuţvart 1984)  

Umělé solanky vznikají zavedením vody do loţiska nepropustným vrtem, do kterého         

je spuštěno potrubí. Voda se vpustí potrubím a solanka stoupá na povrch mezikruţím mezi 

paţnicí (plastová roura) a potrubím nebo obráceně. Existuje také další způsob, kdy jeden 

vrt můţe slouţit jako vpouštěcí a jiný jako čerpací. Solanka, která je vyčerpaná na povrch 

se můţe vyuţít v chemickém průmyslu. (Kuţvart 1984) 

 

3.1.3 Recentní loţiska 

Dalším typem jsou recentní loţiska, nejvýznamnější je záliv Kara Bogaz Gol          

v Kaspickém moři nebo také Mrtvé moře v Izraeli. Recentní loţiska jsou podle práce 

Kuţvarta (1984) rozděleny a upraveny následovně: 

Moře a oceány, ve kterých je rozpuštěno 18 mil. km
3 

soli kamenné (tab. č. 1). V suchých 

oblastech v umělých nebo přirozených mělkých pánvích lze sůl, stejně jako ze slaných 

jezer, získávat jako solární sůl. Slaná voda se ve speciálních nádrţích nechá odpařit, 

zavede se do druhé nádrţe, kde se usadí část sulfátu Ca a karbonáty Ca, Mg, Fe, roztok     

se zavede do produktivní nádrţe, kde se usadí na dně CaSO4 a vzápětí NaCl. Jeden tento 

cyklus trvá několik měsíců aţ let.  

Jezera s rozpuštěnými chloridy, sulfáty a karbonáty mohou být zbytky mořských pánví 

(ilmeně), nebo svou mineralizaci získali díky solinosným horninám v okolí          

(kontinentální jezera). Pořadí výskytu solí v kontinentálních jezerech                                    

(halit – mirabilit – thenardit) se liší od pořadí fosilních solných loţisek                        

(anhydrit – sádrovec – halit – draselné a hořečnato – draselné soli).  
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Tab. č. 1 Zastoupení solí v mořské vodě a v evaporitech (Kužvart 1984, částečně upraveno autorem) 

Chemický obsah Obsah v 1 litru 

mořské vody 

(cm
3
) 

Průměrný obsah 

v evaporitu 

(cm
3
) 

 

Obsah v 1 500 m 

mocné vrstvě 

mořské vody 

(m) 

MgCl2 1,48 0,02 2,20 

KCl 0,43 0,23 0,65 

MgSO4 0,94 0,30 1,41 

CaSO4 0,59 4,29 0,89 

NaCl 12,87 10,89 19,31 

CaCO3+CaMg(CO3)2 0,06 1,04 0,18 

 

Playas jsou jezerní pánve se solnými jílovitými – písčitými sedimenty, které leţí v aridních 

oblastech. Jsou zvláště hojná v celé jihozápadní části USA a v Mexiku. V období dešťů 

jsou soli v roztoku v jezerní vodě, která v období sucha vysychá a zanechává po sobě kůru 

sloţenou ze solí.  
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3.2 Světoví producenti soli 

Loţiska soli lze nalézt v téměř všech zemích světa (tab. č. 2). Ovšem Japonsko       

a skandinávské země musejí pro svůj chemický průmysl sůl dováţet. Loţiska chybějí 

pravděpodobně i v Antarktidě. (Kuţvart 1984) 

Mezi hlavní producenty soli v permu patří Anglie, Holandsko, Německo, Polsko. 

V triasu se těţí sůl v Německu, Rakousku, Švýcarsku. Z jury ve střední Asii, Kuvajtu, 

Adenu, na Kubě, v Chile. Z křídy v USA (Florida), Mexiku, Brazílii, Angole, Maroku, 

Libyi, Nigérii. Z eocénu v USA (Green River Basin), Maroku, Íránu. Z oligocénu             

ve Španělsku, Francii, Německu, Turecku, Íránu, Iráku. Z miocénu v Česku a Slovensku, 

Polsku, Střední Asii, Jerevanu, Nachičevanu, na Kypru, ve Španělsku, Turecku, Alţírsku, 

Maroku, Egyptě, Súdánu, Iráku, Íránu, Sýrii, Jordánsku. Z pleistocénu v USA (Kalifornie, 

Nevada), Mexiku, Izraeli. Solární sůl se získává hlavně ve Francii, Portugalsku, Španělsku, 

Itálii, Řecku, Bulharsku, tudíţ v zemích se suchým klimatem. Čtvrtina evropské soli se těţí 

jako kusová sůl, zbytek se získává ze solanek. (Kuţvart 1984) 

 

Tab. č.  2 Celková světová produkce halitu v první polovině 80 let (v Mt), (Havelka 1989) 

Rok 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Produkce 169 172 163 159 171 170 

 

V dnešní době je sůl těţena ve více neţ 120 zemích. Výše světové těţby dosáhla 

v roce 2005 asi 225 mil. tun.  Mezi nejhlavnější producenty patří USA (20 %),              

Čína (17 %), Německo (8 %), Indie (7 %) a Kanada (6 %). (Starý et al. 2007) 
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3.3  Významná evropská loţiska 

3.3.1 Solivar u Prešova 

Jako první významné loţisko halitu je vybráno Solivar u Prešova (obr. č. 7), je také 

blíţe popsáno v kapitole č. 5.  

Autoři Kraus s Kuţvartem (1987) i Havelka (1989) ve svých pracích označují 

Solivar u Prešova, jako starší solný obzor. Loţisko je situováno východně od Prešova        

na ploše zhruba 25 km
2
 v hloubkovém rozmezí 150 aţ 800 m. Podle 

mikropaleontologických kritérií se řadí do karpatu. Loţisko je tvořeno asi 200 m mocným 

souvrstvím slínovců (vápenec, jílovec) s čočkovitými polohami solných brekcií a solným 

jílovcem. 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 1 – aluvium, 2 – břidlice a pískovce centrálního karpatského flyše (eocén), 3 – jílovce s vložkami 

pískovce (eggenburg), 4 – 7: karpat, 4 – vápnitý jílovec, 5 – solná brekcie, 6 – vápnitý jílovec s anhydritem,  

7 – vápnitý jílovec (nadložní) 

 

 

 

Obr. č. 7 Geologický řez solným ložiskem Solivar – Soľná Baňa u Prešova (Havelka 1989) 
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3.3.2 Zbudza 

Loţisko Zbudza, které se vyskytuje severozápadně od Michalovců (obr. č. 8),        

je tvořeno dvěma čočkami o směrné délce přes 3 km a šířce přes 1,5 km. Mocnost 

loţiskových čoček kolísá od 5 do 180 m (Kraus, Kuţvart 1987). Nejčistší polohy halitu,    

při podloţí čoček, dosahují mocnosti 20 – 30 m (Havelka 1989). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 1 – aluvium, 2 – 6: baden, 2 – vápnitý jíl s polohami pískovce (rotaliová zóna), 3 – vápnitý jíl 

(bolivino – buliminová zóna), 4 – kamenná sůl, 5 – sádrovec, 6 – vápnitý jíl (spiroplectaminová zóna) 

 

3.3.3 Wieliczka  

Dalším významným loţiskem je Wieliczka (obr. č. 9) v Polsku nedaleko Krakowa. 

Také je dále zmíněno v kapitole č. 5. Uspořádání loţiska je dvoudílné, v horní části         

má podobu skalních bloků a ve spodní části je vrstevnaté (Bednářová 2000). Délka 

solinosného pásma je 6,5 km a báze hlubinné těţby je 350 m pod povrchem            

(Kuţvart 1984). 

 

Obr. č. 8 Geologický řez ložiskem halitu Zbudza (Kraus, Kužvart 1987) 
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Legenda zde není uvedena, jelikoţ geologický řez pochází z 19. století a nebylo 

moţno přeloţit dané informace ze staropolštiny do češtiny. Pro větší přehlednost je zde 

uveden i současný geologický profil loţiska ve Wieliczce (obr. č. 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 9 Geologický řez z roku 1824, autorem je J. Hrdinę (Hanik et al. 1988) 

 

Obr. č. 10 Geologický profil ložiska (internet 5) 
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3.3.4 Bochnia 

Materiály k této kapitole, získané po konzultaci s Wojciechem Gawrońskim                  

a Józefem Charkotim, byly přeloţeny z polštiny do češtiny otcem Dariuszem Sputem 

z farnosti Ostrava – Kunčičky. 

Loţisko Bochnia leţí nedaleko města Krakowa (obr. č. 11). Nad loţiskem              

se rozprostírá historické město Bochnia. Toto loţisko má tvar nepravidelné čočky.         

Jeho délka je okolo 3,5 km, maximální šířka do 200 m a hloubka 468 m. Sůl je zde uloţena 

zhruba od 60 m, je šedě zbarvená a hrubozrnná, mohou ji tvořit částečky pískovce, 

slepence a jílovce. (Jodlowski et al. 1988) 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 11 Ložisko Bochnia (Jodlowski et al. 1988) 

Legenda: 1 – czwartorzed, 2 – warstwy grabowieckie, 3 – warstwy chodenickie (nadsolne), 4 – zloze soli 

kamiennej (ewaporaty facji chlorkowej), 5 – ewaporaty facji siarczanowej (gips i anhydryt), 6 – warstwy 

skawinskie (podsolne), 7 – kréda górna (paleogen), 8 – flisz brzegu Karpat, 9 – kréda podloza formacji 

solonosnej, 10 – uskoki 
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3.3.5 Hallstatt 

Loţisko Hallstatt se nachází mezi severními Alpami mezi Innsbruckem a Vídní 

(obr. č. 12). Loţisko je zhruba 3 km dlouhé a 670 m široké. Vytvořilo se před 250 mil. let 

v zátokách a lagunách pramoře Tethys. Toto loţisko vyniká obsahem sodných a draselných 

solí. Tvoří zhruba 62 % kamenné soli, zbytek tvoří hlíny, anhydrit a jiné sulfatické soli. 

(internet 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

V oblasti Solné komory v Hallstattu se zřejmě začal poprvé halit těţit. Další 

zajímavostí je, ţe v Hallstattu byly nalezeny pozůstatky keltské civilizace (obr. č. 13). 

(internet 3) 

 

 

 

 

 

Obr. č. 12 Hallstatt (internet 3) 

Obr. č. 13 Pozůstatky keltské civilizace v Hallstattu (internet 3) 
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4 HISTORIE TĚŢBY A VYUŢITÍ HALITU 

4.1 Úloha soli v průběhu dějin 

Sůl pouţívá lidstvo od nepaměti. Dá se říci, ţe nás sůl provází jiţ od dětství, 

například v pohádce „Sůl nad zlato“, kde královská dcera Maruška přirovná velikost své 

lásky k otci k významu obyčejné soli. Krále toto přirovnání k soli rozhněvalo                      

a Marušku vyhnal. Také nakázal všechnu sůl v zemi zničit. Později ovšem zjistil, ţe bez 

soli se ţít nedá a uznal, ţe jeho dcera Maruška měla pravdu. 

Nejstarší těţba soli je doloţena z třetího tisíciletí př. n. l. z Číny. Kolem roku    

1000 př. n. l. se tak s vynaloţením mnoha sil a s nejjednoduššími nástroji těţila kamenná 

sůl v rakouském Halleinu a čínské provincii S´čchuan (Kuţvart 1984). Dobývání kamenné 

soli však bylo v pravěku a antice spíše výjimkou, protoţe se nedostávalo potřebného 

technického vybavení. Mnohem snadnější bylo získávat sůl z moře. Mořská voda             

se odpařovala na slunci ve speciálně vybudovaných nádrţích. V severní Africe u solných 

jezer v poušti bylo moţné krystaly doslova sklízet. Na severních pláních, kde nebylo 

dostatečné mnoţství sluneční energie, se v případě potřeby získávala sůl z popela 

rostlinných částí (potaše), (Wolframová 2001). 

Sůl také byla předmětem výměnného obchodu, a to uţ v době kamenné. Solné 

stezky, které jsou dále zmíněny v další podkapitole, protkávaly starověký svět Indie po 

Mrtvé moře. Sůl slouţila i jako platidlo. Caesarovi legionáři dostávali část své odměny 

v podobě soli (salarium). (Kuţvart 1984) 
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4.2 Kelti a solné stezky 

Keltové se obecně spojují s dobou halštatskou. Doba halštatská svůj název přijala 

od hornorakouského městečka Hallstattu v Solné komoře. Halštatská kultura se začala 

rozvíjet z kultur popelnicových polí (pohřebiště) na horním toku Dunaje. Počátkem           

7. století př. n. l. se keltská civilizace přes Německo a Francii rozšířila na západ. Začátkem              

6. století př. n. l. překročili Pyreneje a obsadili více neţ polovinu Iberského poloostrova. 

(Haywood 1998) 

Hallstatt se stal obchodním střediskem hlavně kvůli místní těţbě soli. Odtud bylo 

spojení na jih do Itálie, ale i na sever aţ do Čech. Důleţitým překladištěm soli z Hallstattu 

a z Halleinu - Dürrnbergu se stal na Dunaji dnešní Linec (Filip 1995). Solná stezka, zvaná 

„Via Salaria“ (mapa č. 1), slouţila k přepravování mořské soli ze solných zahrad v Ostii 

přes Apeniny aţ k Jadranu (internet 9). 

Nezvykle oţily alpské přechody, které byly jiţ dříve pouţívané. Cesty z Itálie 

postupovaly od Lago Maggiore na italskou stranu Alp (Sesto Calende, Bellinzona)         

přes svatý Gotthard a Spluţský průsmyk a stáčely se do Švýcar a do rýnského údolí. Stejně 

byl vyuţíván směr přes Taury na řeku Salici nebo přes Glockner na řeku Drávu 

(Rakousko). (Filip 1995) 

Nejstarší trasa, známá jako „Zlatá stezka“, vedla ze Starých Prachatic do Pasova 

(Bavorsko). Pro hospodářské kontakty Čech a Moravy měla mimořádný význam také 

stezka podél říčky Loučné a Třebůvky u Moravské Třebové. Trasy keltských stezek přes 

Šumavu navazovaly na vyuţívání řeky Vltavy. (Waldhauser 2012) 

Před lety byly na Sahaře v provozu solné karavanní cesty, po kterých                      

se do okolních zemí roznášela na hřbetech velbloudů sůl z pánve Taoudeni (Afrika).       

(Kuţvart 1984) 

Všechen tento zvýšený obchodní ruch nebyl vyvolán uměle, ale odpovídal vývoji    

a poţadavkům halštatské společnosti, zvlášť jejích vyšších vrstev. Nároky na dopravu 

stoupaly a tím se přizpůsoboval i keltský vůz. Podstoupil důleţité konstrukční změny,    

aby byl schopný k převáţení velkých nákladů. (Filip 1995) 
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4.3 Sůl v náboţenství 

Tato kapitola je zpracována z více různorodých zdrojů. Pro více informací proběhlo 

osobní setkání a konzultace s jiţ zmíněným otcem Dariuszem Sputem. 

Od nejstarších dob pouţívaly některé národy sůl při náboţenských obřadech. 

Dodnes zahánějí japonští zápasníci „sumo“ zlé démony tím, ţe před kaţdým kolem vhodí 

hrst soli do ringu. (Kuţvart 1984) 

 

 

Mapa č. 1 Solná stezka „Via Salaria“ (internet 9) 
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Dávní Egypťané pouţívali sůl a med, coţ jsou dvě nejstarší konzervační látky,        

k mumifikaci a balzamování zesnulých. Mrtvé tělo se ponořilo do solného láku, tělo         

po smrti drţela sůl pohromadě stejně tak, jako to za ţivota člověka činila jeho duše. Sůl 

byla také předepisována ţivým jako lék a pouţívala se v rámci kultovních obřadů. Řekové     

a Římané povaţovali sůl za posvátnou. Dalo by se říci, ţe ji měli za boţský dar. Slouţila 

jako součást obětního rituálu. Obětnímu jídlu i běţným pokrmům zvýrazňovala chuť, 

dodávala trvanlivost a hlavně je posvěcovala. Svou roli sůl měla při vyhánění zbloudilých 

zemřelých duší. Někdy zase sůl byla sypána na trosky a bojiště jako ochrana před 

mstivými duchy. (Wolframová 2001) 

V Bibli je psáno „Vy jste sůl země“ a i ve starém zákoně je mnoho příkladů           

na poţehnání a prokletí soli. Například v příběhu o Lotově ţeně, která se proměnila v solný 

sloup. Sůl se zde stává výrazem boţího hněvu a trestu. Ovšem z druhé strany, sůl 

zpečeťuje trvalý svazek, který Bůh s lidmi uzavírá. Stejně také v islámu, křesťanství           

i v keltské tradici se sůl stává prostředníkem mezi lidskou a Boţí sférou. Církev 

evangelická dnes uţ symboliku soli nepouţívá, katolická církev naopak ještě pouţívá 

svěcení a ţehnání soli, která se pak sype do svěcené vody.  

Kapitola je obohacena modlitbou k svěcení soli, která byla získána během 

konzultace s otcem Sputem. 

Prosíme tě, všemohoucí Bože, požehnej sůl, 

kterou sypeme do vody jako tvůj prorok Elizeus, 

aby voda byla zdravá. 

A dej, ať se touto vodou kropíme na znamení víry, 

že na nás sesíláš rosu svého Ducha, 

že jsi vždycky s námi a chráníš nás od zlého. 

Skrze Krista našeho Pána. 

Amen  
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Středověká arabská učenost charakterizovala sůl jako vlhkou a studenou,                

zatímco ţidovsko – křesťanská tradice označuje sůl jako teplou a suchou.                   

(Wolframová 2001) 

Existují také lidové tradice, kdy je sůl spojena se svatebními zvyky, zrozením, 

pohostinností – „chléb se solí“, magickými rituály a zaţehnávání nebezpečí. Tyto tradice 

dokazují, ţe sůl má velice symbolický význam. (Wolframová 2001) 

 

4.4 Sůl a člověk  

Sůl je nepostradatelnou sloţkou potravy člověka (obr. č. 14). Člověk denně 

spotřebuje okolo 10 g soli. V těle ji pak vyuţívá při tvorbě červených krvinek, k udrţování 

osmotického tlaku krve, k tvorbě kyseliny chlorovodíkové v ţaludku a k udrţování 

nervosvalové dráţdivosti. Nedostatek příjmu soli vede ke strádání a v extrémních 

případech i ke smrti. (internet 11) 

Existuje ale také negativní stránka soli. Například způsobuje neúrodnost půdy. 

Malý podíl soli v půdě znesnadňuje rostlinám příjem minerálních látek. Přesolení půdy,           

ke kterému dochází například v Austrálii, má za následek rozšiřování pouští. V lidském 

těle narušuje příliš vysoká spotřeba soli činnost ledvin a vede ke zhoršení potíţí s vysokým 

krevním tlakem. (Wolframová 2001) 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 14 Kuchyňská sůl (foto autor 2013) 
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4.5 Léčivé účinky kamenné soli 

Sůl pomáhá zlepšit vzduch v místnostech a zároveň odstranit negativní vibrace.    

Na základě krystalové medicíny působí halit očistně na tělo a mysl. Při depresích, pocitech 

osamělosti a beznaděje můţe halit poslouţit jako pomocník při novém nasměrování. 

(Wolframová 2001) 

V dnešní době jsou velmi populární solné jeskyně (obr. č. 15), které jsou téměř 

v kaţdém větším městě České republiky. Solné jeskyně slouţí především k relaxaci           

a k léčivým účinkům, které lze srovnat s pobytem u moře. Tyto místa nejčastěji navštěvují 

lidé s dýchacími a koţními problémy. Ovšem mnoho solných jeskyň není doopravdy 

účinných. Solné procedury, které v jeskyních probíhají, by neměly být v příliš vlhkém 

prostředí. Vlhkost nesmí být vyšší neţ padesát procent. Suchý aerosol dokáţe léčit, vlhký 

můţe být naopak zátěţí, například pro astmatiky. Toto bohuţel zprostředkovatelé nemusí 

vědět, a proto lákají návštěvníky na půvabný interiér, zdobený nejrůznějšími fontánami     

a vodopády. Tyto dekorace, jako například fontány, kde proudí voda několik dní i měsíců, 

zachytává některé viry i bakterie, coţ také působí špatnými účinky na návštěvníky.     

(internet 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. č. 15 Solná jeskyně (internet 12) 
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4.6 Těţba soli  

4.6.1 Prešov  

Hornicky se v Solivaru těţilo od roku 1572 do 1752, kdy byla zatopena šachta 

Leopold. Poté se těţila solanka aţ do roku 1952 pomocí dvou měchů z volské kůţe   

(Kuţvart 1984). Více je Solivar v Prešově popsán v kapitole č. 5.  

 

4.6.2 Zbudza 

Kamenná sůl ze Zbudzy má vyšší obsah nerozpustného zbytku Na2SO4 a CaO,      

to znamená, ţe vytěţená sůl má zvýšenou příměs jílových minerálů a síranů                  

(Kraus, Kuţvart 1987). Dnes po loţisku v Michalovcích není ani památka. 

 

4.6.3 Wieliczka 

Sůl se zde těţila komorováním. Solné komory jsou vysoké průměrně                     

40 m, většinou je jich několik nad sebou, některé mohou být vyztuţené dřevěnými 

hráněmi. Šířka komor a pilířů je okolo 30 aţ 45 m (Kuţvart 1984). V současné době                 

lze projít tři patra vyuţívaná k těţbě v 17. – 19. století aţ do hloubky 135 m             

(Bednářová 2000). 
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4.7 Vyuţití soli 

4.7.1 Potravinářství 

Člověk sůl (obr. č. 16) pouţíval k ochucování zřejmě uţ v době kamenné        

(Havelka 1993). Solení vyuţívá moţnosti jak prodlouţit trvanlivost masa, ryb, mléčných 

výrobků a zeleniny. Kolem roku 1800 bylo 90 % veškeré vytěţené soli spotřebováno jako 

potravina, krmivo nebo ke konzervaci. O několik málo desetiletí později pouhých              

10 aţ 20 % (Wolframová 2001).  

Je známo, ţe například maso, či hotové výrobky obsahují více soli neţ syrová 

strava (zelenina, ovoce, saláty), (tab. č. 3). (internet 1) 

 

     Tab. č. 3 Obsah soli v potravinách (internet 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 g mg NaCl 

housky/rohlíky 1234 

špenát 165 

sýr eidam 1143 

kečup 3302 

kravské mléko 140 

salám 3200 

špagety 902 

Obr. č. 16 Balení kuchyňské soli 

(foto autor 2014) 
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4.7.2 Chemický průmysl 

V 16. aţ 18. století umoţnily nové technologické postupy intenzivnější těţbu 

kamenné soli. Současně vznikla v Evropě řada nových solivarů. Od 19. století dosáhlo 

dobývání kamenné soli největšího hospodářského významu především díky snadnějšímu 

transportu po stále hustější ţelezniční síti a díky nově vyvinutým vrtačkám a trhací 

technice. V chemickém průmyslu je vyuţito 90 % získané soli. Přičemţ elektrolýzou 

kuchyňské soli se chlorové ionty kamenné soli spojují v molekuly agresivního plynného 

chloru. Sloučeniny chloru jsou základem pro výrobu umělých hmot jako například 

všudypřítomného PVC nebo pesticidů. Chemický průmysl umoţňuje pokrok a přináší 

společnosti komfort, ale také představuje ničivou hrozbu pro ţivotní prostředí 

(Wolframová 2001). Sůl tedy slouţí k výrobě sodíku, chloru a různých jejich sloučenin, 

zejména sody, kyseliny chlorovodíkové, salmiaku a Glauberovy soli (Kouřimský 1958).  

 

4.7.3 Ostatní vyuţití 

Kamenná sůl a solanka se pouţívá na rozmrazování komunikací jako posypová sůl 

(obr. č. 17). Dále v metalurgii, na výrobu glazur, škrobu a barvení textilu (Kuţvart 1984).  

Pouţívá se také v zemědělství, mýdlovarnictví, sklářství, v papírenství a navíc při výrobě 

kaučuku. Můţe se vyuţít téţ jako hnojivo (internet 11). 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. č. 17 Ukázka balení posypové soli (vlevo), vzhled posypové soli (vpravo), (foto autor 2013) 
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V přírodě je nezbytná jako krmná sůl pro lesní zvěř. Lze ji vidět jako dekoraci 

v solných jeskyních, ale také v domácnosti v podobě solných lamp (obr. č. 18).  

 

 

 

 

 

 

 

Další populární vyuţití soli je, ţe slouţí jako přísada do koupele (obr. č. 19). 

Koupel údajně přináší maximální pocit uvolnění a posiluje organismus, dodává minerály   

a pomáhá udrţovat správnou vlhkost pokoţky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 18 Solné lampy (foto autor 2014) 

Obr. č. 19 Sůl do koupele (foto autor 2014) 
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5 ODBORNÁ EXKURZE 

V této kapitole je vytvořen plán pro třídenní exkurzi. Cílem exkurze je navštívit 

místa, která mají spojitost se solí. Kromě významných míst, která se tematicky váţou 

k soli, jsou zde naplánované také jiné zajímavosti, například prohlídka hornického muzea, 

návštěvy kulturních památek a přírodních útvarů.  

Navrţen je také i časový plán odborné exkurze, která je určena pro studenty střední 

školy chemické. Termín exkurze je naplánovaný na duben aţ květen 2014.                                                     

Dle kurzů vycházející z měsíce března (zaokrouhleno – 27 CZK/EUR, 7 CZK/PLN),          

je stanovena určitá kalkulace za ubytování a vstupy. 

5.1 Plán odborné exkurze 

Datum akce: duben – květen 2014 

Doprava: zdarma, autobus s klimatizací 

Odjezd: V 6:00 hodin bude přistaven autobus před Střední průmyslovou školou 

chemickou akademika Heyrovského a Gymnázium, Středoškolská 2854/1,                    

Ostrava – Zábřeh, 700 30. 

Ubytování: hostel, penzion 

Stravné: stravu si studenti zajišťují sami 

Trasa: Ostrava – Kobeřice – Wieliczka – Prešov – Levoča – Spišské Podhradie – Gelnica 

– Martin – Korňa – Ostrava (mapa č. 2). Celkem ujeto 900 km. 

Cena: 700 Kč/osoba (cena zahrnuje vstupné do jednotlivých muzeí, 2x ubytování, cena 

nezahrnuje pojištění a stravu). Cena je orientační, po skončení akce proběhne vyúčtování. 
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Plán exkurze:  

1. den – V 6:00 hodin odjezd do Kobeřic. Zhruba v 7:00 hodin proběhne prohlídka 

evaporitového loţiska. Kolem 9:30 hodin odjezd do Wieliczky. Plánovaný příjezd            

ve 12:00 hodin. Zde bude čas na oběd. Ve 14:00 hodin proběhne prohlídka solného dolu. 

V 16:30 hodin odjezd do Backpackers Hostel. 

 

2. den – Odjezd z Backpackers Hostel v 8:00 hodin do Prešova. Plánový příjezd               

do Solivaru u Prešova v 11:30 hodin. Zde bude čas na oběd. Ve 13:00 hodin plánovaná 

prohlídka muzea. Po prohlídce odjezd do Levoče zhruba v 16:00 hodin. Prohlídka chrámu 

svatého Jakuba. V 17:30 hodin odjezd do Spišského Podhradia, příjezd kolem                 

17:50 hodin. Zastávka u Sivé Brady. V 18:50 hodin odjezd na Penzión Podzámok.  

 

3. den – Odjezd z Penziónu Podzámok v 7:00 hodin do Gelnice. Příjezd do Gelnice zhruba                  

v 8:00 hodin. Proběhne prohlídka hornického muzea. Poté čas na oběd. Ve 13:00 hodin 

odjezd do města Martin. Plánovaný příjezd v 15:30 hodin. Prohlídka Národního hřbitova. 

Poté v 16:30 hodin odjezd do obce Korňa. Plánovaný příjezd v 17:45 hodin. Zastávka         

u ropného pramene. V 18:45 hodin odjezd zpět do Ostravy. Příjezd ve večerních hodinách    

(kolem 20:00 hodin). Akce bude ukončena před Střední průmyslovou školou chemickou 

akademika Heyrovského a Gymnázium, Středoškolská 2854/1, Ostrava – Zábřeh, 700 30.  
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Legenda:  

1 – Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium 

2 – evaporitové ložisko v Kobeřicích 

3 – důl Wieliczka 

4 – Solivar u Prešova 

5 – chrám svatého Jakuba v Levoči 

6 – Sivá Brada, Spišské Podhradie  

7 – Hornické muzeum v Gelnici 

8 – Národní hřbitov v Martině  

9 – Korňanský ropný pramen 

Mapa č. 2 Mapa plánované trasy (internet 7) 
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5.1.1 Časový plán exkurze 

Časy uvedené v tabulce č. 4 jsou pouze orientační.  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 Kalkulace ceny  

Ceny uvedené v tabulce č. 5 jsou aktuální k měsíci leden 2014. V kalkulaci není 

uvedena doprava, z důvodu, ţe bude hrazena Fondem přátel školy.  

  

 

 

 

 

 

Tab. č. 5 Kalkulace ceny (autor 2014) 

Tab. č. 4 Časový harmonogram exkurze (autor 2014)   
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5.2 Popis navštívených míst 

5.2.1 Sádrovcové loţisko v Kobeřicích 

Evaporitové formace opavské pánve tvoří samostatný horizont, který se táhne       

od Kateřinek ke Kobeřicím, řadí se k badenu – wieliczkienu. V Kobeřicích ve spodní 

produktivní části souvrství je vyvinuta poloha makrokrystalického sádrovce                    

(Typ C – téměř ryzí sádrovec, 92 – 98 %), na něj nasedá poloha jemně krystalického 

sádrovce (Typ B – obsahuje 80 % sádrovce v jílu). V nadloţí je přítomen hrubě   

krystalický sádrovec (Typ A – neobsahuje více neţ 50 % sádrovce, má protipoţární 

účinek, zbytek tvoří jíly), (obr. č. 20). Barva primárního sádrovce je bělošedá aţ šedá, 

barva rekrystalizovaného sádrovce je čirá aţ medově ţlutá. Jíly znečišťující sádrovec jsou 

hlavně illit, křemen a glaukonit. (Kraus, Kuţvart 1987) 

Do tohoto evaporitového loţiska se nelze dostat bez povolení a bez pracovníka 

firmy Gypstrend s. r. o., která je od roku 1995 vlastníkem. S těţbou sádrovce se zde začalo 

od roku 1963 a těţí se aţ dodnes. Roční produkce je 20 tisíc tun ročně, v době největší 

„slávy“ loţiska se zde vytěţilo 700 tisíc tun za rok. Loţisko je velké zhruba 66 ha a z toho 

dvě třetiny jsou jiţ vytěţeny. Ovšem podle informací Mgr. Janky Peterkové, Ph.D. 

získaných během absolvování exkurze, loţisko má ještě 2 mil. tun zásob.  

 

 

 

 

 

 
Obr. č. 20 Ukázka evaporitového ložiska: typ sádrovce A, B (vlevo), typ sádrovce C (vpravo), (foto autor 2014) 
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5.2.2 Solný důl Wieliczka  

Tato kapitola je vytvořena ze dvou zdrojů. Prvním zdrojem jsou zápisky, získané 

během průběhu exkurze. Dalším zdrojem je publikace Evy Bednářové (2000). 

Tento solný důl patří mezi nejstarší solné doly v Evropě. V provozu je jiţ              

od 13. století. Od roku 1978 je solný důl Wieliczka zapsán do světového seznamu památek 

UNESCO. V roce 1990 byla těţba soli ve Wieliczce ukončena. (Bednářová 2000) 

Samotná prohlídka je započatá sestupem po 380-ti schodech do hloubky 64 m. 

Solný důl má několik pater, návštěvníkům jsou přístupná pouze tři patra. Celková trasa 

prohlídky měří zhruba 3 km. (Bednářová 2000) 

Solný důl nabízí kromě jiných zajímavostí také umělecké ukázky jedinečných soch, 

například socha Jana Pavla II., dále obrazy nebo reliéfy, které jsou také ze soli.               

Nachází se zde těţební komory a nástroje, které návštěvníci mají moţnost sami vyzkoušet 

a poznat, ţe práce v dolu byla velice sloţitá a namáhavá (obr. č. 21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. č. 21 Ukázka expozice těžebních strojů (foto autor 2013) 
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Některé expozice (například slané podzemní jezero) jsou doprovázeny různými 

animacemi – hudbou, hlasy a zvuky hlučných těţebních strojů.  

Dominantou solného dolu je kaple svaté Kingy (obr. č. 22). K dolu se váţe          

také pověst. Historie praví, ţe tehdejší polský kníţe Boleslav V. Stydlivý poţádal o ruku 

uherskou královnu Kingu. Kinga si přála, aby její otec nevěnoval jako věno zlato,             

ale chtěla pouze velmi cennou věc – sůl, kterou by věnovala svým poddaným. Uherský 

král Bela IV. Kinze věnoval svůj nejbohatší solný důl. Královna Kinga vhodila do šachty 

zásnubní prsten a pak přikázala hledat sůl, která byla později nalezena ve Wieliczce           

a v Bochni. Zajímavostí je, ţe v prvním vytěţeném solném bloku, byl nalezen zmíněný 

zásnubní prsten.  

 

 

 

 

 

 

 

Kaple svaté Kingy je 55 metrů dlouhá, 18 metrů široká a 12 metrů vysoká.         

Zdobí ji oltář, svícny, lustry, sochy a obrazy, které jsou vytesané ze soli. Nejznámější       

je obraz Poslední večeře (obr. č. 23). Zajímavostí je, ţe v kapli se konají bohosluţby           

i svatby. 

 

 

 

Obr. č. 22 Ukázka sochy svaté Kingy (vlevo), pohled na kapli svaté Kingy (vpravo), (foto autor 2013) 
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Během prohlídky je také moţnost zakoupit si suvenýry, občerstvení a samozřejmě   

i sůl s vybranými příměsi (například česnek, rozmarýn nebo tymián). Vzduch je zde velice 

čistý a hlavně zdraví přínosný. Odváţní návštěvníci mohou vyzkoušet chuť důlní soli 

přímo během prohlídky, nezachycuje totiţ bakterie a je čistá.  

 

5.2.3 Technické muzeum Solivar u Prešova 

Tato kapitola je sestavena z více různorodých zdrojů. Prvním zdrojem jsou zápisky, 

nasbírané během exkurze s průvodcem Ing. Luďkem Koňaříkem. Dalším zdrojem         

jsou informace, získané během ústní konzultace s Mgr. Markem Duchoňem a Ing. Luďkem 

Koňaříkem.  

Tento areál patří mezi nejvýznamnější technické památky na Slovensku.                   

Jde o unikátní komplex technicko – technologických objektů na čerpání a vaření soli. 

Součástí areálu je „gápeľ, četerne, varňa František, sklad soli a klopačka“.  

 

Obr. č. 23 Obraz „Poslední večeře“ vytesaný ze soli (foto autor 2013) 
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Sůl zde byla objevená, dolovaná a vařená v obci Soľná Baňa, která se později stala 

součástí Solivaru sloţeného z tří obcí (Soľná Baňa, Šváby a Solivar). 

V roku 1572 se kamenná sůl začala získávat hlubinným dobýváním. Tyto práce 

probíhaly v šachtách. Jedna z nejstarší dochovaných šachet je šachta Leopold. Začali         

ji hloubit v roce 1571. Slouţila na těţbu kamenné soli, jaloviny, solanky, větrání a fárání 

muţstva. 

V roce 1752 došlo k zatopení šachty Leopold (obr. č. 24) a tím bylo ukončené 

hlubinné dolování soli. Začátkem 19. století se začala těţit solanka v nově postavených 

varnách František a Ferdinand. V Solivaru se těţilo aţ do roku 1970. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 24 Pohled na šachtu Leopold (foto autor 2013) 
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Jak jiţ bylo zmíněno, tento areál se skládá z více objektů: 

„Gápeľ“ (obr. č. 25) je evropský unikát, který slouţí jako taţné zařízení (ţentour).                

Na délku má 15 m a na výšku 9 m. Je postaven z kokošovského dřeva (obec Kokošovce), 

které je velice kvalitní, dokazuje to skutečnost, ţe tato stavba je originál z roku 1704. Celé 

zařízení otáčeli čtyři koně zapřáhnuté ke čtyřem ramenům. Ovšem od roku 1907 koně 

nahradilo elektrické zařízení (obr. č. 25) z vlastní elektrárny, coţ byla první elektrárna         

na východním Slovensku. Na těţbu solanky slouţili dva koţené měchy z volské kůţe. 

Kaţdý má obsah 5 – 7 hl. Za 5 minut byly schopny načerpat 500 – 700 l. Obsah měchu       

po naplnění solankou se vlil do dřevěného ţlabu.  

 

 

 

 

 

 

 

Solanka se podzemním potrubím vedla do dalšího objektu „četerne“, coţ jsou 

dřevěné nádrţe (z borovicového dřeva), které jsou umístěné pod objektem                  

„gápeľ“ v šikmém svahu. V dlouhé budově (obr. č. 26) je umístěno osm nádrţí, kaţdá 

z nich má obsah 1320 – 1400 hl. Solanka byla do nádrţí vedena jiţ zmíněným dřevěným 

potrubím a následně dřevěnými ţlábky byla rozdělena do určitých nádrţí. Jako poslední             

je devátá sedimentační nádrţ (obr. č. 26), ve které se solanka čistila 4 aţ 5 hodin. Čistá 

solanka se opět potrubím dostala do kovových nádob, které se nachází v dalším objektu.  

 

 

Obr. č. 25 Původní objekt „gápeľ“ (vlevo), vlastní elektrické zařízení (vpravo), (foto autor 2013) 
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„Varňa soli František“ byla postavena v roce 1800. Tuto budovu několikrát přestavovali       

a měnili technické zařízení, coţ souviselo s mnohočetnými poţáry. Poslední poţár byl 

v roce 1819. Solanka byla dopravena do kovových nádob, kde se vařila, voda se odpařila    

a sůl krystalovala. Poté se sůl vyhrabávala z nádob a přemístila do vozíků (obr. č. 27), 

kterými se dopravila do sušárny. Dělníci pouţívali mnoho nástrojů, například hrábě           

a dřeváky, které je chránili před horkou solí. Po vysušení se sůl naloţila do dřevěného 

vozíku a „ţelezničkou“ se odvezla do solného skladu. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 26 Současný stav objektu „četerne“ (vlevo), sedimentační nádrž s dřevěným potrubím (vpravo), 

(foto autor 2013) 

Obr. č. 27 Historický pohled do provozovny (vlevo), současný pohled na expozici (střední část), 

detail expozice (vpravo), (foto autor 2013) 
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„Sklad“ tvořil dominantu areálu (obr. č. 28). Sůl se zde skladovala do jednotlivých solných 

komor. Bohuţel objekt vyhořel 15. května 1986.  

 

 

 

 

 

 

 

Poslední z objektů, který tvoří Solivar je „klopačka“ neboli zvonice (obr. č. 29), 

která měla signalizační funkci. Klepání oznamovalo začátek a konec pracovní doby.  

Národní kulturní památka Solivar patří mezi nejatraktivnější technické památky       

a je ojedinělou svého druhu, a to ne jen na Slovensku. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 28 Historické foto skladu (vlevo), současný stav skladu po požáru (vpravo), (foto autor 2013) 

Obr. č. 29 „Klopačka“ (foto autor 2013) 
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5.2.4 Kostel svatého Jakuba v Levoči 

Tento trojdílný kostel (obr. č. 30) byl postaven ve 14. století a je zasvěcený 

svatému Jakubovi staršímu, který byl apoštol, ochránce bojovníků, dělníků a poutníků. 

V roce 1993 byl objekt zapsán do světového dědictví UNESCO. Hlavní dominantou této 

památky jsou umělecké oltáře. Nejvýznamnější z nich je hlavní gotický oltář z 16. století 

(obr. č. 30), který se pyšní tím, ţe je nejvyšší na světě, měří 18,62 m. Oltář je vyroben 

z lipového dřeva a jeho autorem je Mistr Pavol z Levoče. (internet 6) 

Kostel má mnoho dalších významných oltářů, jako například oltář svaté Alţběty, 

oltář svaté Anny, dále oltář svatého Petra a Pavla, oltář Korvínovský, neboli Vir Dolorum. 

Na tomto místě lze vidět celkem 18 oltářů. K dalším uměleckým dílům patří dřevěné 

senátorské lavice, kalichy, kovová křtitelnice nebo gotické nástěnné malby. Po celý rok 

v kostele svatého Jakuba probíhají mše, lze zde uskutečnit i svatbu a samozřejmě prohlídky 

pro turisty, které probíhají od pondělí aţ do soboty. (internet 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 30 Pohled na chrám svatého Jakuba (vlevo), hlavní oltář (vpravo), (internet 6) 
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5.2.5 Sivá Brada, Spišské Podhradie 

Sivá Brada je travertinová kopa s malou barokní kapličkou svatého Kříţe z roku 

1675 na vrcholu (obr. č. 31). Toto místo je Národní přírodní rezervace (Lacika 1999). 

Podle informativní cedule je na tomto místě zakázáno vykonávat všechny činnosti,       

které by mohly negativně ovlivnit fyzikální, chemické, mikrobiologické a biologické 

vlastnosti přírodní minerální vody, její vyuţitelné mnoţství, zdravotní bezchybnost            

a nebo vydatnost přírodního minerálního zdroje.  

 

 

 

 

 

 

Na vrcholu kopy je moţno vidět malé jezírko (obr. č. 32), kde bublá oxid uhličitý. 

Travertin zde vzniká vysráţením uhličitanu vápenatého. (Lacika 1999) 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 31 Celkový pohled na travertinovou kopu s kaplí (vlevo), pohled na kapli (vpravo), (foto autor 2013) 

Obr. č. 32 Pohled na jezírko s uhličitanovou vodou (foto autor 2013) 
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5.2.6 Hornické muzeum v Gelnici 

Ke zpracování této kapitoly byly vyuţity archivní materiály pocházející 

z hornického muzea v Gelnici a konzultace s pracovnicí muzea, Darinou Demkovou.  

Na přelomu 12. a 13. století se Gelnica stala střediskem báňských regionů 

východního Slovenska. Dříve tímto střediskem byla Banská Štiavnica. Ve středověku        

se zde těţily zlaté a stříbrné rudy. 

Budova muzea byla postavena začátkem 19. století v roce 1802 (obr. č. 33). Dříve 

slouţila jako městská radnice. V roce 1938 bylo muzeum poprvé zpřístupněno                

pro veřejnost. Vystaveny byly určité dokumentační materiály související s hornictvím, 

které sesbíral ředitel tehdejší městské školy Leopold Gruss. Materiály byly původně 

vyuţity k vyučování. Po smrti Grusse se této činnosti ujal Samuel Fabriczy. Bohuţel v roce 

1939 bylo muzeum zavřeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. č. 33 Vchod do Hornického muzea v Gelnici (Demková 2013) 
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 V roku 1948 bylo muzeum opět otevřeno veřejnosti. Muzeum se skládalo z jednoho 

velkého sálu, který dnes slouţí jako depozitář a dvě další místnosti byly připravené          

pro archív, knihovnu a skladovací prostory. Sbírky byly rozčleněny na několik částí: 

- kulturně – historické, hornické, řemeslnické, cechové, církevní a městský nábytek 

- národopisné: hmotná kultura lidu (obr. č. 34) 

- geologické: minerály, mapy 

- přírodopisné: sbírka motýlů 

- numizmatika: staré mince a bankovky 

- archív: erby, staré listiny, městské protokoly 

- knihovna: obsahovala asi 4 tisíce knih různého obsahu, nejpočetnější zastoupené 

knihy v jazyku německém, maďarském a také ve slovenském a českém 

 V roce 1963 byla rozšířená expozice hornictví za feudalismu o další exponáty 

středověké hornické techniky a zpracování ţeleza v 19. století. Byla zde také zřízená 

obrazová galerie, vázající se na Gelnici. Nejcennější obraz (obr. č. 34) muzea se nazývá 

„Smrť baníka“, pochází z roku 1900 a autorem je Július Szent Istvány. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 34 Ukázka expozice domácího nádobí (vlevo), olejomalba „Smrť baníka“ (vpravo), 

(Demková 2013) 
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Dnes je muzeum kulturní instituce, která nabízí návštěvníkům ukázku          

kulturně – historických památek nejen  Gelnice, ale celého regionu Spiša. 

Muzeum v Gelnici dokumentuje svými nynějšími sbírkovými fondy hlavně 

hornictví, národopis, geologii, historii města, cechovnictví. Zmíněné disciplíny              

jsou zastoupené v deseti stálých expozicích. Získané předměty se ošetřovali svépomoci, 

základním ošetřením. Sbírky jsou uloţené v depozitáři, kromě těch, které jsou vystaveny 

ve stálých expozicích (obr. č. 35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 35 Ukázky z expozice – model štoly ve skutečné velikosti (vlevo), socha horníka (vpravo), 

(Demková 2013) 
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5.2.7 Národní hřbitov v Martině 

Tento hřbitov byl zaloţen koncem 18. století a v roce 1967 byl vyhlášen za Národní 

kulturní památku (obr. č. 36). Toto místo odpočinku je rozděleno na šest sektorů – A, B, C, 

D, E, F, které rozdělují chodníky ve tvaru V. Hřbitov zaujímá plochu zhruba 23 000 m
2
     

a je zde vysázeno několik druhů stromů, jako například lípy srdčité, břízy, jedle i smrky, 

které se tyčí do nebe. (internet 10)  

 

 

 

 

 

 

 

Na tomto místě je pochováno mnoho slovenských osobností, někteří zde byli 

převezeni i z různých částí světa, například z Argentiny. Kromě známých osob                   

je na hřbitově pochováno několik generací martinských rodin, učitelů i farářů. Z vybraných 

významných lidí zde odpočívají: historik Jaroslav Vlček, malíř Martin Benka, herečka 

Hana Meličková nebo politik Matúš Dula. Při odchodu ze hřbitova kaţdého zaujme nápis 

na bráně: „Čo ste vy – boli sme aj my. Čo sme my – budete aj vy“. (internet 10) 

 

 

 

Obr. č. 36 Pohled na vstupní bránu na hřbitov (vlevo), hrob spisovatelky Maši Haľamové (vpravo), (internet 10) 
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5.2.8 Korňanský ropný pramen 

Tento útvar byl vyhlášen za přírodní památku v roce 1984 a také je jednou 

z největších geologických zajímavostí na území CHKO Kysuce. Jedná se o přirozený 

vývěr lehké ropy s občasnými výrony metanu. Jezírko obsahuje velké mnoţství olejů         

a menší mnoţství aromatických uhlovodíků a asfalticko – smolných látek (obr. č. 37).  

(Gerát 1995) 

 

 

 

 

 

 

 

První zmínky o ropě jsou zaznamenány z období druhé světové války, kdy             

se pouţívala v petrolejových lampách k osvětlení příbytků. Spalováním nafty vznikal 

škodlivý dým a zápach. Tomuto se zabránilo tím, ţe se do ropné sloţky přimíchávala 

obyčejná kuchyňská sůl. Někteří místní obyvatelé věří pověsti, která praví,                        

ţe za „Turzovkou v lesoch vyviera čierna voda“. Údajně ji prý chodili pít čerti. Další 

pověst vypráví o pytlákovi, který měl do naleziště ropy zapadnout při pronásledování zvěři 

a takto byl pramen objevený.  

Koncem 19. století se začalo s průzkumem tohoto naleziště a ukázalo se,               

ţe vydatnost ropného pramene není dostatečná pro průmyslovou těţbu. Ovšem toto 

zajímavé místo nechybí na ţádné turistické mapě Kysuc. (Gerát 1995) 

Obr. č. 37 Pohled na ropný pramen Korňa (vlevo), detail pramene (vpravo), (foto autor 2014) 
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6 ZÁVĚR 

 Cílem bakalářské práce bylo zpracovat halit jako nerostnou surovinu, kterou člověk 

uţíval uţ od dávných dob. Řadí se k velice důleţitým minerálům, a proto si zasluhuje více 

pozornosti.  

V první části práce byla popsána základní charakteristika halitu, blíţe věnována 

fyzikálním a chemickým vlastnostem. Halit se můţe vyskytovat v různých formách, 

například ve vláknitých, kusových, zrnitých nebo krystalových agregátech.                       

Má také odlišná zbarvení, kaţdé z nich je příčinou určitých příměsí.  

Následující kapitola byla detailněji zaměřena na různé typy loţisek halitu.           

Halit se nachází ve fosilních loţiskách, solankách a v recentních loţiskách.                   

Další podkapitola se věnovala významným evropským loţiskám, na kterých byla 

postavena známá města, která nesou sůl jiţ ve svém názvu, například Hallstatt              

nebo Solivar u Prešova.  

Obsáhlou částí v této práci byla kapitola zaměřená na historii soli. V této kapitole 

byla důleţitost soli popsána z hlediska jejího uţití v minulosti a současnosti. Se solí                   

se setkáváme také v náboţenství, kde sůl k těmto účelům vyuţívali nejen staří Egypťané, 

ale i Řekové a Římané při svých tradičních obřadech. I dnes, a to především                        

o Velikonocích katolická církev vyuţívá svěcení a ţehnání soli. Sůl má svou roli              

také v léčitelství nebo v zemědělství. 

Cílem této práce bylo také obeznámit studenty formou třídenní odborné exkurze 

s nalezišti tohoto nerostu, se způsobem jeho zpracování a jeho významem pro vznik 

některých měst.  

V práci byla pouţita odborná literatura, elektronické zdroje a také informace 

získané z konzultací s odbornými pracovníky, které slouţili k doplnění některých 

chybějících částí v práci.  
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