
  

 

 
 

 

Vánoce jsou v křesťanské tradici oslavou narození Jeţíše 

Krista. Spolu s Velikonocemi patří k nejvýznamnějším 

křesťanským svátkům. Jiţ ve 3. století někteří křesťanští 

teologové uváděli 25. prosinec jako datum Kristova naro-

zení. Historicky doloţená první oslava tohoto svátku pro-

běhla v Římě v roce 336. Všeobecně se Vánoce slaví od 7. 

století. Samotné české slovo „vánoce“ je odvozeno z ně-

meckého Weihnachten, coţ znamená „svaté noci“. V sou-

časné době se však původní, náboţenský význam Vánoc 

vytrácí a Vánoce se povaţují i za jeden z nejvýznamněj-

ších občanských svátků, a to nejen v ateistické České re-

publice. Přesto, navzdory dědům Mrázům a Santa Klau-

sům, si české Vánoce stále udrţují jakési neopakovatelné 

kouzlo. Zřejmě také proto, ţe se kvůli dětem, hlavně těm 

menším, dokáţeme znovu a znovu na chvíli oddat té krás-

né vánoční atmosféře a vychutnat si ji. 

 

O Vánocích uţ také začínáme trochu bilancovat téměř 

uplynulý rok a připravovat se na ten následující. Optimista 

věří, ţe příští rok bude lepší, neţ ten právě končící; pesi-

mista doufá, ţe nebude o moc horší. Redakční rada Vám 

čtenářům přeje pohodové Vánoce - ať se alespoň na chvíli 

zase vrátíte do dětství, kdy jste Vánoce vnímali tak spoko-

jeně a intenzivně. Do Nového roku přejeme hodně zdraví, 

štěstí a sil zvládnout vše, co Vás bude čekat. 

 

Vaše Redakční rada 
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Informace 
 

Své příspěvky, náměty a rady 

zasílejte laskavě na adresu 

 

Společnost důlních měřičů a geologů 
 

občanské sdružení 

VŠB-TU Ostrava, HGF 

 
Institut geodézie a důlního měřictví 

 

Ing. Dana Sládková, Ph.D. 
e-mail: dana.sladkova@vsb.cz 

17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba 
tel.: 596 995 566 

Členské příspěvky: 

Dovolujeme si Vás upozornit, ţe od následujícího 

roku 2012 se platí členské příspěvky ve výši 300 Kč ! 

 

 číslo účtu: 10836071/0100 

 VS: 2012 

 poznámka: jméno platícího 

 18. konference a 8. sjezd SDMG 

18. konference Společnosti důlních měři-

čů a geologů proběhla ve dnech 5. - 7. 

října 2011 v Praze v hotelu Belvedere. 

Celkem se zúčastnilo 85 hostů, přičemţ šest hostů bylo 

z Polska, sedm ze Slovenska a jeden z Německa.  -2- 

 Podzemní výukové středisko Josef 

nejen pro studenty ČVUT 

Podzemní výukové středisko Josef (UEF 

Josef – Underground Educational Facili-

ty) je nové pracoviště Stavební fakulty Českého vysoké-

ho učení technického v Praze, které bylo otevřeno 

v červnu 2007. Pracoviště se nachází v bezprostřední 

blízkosti Slapské přehrady poblíţ obce Čelina na Pří-

bramsku. 
-4- 

 Společenský koutek 

Kulatiny, vtipy a recept na koláč s jablko-

vou nádivkou. 

-8- 

http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tradice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1tek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Narozen%C3%AD_P%C3%A1n%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1_Kristus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1_Kristus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Velikonoce
http://cs.wikipedia.org/wiki/3._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5an
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teolog
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADm
http://cs.wikipedia.org/wiki/336
http://cs.wikipedia.org/wiki/7._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/7._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bm%C4%8Dina
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bm%C4%8Dina
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%BEenstv%C3%AD
http://www.sdmg.cz/news/a17-konference-sdmg1/
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18. 18. KONFERENCEKONFERENCE  AA  8. 8. SJEZDSJEZD  SDMGSDMG  
18. konference Společnosti důlních měřičů a geologů pro-

běhla ve dnech 5. - 7. října 2011 v Praze v hotelu Belvede-

re. Celkem se zúčastnilo 85 hostů, přičemţ šest hostů bylo 

z Polska, sedm ze Slovenska a jeden z Německa. Pozvání 

na konferenci přijal i děkan hornicko-geologické fakulty 

prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc, Dr.h.c. Konferenci zahájil 

předseda SDMG Ing. Václav Mikulenka, Ph.D.  

Po slavnostním zahájení konference přišlo na řadu slav-

nostní předávání medailí akademika Františka Čechury 

(Medailí akademika F. Čechury se oceňují významní od-

borníci za přínos k rozvoji důlního měřictví). Medailí a 

diplomem byli oceněni tito kandidáti – na fotografii zleva 

Ing. Dana Sládková, Ph.D., prof. Ing. Andrzej Kowalski, 

Ph.D., prof. Ing. Štefan Sokol, Ph.D., pan Vilém Středa, 

Ing. Václav Mikulenka, Ph.D., Ing. Zdeněk Hanák a 

Ing. Otto Solich.  

Významným okamţikem úvodu konference bylo poděko-

vání Společnosti důlních měřičů a geologů za oboustran-

nou dlouholetou spolupráci s Katedrou geodézie Stavební 

fakulty Slovenské technické univerzity v Bratislavě a za 

moţnost zúčastňovat se odborných konferencí organizo-

vaných SDMG. Poděkování pronesl prof. Ing. Štefan So-

kol, Ph.D., a Vy si jej můţete přečíst na další stránce. 

Klíčové úvodní referáty se zabývaly úlohou uhelného sek-

toru pro Českou Republiku (Ing. Vít Kaštovský, Ph.D.) a 

historie důlně měřického spolkového ţivota a především 

SDMG (prof. Ing. Josef Novák, CSc., a prof. Ing. Ivo Čer-

ný, CSc. s Ing. Jaroslavem Klátem, CSc. 

 

Po úvodních slovech přišel na řadu odborný program. 

Náplň byla pestrá tak, jak je tomu kaţdým rokem. Oblasti 

hlubinného dobývání se týkaly např. příspěvky: 

 

Ing. Jiránková Eva, Ph.D., Ing. Waclawik Petr:  Struktur-

ně – tektonické poměry ve vztahu k projevům hornické 

činnosti v oblasti 4. kry Dolu ČSM 

 

Ing. Plakinger Marián, Ing. Beck Jozef: Stabilita banského 

diela G – jama“  při odrúbavaní uhodných zásob v ochran-

nom pilieri 

 

Významem fotogrammetrie v důlním měřictví se zabývaly 

Obr.1: Z úvodu konference 

Obr.2: Ocenění kandidáti 

Obr.3: Medaile předává prof. Ing. Vladimír  Slivka,CSc., Dr.h.c. 

Obr.4: prof. Ing. Štefan Sokol, Ph.D. čte poděkování SDMG 

Obr.5: Z průběhu konference 

http://www.sdmg.cz/news/a17-konference-sdmg1/
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např. prezentace: 

 

doc. Ing. Ličev Lačezar, CSc., Ing. Pytlík Tomáš: 2D mode-

lování zájmových objektů u systému FOTOMNG 

 

Ing. Strahlheim Pavel, Němečková H. Vaníková B.: Letec-

ká fotogrammetrie na SD Chomutov, a.s., Doly Bílina 

 

Zájem vzbudil příspěvek Ing. Jiříkovského Tomáše, Ph.D.: 

Podzemní výukové středisko Josef nejen pro studenty 

ČVUT (tento článek uvádíme v bulletinu na pokračování) a 

pro praxi bylo důleţité seznámení legislativními změnami 

v příspěvku Ing. Martina Malíře: Novela zákona č.61/1988 

v roce 2011. 

 

Další příspěvky se týkaly vlivu poddolování (Dr inż. Kas-

zowska Olga, prof. Ing. Jan Schenk, CSc., Ing. Hortvík, 

Ph.D….), geodetických prací na lomech a monitoringu 

(Ing. Hánek Pavel, Ph.D. (jr), doc. Ing. Hánek Pavel, CSc.), 

GIS (Ing. Štěpán Petr, Ing.Větrovská Helena, Ing. Švenka 

Zdeněk) a mnoha dalších oblastí. 

 

Na večerní program 5. 10. 2011 byla naplánovaná projíţď-

ka lodí po Vltavě. Počasí účastníkům přálo, výhled            
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na večerní Prahu byl okouzlující a tak si snad všichni vý-

let hezky uţili. 

Druhý den 6. 10. 2011 pokračoval odborný program kon-

ference. Po ukončení odborného programu proběhl 

8. sjezd SDMG, který zahájil místopředseda společnosti 

Ing. Martin Vrubel, Ph.D. Sjezd zvolil novou radu SDMG 

a revizní komisi na další tříleté období. Sjezdu se zúčast-

nilo 57 členů z 63 zaregistrovaných delegátů. Na progra-

mu sjezdu byly následující body: 

 Zahájení a seznámení delegátů s programem sjezdu  

 Návrh a volba pracovního předsednictva sjezdu 

 Volba mandátové, volební a návrhové komise  

 Zpráva o činnosti SDMG od posledního sjezdu 2008-

2011 

 Program činnosti SDMG na léta 2011-2014  

 Zpráva revizní komise o hospodaření  

 Zpráva mandátové komise 

 Volba rady SDMG a revizní komise  

 Hlasování o změně výše ročních členských příspěvků 

ze 150Kč na 300Kč  

 Zpráva návrhové komise – usnesení 8. sjezdu SDMG. 

 Ukončení sjezdu (předsednictvo sjezdu) 

 

Výsledky voleb do rady SDMG: 

1. Ing. Dana Sládková, Ph.D.        50 

2. Ing. Martin Vrubel, Ph.D.            49 

3. Ing. Martin Malíř       48 

4. Ing. Pavel Černota, Ph.D.      47 

5. Ing. Jan Fafejta               47 

6. p. Vilém Středa     47 

7. Ing. Miroslav Novosad                40 

8. Ing. Jan Blín, Ph.D.     36 

9. Ing. Antonín Jahn       32 

 

Výsledky voleb do revizní komise SDMG: 

Ing. Helena Větrovská  34 

Ing. Rostislav Dandoš    33 

Ing. Monika Galačová       33 

 

Předsedou Společnosti DMG byl zvolen Ing. Martin Vru-

bel. Ph.D., místopředsedou Ing. Pavel Černota, Ph.D. a 

předsedou revizní komise Ing. Rostislav Dandoš. Podstat-

nou změnou, která se bude týkat všech členů společnosti, 

je zvýšení členských příspěvků ze 150,-Kč na 300,- Kč 

za rok. 
Po ukončení sjezdu následoval společenský večer 

s rautem a hudbou. Poslední, třetí den, proběhly zbývající 

odborné přednášky a 18. konference SDMG byla ukonče-

na.■ 

Redakční rada 

PPODZEMNÍODZEMNÍ   VÝUKOVÉVÝUKOVÉ   STŘEDISKOSTŘEDISKO    

JJOSEFOSEF  NEJENNEJEN  PROPRO  STUDENTYSTUDENTY  ČVUTČVUT  

1 Ú1 ÚVODVOD  
Podzemní výukové středisko Josef (UEF Josef – Under-

ground Educational Facility) je nové pracoviště Stavební 

fakulty Českého vysokého učení technického v Praze, 

které bylo otevřeno v červnu 2007. Pracoviště se nachází 

v bezprostřední blízkosti Slapské přehrady poblíţ obce 

Čelina na Příbramsku. 

Areál štoly Josef slouţí zejména k výuce studentů ČVUT 

a moţnost výuky v reálném podzemí vyuţívají i další vy-

soké školy. Neméně významnou náplň činnosti tvoří vý-

zkumná činnost a spolupráce s podnikatelskou sférou. 

Pro poslední zmíněnou aktivitu slouţí především nově 

vzniklé „Regionální podzemní výzkumné centrum URC 

Josef“ (Josef Underground Research Centre). Svým zamě-

řením je celé pracoviště štoly Josef jedinečné nejen 

v rámci České republiky, ale i v Evropě. 

Projekt výukového střediska je inspirován obdobnými 

podzemními pracovišti v USA i Evropě. Podzemní praco-

viště provozovaná vysokými školami zajišťují vysokou 

úroveň praktické přípravy studentů v reálných podmín-

kách, přispívají k rozvoji výzkumné činnosti a napomáhají 

uţšímu propojení vysokoškolských pracovišť s praxí. 

Podzemní výukové středisko Josef je situováno v bývalé 

průzkumné štole Josef, jejíţ raţba souvisela s geologic-

Obr.6: Na lodi Czechie se všichni dobře bavili 

Obr.7: Pohled z lodi na Karlův most 

Obr.1:   Portály štoly Josef před dokončením 
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kým průzkumem zlatonosných loţisek. Díky podpoře Mi-

nisterstva ţivotního prostředí ČR (které je vlastníkem to-

hoto průzkumného důlního díla), obce Chotilsko a společ-

nosti Metrostav se Fakultě stavební ČVUT v Praze podaři-

lo vyřešit a splnit všechny podmínky nutné pro zprovoz-

nění střediska. Oficiální otevření proběhlo v červnu 2007. 

 

2 Š2 ŠTOLATOLA  JJOSEFOSEF  
Štola se nachází přibliţně 50 km jiţně od Prahy mezi ob-

cemi Čelina a Smilovice u Slapské přehrady. Tato lokalita 

je pro výukovou i výzkumnou činnost vhodná, protoţe 

splňuje několik důleţitých poţadavků: 

 dopravní dostupnost z Prahy, 

 finanční dostupnost (pořizovací cena, náklady na pro-

vozování), 

 pestré (nemonotónní) geologické prostředí, 

 moţnost rozšiřovat podzemní části pracoviště, 

 moţnost vybudování moderního zázemí. 

 Důlní dílo Josef je součástí zlatorudního revíru Psí Hory. 

Horninové prostředí tvoří slabě metamorfované vulkanic-

ké a vulkanosedimentární horniny (bazalty, andezity, ryo-

lity, tufy, tufity), pronikané mladšími intruzívními horni-

nami (granodiority, albitické ţuly) – podrobněji viz odsta-

vec 2.1 níţe. 

Průzkumná štola prochází ssv. směrem napříč horninovým 

masivem Veselého vrchu. Celková délka páteřní štoly je 

1836 m, příčný průřez má velikost 14 aţ 16 m2. Výška 

nadloţí je 30 aţ 180 m. Ze vstupních portálů jsou souběţ-

ně vedeny dva tunely délky 80 m o průřezu 40 m2. 

Na páteřní průzkumnou štolu navazují další liniová prů-

zkumná díla s četnými rozráţkami sledujícími rudní struk-

tury s napojením do dalších dvou pater. Celková délka 

chodeb dosahuje téměř 8 km. Převáţná většina (kolem 

90 %) výlomů není vystrojena. Konec páteřní štoly je pro-

pojen 130 m vysokým nevystrojeným větracím komínem 

s povrchem terénu. 

Tabulka 1 – Základní údaje o štole Josef 

 

2.1 Geologie oblasti Psí hory 

Štola Josef byla vyraţena jako součást průzkumných prací 

ve zlatonosném rudním revíru Psí hory. Tento rudní revír 

se rozprostírá převáţně v proterozoických, více neţ 600 

milionů let starých horninách tzv. Jílovského pásma, do 

kterých později během variského vrásnění pronikly grani-

toidy Středočeského plutonu. 

Jílovské pásmo tvoří 1 aţ 6 km široký a aţ 70 km dlouhý 

pruh vulkanických a subvulkanických hornin, táhnoucí se 

na jihozápad od Jílového u Prahy. Kromě Psích hor se 

v něm nacházejí i další rudní revíry spojené s těţbou zlata 

(Jílové u Prahy, Štěchovice-Slapy, Smolotely-Horní Líšni-

ce). Historicky nejvýznamnější bylo dobývání zlata 

v okolí Jílového u Prahy. 

V oblasti Psích hor je Jílovské pásmo zastoupeno vulkani-

ty bazického aţ kyselého sloţení (bazalty, andezity, dacity 

a ryolity) ve střední části revíru, subvulkanickými plagio-

granity (albitickými ţulami) na východním okraji a loţis-

kově nejvýznamnějšími kyselými aţ intermediárními tufy 

s polohami bazických tufů a kyselých aţ bazických láv. 

Horniny Jílovského pásma byly pravděpodobně koncem 

proterozoika slabě regionálně metamorfovány. Horniny 

leţící na styku s intruzivním tělesem granodioritu byly 

postiţeny také kontaktní metamorfózou. 

V nadloţí Jílovského pásma leţí vulkanosedimentární 

souvrství budované převáţně slabě metamorfovanými tufy 

a tufitickými břidlicemi. Na západě zasahuje rudní revír 

Psí hory ještě do výběţku amfibolicko-biotitického grano-

dioritu Středočeského plutonu. 

Oblast Psích hor byla koncem 20. stol. zkoumána v sou-

vislosti se zamýšlenou obnovou těţby zlata. V revíru se 

nacházejí dvě zlatonosná loţiska – loţisko Čelina, těţené 

jiţ ve středověku, a loţisko Mokrsko. Zatímco loţisko 

Čelina a rudní zóna Mokrsko-východ jsou situovány 

v tufech a vulkanitech Jílovského pásma, převáţná část 

rudní zóny Mokrsko-západ leţí v granodioritu Středočes-

kého plutonu. 

Zdejší rudní revír patří z pohledu zásob zlata (Au) k nej-

bohatším v Evropě. Podle odhadů ukrývají místní loţiska 

aţ 130 t tohoto drahého kovu. Zlatonosné zrudnění je sou-

střeďováno do křemenných ţil a ţilníků. Místní zlato do-

sahuje sice vysoké ryzosti, ale je většinou velmi jemno-

zrnné. Také jeho průměrný obsah v hornině není vysoký 

Celková délka chodeb 7 853 m 

Délka páteřní štoly 1 835 m, profil 14 –16 m2 

Celková délka ostatních 

chodeb 
6 018 m, profil 9 m2 

Výška nadloţí 
Od 30 m (Čelina) do 

180 m (Mokrsko) 

Obr. 2: Chodba v oblasti Čelina – západ 

Obr. 3:   Schema štoly Josef a geologické poměry 
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(2 g/t). Díky tomu loţisko Mokrsko zůstalo ve středověku 

stranou zájmu horníků a jeho potenciál byl plně rozpoznán 

aţ v 80. letech 20. století. 

Koncem minulého století se začalo váţně uvaţovat o ob-

novení těţby zlata v oblasti. Největší koncentrace Au jsou 

soustředěny v hloubkách do 300 m pod povrchem. Zlato 

by tedy muselo být dobýváno povrchově, coţ by zname-

nalo citelné a nevratné zásahy do okolní krajiny. Pro jeho 

separaci by navíc bylo nutné pouţít ekologicky riskantní 

metodu kyanidového louţení. Proto ke komerční těţbě 

zlata na Psích horách zatím nedošlo a v blízké budoucnos-

ti zřejmě ani nedojde. 

 

2.2 Historie a hornická tradice oblasti Psí 

hory 

Štola Josef byla vyraţena v 80. letech 20. stol. jako sou-

část průzkumu tradiční zlatonosné oblasti, známé jiţ ve 

středověku pod názvem Psí hory (někde se lze setkat i s 

označením Lodické hory podle tehdy existujícího dolu 

Lodice). Rudní revír Psí hory se rozprostírá přibliţně 7 km 

jihovýchodně od městečka Nový Knín, jeţ v minulých 

dobách patřilo k významným báňským centrům Českého 

království. 

Kromě Psích hor se zlato v okolí Nového Knína v minu-

losti dobývalo ještě v dalších třech revírech: v revíru no-

voknínském (oblast mezi Novým Knínem, Krámy a Ma-

lou Lečicí), kozohorském (rozprostírajícím se mezi obce-

mi Kozí Hory a Borotice jz. od Nového Knína) a libčic-

kém (leţícím j. od Nového Knína mezi Libčicemi a Dra-

ţeticemi). Nejdůleţitější ze všech zmíněných revírů byl 

revír libčický, kde se zlato těţilo s přestávkami od středo-

věku aţ do první poloviny 20. století. 

Oblast Psích hor je jako jediná z historických zlatonos-

ných oblastí Novoknínska situována v horninách tzv. Jí-

lovského pásma (viz kap. 2.1), pojmenovaného podle 

města Jílové u Prahy. Právě zlato dobývané v okolí Jílové-

ho sehrálo významnou úlohu zejména ve středověké histo-

rii naší země – slouţilo mj. jako hlavní surovina pro raţbu 

lucemburských dukátů (florénů), které zavedl r. 1325 jako 

první panovník ve střední Evropě Jan Lucemburský. Těţ-

ba u Jílového probíhala v různé intenzitě i v pozdějších 

obdobích. K jejímu zřejmě definitivnímu ukončení došlo 

aţ v r. 1968. 

 

2.2.1 Poč{tky dobýv{ní zlata 
Písemných záznamů o historii dobývání zlata na Psích 

horách existuje velmi málo. Na mnoha místech revíru se 

ale dochovaly pozůstatky starých hornických prací, 

z nichţ některé jsou v terénu dodnes patrné na první po-

hled. 

Těţba zlata na našem území zaznamenala první velký 

rozkvět jiţ za dob Keltů, zejména ve 2. a 1. stol. př. n. l. 

Keltové naprostou většinu svého zlata získávali z rozsypů 

a rýţovišť. Vzhledem k prokázané existenci rýţovišť 

na Čelinském potoce i v náplavech Vltavy u Smilovic 

(dnes zatopených slapskou přehradou) a také vzhledem 

k blízkosti bývalého významného keltského oppida Hraza-

ny je pravděpodobné, ţe keltští zlatokopové působili i 

na Psích horách. 

2.2.2 Hlavní rozkvět těžby ve 14. století 
Po odchodu Keltů zůstala místní loţiska dlouho nevyuţita. 

Hlavní rozvoj těţby zlata na Psích horách přinesl aţ stře-

dověk. S dolováním se začalo patrně na přelomu 13. a 14. 

století. Největšího rozmachu v celé své historii dosáhla 

těţba na Psích horách v průběhu 14. století. V té době 

bylo zlato dobýváno z křemenných ţil na mnoha místech 

revíru (zejména právě v okolí Čeliny) pomocí úklonných 

šachtic a štol. Podzemní díla dosahovala průměrné hloub-

ky kolem 20 m, největší dosaţená hloubka je 60 m 

pod povrchem. V blízkosti největší šachty pracovala 

i kovárna na výrobu hornického nářadí a na Čelinském 

potoce bylo v provozu několik mlýnů na drcení rudy. 

Středověcí horníci pouţívali při své práci velice jednodu-

ché vybavení. V dolech si svítili hliněnými kahánky napl-

něnými lojem. Rudu těţili ţeleznými kladívky, tzv. ţelíz-

ky a čtverhrannými palicemi – tzv. mlátky. Ţelízko drţeli 

havíři v levé ruce a přikládali ho k hornině. Do ţelízka 

tloukli mlátkem a tak vylamovali kusy zlatonosného kře-

mene. Ţelízka se rychle opotřebovávala. Odhaduje se, ţe 

horník jich za jednu směnu spotřeboval více neţ dvacet. 

Vytěţená ruda byla přepravována do rudních mlýnů, kde 

se drtila a mlela. Zlato se pak z rozemleté rudy oddělovalo 

amalgamací. 

Období největšího rozkvětu těţby skončilo na přelomu 14. 

a 15. století. Příčinou úpadku byly rostoucí provozní ná-

klady, vyčerpání přístupnějších partií zlatonosných kře-

menných ţil, technické problémy při dolování ve větších 

hloubkách a také bouřlivá politická situace v zemi. Dobý-

vání zlata tak bylo na několik desetiletí přerušeno. 

 

2.2.3 Obnova dolů v 15. a 16. století 
K obnově dolů došlo na přelomu 15. a 16. století. Druhá 

etapa těţby zlata však trvala jen krátce a nebyla zdaleka 

tak významná. Podle dobových pramenů byly r. 1536 hal-

dy největšího dolu Lodice „propůjčené k dodatečné těţbě 

zlata“. V horní knize novoknínského úřadu jsou o těchto 

haldách záznamy aţ do r. 1550. V zemských deskách 

z r. 1548 jsou zmíněny zlatorudní mlýny na Čelinském 

potoce, ovšem ze záznamu, pojednávajícím o jejich čin-

nosti v minulém čase, vyplývá, ţe v té době se v nich uţ 

ruda nemlela. Těţba na Psích horách tedy zřejmě ustala 

po polovině 16. století. 

Pozoruhodné je, ţe na rozdíl od jiných revírů v okolí No-

vého Knína, kde těţba a průzkumné práce probíhaly i 

v pozdějších obdobích, Psí hory od té doby zůstaly stra-

nou veškerých hornických aktivit aţ do konce 20. století. 

Většina pozůstatků po středověké hornické činnosti je 

soustředěna v okolí obce Čelina. Nejrozsáhlejší zbytky 

starých prací se nacházejí asi 1,5 km východně od obce 

Čelina v západní části Koňského vrchu. Křemenným ţi-

lám v okolí Mokrska, obsahujícím velmi jemnozrnné, a 

tudíţ pouhým okem obtíţně detekovatelné zlato, nebyla 

ve středověku věnována téměř ţádná pozornost (výjimkou 

jsou stopy kutacích prací na vrchu Veselý). 

K hlubšímu poznání hornické minulosti Psích hor přispěl 

v polovině 80. let minulého století archeologický průzkum 

AV ČSSR, který vynesl na světlo mnoho hmotných stop 

po zaniklém dolování. Byly nalezeny mj. části mlýnských 

kamenů na drcení rudy, zbytky středověké kovárny, ţelez-

né hornické nářadí či hliněné hornické kahany. 
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Bohuţel není známo, kolik zlata bylo během obou hlav-

ních období těţby na Psích horách získáno. Celkově však 

byly v celé novoknínské oblasti ve středověku vytěţeny 

asi 4 tuny zlata. (Pro srovnání – odhadovaná produkce 

jílovských dolů do 20. stol. činila podle geologa P. Mo-

rávka přibliţně 10 t zlata a na území celého Českého 

masivu se v průběhu dějin celkově získalo odhadem oko-

lo  00 t tohoto cenného kovu.) 

 

2.2.4 Geologický průzkum Psích hor ve 20. 

století a vznik štoly Josef 
Oblast Psích hor zůstala tedy nevyuţita a nezkoumána 

od 6. století aţ do konce století dvacátého. V letech 1977–

1980 proběhl rozsáhlý regionální revizní průzkum hornin 

Jílovského pásma, který odhalil moţnou přítomnost vý-

znamného zlatonosného zrudnění na území Psích hor. 

Následoval podrobný průzkum oblasti, jenţ probíhal mezi 

lety 1980-1990. 

Jeho součástí bylo geologické mapování, geofyzikální 

průzkum, podrobný geochemický průzkum půdního po-

kryvu, průzkum pomocí vrtů z povrchu aţ do hloubky 

300 - 600 m a konečně báňský průzkum z nově raţené 

štoly Josef, kombinovaný s podzemními vrty. 

O rozsáhlosti celého průzkumu svědčí i následující výčet 

provedených prací: 

 provedeny 103 jádrové vrty z povrchu o celkové délce 

23 378 m, 

 provedeno 127 podzemních jádrových vrtů o celkové 

délce 13 137 m, 

 vyraţena štola Josef : 

         hlavní chodba vedená napříč všemi loţisky – dél-

ka 1835 m, 

         postranní chodby na jednotlivých loţiskách – 

celková délka 6 018 m, 

         3 větrací komíny – celková délka 330 m, 

 odebráno a zanalyzováno 9 818 půdních vzorků a 

přes 25 000 vzorků z vrtů a z podzemí. 

Výsledkem průzkumu bylo zhodnocení zásob zlata 

na dosud známých loţiskách Čelina a Mokrsko-východ 

(v minulosti jiţ těţených) a především objevení nového 

loţiska Mokrsko-západ, jehoţ vyuţitelné zásoby byly 

odhadnuty na 75 t Au. Toto loţisko tak v současnosti patří 

mezi nejbohatší loţiska zlata v Evropě. Celkový potenciál 

všech loţisek revíru byl odhadnut na 130 t Au, coţ je více, 

neţ kolik se vytěţilo na celém území České republiky 

během celé historie dobývání zlata. 

V rámci průzkumu probíhala v letech 1989 – 1991 i expe-

rimentální podzemní těţba loţiska Čelina. Bylo vytěţeno 

celkem 19 500 t rudniny, která se zpracovávala na úprav-

ně Rudních dolů v Příbrami. Získáno z ní bylo 21,5 kg 

zlata. 

K průmyslovému vyuţití revíru nebylo vzhledem k před-

pokládanému negativnímu vlivu případné těţby na ţivotní 

prostředí nikdy přistoupeno. Hlavní zdroj zlata – loţisko 

Mokrsko-západ by se totiţ muselo dobývat výhradně po-

vrchovým způsobem, coţ by mělo výrazný dopad na ráz 

tamní krajiny a kvalitu přírody. V polovině 90. let sice 

projevily o lokalitu zájem zahraniční těţební společnosti, 

ale díky protestům místních obyvatel a různých ekologic-

kých organizací z plánů na těţbu sešlo. 

3 O3 OBNOVENÍBNOVENÍ  ŠTOLYŠTOLY  JJOSEFOSEF  
Štola Josef vznikla v souvislosti s relativně nedávným 

geologickým průzkumem revíru Psí hory. Její raţba začala 

r. 1981. Jedná se o rozsáhlé podzemní dílo s celkovou 

délkou chodeb téměř 8 km, které bylo vyuţíváno nejen 

při zjišťování geologických poměrů v oblasti a odběru 

vzorků, ale slouţilo téţ jako přístup do podzemní při polo-

provozní těţbě zlata v letech 1989-1991 (podrobněji viz 

níţe). 

 

Od poloviny devadesátých let, po ukončení všech prů-

zkumných prací, štola i její okolí postupně chátraly. 

V roce 2000 byl stav areálu jiţ natolik neuspokojivý, ţe 

bylo z bezpečnostních důvodů přistoupeno k zabetonování 

obou přístupových portálů do štoly. 

O tři roky později vznikl na půdě ČVUT nápad vyuţít 

opuštěné podzemní dílo Josef ke zřízení unikátního pod-

zemního vzdělávacího a experimentálního pracoviště. 

V roce 2004 se ČVUT dohodlo se společností Metrostav 

a.s. o zprovoznění štoly (v rámci dodatku rámcové smlou-

vy o spolupráci). V květnu 2005 byla podepsána smlouva 

mezi Stavební fakultou ČVUT a vlastníkem průzkumného 

díla, kterým je Ministerstvo ţivotního prostředí, 

o zapůjčení štoly pro vzdělávací a výzkumné účely. 

V srpnu 2005 byla proraţena betonová zátka jednoho 

z portálů, čímţ došlo ke znovu zpřístupnění štoly. Počát-

kem září 2005 zkontrolovala Báňská záchranná sluţba 

stav podzemních prostor a pak byl portál opět uzavřen. 

K definitivnímu otevření obou portálů došlo aţ v srpnu 

2006. Ihned poté se začalo s rekonstrukcí podzemních 

prostor. Při zahájení provozu bylo zrekonstruováno a zpří-

stupněno cca 600 m chodeb, v současnosti je jiţ vyuţívá-

no více neţ 3500 m podzemí. Rekonstrukce a výstavba 

celého areálu pokračuje i nadále. 

V mnoha částech podzemí jsou instalována a provozována 

různá zařízení pro experimenty v mnoha oborech podzem-

ního stavitelství, inţenýrské geologie, geochemie, 

pro výzkum související s hlubinným ukládáním radioak-

tivního odpadu (MockUp, TIMODAZ) a další. V prostoru 

za druhým portálem (bývalá kompresorovna) jsou ukázky 

několika druhů výdřev a výstroje chodeb pouţívaných 

v dolech a v podzemních stavbách. 

Pokračování příště.■ 

Ing. Tomáš Jiřikovský, Ph.D. 

Obr. 4: Páteřní štola 
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SPOLEČENSKÝ KOUTEKSPOLEČENSKÝ KOUTEKSPOLEČENSKÝ KOUTEK   

Jménem redakce a všech důlních 
měřičů a geologů přejeme 

oslavencům a jejich rodinám pevné 
zdraví a mnoho úspěchů do dalších 

let! 

50 

13. 11. 1961 
Ing. Krotký Karel 

(Báňské a měřické sluţby Blatná, v.o.s.) 

22. 12. 1961 
Ing. Janeček Oldřich 

(SD, a.s. DNT) 

Rodiče mají dvě děti - jednoho pesimistu a druhého vel-

kého optimistu. Na Vánoce chtějí rodiče děti vyzkoušet. 

Pesimistovi vykoupí obchod s hračkami a optimistovi 

dovezou do pokoje kopu koňského hnoje. Zazvoní 

na zvonec a děti běţí do pokoje podívat se na dárky. Z 

pokoje pesimisty se ozývá pláč. "Tolik dárků, všichni mi 

budou závidět, hračky se budou kazit a tolik baterek 

do nich." Z pokoje optimisty se ozývá smích. Kdyţ při-

jdou do pokoje, optimista se přehrabuje v hnoji a říká: 

"Tolik hnoje, to tu musí být někde koník!".  

 

Na Vánoce křičí malý Filípek přes celý byt na maminku 

u sporáku: „Mamí, mamí, stromeček hoří!”  

„Říká se, svítí, a ne hoří,” poučí ho matka. 

Chlapeček za chvíli zase začne křičet: „Mamí, mamí, 

záclony už také svítí!”  

 

„Pane šéf, můţete mi dát zítra volno?” ptá se v práci pan 

Urbánek. „Manţelka chce, abych jí pomohl s vánočním 

úklidem.” 

„Z takového důvodu vám přece nebudu dávat volno!” 

rezolutně to odmítne ředitel. 

„Děkuji,” oddechne si zaměstnanec. „Věděl jsem, ţe je 

na vás spolehnutí.”  

 

Blížily se Vánoce, soudce měl dobrou náladu. Zeptal se 

obžalovaného: „Tak za co tu jste?“ „Za předčasné vá-

noční nákupy,“ odpověděl obžalovaný. „To přece není 

žádný přestupek. Jak brzy jste nakupoval?“ ptal se soud-

ce překvapeně. „Dvě hodiny před začátkem otvírací do-

by.“  

KKOLÁČOLÁČ  SS  JABLKOVOUJABLKOVOU  NÁDIVKOUNÁDIVKOU  

 20 dkg polohrubé mouky 

 8 dkg másla 

 5 dkg moučkového cukru 

 1 ţloutek 

 1 lţíce citronové šťávy 

 Je-li třeba trochu mléka 

Náplň: 

 2 bílky 

 10 dkg cukru 

 20 dkg nahrubo nastrouhaných jablek 

 7 dkg lískových oříšků 

Příprava: 

Přísady spojíme v těsto, které rozdělíme na dva nestejné 

díly. Větší díl dáme do dortové formy, poklademe ná-

divkou a z menší části těsta uděláme mříţky. 

Příprava nádivky: 

Ušleháme tuhý sníh, po částech do něho zašleháme cukr 

a lehce vmícháme strouhané (nebo krájené) oříšky či 

mandle a jablka. Pečeme při teplotě 200°C 20 aţ 30 mi-

nut. 


