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Těžba rud na Podblanicku

TûÏba rud
na Podblanicku

317 847 207
317 862 022

Průvodcovskou službu a exkurze pro skupiny zajišťuje
Podblanické ekocentrum ČSOP ve Vlašimi.

Připravili jsme pro Vás další informační materiály:
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k dispozici na www.blanicti-rytiri.cz nebo v infocentrech regionu

Projekt Kraj blanických rytířů realizuje
Český svaz ochránců přírody Vlašim,
který dlouhodobě pečuje o přírodní a kulturní dědictví regionu.
rudní výskyty:
1 Roudný
2 Ratibořské Hory
3 Stará Vožice
4 Zvěstov
5 Na Stříbrné
u Českého Šternberka
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Na projektu spolupracují město Vlašim, Mikroregion Český smaragd,
městysy Čechtice, Křivsoudov, Louňovice pod Blaníkem, Načeradec
a obce Kamberk, Kondrac, Pravonín, Ratměřice a Veliš.

8 km

geopark

Těžba rud na Podblanicku
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Celkový pohled na zlatodůl Roudný okolo roku 1903

Šachta Hloubení u Ratibořských Hor, konec 19. století.

Stříbro, Ratibořské hory, drátky do 1 cm

T

ěžba rud na Podblanicku je úzce spjata s nejvýznamnějším
geomorfologických útvarem Podblanicka – Blanickou
brázdou. Jde o nápadnou propadlinu převážně severojižního
směru v jižnější části Českého masivu. Tento systém zlomů
v silně metamorfovaných horninách moldanubika byl důležitý
i pro vznik četných drobných rudních ložisek souvisejících se
středočeským plutonem.
Rudní ložiska jsou tvořena křemennými žílami, které vyplňují
starší pukliny a zlomy. Na mnohých z nich probíhala v minulosti
i těžba. Z nejvýznamnějších můžeme jmenovat například: Roudný
(zlato), Ratibořské Hory a Stará Vožice (stříbro), Zvěstov (olovo, »
měď, zinek) nebo Na Stříbrné u Českého Šternberka (stříbro).

1 Roudný
Nejvýznamnější důlní lokalita středoevropského významu, se nalézá
cca 15 km jihozápadně od Vlašimi nedaleko památné hory Blaník. Jedná
se o jeden z našich největších zlatonosných revírů a zároveň i o jeden
z nejdéle využívaných. Na rozdíl od jiných, jako jsou například Jílové
u Prahy nebo Kašperské Hory, spadá začátek největšího dobývání
ložiska Roudný až do konce 19., respektive začátku 20. století. V té
době byl Roudný nejdůležitějším zlatodolem v Rakousko-Uhersku
a ve 20. letech 20. století zde bylo dosaženo nejvyšší těžby zlata ze
všech tehdejších evropských zlatodolů. Odhaduje se, že celkem bylo
na Roudném vytěženo více než sedm tun zlata.

2 Ratibořské Hory
Asi 25 km jihozápadně od Vlašimi, leží nejvýznamnější polymetalické
etalické
ložisko Blanické brázdy. Jedná se o ratibořskohorský rudní okrsek
okrsek,
který v minulosti proslul těžbou stříbra. Stříbrná ruda se zde
těžila do roku 1927, kdy byly veškeré práce ukončeny. Z hlediska
rozsahu a zachovalosti stop po důlní činnosti patří tato lokalita
k nejvýznamnějším rudním lokalitám u nás. Dle odhadů zde mohlo být
celkem vytěženo 100 až 120 tun stříbra.
3 Stará Vožice
Stará Vožice leží asi 3 km jihozápadně od Mladé Vožice. Je to významné polymetalické ložisko na Blanické brázdě. Do roku 1857
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Bývalý dům cechmistra ve Staré Vožici

Vyrobeno v roce 2013 | foto: Václav Zemek, Josef Jindřich Šechtl, Ignác Šechtl a archiv | graﬁcká úprava a kresby: Viktor Puci

tel.: 317 845 169, e-mail: exkurze@csop.cz

www.blanicti-rytiri.cz
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Zarůstající šachtice Na Stříbrnici

foto: Dalibor Velebil, sbírka Národního muzea

se zde těžila ruda s vysokým obsahem stříbra. Celkové vytěžené
množství není
nen přesně známo, protože část vytěženého stříbra byla
připsána nedalekému ratibořskohorskému revíru.
4 Zvěstov
Lokalitu Stříbrnice najdeme 1 km severně od obce Zvěstov. Zde se
v okolí několika vrchů nalézají relikty staré důlní činnosti související
s výskytem polymetalického zrudnění. Významnější práce na lokalitě
probíhaly na přelomu 19. a 20. století a byly patrně spojeny s těžbou
zlata na nedalekém Roudném. V 50. letech 20. století zde probíhaly
průzkumné práce. Pro malou zásobu rudy však nebyly těžební práce
nikdy zahájeny.
5 Na Stříbrné u Českého
Šternberka
Nedaleko známého
hradu Český Šternberk,
se nalézá malé ložisko
polymetalických rud. Jedná
se o lokalitu „Na Stříbrné“
nebo také Silberberg či
Hory Ratajské. První zmínky
o dolování Na Stříbrné
pocházejí z roku 1497
a práce byly ukončeny
v roce 1916.
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Ústí dolní štoly Na Stříbrné

