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Z radnice 
PITNÁ VODA 
 Díky velkému suchu a velké spot�eb� obecní vody bylo nevyhnutelné, aby 

OÚ Jílovišt� vyhlásil od 26. 4. do odvolání regulaci vody zahrnující zákaz kropení trávy, zahrad a 
napoušt�ní bazén� z obecního vodovodu a vlastních studní. Na základ� této regulace se v no�ních 
hodinách uzavírala voda od 23,00 hod. do 6,00 hod. nebo od 22,00 hod. do 5,00 hod. Nedostatek pitné 
vody a vyhlášená regulace ovlivnila život v obci každému z nás a vyvolala �adu otázek, dohad� a 
polopravd na které bych rád v tomto textu reagoval.  Na úvod bych rád podotkl, že tento text 
p�edstavuje pouze m�j názor a p�edložené návrhy �ešení p�edložím zastupitelstvu obce k diskuzi. 

 

1. Stávající stav zásobování vodou 
• Obec Jílovišt� disponuje t�emi zdroji pitné vody. V lokalit� Jeptiška vrtanou studnou o 

vydatnosti 1,6-1,8 l/s a zá�ezem 0,0-3 l/s. V lokalit� Ruka vrtanou studnou o vydatnosti 1,4-
1,6 l/s a zá�ezem 0,0-2 l/s. U úpravny vody jsou dv� vrtané studny, jedna o vydatnosti 0,4 l/s a 
druhá 0,6 l/s. Tedy v optimálním p�ípad� z vrt� do vodovodního systému obce je dodáváno 3-
4,4  l/s a ze zá�ez� 0,0-5 l/s pitné vody. 

• Nový vrt u Jeptišky má vydatnost 0,3 l/s a není ješt� p�ipojen do vodovodního systému obce. 
• Úpravna vody je navržena na kapacitu 4,0  l/s tedy 346 m³ za den. 
• Zemní vodojem na Cukráku má pouze objem 150 m³. Tato kapacita je p�i naší spot�eb� vody 

nedosta�ující, protože nap�íklad ve dnech, kdy byla vedra se denní spot�eba vody pohybovala 
mezi 200 až 230 m³ za den.  

• Když zdroje pitné vody dodají do vodovodního systému obce 3 l/s odpovídá toto množství 
vody dodané z vrt� 259 m³ za den. Je to množství vody, které by m�lo být pro pot�eby obce 
dosta�ující. 

Odb�r vody minulý rok. 
• V roce 2006 bylo nejvíce vody ze zdroj� �erpáno v m�síci kv�tnu a to ve výši 6741  m³/m�síc. 

Tento odb�r vody odpovídá  množství vody 218 m³ za den a  p�i této spot�eb�  se minulý rok v 
 tomto ro�ním období voda cisternami do vodojemu nedovážela.  

Odb�r vody v m�sících  dubnu a kv�tnu tohoto roku a opat�ení obce. 
• Od 9. 4. se za�al zvyšovat odb�r pitné vody.  
• Každý den byly špi�ky odb�ru vody  v  dopoledních hodinách kolem 10,00 hod. a 

v odpoledních hodinách kolem 17,00 hod. 
• Od 20. 4. se za�al odb�r pitné vody ješt� rychleji zvyšovat. Zdroje vody již nedokázaly 

dodávat pot�ebné množství vody do vodojemu. 
• 26. 4. byla vyhlášena regulace pitné vody se zákazem kropení trávník�, zahrad a napoušt�ní 

bazén� z obecního vodovodu a vlastních studní. Hladina vodojemu se pohybovala mezi 40 - 
50 % a dále rychle klesala a proto se za�ala chyb�jící voda dovážet cisternami s vodou z Baní. 
Jenom pro ilustraci od 28. 4. do 13. 5. se cisternami dovezlo do vodojemu 414 m³ vody a toto 
množství odpovídá dvoudenní spot�eb� vody v obci. 

• Ve dnech, kdy byla vedra se odb�r vody z vodojemu pohyboval mezi 200 až 230 m³ za den.  
• Od 26. 4. se vrt u Ruky �asto vypíná a vrt u Jeptišky b�ží stále. Jeden vrt u úpravny vody b�ží 

stále a druhý se �asto vypíná. Zá�ez u Ruky dodává malé množství vody a zá�ez u Jeptišky je 
suchý. Za�íná se tedy projevovat nedostatek vody. 
 

2. D�vody nedostatku zásobování vodou 
• Díky vysychání trávník� a zahrad ob�ané daleko více používali vodu z obecního vodovodu na 

zalévání a hlavn� k napoušt�ní bazén�. Spot�eba vody v dubnu a hlavn� v kv�tnu je proto 
abnormáln� vysoká a pohybovala se mezi 200 až 230 m³.  Budeme-li po�ítat spot�ebu vody 



 

230 m³ za den m�lo by toto množství vody sta�it zásobovat 1526 obyvatel. Tento údaj vychází 
z vyhlášky �. 428/2001 Sb., která udává normovanou spot�ebu vody na jednoho obyvatele 
153,4 l/osobu/den. Když bychom zvýšili spot�ebu vody na jednoho obyvatele na 250 
l/osobu/den, tak  nám potom vychází, že p�i spot�eb� vody 230 m³ za den by toto množství 
vody m�lo zásobovat 936 obyvatel obce. V obci je však trvale hlášeno 606 obyvatel a max. 
100 obyvatel je ubytováno v celní škole. 

• Takto vysoká spot�eba vody mimo jiné m�že ukazovat na poruchu ve vodovodním systému 
obce. Nicmén� provozovatel vodovodního systému VHS Benešov tvrdí, že zkontroloval 
m��icí technikou vodovodní �ady v ulici Lipová, Lesní a v celé ulici Pražská a žádnou poruchu 
nezjistil. V nejbližších dnech prob�hne no�ní m��ení, které by m�lo potvrdit tvrzení VHS 
Benešov, že celý vodovodní systém obce je bez poruchy a velký odb�r vody je jen zp�soben 
velkou spot�ebou obyvatel obce a nedostatkem vody ve vrtech.  

• Jednozna�n� se ukazuje, že p�i dlouhodobém suchu, které bylo na konci dubna a za�átkem 
kv�tna nedávají zdroje tolik vody jako v minulém roce. Zá�ez na Jeptišce je suchý a zá�ez u 
Ruky dává minimální množství vody. Vydatnost vody ve vrtu u Ruky poklesla a tak jedin� vrt 
u Jeptišky a jeden vrt u úpravny vody v plné mí�e zásobují vodou naši obec. 

• Velkým problémem našeho vodovodního systému je skute�nost, že p�i tak velké spot�eb� 
vody nedokáží zdroje rychle dopl�ovat spot�ebovanou vodu do vodojemu, který má malý 
objem. Pro jeho dopln�ní zbývá jediná možnost, tedy  dovážet chyb�jící vodu cisternami. 

 

3. Opat�ení OÚ Jílovišt� 
• Na základ� vyhlášky �. 1/1997 o odb�ru pitné vody, opat�eních k jeho regulaci, a ochran� 

zdroj� pitné vody (�l. 3) vyhlašuje zákaz kropení trávník�, zahrad a napoušt�ní bazén� 
z obecního vodovodu a vlastních studní. 

• Souhlasí, aby se uzavírala voda v no�ních hodinách od 23,00 hod. do  6,00 hod. nebo od 22,00 
hod. do 5,00 hod.  

• Souhlasí s dovážením vody cisternami z Baní do vodojemu. 

  

4.  Ú�innost opat�ení obce  
• Pitná voda v no�ních hodinách byla vypínána jednak z d�vodu omezení no�ního odb�ru vody, 

ale také z d�vodu, aby vrty, které max. �erpaly vodu p�es den si  alespo� v noci na chvilku 
odpo�inuly. Z tohoto pohledu tedy ur�it� vypínání vody v no�ních hodinách m�lo a má smysl.  

• Bohužel, toto zavírání vody má však vliv na kvalitu vody. Usazeniny, které se p�i b�žném 
provozu usazují na st�nách vodovodního potrubí se p�i zav�ení vody a tím p�i  sníženém tlaku 
za�nou uvol�ovat ve vodovodním potrubí. P�i op�tovném otev�ení vody pak dochází k tomu, 
že voda te�e velmi zne�išt�ná a n�kde až úpln� �erná. Každý z nás takto zne�išt�nou vodu 
nechá odto�it. Spot�eba vody tím zákonit� roste a množství vody ušet�ené v noci se ráno 
rychle spot�ebuje. P�i zav�ení vody se také díky poklesu tlaku ve vodovodním potrubí za�ne z 
vody uvol�ovat kyslík a další plyny, které se pak p�i otev�ení vodovodního kohoutku dostávají 
ven a zp�sobují známé sy�ení. S tímto jevem se bohužel nic nedá d�lat, což nicmén� neplatí 
pro zne�išt�ní vody. Na konci každé vodovodní v�tve by m�ly být odkalovací hydranty, které 
slouží k proplachování tedy �išt�ní jednotlivých v�tví vodovodního potrubí. Toto 
proplachování se musí provád�t v ur�ených �asových termínech a je to povinností 
provozovatele. Velkou nevýhodou proplachování vodovodního �adu je, že se tím zvyšuje 
spot�eba vody. 

• S VHS Benešov bylo domluveno, že voda se nebude úpln� zavírat, jenom p�ivírat a byly také 
domluveny p�esn� �asy, kdy k tomuto zavírání a otevírání vodovodního �adu bude docházet a 
také tyto �asy OÚ vyhlašoval místním rozhlasem.  Bohužel dodržování t�chto �as� ze strany 
VHS Benešov se neplnilo.  

• Zákazy zalévání trávník�, zahrad a regulace pitné vody se míjí ú�inkem. Po jejich vyhlášení 
nedochází k markantnímu snížení  spot�eby pitné vody a to proto, že �ást našich neukázn�ných 
ob�an� tento zákaz  v�bec nerespektují.  



 

• Obec nemá evidenci  bazén� a ztrácí tedy možnost kontroly, zda jejich majitelé si nechávají 
vodu do t�chto bazén� na své náklady dovážet cisternami. 

• Obec také nemá evidenci nádrží na deš�ovou vodu. Deš�ová voda  se m�že používat ke 
kropení zahrad a trávník� aniž by ob�an porušil vyhlášený zákaz. 
 

5. Možná st�edn�dobá �ešení zásobování vodou 
• Do konce srpna tohoto roku ZO musí vybrat nového provozovatele obecního vodovodu a 

kanalizace v naší obci. Nyn�jšímu provozovateli VHS Benešov kon�í smlouva. Po 
zkušenostech, které máme musí být ve smlouv� s novým provozovatelem mimo jiné jasn� 
uvedeno, že provozovatel: 
- Zajistí dostatek pitné vody pro obec a to i v krajním p�ípad� dovážením vody  cisternami 

do vodojemu a to na své náklady. 
- V p�edepsaných termínech bude odkalovat jednotlivé v�tve vodovodního potrubí. 
- Opat�í jednotlivé v�tve vodovodního systému obce uzavíratelnými šoupaty, které pomohou 

rychle lokalizovat poruchy ve vodovodním systému obce. 
- Opat�í výstupy z jednotlivých vrt�, z  úpravny vody a vodojemu on-line vodom�ry. 

Vodovodní systém od zdroj� vody až po výstup z vodojemu bude stále pod kontrolou. 
- Povede pr�hledné ú�etnictví atd. 

Obec musí zajistit: 
• Aby zásobování obyvatel pitnou vodou bylo prioritou �íslo jedna a proto veškeré další 

investi�ní akce se musejí tomu pod�ídit. 
• V co nejkratším termínu musí vybudovat ješt� jeden vodojem a to o velikosti 200 - 300 m³. 

Pr�b�žn� se tak bude moci akumulovat voda z vrt�. P�edpokládané investi�ní náklady jsou cca 
3 mil. K�. 

• V co nejkratším termínu musí vym�nit zarostlé vodovodní potrubí od vrt� Jeptiška k podchodu 
na Trnovou v délce cca 400 m. P�edpokládané investi�ní náklady jsou cca 1,5 mil. K�. 

• Zajistí p�ipojení nového vrtu na Jeptišce s vydatností 0,3 l/s do vodovodního systému obce. 
P�edpokládané investi�ní náklady jsou cca 500 tis. K�, 

• Objedná vyhledání dalšího vydatného vrtu v lokalit� Jeptiška nebo vyhloubí hlubší vrt u 
stávajícího vrtu, který by m�l však v�tší vydatnost a tento vrt se musí co nejd�íve  realizovat. 
P�edpokládané investi�ní náklady jsou cca 1,5 mil. K�. 

• Protože obec p�i malých p�íjmech nedokáže tyto investi�ní akce sama financovat je nutné na 
všechny uvedené investice sehnat dotaci. 

 

6. Možná dlouhodobá �ešení zásobování vodou 

• Odebírat pot�ebnou vodu z vodojemu obce Trnová, která  za zdroj vody využívá upravenou 
vodu z Vltavy. 
- Investice za cca 7,7 mil. K�. 
- Množství upravené vody z Vltavy je po�ítáno pro pot�ebu obce Trnová, která podle 

platného územního plánu po�ítá s po�tem obyvatel 1200. V p�ípad�, že by obec Trnová 
dosáhla tohoto po�tu obyvatel, tak ur�it� by došlo k omezení nebo zastavení možnosti 
odb�ru vody pro naši obec. 

- Vyšší cena vody a to z d�vodu vyšších náklad� na úpravu vody. 
- V ur�itých ro�ních období dochází k omezení úpravy vody z Vltavy. Je to  nap�íklad p�i 

povodních nebo p�i zm�nách hladin vody ve Vltav�, kdy jev, který  se nazývá homotermie 
zp�sobuje, že se studená voda ode dna �eky dostane ke hladin� a teplá voda naopak ke dnu. 
Díky tomuto jevu dochází ke zkalení vody až do takové míry, že se tato voda dá t�žko 
upravovat. K tomuto jevu m�že dojít jednou až dvakrát do roka. 

• Využít za zdroj vody také upravenou vodu  z Vltavy jako obec Trnová. 
- Vysoké investi�ní náklady (cca 13,9 mil K�). 
- Málo pravd�podobné schválení tohoto zám�ru ze strany státních orgán�. 
- Omezení úpravy vody, jak je uvedeno výše. 



 

 

• P�ivad�� vody z Baní.  
- Zatím se nepotvrdilo, že by p�ed rokem 1989 byla realizována ani �ást p�ivad��e vody 

z Baní k vysíla�i na Cukráku, Tento p�ivad�� m�l zásobovat bývalý hotel Hubertus, který 
pat�il p�ed rokem 1989 p�edsednictvu vlády KS�. O této eventualit� dále pátrám, ale již 
nev��ím, že budu úsp�šný.  

- Tímto �ešením by se p�ivedlo zatím neomezené množství vody z pražského vodovodním 
systému. 

- Cena vody je na nižší úrovni. Nap�íklad p�i odebírání vody z Baní do cisteren je cena vody 
28,08 K�/m³  i s DPH. 

- Vysoké investi�ní náklady na tento p�ivad�� vody z Baní. Díky obci Všenory vznikla 
v roce 2002 projektová dokumentace na tento p�ivad�� vody a bylo na ni vydáno územní 
rozhodnutí, které však již pozbylo platnosti. Podle projektanta této projektové dokumentace 
se náklady na tento p�ivad�� vody Ban� – Cukrák, pohybují mezi  cca 30 až 50 mil. K�.  

 

• Dále využívat vlastní zdroje. 
- P�edpokladem tohoto �ešení je, aby vlastní zdroje dodávaly pot�ebné množství vody v 

jakémkoliv ro�ním období.  Celková vydatnost všech zdroj� musí být  minimáln� 4 l/s.  
- Tímto zp�sobem �eší zásobování vodou všechny obce Mníšeckého regionu. Dostatek vody 

mají jen obce, které jsou napojeny na vodojem Hraštice. Jsou to nap�íklad Mníšek pod 
Brdy, �ísovice atd.  S problémy zásobování obyvatel pitnou vodou se jako my potýká také 
obec Klínec a hlavn� obec  �itka, ale žádná z t�chto obcí nemá zatím zájem se podílet na 
p�ivad��i vody z  Baní.  Tedy celá tato investi�ní akce by byla pouze v režii naší obce. 

- Velkou výhodou využití vlastních zdroj� je nezávislost obce v rozhodování. 
- I p�i realizaci dalšího vrtu jsou investi�ní náklady nejnižší  cca 6,5 mil. K�. 

        

          

          Karel Dostálek 

          starosta 

 

Internetové stránky obce a Zvonice 
Na tomto míst� jsou již pravideln� prezentovány informace o internetových stránkách naší 

obce.  Nejd�ležit�jší  �ásti a témata obecních internetových stránek zde již byla prezentována. 
Doufám, že si již všichni pravidelní �tená�i ud�lali alespo� základní p�edstavu a internetových 
stránkách naší obce. V tomto �lánku bych se rád v�noval témat�m, která jsou se zvonicí a 
internetovými stránkami spojena.  

�asopis Zvonice nevychází jen v tišt�né, ale také v elektronické podob�. Každý uživatel 
internetových stránek má možnost si stáhnou Zvonici jako soubor do po�íta�e. V Sekci: M�sí�ník obce 
Jílovišt� – Zvonice je možno si stáhnout vydání �asopisu již n�kolik dní p�ed jejím vytišt�ním. V dob� 
kdy je p�ipravena pro tisk je sou�asn� prezentována na internetu. V p�ípad�, že máte zájem se podívat 
do starších vydání zvonice, je možné na internetových stánkách obce stáhnout i starší vydání od 
poloviny roku 2005, což funguje jako archiv. 

Na záv�r tohoto �lánku bych rád vybídl ke spolupráci. Internetové stránky obce a Zvonice jsou 
média otev�ená. Poskytují tedy prostor pro vlastní �lánky a p�ísp�vky. V p�ípad�, že by kdokoliv m�l 
zájem jakýmkoliv zp�sobem p�ispívat na internetové stránky obce �i do Zvonice svými �lánky, rád mu 
poskytnu p�íslušné p�ístupy �i jeho �lánky zve�ejním. 



 

 
         www.jiloviste.cz  sekce Zvonice 

            Jan Vorel 

 

Informace pro ob�any 
 

Daruj krev 
Z d�vodu zvyšující se spot�eby krevní plazmy se obracíme na všechny zájemce o darování 

krve a plazmy. P�ij	te každý pracovní den od 7 do 14 hodin na naše pracovišt� ve Zbraslavi od 8:00 
do 14:00 hodin. Vaše dotazy a další informace Vám rádi zodpoví naši léka�i na tel. 224 962 751 nebo 
257 921 069, fax 257 922 363, e-mail: hstrnadova@seznam.cz., romana.matejkova@vfn.cz. 

Fakultní transfúzní odd�lení Všeobecné fakultní nemocnice U Nemocnice 2, Praha 2, 
pracovišt� K Intern� 640, Praha 5 – Zbraslav, www.vfn.cz 

                                                                                                                ( Zbraslavské noviny 5/2007 )  

 

Zápis do ZUŠ 
prob�hne od 21. 5. do 1.6. 2007. 

• Do hudebních obor� ( klavír, keyboard, zp�v, housle, kytara, zobcová a p�í�ná flétna, 
klarinet, pozoun, trubka) se  zájemci mohou zapsat každý den od 14:00 do 17:30 hodin. 



 

• Do výtvarného oboru pond�lí až st�eda od 14:00 do 17:00 hodin, ve �tvrtek od 15:00 do 
17:00 hodin. 

• Do tane�ního oboru od dubna do kv�tna vždy pond�lí až st�eda od 13:00 do 17:30 hodin, 
�tvrtek od 14:00 do 15:30 hodin. 

Informace na telefonním �ísle  257 922 374. 

                                                                                                          ( Zbraslavské noviny 5/2007) 

 

Pizzerie U Hastrmana 16. 4. 2007 
byla sv�dkem dalšího setkání našich senior�. 

Završit hezký a už opravdu letní slune�ní den nás p�išlo 11 . Pozvání p�ijal také Ing. Martin 
Cvr�ek, nov� ustanovený kroniká� naší obce . P�inesl dob�e zpracované ukázky starých fotografií, nad 
kterými se vzpomínalo na vyobrazené budovy i osoby. Martin op�t vyzval p�ítomné , aby se podívali 
doma  a p�inesli fotografie vypovídající o historii obce i jejích obyvatelích. Jako dar i na zap�j�ení pro 
ud�lání kopie k archivaci.  

Slib dodržela i RNDr. M. Ulbrichová a p�inesla ukázat pravé japonské od�vy, které jsme si 
mohli vyzkoušet. Navázala pak svým vypráv�ním o Japonsku na návšt�vu výstavky v Národní galerii 
na Zbraslavi. V této pro nás exotické zemi  pobývala se svým manželem  v roce 1976 a 1978 a také 
pozd�ji kratší dobu  b�hem roku 1983 a 1984. 

Zajímavé povídání doplnila fotografiemi a dokonce jsme se mohli podívat i na japonské 
kuliná�ské speciality . Sice jen v kucha�ské knize, ale i tak jsme si mohli ud�lat p�edstavu  nap�. o 
nej�ast�ji používaných potravinách  nebo se nechat  obrázky   inspirovat. 

Dozv�d�li jsme se také, že pravá japonská kimona jsou výhradn� ru�n� šitá a to velmi precizn� 
i s podšívkou ( o �emž jsme se na míst� p�esv�d�ili), že se  v Japonsku  p�i stolování nepoužívají 
ubrusy a p�estože se Japonci snaží p�izp�sobovat evropskému stylu života, je v každé domácnosti 
místnost za�ízená tradi�ním japonským nábytkem.  

Další setkání bude 21. 5. 2007 op�t v pizzerii U Hastrmana od 18:00 hodin. 

V pátek 1. 6. 2007 pojedeme na výlet do Mníšku pod Brdy. 
 

• Navštívíme Zámek a Skalku. 

• Odjezd od OÚ je ve 13:00 hodin. 

• Autobus hradí obec. Po�ítejte se vstupným a 
p�ípadným ob�erstvením v restauraci U Káji Ma�íka. 

• V areálu na Skalce bude výstava fotografií Evy 
Mašínové „Do ticha“. Kolekce snímk� byla vytvo�ena 
za spolupráce s �editelstvím Kovohutí Mníšek, jejichž 
prost�edí s originální poetikou  zachycuje. 

 

                                                                                                                            Fatková. 



 

Hasi�i 
Zásahová jednotka 
vyjela podle knihy jízd: 

- 11. 4. 2007 pokropit fotbalové h�išt� v Jílovišti  

- 13. 4. 2007 v 16:45 hodin k požáru lesa na „Malé Svaté“ u Hvozdnice 

- 14. 4. 2007 v 1:08 hodin na požár lesa za Srba servisem na Jílovišti, kam museli hasi�i ješt� jednou  

   dopoledne na dohlídku a  dohašení. Odpoledne op�t kropili fotbalové h�išt�. 

- 15. 4. 2007 op�t s vodou na fotbalové h�išt� 

- 20. 4. 2007  ke vzníceným  sazím v rodinném domku v Jílovišti 

- 22. 4. 2007  s vodou na místní h�bitov 

- 30. 4. 2007  ke vznícenému klestí 

V sobotu 14. 4. 2007 vymaloval Pavel Krišt�fek a Tomáš Cígler klubovnu hasi�ské zbrojnice. Odpoledne 
už stihli hrát za Jílovišt� fotbal na místním h�išti. Pokra�ovalo se  v natírání vrat garáží. 

Další pracovní sobota byla 27. 4. 2007. Chlapci dokon�ili malování chodby, kuchy�ky a WC. 

Stihli p�i tom p�ipravit hranici na tradi�ní pálení �arod�jnic a májku, kterou v pond�lí 30.4. 
2007 postavili u místního fotbalového h�išt�. Dob�e hlídali až do rána  a tak v�nec , který ud�lal Radek 
Moure�ek vlaje vysoko v jejím vrcholu.. 

Foto: Radek Moure�ek 



 

 

Malí hasi�i 
se za�ali p�ipravovat na jarní kolo hry PLAMEN, které bude 9. 6. 2007, ve Slapech. 

Než se do nácviku pustíme naplno, zorganizoval nám Radek Moure�ek na sobotu 21. dubna 
2007  krásný jednodenní výlet do Svatého Jana pod Skalou. Sešli jsme se u hasi�ské zbrojnice v 7:30 
hodin a p�šky vyrazili do Všenor na nádraží, odkud nás odvezl vlá�ek do Srbska. D�ti si p�ály aby byl 
patrový a opravdu takový p�ijel. My dosp�lí jsme zase cht�li mít tento den  hezké po�así. Že se splní 
p�ání i nám bylo jasné už ráno. 

P�íjemná cesta proti toku �eky Berounky a pak údolím Bublovického potoka,  zvaného Ka�ák, 
nám poskytla mnoho hezkých zážitk�. Od slepýše na cest�, zbytk� opevn�ní z II. sv�tové války až po 
ovce , oslíka �erta a pstruhy v potoce. Kolem 11 hodiny jsme došli do cíle naší cesty – malebné 
vesni�ky, která má jméno po Sv. Janu, který zachránil p�ed „mocnostmi pekelnými“ poustevníka 
Ivana, žijícího v jeskyni pod skálou. 

Po krátkém odpo�inku jsme se vydali na výstup ke k�íži na vysoké skále. Byli jsme všichni 
state�ní a tém�� na vrcholu , v hornickém skansenu, jsme se nechali svést vlá�kem. Pak už nám byl 
odm�nou krásný výhled do údolí, na vesni�ku, jejíž dominantou je kostel s jeskyní, pramenem pitné 
vody a klášterní budovou. V té už dlouho nejsou mniši, ale studují tam na vyšší odborné pedagogické 
škole budoucí u�itelé mate�ských a základních škol. 

Cesta dol� byla mnohem kratší a hlavn� rychlejší, kolem kapli�ky, kde jsme n�kte�í p�isp�li na 
obnovu kostela zakoupením pohledu. V kostele nám pr�vodce vypráv�l o historii místa, které jsme 
navštívili. D�ti nejvíce zajímala „�ertova díra“, odkud p�icházelo na poustevníka Ivana „	ábelské 
pokušení“. 

P�i �ekání na autobus, který nás odvezl k metru na Zli�ín�, jsme se vyh�ívali na sluní�ku, 
mlsali zmrzlinu a hráli na tichou poštu. Na kone�né jsme n�které d�ti budili, ale rychle jsme se 
p�emístili do metra a jeli na Smíchovské nádraží, odkud nám v 17:00  hodin  odjížd�l autobus  dom�. 

D�tem i rodi��m, kte�í se k nám p�idali se 10 hodin strávených v p�írod� moc líbilo. Radek 
dovedl o zajímavostech, které jsme vid�li, vždy n�co nového pov�d�t a tak jsme se i hodn� nau�ili. 

Tak vy, co jste z�stali doma, p�íšt� se p�idejte ! 

                                                                                                                           Fatková. 

 

Foto: Radek Moure�ek 



 

Branný závod Karla Koša�e 
 

Letošního 19. ro�níku  se  v sobotu  5.  5.  2007 zú�astnilo celkem 25 
dvojic. 14 jich bylo p�ihlášeno v kategorii mladších a v 11 dvojicích bylo 
jednomu nebo ob�ma závodník�m 40 a více  let. 

Nejstarší dvojicí byli op�t brat�i Jaroslav a Pavel Fatka z Lipenc�. 
M�li jsme i dva úpln� mladi�ké a state�né závodníky, kte�í absolvovali tra� 

se svými rodi�i. Oldu Nového z Jílovišt� a Terezku Plechá�kovou z Lipenc�. 

Hned po startu v lipenecké hasi�ské zbrojnici plnili závodníci první 
úkol :   hod hadicí na kuželky.                            

Pak se stoupáním k prudké zatá�ce na Jíloviš�ské ulici zvané „Vlásenka“ dostali na druhé 
kontrolní stanovišt�. Tady museli odpov�d�t na  otázky požárního testu : 
1. Kolik litr� páry se vytvo�í z 1 litru vody :   a) 2 500l    b) 1 700 l     c) 1 500 l     d) 1 200 l 
2. Do jaké vzdálenosti je zakázáno kou�it a manipulovat s otev�eným ohn�m od hlavního uzáv�ru 

plynu:      a) 0,5 m          b) 1,5 m        c) 2,5 m       d) 3,5 m 
3. Na p�d� se mohou skladovat ho�lavé materiály od komína nejmén�: 

 a) 0,5m       b) 1 m        c) 1,5 m        d) 2m 

Pokra�ovali po silnici až ke kontrole K3, kde prokazovali svou pohybovou šikovnost . Každý 
sout�žící si vlezl do pytle a držíce se s druhým z dvojice za jednu ruku , p�ekonávali vzdálenost asi 
15 m. 

P�es most se p�emístili na druhou stranu  strakonické silnice. Tam je na K4 �ekala st�elba ze 
vzduchovky na d�ev�né špalíky. Na K5 si trochu odpo�inuli p�i odhadování :  

1. Kolik m je hradící výška Vranské p�ehrady. Tolerance 1m. 
2. Na kolikátém �í�ním kilometru stojí Vranská p�ehrada. Tolerance 2 km. 

Nejvíce se „trápili“ mezi K6 a K7. Nad údolím Vltavy, tzv. „Kozince“, hodn� dvojic bloudilo.  

Na K6 jsme se dozv�d�li: „Jak se známe“ , p�i p�emýšlení nad otázkami : 

1.  Kolik obyvatel m�la obec Lipence na podzim roku 2006. Tolerance 30. 

2.  Kolik obyvatel m�la obec Jílovišt� na podzim roku 2006. Tolerance 20. 

3.  Jaká je katastrální vým�ra v km² obce Lipence ? Tolerance 0,8 km². 

4.  Jaká je katastrální vým�ra v km² obce Jílovišt�? Tolerance 0,8 km² 

Na K7 každý sout�žící vázal uzel „zkracova�ku“. P�ekonáním rokle s potokem zvaným 
„Ha	ák“ zavítali závodníci až na okraj sousední Trnové. Tam bylo stanovišt� se sportovní disciplínou: 
hod granátem na cíl.  

Poslední úkol byl p�ipraven na tréninkovém h�išti v Jílovišti. Každý z dvojice musel p�ejít po 
kladin� s ešusem napln�ným vodou, kterou nesm�l ulít. 

Vy�erpaní docházeli do cíle v pizzerii U Hastrmana. Poob�dvali, odpo�inuli si a ješt� vydrželi 
tan�it a zpívat do 21:00 hodin.   

Hlavní organizáto�i B. Koša�ová za SDH Lipence a J. Fatka za SDH Jílovišt� vyhlásili 
výsledky a také všechny správné odpov�di na otázky ze stanoviš�. 

-  z jednoho litru vody se vytvo�í 1 700 l páry 

-  vzdálenost musí být 1,5 m 

-  nejmén� 1 m od komína 

-  hradící výška Vranské p�ehrady je 9,7 m 

-  Vranská p�ehrada stojí na 71,325 �í�ním km 



 

-  k �íjnu 2006  m�la m�stská �ást Praha 5 – Lipence   2050 obyvatel a  Jílovišt�  636 

-  rozloha lipeneckého území je pouhých  8,21 km² a  Jílovišt� má s p�ilehlými lesy 13,99 km² 
A kde budou do dalšího jubilejního XX. ro�níku v roce 2008 putovní poháry ? 

Tentokrát budeme mít na Jílovišti pohár mladší v�kové kategorie zásluhou Michala Pet�íka a 
Tomáše Prskavce. Na druhém míst� skon�ila lipenecká dvojice J. Vladyka a K. Kobliha. I t�etí 
místo obsadili lipene�tí M. Pavlí�ek – J. Matouš. Dalších 9 dvojic v po�adí byli mladí z Jílovišt� . 
Rozhodn� jsme , k naší velké radosti, m�li v této v�kové kategorii po�etní p�evahu 10 : 4. 

Pohár starších budou opatrovat v Lipencích manželé Zuzana a Honza Fatkovi. Druhé místo 
vybojovali   D. Novotná  a   Z. �ámský   –   Jílovišt�.   T�etí  se  umístila  dvojice  z  Lipenc�    M. 
Nekolná a Z. Grösslová. �tvrté až sedmé místo pat�ilo závodník�m z Jílovišt� , ostatní obsadili 
lipene�tí. V této v�kové kategorii bylo více dvojic z Lipenc�, ale pom�r 6 : 5 není v�bec špatný. 

Po�así nám p�álo, nebylo p�íliš horko ani moc nepršelo, jen se závodník�m z velkého sucha 
prášilo od bot. 

Pod�kování pat�í také všem, kdo se zú�astnili jako rozhod�í na stanovištích.  

Závodníci si v cíli  pochvalovali trasu a to je nejv�tší pod�kování organizátor�m.  

Letošní 19. ro�ník se opravdu vyda�il a v��íme, že na start p�íštího –  dvacátého, p�ijdou další 
dvojice , protože bez závodník� by „bra�ák“ nebyl, jak �ekla B. Koša�ová p�i zahájení. A to by jejího 
manžela Karla , po kterém je závod pojmenován, opravdu mrzelo ! 

                                                                                          Fatková              

Foto: Radek Moure�ek 



 

 

Co nás �eká v �ervnu ? 
-   2. 6. 2007  okrsková sout�ž v požárním sportu muž� a žen v Klínci 

-   9. 6. 2007  jarní kolo hry d�tí a mládeže PLAMEN. Pojedeme s malými hasi�i do Slap. 

- 16. 6. 2007  okresní sout�ž dosp�lých v požárním sportu  O pohár starosty OS H�MS  

                      okresu Praha – západ, pokud postoupíme z okrskové sout�že. 
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Sportovci 
Terminy utkání 
 

Zápas  Domácí Hosté Termín Den 
A2A2403 Bojanovice Jílovišt� 02.06. 17:00 SO 
A2A2506 Jílovišt� D. Jir�any 09.06. 17:00 SO 
A2A2602 Vestec Jílovišt� 16.06. 17:00 SO 

 

Terminy utkání žáci 
 

Zápas  Domácí Hosté Termín Den 
�������� �	
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Turistický kroužek 
V sobotu 12.5.2007 prob�hla první sch�zka turistického kroužku. Sešlo se 14 d�tí r�zného 

v�ku.  Vydali jsme se na dopolední procházku na vyhlídku nad Berounkou. Cestou jsme si zahráli 
r�zné hry, probrali jaké je zna�ení turistických cest. D�ti si vyzkoušeli, jak se orientovat v map�.  
Výsledkem byly p�íjemná dvou a pul hodinová procházka po jíloviš�ském okolí. Na jejímž konci jsme 
se v za�ínajícím májovém deštíku vrátili zp�t do kabin u h�išt�.   

D�tem se procházka velmi líbila s tím, že p�íšt� p�ijdou rádi znovu. V �ervnu budeme míst 
sch�zky 9.6. a 23.6. T�šíme se na hojnou ú�ast.  

           Jan Vorel 



 

 

Foto: Jan Vorel 

Foto: Jan Vorel 

Foto: Michala Bohatová 



 

 

Rozlou�ení 
V první polovin� letošního roku jsme se rozlou�ili  

se dv�ma našimi sousedy z Hájenska.                                              

 

18. února 2007 zem�ela paní V�ra Beranová  a  

11. dubna. 2007, ve v�ku 97 let, zem�el nejstarší ob�an Jílovišt� pan Felix Taischl. 

 

Pan Taischl  prožil na Jílovišti p�es p�l století. Jeho životní osudy jsou ur�it� totožné s mnoha 
dalšími osudy jeho vrstevník�.. 

Narodil se v Libušín� u Kladna. V útlém d�tství se stal, spolu se svou sestrou, sirotkem a o 
jeho další výchovu se postarala obec. Vždycky ho p�itahovaly automobily a jak to bylo možné za�al 
rozvážet soukromník�m zeleninu, pe�ivo atd. Za vyd�lané peníze se vyu�il automechanikem. Pracoval 
jako �idi� na stavb� Slapské a Nechranické p�ehrady , i p�i budování silnic. V dob�, kdy �ídil autobus 
na pravidelné  lince Praha – Nový Knín, se  seznámil se svou manželkou Annou. Bydleli spolu 
v r�zných podnájmech. N�jaký �as m�li domek na Zbraslavi. Ten prodali a investovali peníze do 
statku manžel�iných rodi�� v Mase�ín�, kam se také p�est�hovali. „Majorka“ , jak se statku �íkalo, 
byla v padesátých letech vyvlastn�na. Manželé Taischlovi odtud odešli a za�ínali od za�átku. St�ídali 
r�zná bydlišt�, až se usadili v podnájmu na Jílovišti v Lipové ulici. 

V dob� parcelace pozemk� Na Hájensku tam zakoupili  stavební parcelu a svépomocí postavili  
rodinný domek. To už m�li dv� dcery. 

Krom� aut miloval pan Taischl v mládí sport - plaval a boxoval. Také rád  chodíval  na 
„tancova�ky“.  Do hosp�dky nebo na „ výlet“ do Prahy si zašel ješt� i o berlích. 

Známý byl svou vášní pro v�eli�ky. V�ela�il dlouho, dokud to šlo, a dostal tolik žihadel, že už 
je snad k životu pot�eboval. Však soused Vašek Šmíd ur�it� nezapomene na p�íhodu, kdy spolu 
p�eváželi v�elstvo v aut�. P�es p�esv�d�ivé ujiš�ování, že v�ely neuletí, uvolnil se kryt, který tomu 
bránil a v�eli�ky za�aly létat v kabin� auta. �idi� vystoupil a šel dom� p�šky.  

Odchodem do d�chodu nekon�ila jeho pracovní aktivita a ješt� n�kolik let opravoval doma 
lesák�m pily. Na sklonku svého života velmi málo slyšel, p�esto si udržoval dlouho životní vitalitu. 

Jeho p�íb�h je sv�dectvím pracovitosti, vytrvalosti a t�ch lidských vlastností, s kterými 
p�ekonal t�žkosti na své životní pouti. 

                                                            Podle vzpomínek manžel� Van��kových  sepsala Fatková. 

 

Kam za kulturou, sportem, zábavou  
(p�ipraveno z regionálního tisku: Zbraslavské noviny, NAŠE noviny a MVP Agency s.r.o.) 

 
Sobota 26. 5. 2007 -  R y b á � s k é  z á v o d y  - po�ádá �eský rybá�ský svaz – MO Zbraslav  

                                   na Malé �ece ( revír Vltava 7A, p�íchod od kynologického cvi�išt�) . 

 Program :    7,15 –   8,00  prezence, losování míst 

                     8,00 – 10,30  vlastní závod 



 

                   10,30 – 11,00  s�ítání výsledk� 

                   11,00  - p�edání cen 

 Hodnocení :  1 cm = 1 bod + 1 bod za ulovenou rybu 

 Podmínky :   -  v�k do 15 let (dv� v�kové kategorie :do 10 let a 11 – 15 let) 

                       -  chytání na jeden prut 

                       -  není nutné �lenství v �RS �i platná povolenka 

                       -  vlastní rybá�ský prut 

                       -  dodržování rybá�ské etiky a zásad slušného chování 

                       -  možnost ponechání si 1 ks kapra uloveného s min. délkou 35 cm 

                       -  porušení podmínek závodu �i  rybá�ské etiky á za následek vylou�ení ze závodu 

Po�adatelé si vyhrazují právo závod zrušit.                                 Petr�v zdar. 

 

Sobota 26. 5 2007  -  o t e v � e n í  v o j e n s k é h o  m u z e a  L e š a n y 

                                   Legendární Posázavský pacifik v �ele s parní lokomotivou projíždí nejkrásn�jší 

trasu v ka�onu �eky Sázavy s n�kolika tunely a kamennými viadukty na trase Praha – Vrané – �er�any  

a zp�t. Vlak bude sestaven ze soupravy dobových voz�. Bude zde umožn�n nákup ob�erstvení a 
suvenýr�. 

Na vlak se nevztahují žádné slevy, platí zvláštní jízdné. Zpáte�ní jízdenka z hl. nádraží až do �er�an  

stojí 200,- K�, d�ti do šesti let zdarma. 

Orienta�ní jízdný �ád : Praha hl. nádraží (9:44) – Praha Braník (10:06) – Zbraslav (10:16) – 
Vrané(10:29) 

- Petrov u Prahy (10:47) – Jílové (11:03) – Týnec (11:23) – �er�any (11:42) 

Odjezd zp�t v 16:08 z �er�an. 

Srde�n� zve dozor�í žst. Praha Branik Petr Pavlík. 

Podrobné info na tel: 972 228 853 nebo e-mail: pavlik@epos.cd.cz. 

 

Sobota 2. 6. 2007  - n a u � n á  s t e z k a  R O Z M A R N É  L É T O – Zbraslav 

                              Odpolední procházka Zbraslaví pro „rodinné hlídky“, skupiny spolužák� �i p�átel. 

 Na trati dlouhé p�t km je p�ipraveno p�t stanoviš�  s patnácti otázkami spojenými s literárním 
odkazem Vladislava Van�ury a s d�jinami místa i �eského státu. 

Start u knihovny ve Zbraslavi od 10. do 11. hodin . 

Srde�n� zvou po�adatelé Van�urovských dn� 2007 ( ZŠ Zbraslav, ob�anské sdružení AULA REGIA a  

�eský svaz bojovník� za svobodu). 

 

1.a  2. �ervna 2007  -  K r á l o v s k ý  p r � v o d  -  z Prahy na Karlštejn, cesta  

                                                                               Karla IV. s korunova�ními klenoty  

 

V pátek a v sobotu 1.a 2. �ervna 2007 se uskute�ní mimo�ádná akce pro všechny, které lákají 
historické slavnosti, ukázky p�vodních �emesel, rytí�ské souboje, legendární �eský muzikál, projíž	ka 
v povoze taženém ko�mi nebo jen procházka krásnou krajinou.  



 

V pátek 1. �ervna vyrazí v poledne královský pr�vod z pražského Hrad�anského nám�stí 
sm�rem ke Karlštejnu, v podve�erních hodinách dorazí s n�kolika zastávkami v Praze a �ernošicích 
do Dob�ichovic, zde p�enocuje, aby se druhý den, v sobotu 2. �ervna vydal p�es Lety, �evnice a 
Hlásnou T�ebá� do Karlštejna, kde bude od rána probíhat bohatý program pro ve�ejnost a ve�er bude 
na po�est císa�e uspo�ádáno divadelní p�edstavení muzikálu „Noc na Karlštejn�“. Podrobné informace 
o plánované akci naleznete na www.kralovskypruvod.cz. 

 

Historický pr�vod sleduje tento p�íb�h… 

Karel IV., z boží milosti císa� �ímský a král �eský, veze císa�ské korunova�ní klenoty, posvátné 
symboly Svaté �íše �ímské, zp�t na hrad  Karlštejn. Klenoty byly ukazovány poutník�m ze všech kout� 
Evropy v kapli Božího t�la na Dobyt�ím trhu v Novém M�st� pražském a nyní se vracejí do 
bezpe�ných zdí Karlštejna. Tam budou op�t uloženy do oltá�e Kaple sv. K�íže.  

Slavnostní pr�vod velkého císa�ského dvora v �ele s Karlem IV. a jeho chotí císa�ovnou 
Eliškou se dne 1. �ervna po ranní pobožnosti vydá z Pražského hradu. Odtud pak císa� po dva dny 
poveze klenoty p�es starobylé vsi Dob�ichovice, Lety, �evnice a Hlásnou T�ebá�, v nichž bude vždy 
uvítán rychtá�i a dalšími p�edstaviteli obce. Pak se cesta podél Berounky sto�í už k samotnému 
Karlštejnu. Tam císa�e a jeho po�etnou družinu p�ivítá rychtá� spolu s purkrabím hradu, kte�í jej 
ob�adn� uctí chlebem a solí i vínem z karlštejnských strání. Karel IV. pak se svým nejbližším dvorem 
a vzácnými hosty vstoupí do hradu, aby uložil klenoty do kaple ve Velké v�ži. V podhradí císa�ské 
rezidence se dvo�ané, rytí�stvo i lid zú�astní rytí�ských her, turnaj�, hodování, zp�v�, tanc� a dalších 
zábav. Ve�er vyvrcholí velkolepým divadelním p�estavením slavné hry „Noc na Karlštejn�“ na louce 
„U k�ížku“ nad hradem.  

 

Historická akce se uskute�ní pod záštitou hejtmana St�edo�eského kraje Ing. Petra 
Bendla a primátora Hlavního m�sta Prahy MUDr. Pavla Béma. 

 

Pátek 1. �ervna 2007 

Trasa pr�vodu:   Pražský hrad – Malá Strana – Karl�v most – Starom�stské nám�stí –  

                            Smíchov –   Radotín – �ernošice - Dob�ichovice 

Jednotlivá zastavení: 

Pražský hrad     -     11:00 zahájení akce, požehnání klenot�m, setkání císa�e Karla IV.   

                                   s prezidentem republiky Václavem Klausem, p�ehlídka Hradní stráže 

Starom�stské nám�stí  - od 12:00 doprovodný historický program – šermí�i, kejklí�i,   

                                                         ch�da�i  

                                          ve 13:00 setkání císa�e s primátorem Prahy a starostou Prahy 1 

Radotín            -  17:00 pozdrav císa�e se starostou Radotína 

�ernošice   -  od  16.00 doprovodný historický program – šermí�i, dobová hudba,  

                                        tane�nice… 

                             18:00 setkání císa�e se starostou �ernošic 

Dob�ichovice  -  19:30 setkání císa�e se starostou a m�stskou radou Dob�ichovic 

 

Sobota 2. �ervna 2007 

Trasa pr�vodu:   Dob�ichovice – Lety – �evnice – Hlásná T�eba� – Karlštejn  

Jednotlivá zastavení: 



 

Dob�ichovice   -  10.00 zahájení doprovodného programu – šermí�i, doboví muzikanti,  

                                       tane�níci 

                             12.00 za�átek pr�vodu – p�ipojit se m�že kdokoliv, v dobovém kostýmu i  

                                       bez n�j 

Lety        -  12:30 p�ípitek císa�e se starostou Let� 

�evnice  -  12:45 setkání císa�e se starostou �evnic, krátký program na po�est císa�e  

                             k pr�vodu se p�ipojí delegace Mníšku pod Brdy v �ele se starostou , celé  

                             dopoledne se na �evnickém nám�stí konají košíká�ské trhy 

Hlásná T�ebá�                      -       14:30 p�ípitek se starostou Hlásné T�ebán� 

Karlštejn na louce u mostu  -  od 10.00 bohatý historický program – šermí�i, muzikanti,  

                                                                  tane�níci, ukázky výcviku dravc�, historické  

                                                                  tržišt�… 

                                                       15:00 p�íjezd pr�vodu do Karlštejna, rytí�ský turnaj na 

                                                                 po�est císa�e,  setkání panovníka se starostou  

                                                                 Karlštejna, pr�vod na hrad 

Karlštejn hrad  -  setkání císa�e s kastelánem, program na po�est císa�e, st�edov�ká  

                              hostina,  slavnostní ukládání klenot� 

Karlštejn, louka U k�ížku  -  20:30 p�edstavení legendárního muzikálu  

                                                              Noc na Karlštejn� – zdarma 

 

Vzhledem k plánovaným dopravním opat�ením a omezené parkovací kapacit� doporu�ujeme 
všem návšt�vník�m akce místo dopravy automobilem využít  posílených železni�ních spoj� nebo 
p�ších a cyklo tras uvedených na www.kralovskypruvod.cz . 

 

Sobota   9. 6. 2007  -  K o š í k á � s k é   t r h y  -  �evnice 

Sobota 16. 6. 2007  - R o c k   a n d    R o l l    P a r t y  - �evnice  „Les�ák“ 

23. – 24. 6. 2007   -  U Š L A P T O   2 0 0 7  -  Zadní T�ebá� 

 

Montánní spole�nost a d�l Skalka 

 O Montánní spole�nosti 
Ob�anské sdružení Montánní spole�nost 

vzniklo se zám�rem dokumentovat, chránit a propagovat 
technické památky bá�ské historie a zp�ístup�ovat je 
ve�ejnosti. Zabýváme se ale také  industriálními  
památky v širším smyslu.  

Sdružení se skládá z lidí, kte�í taká již sedmý 
rok úsp�šn� provozují muzeum „Památník obránc� 
vlasti“ v objektu pohrani�ního opevn�ní v Orlických 
horách (http://kparm.wz.cz).  
  

Techniku dáváme dohromady doslova ze šrotu (v�z pro 
mužstvo).  



 

Hornický skanzen v dole Skalka  
Montánní spole�nost se v roce 2004 stala 

vlastníkem zrušeného dolu Skalka u Mníšku pod Brdy. 
Našim cílem je zachránit d�l jako technickou památku a 
z�ídit zde hornický skanzen, který by se m�l stát 
atraktivním turistickým cílem.  Krom� expozice d�lní 
techniky a technologiím bude náš skanzen jedine�ný tím, 
že bude mít nejdelší podzemní prohlídkovou trasu ze 
všech hornických muzeí v �R. Trasa se bude skládat 
z více jak kilometrové jízdy d�lním vlakem a 
p�lkilometrové p�ší prohlídky. 

Projekt z�ídit skanzen v mníšeckém 
železnorudném dole je nyní ve již ve fázi povolovacího 
�ízení na zp�ístupn�ní podzemí dolu pro ve�ejnost.    

Hornické pránce 
Proto, abychom mohli provád�t práce na 

zp�ístupn�ní podzemí dolu si muselo naše ob�anské 
sdružení z�ídit licenci na hornické práce. 

Díky  tomu ale m�žeme také vykonávat práce v 
podzemí také pro jiné subjekty. Velmi úzce 
spolupracujeme na zp�ístup�ování podzemí 
s Regionálním muzeem v Jílovém u Prahy, pracovali 
jsme i pro Hornické muzeum P�íbram a spolupracujeme 
také s dalšími subjekty. 

 
Montánní spole�nost zajiš�ovala zp�ístupn�ní tzv. Nové halí�ské 
štoly v Jílovém u Prahy. Regionální muzeum Jílové zde bude 
z�izovat další prohlídkovou trasu zlatorudného dolování. 

P�ednášková a populariza�ní 
�innost 

V roce 2004 ob�anské sdružení Montánní 
spole�nost ve spolupráci s m�stem Mníšek pod Brdy 
uspo�ádalo v areálu kláštera na Skalce výstavu o 
hornické minulosti m�sta. Výstava m�la velmi kladné 
ohlasy a shlédlo ji n�kolik tisíc návšt�vníku nejen 
z Mníšku a okolí, ale navštívilo ji i mnoho turist�. 

Montánní spole�nost za�ala v roce 2006 také 
po�ádat setkání pod názvem Klub p�átel dolu Skalka. 
Jedná se o p�átelská posezení se zajímavými hosty a 
s promítáním. Akce se konají v restauraci U krbu 
v Klínci. Nám�tem setkání bývají r�zné p�írodní 
zajímavosti z našeho okolí. Krom� seznámení s dolem 

Skalka se doposud uskute�nily ve�ery Zlato v okolí 
Klínce, setkání s Karlem Bo�kem a s jeho knihou Ani 
gram uranu okupant�m Romantika vápencových lom� 
�eského krasu atd.  

Ob�anské sdružení Montánní spole�nost 
se stalo v roce 2004 vlastníkem zrušeného 
železnorudného dolu Skalka u Mníšku pod 
Brdy. Zde budujeme hornický skanzen, který 
by m�l zp�ístupn�n pro  širokou ve�ejnost 
v roce 2008. 

Pokud máte zájem seznámit se blíže 
s naší �inností, nebo s námi chcete 
spolupracovat, ozv�te se  nám, rádi vám 
p�edstavíme, co jisme již ud�lali a seznámíme 
vás s naše zám�ry. 

www.montannispolecnost.publix.cz 

kparm@seznam.cz, 603 780 409, 774 673 999 

Akce ob�anského sdružení probíhají za 
podpory  stavební spol. Karel Kabrna, firem 
Publix, Philips, TV studio Plus, Fabrikom, 
spolku Rorejs a za pomoci spole�nosti Barbora 
a dalších p�íznivc� a dobrovolník�. 

 

Z historie mníšeckého dolování 
První známky rudného dobývání v okolí 

Mníšku pod Brdy po sob� zanechali Keltové. Ti p�inesli 
do našich zemí používání železa, ale není doloženo, že 
by Keltové mníšecké železnorudné ložisko využívali. 
Keltové v okolí Mníšku (Klínec, Bojovský potok) v 
náplavech rýžovali zlato. 

Kdy byla na mníšeckém ložisku zahájena t�žba 
železné rudy, to zatím p�esn� nevíme. Doklady o t�žb� 
železné rudy pod vrchem Skalka sahají až do roku 1746, 
kdy je zmi�ován “ D�l Skalka s jamou Anton de Padua v 
Mníšku”. Mapa z té doby znázor�uje budovy a rozsáhlá 
d�lní díla, která napovídají, že ložisko bylo t�ženo 
pravd�podobn� již dlouho p�ed tímto datem. 
 



 

Nová jáma byla dokon�ena až v posledních letech 
fungování dolu. Jáma nevychází až na na povrch, 
ale za�íná na 16. pat�e dolu a kon�í na úrovni 36. 
patra. P�ed vybudováním této jámy sloužily k 
doprav� mezi patry �ty�i šikmá hloubení. Foto z r. 
2004. 

 
Od roku 1824 bylo mníšecké ložisko využíváno rodinou 
Colloredo Mansfeld� pro zásobování hutí u Dob�íše. 
Ruda byla tehdy t�žena z povrchu n�kolika štolami, ale 
st�ed ložiska otvírala šachta Josef hluboká v roce 1859 
asi 42 m. Toto období t�žby skon�ilo v roce 1852 (podle 
jiných zdroj� až v roce 1885). 
Od Colloredo-Mansfeld� koupila d�l v roce 1914 
Živnostenská banka. Ta zde provád�la v letech 1914-
1917 pouze menší d�lní práce pokusnou t�žbu do 
hloubky 40 m.  
Roku 1938 byl d�l prodán Pražské železá�ské 
spole�nosti, která jej p�ejmenovala na d�l XIV a za�adila 
jej pod správu bá�ského �editelství v Nu�icích. V té dob� 
m�l mníšecký d�l pouze 1 vedoucího, 7 dozorc�, 1 
ú�edníka, 34 d�lník� v dole, 10 d�lník� na povrchu.  
B�hem 2. sv�tové války byla t�žba zintenzívn�na, ale 
nejv�tšího rozmachu se d�l do�kal až v povále�ných 
letech. Od roku 1951 byly zahájeny rozsáhlé p�ípravné 
práce pro provoz velkot�žby. V letech 1953 – 1956 byla 
na 16. pat�e dolu vyražena dopravní chodba o délce 1240 
m. Tento p�ekop spojoval d�l se zpracovatelským 
závodem, který zde byl mezitím vybudován.  

 
Na snímku, který po�ídil František Šírl 9. �ervence 
1966, je halda strusky na konci lanovky u silnice, 
která spojuje �itku a �ísovice. Foto je z kroniky 
m�sta Mníšek pod Brdy. 

 
Kovohut� zpracovávaly rudu, která m�la obsah železa 
kolem 25 % metodou tzv. hrudkování v hrudkovacích 
pecích. To, že m�la t�žená hornina tak nízký objem 
železa znamenalo, že z tavby bylo mnohem více odpadu 
než železa (asi 75 % strusky). Struska byla vyvážena 
lanovkou do míst, kde dnes stojí betonárna u silnice mezi 
�ísovicemi a �itkou. Zde vznikla obrovská halda strusky 
o výšce asi 37 metr�. Halda byla v pozd�jších letech 
rozebrána na stavební písek.  
Ložisko bylo na hlavních patrech rozfáráno v délce 1600 
m. Nejv�tší hloubky 220 metr� dosáhl d�l na úrovni 36. 
patra. 
Plánovaného objemu výroby železa 350 tisíc tun nebylo 
v Mníšku nikdy dosaženo. Ro�n� se zde vyt�žilo a 
vyrobilo nejvíce 90 tisíc tun železa, ale i tak byl d�l 
Skalka ve své dob� objemem t�žby jedním z nejv�tších 
rudných dol� na území �ech. Toto období m�lo velký 
význam pro rozvoj m�sta. Nebýt dolu a Kovohutí, 
Mníšek by dnes nem�l tak rozsáhlá sídlišt� a vypadal by 
asi jinak.  
V roce 1966 byla t�žba železné rudy v ložisku Skalka po 
více jak 220 letech ukon�ena, ale až do roku 1968 ješt� 
probíhaly v dole likvida�ní práce a pokusy t�žit zde 
k�emence jako p�ísady pro zpracování hliníku.  

 
Vstup do hlavní dopravní chodby dolu, jejíž ústí se 
nachází v areálu Kovohutí. Na transparentu je 
nápis „Poslední vyt�žený v�z z dolu Mníšek -–�íjen 
1966. Snímek zap�j�ila spole�nost Barbora.  
 
V pozd�jších letech byly v okolí Mníšku provád�ny 
pr�zkumné vrty a šachty na p�ítomnost uranu, ale k t�žb� 
zde nikdy nedošlo.  
Od té doby d�l chátral a krom� toho, že byl po n�jaký 
�as používán jako zdroj pitné vody, dával o sob� v�d�t 
pouze vytvá�ením propad� na povrchu a tím, že narušil 
stabilitu významného architektonického díla barokní 
architektury – kaple svaté Má�í Magdaleny na Skalce. 
V areálu Kovohutí byly hrudkovací pece zrušeny a byl 
zde z�ízen závod na zpracování hliníku, který funguje 
dodnes.  



 

 

D�tský den 

 
 

 

 

 

2.6.2007 Vás Zveme na d�tský den na h�išti, 
pro d�ti budou jako každý rok p�ipraveny zábavné sout�že 
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