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STŘEDNÍ BRDY V.
BRDY KOVOVÉ

Železná huť z r. 1810, Jince

Brdy jsou od nepaměti spojeny
s hledáním, nálezy a těžbou kovů. Do
starých pověstí českých se zapsal svým
rázným zásahem proti hledačům drahých
kovů v Brdech vladyka Horymír. Čeští
panovníci však dali přednost kutání kovů
od vzácného zlata a stříbra po
každodenně potřebné železo. Podporovali
horníky a hutníky a udělovali jim licence.
Bohatě se jim to vyplatilo.
eologický vývoj brdského masivu od kambria přes ordovik
a vulkanickou činnost předvariského a variského vrásnění obohatil Brdy
ložisky kovů a jejich rud. Již dávní
prospektoři nacházeli v Brdech polymetalické rudy obsahující stříbro, olovo
a zinek, ale také zlato, arzén, rtuť a uran.
Proto jsou Brdy a Podbrdsko spjaty
s těžbou a zpracováním kovů od nepaměti.
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Zlatý poklad, země česká, domov můj, Vltava, Mokrsko
Foto: Jiří Š[ástka

Dominantní postavení mezi kovy
zaujímají železné rudy (hnědel, krevel,
siderit, goetit, železité křemence a rudy
často bohaté na mangan jako např.
psilomelan. Nejbohatší železné rudy (krevel, goetit) s obsahem 38-50% Fe byly
dobývány ještě počátkem 20. století v dole
Komorsko ve svahu vrchu Písku.
Unikátním mineralogickým rájem je
Jedová hora u Mrtníku. Převažují krevelové rudy (až 33% Fe) případně se sideritem (uhličitanem železnatým).
V Jedové hoře se nacházela rumělka
(sirník rtuťnatý) provázená kapičkovitou
rtutí. Rumělka pro výrobu rtuti se těžila
od 16. století. Nejvíce rtuti (1 500 kg Hg)
producenti vydestilovali v komárovských
pecích v roce 1830. V druhé polovině
19. století byla rumělka vyčerpána.
Světovými mineralogickými unikáty
jsou nádherné jehlicovité krystaly vodnatého fosforečnanu hlinitoželezitého –
kakoxenu, objeveného v r. 1825, a vodnatého fosforečnanu železitého – beraunitu, nalezeného v roce 1841, oba v dole
Hrbek u Nové Vsi.
Železářské hutě, hamry a kovárny
vyráběly železo a železářské výrobky
všude v oblasti Středních Brdů bohatých
na železnou rudu. Těžila se na nesčetných
místech, např. v Červeném vrchu u hory
Praha, na mnoha místech kolem Strašic, na
Příbramsku. Velké zásoby místy velmi
kvalitní železné rudy byly těženy
v kopcích Písek, Ostrý, Studený, Jedová
hora a v řadě dalších v okolí Strašic, Tění,
Cheznovic, Kařezu, Kařízku, Zaječova,
Komárova a Holoubkova. Dodnes po

dolování zůstaly desítky kilometrů
těžebních štol v hloubkách až 100 m.
Výroba brdského železa stoupala
zejména od 16. století. Po Třicetileté válce
dosahovala 50% a v druhé polovině
18. století 85% produkce železa v českých
zemích. Jen v desetiletí 1838 – 1848 se
v žežickém revíru na okraji Příbrami
vytěžilo 25 000 tun rudy. Výroba železa
v Brdech byla až do konce 19. století
přes stoupající produkci železa na
Kladensku a na Ostravsku významná. Po
vytěžení bohatších rud zbývaly v Brdech
rudy chudé anebo těžko zpracovatelné
křemičitanové rudy. Ty se až do 60. let
20. století těžily a nákladně zpracovávaly
v Mníšku pod Brdy.
Městečko Jince, kde sídlí vojenská
posádka a Újezdní úřad Vojenského újezdu
Brdy, má pradávný původ. Tavilo se tam
železo z místních železných rud snad od
doby laténské. Nejstarší dochovaná listina
je podepsána králem Václavem IV. v roce

Vilín měkký,
Hamamelis
mollis na
farní
zahradě,
Jince

Hornický kostel sv. Mikuláše v Jincích

1390. Král v ní uděluje privilegium
hutníkům Mikuláši z Radnic a Jakubovi ze
Strašic, aby obnovili starou zpustlou
jineckou huť. V Jincích a ve Velcí tavili
železo Vratislavové z Mitrovic. Jejich
majetky odkoupil železářský odborník
hrabě Rudolf z Vrbna. Na počátku 19. století vybudoval v Jincích moderní vysokou pec Barbora, na jejíž chátrající stavbu
se ještě dnes můžete podívat. Písemné
zprávy o železárně v Bratkovicích pocházejí z let 1542, 1636 a 1753. Proslulé
železářské hutě a hamry pracovaly v Komárově, o jejichž rozkvět se od pradávna
staral železářský rod Pešíků z Komárova.
Na přelomu 16. a 17. století je vlastnil
významný hutnický odborník Jindřich
Otta z Losu.
Již ve 13. – 14. století se tavilo železo
v Železném Újezdu, v Nových Mitrovicích, v Mítově, v Padrti a v Závišíně.
Železo se tavilo také v Rejkovicích
a v Čenkově. O železářství na Rožmitálsku
se v 16. století rozepisuje kronikář Václav
Hájek Libočan. V 18. století pracovala
vysoká pec přímo ve městě Rožmitále pod
Třemšínem. S hutěmi byly spojeny hamry,

které surové železo zpracovávaly, využívajíce vodní síly brdských potoků. Na
Rožmitálsku se uvádí deset hamrů, z nichž
poslední byl v provozu ještě v roce 1950.
Pak byl zbourán. Nepodařilo se ho
zachránit jako starobylý hamr v Dobřívi,
který byl vyhlášen národní technickou kulturní památkou.
Další vysoké pece vyráběly železo na
Příbramsku v Březových Horách, ve
Vysoké Peci, ve Vysoké a v Bohutíně.
Vysoká pec Aglaia v Obecnici pracovala až
do roku 1887. Zbořena byla v roce 1912.
V roce 1868 byla v Čenkově založena
železářská továrna, základ pozdějšího
Čenkovského strojírenského závodu.
S rozvojem závodu je spojeno dělnické
hnutí, které hájilo spravedlivé požadavky
dělníků.
Střední Brdy proslavilo nejen železářství, ale také stříbronosné polymetalické rudy. Nejvíce je jich soustředěno
na území 17 km2 březohorského rudního
revíru u Příbrami. Prostor tektonickou
činností porušeného masivu svrchních
starohor a spodních prvohor je bohatý na
minerály (na 130 druhů), z nichž 21 ob-

Psilomelan,
manganová
ruda,
Příbramsko
Hnědel,
železná
ruda, Brdy

Křemičitanová železná
ruda

Křemičitanová železná
ruda, Brdy

Vrch Písek (69 m n. m.) prokopaný těžebními štolami

sahuje stříbro (např. argentit, akantit,
pyrargyrit, stefanit, freibergit, sulfoantimonidy a hlavně stříbronosný galenit).
Stříbro se nalézalo i v kovové formě.
Stříbro a olovo se dobývaly od středověku. Za celou dobu dobývání se vytěžilo
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Zlatá země,
Chotilsko
Foto: Jiří
Š[ástka

Vrchol
hornického
Písku
691 m n. m.,
dnes
s radarem
pro řízení
civilní
letecké
dopravy
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3 837 tun stříbra, 517 961 tun olova
a 70 300 tun antimonu. 97% veškerých
zásob bylo vytěženo až teprve za posledních 170 let, tj. do roku 1980. Nejbohatší
byl důl Vojtěch vyhloubený v roce 1779.
Následovaly šachty Anna, Marie a Prokop,
který v roce 1966 dosáhl svislé hloubky
1 597,6 m. Štoly dosahují délky 19 km.
V 19. století 90% produkce stříbra
v celé habsburské monarchii pocházelo
z Příbramska. Ročního rekordu bylo
dosaženo v roce 1910 těžbou 49 tun stříbra
a 5 053 tun olova. V závěrečném období
1948 až 1980 se vyprodukovalo 485 tun
stříbra, 58 729 tun olova a 35 481 tun
zinku. Těžily se rudy o kovnatosti 77–
485 g Ag/t horniny.
Nejsmutnějším obdobím byl uranový
boom. Po II. světové válce geologický
průzkum na území 50 km2 na Příbramsku
prokázal jednu z největších akumulací
hydrotermálních uranových rud žilného
typu na světě. Hlavním minerálem byl
smolinec čili uraninit nebo-li oxid uraničitý. Největší žilné uzly obsahovaly až

9 400 tun uranu. Proslavila se bytízská žíla
s kovnatostí 60 – 100 kg kovového uranu
na 1 m2 žilné plochy.
V době studené války vypukla těžební
horečka. Na Nový rok 1976 se šachta Háje
stala svojí hloubkou 1 838,4 m nejhlubší
šachtou v Evropě. Těžilo se na výkon bez
přetěžování rubaniny. Vedle dobře zaopatřených profesionálních horníků uranovou rudu za trest v tristních podmínkách rubali političtí vězni. Těžba uranových rud byla ukončena v září 1991 na
šachtě Dubenec. V letech 1948 až 1991 se
vytěžilo 48 432 tun uranu (kovu) tj. 49%
veškeré produkce uranu v Československu po válce. Vytěžená uranová ruda byla
vesměs odvážena do Sovětského svazu.
Zároveň s uranem bylo z polymetalických
rud získáno 6 195 tun olova, 2 417 tun
zinku a 28,9 tun stříbra. Nebohaté polymetalické rudy s výskytem uranu byly
objeveny ještě na ložiskách Skalka
a Obořiště u Dobříše a na březohorském
a bohutínském ložisku u Příbrami.
Zlato ve starověku a středověku naši
předkové rýžovali na náplavech Litavky
mezi Lázem a Bohutínem, u Trhových
Dušníků a u Lochovic, na Vranovickém
a Závišínském potoce mezi Roželovem
a Vacíkovem a na Klabavě mezi Dobříví
a Rokycany. Zlato získané nedávnými
rýžovacími zkouškami je jemnozrnné,
většinou pod 0,1 mm.
Na primárních nalezištích se zlato
omezeně těžilo např. na Petráškově hoře
u Vacíkova a také u Kokšína. Ze zpracování polymetalických rud z březohorského revíru v příbramské huti bylo
v letech 1889 – 1972 vyrobeno 244 kg

zlata, v průměru 2,9 kg ročně. Nízké
obsahy zlata ve směsi se stříbrem většinou
pod 1 g Au/tunu rudy jsou v polymetalických rudách.
Současné zlatokopy láká objev ložiska
zlata z roku 1984 v Petráškově hoře
u Hvožďan. Zlatonosná mikroskopicky
jemná mineralizace vulkanosedimentární
horniny s prokřemeněním má průměrný
obsah od 1 do 2 g zlata v tuně horniny
s nezanedbatelným obsahem arzénu.
Odhad celkového množství zlata v ložisku
se blíží 30 tunám. To představuje vytěžení,
jemné rozdrcení (pulverizace) a kyanidové
vyluhování 20 až 30 milionů tun horniny.
Petráškova hora by zmizela. Místo ní by
vznikla díra a vyrostl odval jemného
prachu velikosti Řípu plus přehrada
kyanidového odkaliště s nepochybným
toxickým vlivem na povrchové a podzemní vody a s reálným nebezpečím kontaminace rozsáhlého povodí Vltavy při záplavách. Nehledě na zamoření území
spolupřítomným arsenem. Místo kouzelné
Litavka poháněla hamry.

Čenkov, stará slévárna

Červenohnědé krystaly beraunitu s drobnymi žlutými agregáty kakoxenu, Stř. Brdy, Foto: Jiří Sejkora
Vpravo: Kakoxen, Jehlicovité krystaly, Sv. Dobrotivá, Stř. Brdy, Foto: Jiří Sejkora

krajiny domova by vznikla mrtvá měsíční
krajina.
Zlatokopecké projekty nadnárodní
australsko-kanadské těžební společnosti se
dále týkají Mokrska, Chotilska a Kašperských Hor na Šumavě. Není divu, že obyvatelé postižených obcí jsou takovou
představou světlých těžařských zítřků
zděšeni. Občané nechtějí obětovat svůj
rodný kraj pro zisk zlata, které by putovalo
do ciziny, a zde by zůstala zpustošená, jedy
zamořená země. Lidé se organizují, vytvářejí občanská sdružení (Brdy nad zlato) a bojují proti těžbě zlata peticemi
v Parlamentu ČR. Podporují je zastupitelstva, rady i hejtmani Středočeského
a Plzeňského kraje. Odmítnutí těžby zlata
kyanidovým loužením se dostalo i do současné koaliční smlouvy.
Výbor pro životní prostředí PSP ČR na
svém zasedání dne 26. února 2014 doporučil parlamentu zamítnout žádost

těžařů o povolení průzkumu a těžby zlata
v ČR. Dále doporučil vypracovat novelu
geologického zákona, která by obcím
v jejich správním katastru dávala právo
veta v rozhodování o stanovení průzkumného území. Ale to vše je ještě nutné
prosadit ve vládě a v parlamentu v podobě
novely geologického zákona č. 62/1988
Sb., v platném znění. To bude ještě
vyžadovat hodně úsilí všech prozíravých,
obětavých a statečných lidí.
Rozvoj brdského hutnictví spotřeboval mnoho energie. Tu dodávaly bohaté
brdské lesy. Uhlíři v milířích až do
poloviny 19. století pálili dřevěné uhlí pro
hutě. Zejména rozvoj hutnictví v 18. a 19.
století vedl ke smýcení původních dubových a jedlových bučin. V polovině 18.
století byl obecně stav lesů velmi tristní.
Na radu lesnických odborníků vydala
česká královna Marie Terezie v roce 1754
Lesní řád, kterým se regulovala těžba
a byla předepsána výsadba nového lesa.
K náhradě vytěžených porostů byly vysazovány především smrčiny propracovaným systémem věkových tříd. Tak se
i po celých Brdech rozšířily smrkové
porosty. Cílenou obnovou lesa se však
zabránilo odplavení lesní půdy, nedošlo
k masivní erozi a denudaci až na kamenitý
podklad. Brdy zůstaly zelenými plícemi
středních Čech. Po desetiletí se daří jejich
druhovou strukturu doplňovat melioračními a zpevňujícími dřevinami, zejména
bukem, dubem a jedlí.
V pěti minulých číslech NIKY jsme
se seznámili s krajinným charakterem

Středních Brdů. Statut území vojenského
újezdu od roku 1928 zamezil přímým
akcím a dopadům civilizačního rozvoje po
celých 86 let. Díky tomu tato středočeská
vrchovina v zásadě unikla moderním
změnám krajinného rázu s nepříznivým vlivem na přírodu. Staré rány se
zacelily a výskyt vzácných a chráněných
druhů se významně rozšířil. Uprostřed
Čech se vytvořil jedinečný přírodně
krajinářský celek. Proto je rozhodnutí
o zrušení Vojenského újezdu Brdy spojeno s rozhodnutím o současném vyhlášení
Chráněné krajinné oblasti Brdy. Doufejme,
že se tento záměr přes všechny do tisku
pronikající nekalé úmysly s územím
Středních Brdů povede a tím se naplní
představa profesora Karla Domina a jeho
spolupracovníků a pokračovatelů již od
počátku 20. století.

Jinecká
lípa, svědek
450 let
rozvoje
hutnictví
v Jincích

www.kr-stredocesky.cz
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