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1. ÚVOD 

Manětínsko je historicky významnou součástí okresu severního Plzeňska. Kulturní, hospodářský i 
geologický vývoj oblasti je velice rozmanitý, o čemž svědčí předešlé práce geovědní (např. Pešek 
1996) i společenskovědní (Sklenář 2005). 

Cílem této práce je přehledné shrnutí poznatků o využívání nerostných surovin Manětínska v kontextu 
jeho geologického vývoje. Z větší části se jedná o práci rešeršní, využívající minulé i současné 
publikace. Přílohy se navíc opírají o terénní pozorování na vybraných lokalitách. Celá přílohová část 
má charakter popularizační, jelikož představuje návrhy prvků naučné stezky v okolí Manětína. 

Po ukončení těžebních aktivit na rudních ložiscích v Českém masívu (posledním zůstává důl Rožná), 
se zájem tuzemských ložiskových geologů a těžařů obrací již druhou dekádu jiným směrem. Do 
popředí se dostávají průmyslové a stavební suroviny, souhrnně označovány jako suroviny nerudní. 
Zájem o ložiska energetických surovin zůstává, nicméně pravděpodobnost nalezení nových 
ekonomicky významných akumulací tohoto typu je u nás v dohledné době mizivá. 

V okolí Manětína se nacházejí všechny typy výše zmíněných surovin: stavební, průmyslové, 
energetické i rudní. Jejich výskyty se však liší četností, kvalitou a těžitelností. Největší potencionální 
území zabírají na Manětínsku suroviny stavební. Ty se v případě těžby obecně vyznačují značnými 
vytěženými objemy, které způsobují často nevratné změny v krajině. 

V roce 2005 byl počet naučných stezek v České republice odhadován na více než 400 (Drábek 2005). 
Vzhledem k tomu, že úplný výčet stezek nebyl zhotoven a rovněž neexistuje povinnost jejich 
evidence, může být dnešní počet značně vyšší. Cílem naučných stezek je přispívat k turistickému 
ruchu. Paleta jejich zaměření je široká, tradičně však návštěvníkům zprostředkovávají nevšední 
informace o historii navštívené oblasti společně s přírodovědnými a jinými zajímavostmi. Prvky 
navrhované naučné stezky Manětínsko-nečtinským mikroregionem jsou situovány tak, aby se budoucí 
trasa, vedoucí podél, dotýkala především míst historické těžby surovin typických pro Manětínsko. 
Jedná se například o historickou těžbu arkóz, fylitů či zlata. 
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2. GEOGRAFICKÉ VYMEZENÍ OBLASTI 

„Manětínsko“ je (ve smyslu této práce) geograficky vymezeným územím zahrnujícím manětínsko-
nečtinský mikroregion a jižně, jihozápadně a západně přilehlé obce (Obr. 1). 

Zájmové území s pomyslným centrem v obci Nečtiny zaujímá rozlohu přes 300 km2. 

 

 
 

Obr. 1. Poloha zájmové oblasti Manětínska v okrese Plzeň-sever. 
 
Geomorfologicky náleží Manětínsko do západní části celku Rakovnické pahorkatiny (ČÚZK 1996). 
Dále se rozkládá na území dvou podcelků, z větší části Manětínské vrchoviny, východním okrajem 
pak Žihelské pahorkatiny. 

Samotná Manětínská vrchovina obsahuje dva okrsky, Manětínskou kotlinu a Lomskou vrchovinu. 
Jejich rozhraní probíhá západovýchodním směrem přes Manětín. 

Manětínská vrchovina představuje denudačními procesy modelovanou vrchovinu plochého charakteru 
(střední nadmořská výška cca 540 m), na řadě míst protknutou neovulkanickými tělesy. 

Severnější okrsek, Manětínská kotlina, je regionální sníženinou. Sedimentární a slabě metamorfované 
podloží (viz geologická stavba) je místy střídáno výraznými geomorfologickými prvky v podobě 
vulkanických stolových hor, které tvoří nejvýše položená místa vrchoviny (Doubravický vrch 660      
m n.m., Chlumská hora 651 m n.m.). Hydrologická povodí obou okrsků jsou povětšinou odvodňována 
Manětínským potokem, který je přítokem Střely. 

Jižní okrsek, Lomská vrchovina, je tvořen výše položeným reliéfem obdobného podloží (sedimenty, 
slabě metamorfované komplexy) se strukturně-denudačními hřbety a s menším množstvím 
vulkanických kuželů (Špičák 611 m.n.m). Zvětrávání hornin je na několika místech kaolinického 
charakteru. Převládajícím půdním typem jsou vzhledem k pahorkatinnému reliéfu a slabě kyselé půdní 
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reakci (arkózovité podloží) kyselé hnědé půdy (Tomášek 2000).  Klimaticky lze oblast Manětínska 
zařadit do mírně teplé a mírně vlhké oblasti (Obr. 2). 

 

 
 

Obr. 2. Průměrné měsíční teploty a úhrny srážek za období 1995 až 2004 
(ČHMÚ 2010). 

 
Průměrná roční teplota se pohybuje okolo 6°C. Průměrný roční úhrn srážek okolo 600 mm. Manuální 
srážkoměrná stanice se nachází v Manětíně, nejbližší klimatologická stanice (základní automatická) 
sídlí v 20 km vzdálených Kralovicích. S využitím map ostatních klimatických charakteristik se oblast 
Manětína jeví oproti blízkému východnímu okolí chladněji. Dlouhodobé vyklenutí oblasti nízkých 
teplot směrem od západu je způsobeno převládajícím západním prouděním větrů. 
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3. GEOLOGICKÝ VÝVOJ MANĚTÍNSKA 

Zájmová oblast manětínského okolí je v rámci Českého masívu (Obr. 3b) součástí tepelsko-
barrandienského pásma (bohemikum). To je tvořeno komplexy pestrých souborů hornin, jejichž stáří 
stratigraficky pokrývají různá období od proterozoika po kvartér. Město Manětín leží na samotném 
okraji manětínské permokarbonské pánve (Obr. 3a), v jeho okolí se tak nenacházejí pouze sedimenty 
svrchnopaleozoického stáří, ale i horniny okolních útvarů (viz níže). Následující stručný popis 
geologického vývoje oblasti je vztažen především na manětínskou pánev, na níž jsou vázány četné 
akumulace nerostných surovin a která je nedílnou součástí českého permokarbonu (ČGÚ 1995). 

 

 
     a      b 

 
Obr. 3. Zjednodušený tvar manětínské pánve (a) a její pozice v Českém masívu (b). 

 

3.1 Proterozoikum 

Fundament Českého masívu se utvářel během téměř 2,5 mld. dlouhého období proterozoika  (též 
prekambria či starohor; cca 2 500-550 mil. let). Při bližším popisu souborů hornin se v okolí Manětína 
hovoří o tzv. svrchním proterozoiku, tvořeném 600-800 milionů let starými anorganickými 
klastickými sedimenty nízkého stupně metamorfózy (Mergl a Vohradský 2000) či 
anchimetamorfovanými. Prostředí ukládání sedimentů bylo mořské, pánevní. Předpokládá se, že 
základ Českého masívu náležel koncem proterozoika severozápadnímu okraji gondwanského 
kontinentu. Ten se formoval v relativně vysokých zeměpisných šířkách v chladném klimatu a byl 
konsolidován během kadomské (pan-africké) orogeneze, trvající v rozmezí 650-550 mil. let a 
doznívající v kambriu (Plant et al. 2010). Průběh kadomské orogeneze měl za následek přepracování 
proterozoických uloženin společně s výlevy převážně bazických vulkanitů (spilitů). 

V okolí Manětína se svrchnoproterozoické horniny vyskytují v rámci kralupsko-zbraslavské skupiny, 
která tvoří podloží manětínské pánve (tzv. spodní strukturní patro) a na povrch vystupuje v jejím 
okolí. Přítomny jsou především metamorfované horniny původně flyšového rázu (Chlupáč 2008) - 
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metamorfované břidlice, metadroby a fylity (chlorit-sericitické), dále svory (v různém zastoupení 
biotit-muskovit-granát) a metavulkanity (metabazalt, metatufit). 

 

3.2 Kambrium a ordovik 

Nástup staršího paleozoika (cca 550 mil. let) znamenal pro Český masív, jakožto součást kontinentu 
Gondwany (Obr. 4), začátek putování do nižších zeměpisných šířek. Během kambrického západního a 
později severního rotujícího driftu byl povrch tehdejšího Českého masívu, po již ukončené kadomské 
orogenezi, zvrásněnou souší (Chlupáč a kol. 2002). 

 

 
 

Obr. 4. Pravděpodobné rozmístění kontinentů v kambriu s vyznačenou polohou Českého masívu 
(Scotese 2010). 

 
I přes rychlý rozvoj počtu mořských živočišných druhů na počátku kambria (tzv. kambrická exploze), 
který byl způsoben mimo jiné nárůstem teploty, zůstával povrch kontinentu bez života a byl tak 
vystaven intenzivnímu fyzikálnímu zvětrávání. Klima v oblasti Českého masívu bylo mírné. Vzestup 
hladiny oceánu ve středním kambriu znamenal opětovnou mořskou sedimentaci, tentokrát již 
s paleontologickým záznamem (Mergl a Vohradský 2000). Ten je dochován v oblasti skryjsko-
týřovické a příbramsko-jinecké, nikoliv však v prostředí pozdější manětínské pánve. Zde kambrické 
sedimenty scházejí, stejně jako produkty průběžného bazického vulkanismu (diabasy). 

Po svrchnokambrické regresi nastala opětovná oceánská transgrese ve spodním ordoviku. Ve středních 
Čechách byla založena lineární deprese (pražská pánev), dokumentující sled sedimentů všech 
spodnopaleozoických útvarů. Mělkovodní i hlubokovodní (anorganická) klastická sedimentace  byla 
doprovázena podmořským vulkanismem. Oblast tepelsko-barrandienská vytvořila v ordoviku 
samostatný kerní segment, uvolněný v důsledku extenzního režimu od okraje Gondwany. Nejbližší 
ordovické sedimenty se tak směrem od Manětína dnes nacházejí až v uzavírající se části pražské pánve 
mezi Rokycany a Starým Plzencem (Gába a kol. 2002). 
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3.3 Silur a devon 

Mladší období staršího paleozoika je tvořeno útvary silur a devon, jež pokrývají období přibližně od 
438 mil. let do 355 mil. let před současností (Chlupáč 2008). Starší publikace (Chlupáč a kol. 2002) 
uvádějí ranější nástup siluru (443 mil. let). 

Tepelsko-barrandienská oblast driftovala, jakožto součást samostatného subkontinentu, severním 
směrem. Tropických šířek tak dosáhla oproti "matečnému" kontinentu, Gondwaně, již ve středním 
devonu. Silur je obdobím uzavíraní oceánu Iapetus a dobou kaledonské orogeneze (kolize Laurentia-
Baltika a tvorba kontinentu Laurusie), jež však na formování Českého masívu neměla v samém 
důsledku vliv (Kachlík ústní sdělení 2010). 

Silurské sedimentární vrstvy jsou charakterizovány konkordantní organickou sedimentací v nadloží 
mocnějších ordovických klastických vrstev (pískovce, prachovce). Usazovány a zachovávány byly 
(výhradně nad hladinou bezkyslíkatých vod) karbonátové schránky vagrantních i sesilních organismů, 
jejichž druh závisel na hloubce oceánu v místě sedimentace. Od hlubokomořských graptolitových 
břidlic je v Českém masívu doložen vápencový sled trilobitových, brachiopodových (oboje 
sedimentace ve středních hloubkách) i následně bioklastických šelfových vápenců, jimž dali za vznik 
například koráli a lilijce, obývající svahy podmořských vulkánů (Mergl a Vohradský 2000). 

Silurská sedimentace byla doprovázena podmořským alkalickým vulkanismem (Cháb a kol. 2008), 
svědčícím o regionálním ztenčení kontinentální kůry. V devonu byl vulkanismus již výjimečný. 

Devon představuje pokračující sedimentaci vápenců s již ustálenou vulkanickou aktivitou. Nástup 
variského vrásnění znamená stratigrafický hiát ve svrchním devonu, jež tak není v Čechách 
sedimentárně dochován. V tepelsko-barrandienské oblasti byl počátek orogeneze pravděpodobně ještě 
dříve, již ve středním devonu. Rozšířenější silurské a plošně méně rozsáhlé devonské sedimenty jsou 
zachovány v pražské pánvi a tzv. metamorfovaných ostrovech. Nejbližší oblastí silursko-devonskou je 
směrem od Manětínska metamorfovaný ostrov u Rožmitálu pod Třemšínem (rožmitálské 
paleozoikum) odlišující se od "typické" barrandienské sedimentace jiným faciálním vývojem (Chlupáč 
a kol. 2002). Manětínská pánev byla většiny staropaleozoických sedimentů zbavena již v počátcích 
variské orogeneze, výjimečně se u Manětína nacházejí příměsi valounů silurských křemenců 
v permských uloženinách (SGÚ 1929). 

 

3.4 Karbon, Perm 

3.4.1 Vznik pánve a pánevní výplně 

Variská orogeneze znamenala zásadní etapu ve vývoji tepelsko-barrandienské oblasti i v konsolidaci 
samotného Českého masívu. Kontinentálním driftem byly v jeden celek spojeny do té doby nezávislé 
celky (Gondwana driftující z jihu, Laurusie ze severozápadu) společně s přilehlými mikrokontinenty, 
jež utvořily superkontinent Pangeu (Chlupáč a kol. 2002). 

Tepelsko-barrandienská oblast se tektonickými pohyby dostala do nadloží obou hlavních sousedících 
jednotek. Saxothuringikum, přiléhající ze severu, tak tvoří podloží tepelsko-barrandienské oblasti, 
rovněž tak jižně ležící moldanubická kra, jež pod tepelsko-barrandienskou oblast subdukovala pod 
ostrým úhlem (vertikálním i laterálním). Rozhraní mezi tepelsko-barrandienskou oblastí a 
moldanubikem představuje středočeský šev, podél kterého došlo k rozsáhlé variské intruzi 
(středočeský pluton). Po svrchnodevonském hiátu měl průběh vrásnění za následek přerušení 
sedimentace nadále i ve spodním karbonu (oddělení tournai a visé; viz statigrafické jednotky). 
Tektonický neklid vyvolaný variskou orogenezí se vedle tvorby pásemného pohoří odrážel i 
v subsidenci oblastí navazujících na úpatí horstva. Tyto oblasti se vyznačovaly relativně menší 
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mocností kůry s dynamickým vývojem (Einsele 1992) a staly se základem pro tvorbu pozdějších pánví 
Českého masívu (Pešek 1996). 

Mladý reliéf obnažených vrcholů hor představoval důležitý zdroj klastického materiálu pro pánevní 
uloženiny. Pohoří v místech dnešního moldanubika zásobovalo zvětralinami především plzeňskou, ale 
i manětínskou či žihelskou pánev. Pro manětínskou pánev však vedle moldanubika představovala 
důležité snosné území i část obnaženého kadomského pohoří v místech dnešní jižní části Krušných 
hor. Sedimenty karbonu a později permu (označovány souhrnně jako permokarbon) měly od počátku 
charakter intrakontinentální molasy. Ta byla pravděpodobně původně snášena do divočících řek a 
později velkých úpatních jezer. Sedimentace v založených pánvích tak postupně přešla od fluviální do 
limnické (Gába et al. 2002). Dnešní rozmístění permokarbonských oblastí v České republice 
představuje denudační zbytek kdysi rozsáhlého sedimentačního prostoru (Obr. 5), který byl 
pravděpodobně původně propojen během ukládání týneckého souvrství (stefan A, Tab. 1. níže). 

 

 
 

Obr. 5. Rozmístění českého permokarbonu (podle Peška 1996). Pánve: a-plzeňská, b-manětínská, c-radnická,     
d-žihelská, e-kladensko-rakovnická, f-mšensko-roudnická, I-českokamenická, II-mnichovohradišťská, III-

podkrkonošská, IV-dolnoslezská, V-orlická; brázdy: A-blanická, B-boskovická. 
 
Klima permokarbonu bylo zpočátku teplé a vlhké, později suché (Pešek 1996). Po celou dobu bylo 
příhodné pro tvorbu řady druhů sedimentárních hornin v prostoru pánví. Intenzivními zvětrávacími 
pochody docházelo již koncem devonu k uvolňování a následnému ukládání klastických sedimentů 
všech frakcí do akumulačních prostor. Horniny tak postupně vytvářely polohy, v nichž se střídaly 
různě zpevněné pelity, aleurity, psamity, psefity i konglomeráty frakcí velikosti valounů. 

Vegetace zaznamenala během karbonu výrazný rozmach. Tropické podmínky vytvořily prostředí pro 
tvorbu velkého množství rostlinné biomasy (cévnaté rostliny), jež se po odumření a transportu 
ukládala i na dně jezer, v říčních nivách či mokřinách. Následné procesy anaerobního rozkladu 
(humifikace, gelifikace) nastartovaly proces vzniku humitových typů uhlí. Výsledkem tohoto 
(„staršího“) uhlotvorného období je černé uhlí, vyskytující se především v severních částech Českého 
masívu, v denudačních zbytcích původně souvislé deprese (Chlupáč 2008). 
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3.4.2 Stratigrafické jednotky 

Jednotlivá permokarbonská tělesa Českého masívu se navzájem liší stupněm vývoje, mocnostmi 
souvrství a do určité míry i litologií. Ke stratifikaci permokarbonu sloužily v minulosti v prvé řadě 
otisky rostlinných druhů a dále odlišná zabarvení hornin. Stratigrafické jednotky nejsou zastoupeny na 
všech místech permokarbonu rovnoměrně, což je způsobeno především proměnlivou morfologií 
pánevních bází (různou intenzitou zvrásnění svrchnoproterozoického podloží) a dále migrací hlavních 
subsidenčních center v geologické minulosti. Obecně lze říci, že rozsáhlejší pánve obsahují sedimenty 
vyšších mocností. Nejhlubší vrt potvrdil mocnost v kladensko-rakovnické pánvi na úrovni 1 440 m 
(Havlena a Pešek 1975), ještě vyšší mocnosti jsou však předpokládány ve východní části pánve 
mšensko-roudnické (až 1600 m). 

Manětínská pánev patří ke stratigraficky nejméně vyvinutým permokarbonským pánvím (Pešek 1996). 
Její souvrství jsou v celém rozsahu (až na svrchní, líňské souvrství) řazena do svrchního karbonu, 
stupňů westfal a stefan (Tab. 1.). 

 
Tab. 1. Stratigrafická tabulka manětínského permokarbonu 

(upraveno podle Peška 1996 a Táslera 1961). 
 

útvar oddělení stupeň souvrství / vrstvy charakteristický litologický znak 
rozsah mocností / 
průměrná mocnost  
(m) 

Perm   
líňské 

cyklická stavba – jemnozrnné 
aleuropelity i psamity, výrazně 
červené zbarvení, nízká 
uhlonosnost 

35,5 - 166,5 / 113,5 

slánské 
aleuropelity, psamity, minimální 
mocnosti slepenců, tenké uhelné 
polohy, tufogenní polohy 

48,6 - 84,4 / 68,8 
stefan 
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týnecké 

cyklická stavba - aleurity, psamity 
s karbonátovým a železitým 
tmelem, hrubozrnné slepence, 
nálezy araukaritů 

12,3 - 52,0 / 32,3 

výrazná cyklická stavba – 
psamity, aleuropelity, tenké 
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16,8 - 77,7 / 45,1 
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Celková mocnost sedimentů v rámci pánve výrazně kolísá. Přibližně v jižní polovině a při okrajích se 
pohybuje v rozmezí 50 až 120 metrů. V centrální a jižní části pánve tak vystupují na povrch již 
sedimenty svrchního westfalu (tzv. spodní šedé, kladenské souvrství), popřípadě spodního souvrství 
stefanu. Oproti tomu v severní části pánve jsou zastoupena všechna souvrství stefanu: týnecké (spodní 
červené), slánské (svrchní šedé) i líňské (svrchní červené). Nejmladší sedimenty pánve lze sledovat již 
v okolí Manětína a dále severním směrem. 

Proměnlivost mocnosti pánevní výplně potvrzují vrty, které i přes vzájemný krátký rozestup dokládají 
až několikanásobně větší hloubky proterozoického podloží hlavních subsidenčních center (Obr. 6). 
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Zatímco hloubka pánevní výplně byla v těsné blízkosti Manětína naměřena v rozmezí 70 až 80 metrů, 
vrty u Novosedel, vzdálených 6 km ssz po ortodromě od Manětína, doložily mocnost přes 320 metrů 
(Tásler a kol. 1962). Oblast u Novosedel je tak pravděpodobně sedimentárně nejvyvinutějším místem 
manětínské pánve. 

 
 

 
 

Obr. 6.  Schéma narůstání mocnosti permokarbonu v manětínské pánvi, čísla znázorňují absolutní mocnosti                    
v metrech (upraveno podle Peška 1996). 

 
3.4.3 Popis souvrství 

Kladenské souvrství (stupeň westfal) je tvořeno radnickými a nýřanskými vrstvami (Mergl a 
Vohradský 2000). Radnické vrstvy, vyvinuté v okolních pánvích jakožto báze karbonu nesoucí uhelná 
souslojí, nejsou v manětínské pánvi přítomny (Pešek 1996). 

První sedimentace tak začíná v nýřanských vrstvách (Feistmantel 1882) . Ty představují v manětínské 
pánvi středně mocnou bazální jednotku, kterou lze jen velmi obtížně odlišit od nadložního týneckého 
souvrství. Nýřanské vrstvy se projevují cyklicky uspořádanými sledy bělošedých psamitů a šedých, 
místy i červených, zelených či skvrnitých aleuropelitů. Na bázi vrstev se vyskytují  polohy slepenců. 
Množství uhelných slojí (chotíkovské či nevřeňské souslojí) je situováno ve svrchních partiích, ty však 
svojí mocností nedosahují úrovně slojí radnických. Míra a četnost zachování fosilní mikroflóry svědčí 
o variabilitě sedimentačních prostředí napříč pánví a původním rozšíření různých druhů nivních 
porostů (vodní, bažinná i pobřežní vegetace). Převládající fluviální aktivita způsobovala v některých 
místech odnos, v jiných ukládání materiálu v rozlehlých bazénech. Sedimenty nýřanských vrstev 
manětínské pánve lze tak označit za polární: facie říčních klastik na jihu pánve je severním směrem 
střídána facií uloženin s převahou říční sedimentace nad jezerní. Vulkanická aktivita svrchního 
westfalu byla slabá, k nízkému stupni zachování tufogenních poloh navíc přispěla říční činnost (Pešek 
1996). 

Týnecké souvrství  stáří stefan A (Pešek 1996) resp. stefan B (Wagner 1977) se ukládalo v nadloží 
kladenského. Stanovení přechodu mezi oběma souvrstvími je problematické z důvodu zřejmě 
podobných podmínek sedimentace (fluviolakustrinní prostředí) v obou jednotkách. Hlavní rozlišovací 
znaky, mezi které patří barevný přechod od šedé do červenošedé a červené (způsobený klimatickou 
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změnou) či komplex slepenců na bázi týneckého souvrství, v manětínské pánvi většinou scházejí. 
Vývoj obou souvrství je v tomto případě označován jako tzv. lounský. Sedimenty týneckého souvrství 
jsou tvořeny kvalitativně stejnými sedimenty jako podložní kladenské souvrství. Jedná se o převážně 
oligomiktní (křemenné a křemencové valouny), místy polymiktní (s valouny ortorul, žul či spilitů) 
slepence, které dosahují v manětínské pánvi výjimečné hrubozrnnosti (průměr valounů až 30 cm). 
Výsledkem transgrese souvrství přes podložní proterozoikum je přítomnost brekcií. Psamity jsou 
bělavé až načervenalé, místy se vyznačují vyšším podílem hydroxidů Fe či obsahem CaCO3  ve tmelu. 
V jiných případech jsou živce v základní hmotě zčásti kaolinizované. Oproti podloží jsou zde četnější 
nálezy araukaritů. 

Z aleuropelitů převažují hnědočervené, místy zelené, skvrnité prachovce s mnohými karbonátovými 
konkrecemi. Pro manětínskou pánev je popsán tzv. plachtínský obzor, tvořený 5-15 m laminovaných 
aleuropelitů s uhelnou příměsí a dobře určitelnými fosiliemi. Celková uhlonosnost souvrství je velice 
malá. Polohy tufogenních hornin se vyskytují jen nevýznamně. 

Slánské souvrství (stefan B) pokrývá téměř celé území českého permokarbonu a obecně se oproti 
podložnímu souvrství týneckému liší šedivějším odstínem klastik a výraznější uhlonosností. Oba tyto 
fenomény jsou přičítány změně klimatu, rozvoji vegetace a vytvoření celopánevního jezera. Kvůli 
celkově obtížnému zařazení sedimentů do jednotlivých vrstev se v manětínské pánvi užívá 
zjednodušené stratifikace. Identifikovány byly málo mocné jelenické vrstvy, které představují bazální 
jednotku slánského souvrství a jsou tvořeny cyklicky uspořádanými fluviolakustrinními klastiky – 
bělošedými arkózami, arkózovitými pískovci a šedými prachovci. Zbylé vrstvy s nejasnými přechody 
jsou souhrnně řazeny do vrstev malesických a otrubských. Pešek (1996) popisuje tyto sledy 
v manětínské pánvi jako „manětínský vývoj“. V něm převládají jemnozrnné, často laminované 
pískovce a šedé aleuropelity (s hojným výskytem karbonátových a pyritových konkrecí), ukládané 
v příbřežní zóně jezera. Slánské souvrství se vyznačuje minimálním podílem slepenců. Arkózy jsou 
bohatší plagioklasy a vápnitým tmelem. Vyskytují se i žíhance (laminované pískovce s příměsí slíd) či 
švartny (lupenité bitumenní jílovce). 

Uhlonosnost slánského souvrství je v manětínské pánvi dána přítomností mělnického souslojí. Vedle 
výraznější sedimentace organického materiálu se rovněž zvyšovala vulkanická aktivita, která měla za 
následek ukládání četnějších vulkanogenních poloh. 

Líňské souvrství se usazovalo po svrchnostefanském hiátu (Cháb et al. 2008) během stefanu C. 
Rozšíření jednotného sedimentačního prostoru v tomto období směrem na sever a východ znamenalo 
největší rozmach permokarbonské sedimentace. Na severozápadě manětínské pánve došlo 
k sedimentaci transgredující přes nezakryté svrchnoproterozoické podloží. Nejmladší souvrství tvoří 
zároveň nejmocnější část pokryvu této pánve. 

Nejčastějším typem sedimentu (převažujícím v drtivé většině v centru pánve) v líňských vrstvách jsou 
aleuropelity červených odstínů, s množstvím karbonátových konkrecí, bioturbacemi a typickými 
kruhovitými skvrnami. Výrazný barevný přechod sedimentů do červené je hlavním znakem 
odlišujícím líňské souvrství od slánského. Dále se vyskytují i „pestré“ sekvence, tvořené různě 
barevnými prachovci a jílovci. Tmely nafialovělých a narůžovělých jemnozrnných arkóz jsou různého 
stupně kaolinizace. Psamity převažují při okrajích pánví (Pešek 1996), v celém souvrství však tvoří 
s aleuropelity pravidelné cykly. Konglomeráty, převážně jemnozrnné, se v souvrství vyskytují velmi 
podřadně. Uhlonosnost je podstatně nižší, než ve slánském souvrství. Z vulkanogenních hornin se 
kromě tufitů vykytují i kyselá efuzíva tenkých poloh. 

Souhrnné označení „kalovce“ (Cháb a kol. 2008) pro sedimenty líňského souvrství vystihuje 
lakustrinní a fluviolakustrinní sedimentační prostor pánve. Nízký obsah organického materiálu a 
naopak vyšší přítomnost hydroxidů železa svědčí o přechodu klimatu do aridnějších podmínek. 
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Z dosavadních průzkumů lze stěží stanovit přesný průběh hranice karbon/perm v líňském souvrství. 
Horní hranice souvrství je vždy erozní. 

 

3.5 Mezozoikum 

Po skončení paleozoické éry nastalo mezozoikum trvající zhruba od 250 do 65 mil let (Chlupáč 2008). 
Na počátku mezozoika byla již většina permokarbonských pánví Čech zanesena klastickými 
sedimenty a dále se nerozšiřovala. Pohoří v okolí západočeských pánví byla působením exogenních 
činitelů (za teplého klimatu) téměř zcela zarovnána a nastal rozsáhlý (Kukal 1983) proces denudace 
epivariské platformy Českého masívu. Permokarbonské uloženiny byly postiženy postsedimentárními 
(Havlena a Pešek 1975) či synsedimentárními i postsedimentárními (Skoček 1962) zlomovými 
pohyby, samotné sledy však nebyly nikdy zvrásněny. 

Pangea se po své konsolidaci koncem paleozoika začala rozpadat již v triasu a na riftových zónách 
byly zakládány mladší oceány; po Tethydě (trias) to byly oceány Atlantský a Indický (oba jura). 
Pro mezozoikum je charakteristické postupné zvyšování hladiny oceánu, způsobené patrně klimaticky 
i izostaticky. Čechy byly během triasu součástí  tzv. vindelického hřbetu, který odděloval na jihu 
oblast Tethydy od severních kratonizovaných území (Chlupáč a kol. 2002). 

Mělké epikontinentální moře zasáhlo Český masív až během cenomanské transgrese ve svrchní křídě, 
kdy byla mořskými sedimenty překryta značná rozloha permokarbonských pánví (vznik české křídové 
pánve). Západočeské pánve však ležely mimo dosah moře a nebyly tak jeho sedimenty dotčeny. 
Nejblíže se svrchnokřídové uloženiny (písčité, jílovité a vápnité) nacházejí  v pánvi kladensko-
rakovnické.  

Svrchní křída je obdobím začátku alpínské orogeneze trvající do terciéru (viz kenozoikum). Oblasti 
jižně (Afrika) a severně (Eurasie) od oceánu Tethys trvajícími riftovými pohyby postupně kolidovaly. 
Obecně lze však říci, že v křídě již byla vyvinuta soustava „dnešních“ kontinentů, byť se jejich 
rozmístění v průběhu kenozoika ještě měnilo. 

 

3.6 Kenozoikum 

Poslední geologická éra zahrnující útvary paleogén, neogén a kvartér trvá od cca 65 mil. let po 
současnost (Tab. 2. níže). 

 

3.6.1 Terciér 

Období paleogénu a neogénu (souhrnně označováno jako terciér) je období konce alpínského vrásnění, 
jež se významně podílelo na strukturní stavbě českého území. Kolizní rozhraní v oblasti Tethydy bylo 
doprovázeno výzdvihem pásemného pohoří, které přes jižní Evropu dnes pokračuje východním 
směrem do jihozápadní Asie (Kachlík ústní sdělení 2010). 

Oblasti negativních pohybů podél zlomů se staly centry akumulace sedimentů s výraznou organickou 
příměsí a dočasnými jezery, která odvodňovala okolní území. Tento proces (v rámci mladšího 
uhlotvorného období) se týká především podkrušnohorských pánví (chebská, sokolovská, mostecká). 

Oblasti západočeských permokarbonských pánví se staly opět místem říční sedimentace, v tomto 
případě menšího rozsahu a nižších mocností (Pešek 1996). 

Relikty miocénních hornin (fluviální písčité štěrky a štěrkovité písky) tvoří na Manětínsku malá, 
nepravidelně se vyskytující tělesa, jež se dochovala například na úbočích právě vzniklých či 
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vznikajících neovulkanitů (severní úbočí Doubravického vrchu). Oligocenní horniny jsou přítomny 
v podobě bělavých písků, štěrků a písčitých jílů (okolí Dolského potoka). 
 

Tab. 2. Stratigrafická tabulka kenozoika 
(upraveno podle Mergla a Vohradského 2000). 

 
útvar oddělení stáří (mil. let) litologický znak 

holocén říční sedimentace, tvorba půd 

kvartér 
pleistocén usazování hlín, spraší 

pliocén sedimentace, štěrky, písky 

neogén 
miocén 

oligocén 

převažující bazický vulkanismus, jezerně 
říční sedimentace, písky, jíly, křemence, 
výrazná uhlotvorba 

eocén paleogén 

paleocén 

 
0,01 
 
 
 
2,4 
 
5 
 
 
23 
 
 
 
37 
 
 
55 
 
 
65 

pokračující eroze, denudace 

 

Předními terciérními horninami v Čechách jsou vulkanity. Jejich hlavní dvě centra náležejí oblastem 
Doupovských hor a Českého středohoří. Vulkanity bazického složení tvoří na Manětínsku stolové 
hory i typické strmé kužele (nečtinský Špičák). Atypické stolové hory (původně vulkanické příkrovy) 
chránící podložní horniny před erozí poukazují na nadmořskou výšku původního svrchnopaleogénního 
povrchu. Jedná se o příkrov Doubravického vrchu (Kozelka) či Chlumského vrchu na sever od 
Manětína. Složení vulkanických hornin je v oblasti proměnlivé bazicitou i alkalinitou. Přítomen je 
nefelinický bazanit, analcimicko-nefelinický bazanit, olivinický nefelinit, alkalický bazalt, 
analcimický tefrit, trachyandezit i trachyt. 

Klima terciéru bylo teplejší než dnes (Mergl a Vohradský 2000), postupně však chladlo až do prvního 
glaciálu počátkem čtvrtohor, jež dotvořily reliéf krajiny do dnešní podoby. 

 

3.6.2 Kvartér 

Přechod pliocén/pleistocén se vyznačuje nápadnou změnou klimatu. Relativně teplé období třetihor 
bylo náhle vystřídáno prvním glaciálem, kdy průměrná roční teplota nepřesáhla 0°C. Veliké amplitudy 
teplot, které ve starších čtvrtohorách způsobovaly střídání glaciálů a interglaciálů, měly vliv i na 
utváření povrchu kontinentálních platforem. Během dob ledových převažovalo fyzikální zvětrávání 
nad chemickým (v rozšiřujících se kontinentálních a horských ledovcích byl vázán větší podíl vody, 
řeky měly menší průtok). Horninový materiál byl tak v periglaciálních oblastech narušován mrazově,  
případně transportován eolicky. Tímto způsobem vznikaly v Čechách především spraše a sprašové 
hlíny, které se ukládaly po deflaci materiálu z předpolí ledovců a které nalezneme i na Manětínsku 
(často jihovýchodní svahy). Mrazové zvětrávání je zde rovněž patrné, a to přítomností 
pseudokrasových závrtů na vulkanických tělesech a rozpadáním horninového masívu podél puklin 
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(Mergl a Vohradský 2000). Český masív navazoval na severu na oblasti zaledněné severským 
kontinentálním ledovcem, na jihu pak na území s pokrývkou alpského horského ledovce. Lokální 
horské ledovce se vyvinuly na Šumavě a v Krkonoších. 

Interglaciály s vyšší průměrnou teplotou způsobovaly postupný přechod od fyzikálního zvětrávání 
k chemickému. Tající voda způsobovala rozsáhlejší rozpouštění hornin, ale i četnější svahové pohyby 
(soliflukce), typické pro periglaciální oblast. Erozní schopnost řek se zvýšila, k čemuž přispělo i 
izostatické vyrovnávání jižní části českého území (pozitivní pohyb). Zakleslá údolí řek byla 
vyplňována klastickými sedimenty v podobě fluviálních písků a štěrků (na Manětínsku údolí 
Úterského potoka, dále Střely). Proměnlivá aktivita říčních toků v glaciálech a interglaciálech 
způsobila tvorbu jednoho z krajinných fenoménů – říční terasy. Kvartérní proces desintegrace hornin 
měl společně s rozkládajícími se odumřelými organismy za následek vznik dnešních půd. Na 
Manětínsku se vyskytují převážně hnědé hlinité půdy (lesní i zemědělsky zkulturněné). Úlomkovité 
sedimenty (hlinitokamenitá deluvia) nejmladšího interglaciálu se zde vyskytují na svazích 
zvětrávajících vulkanitů (Doubravický vrch, Chlumská hora) či nepravidelně v nižších polohách 
manětínské pánve. 

 

4. NEROSTNÉ SUROVINY MANĚTÍNSKA 

V manětínské pánvi se nachází přes šedesát historických dobývek (ČGÚ 1994). Ty svědčí o tom, že 
místní zásoby nerostných surovin byly hojně využívány, a to v dobách středověku i novověku (Kořan 
1955). Například těžba zlatých rýžovisek dokonce spadá až do keltských dob (Bauerová 2004). 

Jednotlivé části severního Plzeňska se intenzitou těžby a  průmyslové výroby v novověku značně lišily 
(Fák 2001). Východně ležící Kralovicko se v 19. století vyznačovalo největší průmyslovou výrobou, 
dominovala výroba železa (Plasy) a zpracování vitriolových břidlic. Ty se v Čechách využívaly již 
v 16. století (Wonka 1955). Pro Manětínsko je pak příznačná sklářská výroba, umisťovaná v místních 
lesích. Dále zpracování vitriolu a potravinářství. Tendenci klesající průmyslové výroby směrem na 
západ potvrzuje minimální rozvoj Úterska, jež zůstalo spíše zemědělsky orientované. Celkově bylo 
severní Plzeňsko zaměřeno na chemický průmysl a hutě, což bylo podmíněno slabou uhlonosností 
manětínské pánve. Těžba uhlí naopak vtiskla výrazný krajinný i společenský ráz jižněji ležícímu 
Nýřansku. 

S koncem novověku a rozrůstajícím se obchodem moderní éry rychle klesala perspektiva využívání 
místních surovin. Rudné hornictví se s nástupem kapitalismu 19. století stalo vysoce  rizikovým. 
Zájem podnikatelů se obrátil směrem k těžbě uhlí, jež skýtala možnosti rychlého zisku. Uhlí se 
v Čechách těžilo od druhé poloviny 18. stol. (Kořan 1955). 

Zásoby kovů i humolitů Manětínska pozbyly ve 20. století na významu (některé však byly vedeny 
v evidenci bilančních zásob ještě v 90. letech minulého století; ČGÚ 1994). S 
technologickým vývojem objemově vzrostla těžba stavebních surovin, jež je dnes perspektivou 
regionu. 

 

4.1 Rudy 

Kovy jsou na Manětínsku reprezentovány primárními i sekundárními akumulacemi zlata a primárními 
akumulacemi stříbra. Doložena je i těžba železné rudy. 

Nálezy zlatěnek byly prokázány v nýřanských vrstvách a týneckém souvrství (Pešek 1996), v obou 
případech tvoří zlato syngenetickou těžkou frakci sedimentu. Během karbonu byly okolní obnažené 
plutony (kadomské i variské) vystaveny zvětrávacím procesům a zlato tak bylo uvolňováno do 
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náplavů (dnešních slepenců) a na značné vzdálenosti do výplavových kuželů řek a potoků (Mergl a 
Vohradský 2000). 

Rozsypová ložiska zlata byla zřejmě těžena již během prvního tisíciletí př.n.l., především pak v době 
laténské (1.-2. století př.n.l.), kdy na těžbu úzce navazoval historicky doložený počátek keltského 
mincovnictví (Bauerová 2004). Keltská těžba konkrétně na Manětínsku je však doložena pouze 
nepřímo. Zlaté plíšky byly nalezeny na halštatsko-laténské nekropoli Manětín-Hrádek (Mergl a 
Vohradský 2000), společně se zlatou spirálou (Saudská 1968) a zlatými kroužky (Saudská 1972). 
Zlaté předměty ale mohou pocházet ze Středomoří (Bauerová 2004). Archeologické nálezy přímo 
z míst rýžovišť scházejí. Na značné stáří sejpů lze usuzovat na základě mladšího erozního zahlazení 
rozsáhlých rýžovišť a velikých objemů odklizů. 

Na zlatonosnost permokrabonských slepenců a písků Manětínska, Plzeňska a Bezdružicka poukazoval 
v minulém století Barvíř (1906). Při těžbě uhlí opětovně studoval keltské sejpy, jež koncem minulého 
letopočtu v místech rýžovišť vznikaly. Podobně jako na Manětínsku byly studovány i rozsáhlé sejpy 
z Plzeňska u dolů Thurn-Taxisů. Barvíř dále uvádí (s odkazem na latinské listy Mauritia Vogta z r. 
1729), že břehy Manětínského potoka bývaly (ještě ve středověku) zlatem nejbohatší z celého regionu. 
Dobývání tak probíhalo z údolí, strání i luk. Dohromady zde středověké rýžování živilo mnoho tisíc 
obyvatel, což mělo zásadní vliv na budování a rozvoj sídel (Lípa, Nečtiny, Manětín) a přidělování 
středověkých privilegií těmto sídlům. Středověké zpracování zlata je uváděno např. ve Zlatém mlýně 
(Sklenář 2003). Necelý 1 mm mocná zlatá žíla u Spankova byla zachycena při uhelné prospekci 
Vídeňskou kutací společností  v roce 1900, kdy už se s využitím místního zlata nepočítalo. Vedle zlata 
se zde nacházely i rudy olova a stříbra (Sklenář 2005). 

Rýžoviště na jihu pánve se nacházela v povodí Bělského a Zlatého potoka (u obcí Spankov a Hůrky), 
na severu se pak jednalo o prostor mezi potoky Kačina a Dubina (Obr. 7), kde sejpy (keltské či 
pozdější) dodnes  vytvářejí až 3 m rozdíly v morfologii zalesněného terénu. 

Těžba stříbra probíhala v daleko menší míře než těžba zlata. Hlubinným způsobem bylo stříbro 
získáváno z žilných ložisek proterozoického podloží za hranicí manětínské pánve u obcí Brdo a 
Štichovice a na místě zpracováváno. Obec Brdo tak může být původně hornickou osadou (Sklenář 
2005). 

V katastru Štichovic existoval důl Zuzana. Ten byl činný již začátkem středověku, podle Sklenáře 
(2005) však jeho otvírka spadá do dob ještě dřívějších. Důl byl zničen za husitských válek. Roku 1829 
se pokusila důlní společnost Jiřího Pauluse obnovit těžbu, přičemž byly vykopány průzkumné šachty, 
jež stříbro v starohorním podloží zachytily. Kvůli veliké povodni z  roku 1833 byla společnost nucena 
práce zastavit (Sklenář 2005). Místní názvy pozůstatků náhonů (U Puchu, V Pucherně) nasvědčují 
tomu, že chudší rudy zde byly drceny (puchovány) a propírány v blízkých mlýnech. 

Těžba méně kvalitní železné rudy probíhala v 19. století na malém ložisku necelé 2 km východně od 
obce Dražeň (Váňová 2001). Zpracování rudy probíhalo pravděpodobně v Plasích, kde byl r. 1829 
otevřen na svou dobu moderní železářský podnik, Metternichova huť (Hučka 2001), který odebíral 
železnou rudu z blízkého okolí i z okolí Plzně (Ejpovice), kde byla ruda nejkvalitnější. Ložisko 
železné rudy u Dražně bylo vedeno jako vyhrazené ještě r. 1994 (ČGÚ 1994). 
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Obr. 7. Soustava potoků v zájmovém území s vyšrafovanou oblastí keltských rýžovišť. Potoky: p-Pstruhový, s-

Starý, m-Manětínský, k-Kačina, d-Dubina. 
 

4.2 Nerudy 

Z nerudních surovin zůstávají dnes těžená ložiska stavebního kamene. Průmyslové nerosty již nejsou, 
podobně jako rudy a kaustobiolity, využitelné, ať již z důvodu malého objemu zásob či nízkému 
obsahu užitkové složky. 

 

4.2.1 Historická těžba 

Nejvyužívanějšími stavebními surovinami byly arkózovité pískovce a pokrývačské břidlice. Spíše 
výjimečnou byla těžba čedičových sloupců, a to pod zříceninou hradu Preitenstein u Nečtin 
(Vavřínová a Líbalová 1959). Objemy těžby stavebních surovin prudce vzrostly v 19. století 
s nárůstem počtu obyvatel a řemesel v regionu. Jen v obci Nečtiny bylo v polovině 19. století 
evidováno 21 řemesel (Sklenář 2005). Pískovce, používané v minulosti především na stavby, jsou 
vázané na celý karbon (Pešek 1996). Podle zrnitosti se zpracovávaly na stavební bloky (použité např. 
v Březíně, Račíně), schody, sochy, pomníky a žernovy. Zvětralé a rozpadavé pískovce se používaly 
jako stavební kámen. Menší pískovcové lomy se nacházely u obcí Spankov, Vladměřice a Libenov. 
Vetší těžba pak probíhala v lomech u Manětína, Nečtin a Trhomných (Sklenář 2005). 

Nejrozsáhlejší těžba zřejmě probíhala v tzv. Zlatém lomu, 1,5 km jižně od obce Březín. Zde se nachází 
blokově dobyvatelný arkózovitý pískovec, střední až hrubé zrnitosti, nízkého rozpukání a žlutošedých 
odstínů, jež spadá do nýřanských vrstev. Zlatý (jámový) lom se začal využívat nejspíše r. 1824 (popř. 
dříve), v době, kdy byla u Plachtína založena Josefina Huť (podle majitelky nečtinského panství 
Josefy Kokořovské). Provozovatelem byl Jan Rückl (Fák 2001). Huť zahrnovala sklárnu a úpravnu 
kamene, jehož bylo v krátké době potřeba značné množství na výstavbu provozních staveb. Po 10 
letech od založení pracovalo v Josefině Huti již na 150 dělníků. V r. 1836 skoupil a rozšířil huť hrabě 
Mensdorf, který nechal pro její zaměstnance vybudovat stejnojmennou obec: Mensdorf (dnes 
Jedvaniny). Pro potomky dělníků vznikla v Plachtíně soukromá česká škola. Výroba skla způsobila 
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rychlý nárůst počtu obyvatel regionu a zvyšovala nároky na suroviny. Došlo k výraznému odlesnění 
území, rozšiřování Zlatého lomu a otevírání menších lomů u Trhomných (část Trhomenské domky 
byla pravděpodobně vystavěna pro kamenické řemeslníky: tzv. lamače a skalníky; Janotka a Linhart 
1987). Soustavná těžba na Zlatém lomu skončila nejspíše r. 1896 společně se sklárnou, jejíž provoz 
byl kvůli nedostatku kvalitního dřeva přesunut do Kamenického Šenova (Sklenář 2005). Občasná 
těžba stavebního kamene probíhala na Zlatém lomu do r. 1940. Jeho výměra činila necelé 2 ha. Řídce 
zalesněná lomová oblast je patrná z družicových snímků (Obr. 8.). Až 1 m dlouhé bloky (Vavřínová a 
Líbalová 1959) je možno ve vodorovně zvrstvených lavicích pískovců dobývat dodnes. 

 

 

.  
 

Obr. 8. Zlatý lom -  zvýšený kontrast barev družicového snímku; a-lom; b-odvaly 
(GoogleEarth 2011). 

 
Těžba „štípatelných“ (pokrývačských) břidlic (chlorit-sericitických fylitů) byla vázána na tenké pruhy 
spodního patra (proterozoika), které jsou dnes na povrchu omezovány horninami mladších útvarů 
(permokarbon; Urban 1929). Tyto břidlice snadno zvětrávají a v navětralém stavu jsou již 
technologicky nepoužitelné a od běžných jílovitých břidlic nerozpoznatelné. Těžba kvalitní suroviny 
probíhala za účelem výroby střešní krytiny (štípání na 3-4 mm tenké desky zajišťovali tzv. břidličkáři; 
Janotka a Linhart 1987). O vhodnosti suroviny rozhodovala břidličnatost horniny, způsobená vysokým 
podílem jílů v protolitu a nízkým stupněm metamorfózy (Urban 1929). Tato příhodná odlučnost je 
lokálně nejvíce vyvinuta mezi manětínskou a žihelskou pánví, u Rabštejna nad Střelou (oblast 
rabštýnská), v jehož okolí jsou obecně sedimenty jemnozrnnější. Zde byly první lomy otevřeny již r. 
1514 (Sklenář 2005), vytěžená surovina byla kromě pokrývačských využívána na účely dekorační a 
byla hojně vyvážena i do ciziny. 

Na Manětínsku (oblast brdsko-manětínská) probíhala intenzivní těžba, byť méně kvalitní (hrubší) 
suroviny, ve 100 m širokém pruhu u Brda, o čemž svědčí mocné haldy u opuštěného lomu u obce. 
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Těžba se obecně soustřeďovala v přirozených odkryvech Manětínského a Lučního potoka (Urban 
1929), tam, kde se sklon partií blížil 90°. V případech menšího sklonu docházelo již k častým 
nerovnostem štěpných ploch (Vavřínová a Líbalová 1959). Získávání břidlic probíhalo i na slabších 
pruzích, bezprostředně u Manětína (např. Wuršerův mlýn, Urban 1929) a Vladměřic. Rozvoj těžby 
pokrývačských břidlic nastal na Manětínsku v první polovině 19. století (Sklenář 2005). 

Průmyslové suroviny byly na Manětínsku získávány ze sedimentárních a zvětrávacích ložisek. 
Zvětrávacího typu je i dnes jedno z největších kaolinových ložisek v Evropě, Kaznějov, jež bylo na 
severu plzeňské pánve objeveno v letech 1900-1901. 

Pro Manětínsko byla významná těžba okru, sklářského písku, kamenečných břidlic a cihlářských hlín. 

V zájmové oblasti se nacházela hliniště kvartérního stáří a s nimi spjatá ložiska „zlatého“ okru u obcí 
Bučí a Dražeň. Lom Bučí byl otevřen roku 1886, s ním byla u vsi vybudována cihelna. Sezónní provoz 
této cihelny je uváděn ještě roku 1940, kdy majitel František Waiz přestavěl hlavní zařízení na výrobu 
cihel na elektromotorové. Vhodná a četná naleziště kvartérních hlinišť (např. Čbán, Dolní Lipí, 
Manětín, Doubravice, Nečtiny, Vavřínová a Líbalová 1959) dala za vznik velkému počtu cihelen, 
které byly soustředěny hlavně na Kralovicku a v okolí Kaznějova.  Cihelny ale byly i v Manětíně, 
Nečtinech (v obou po třech cihelnách), Chříči a Hubenově na jihu pánve (Sklenář 2003). Okrový lom 
Dražeň byl v provozu společně s pískovnou na počátku 40. let 20. stol. (rok otevření neznámý). 
Těžařem byla chemická továrna Kaznějov. 

Největší objem těžby dřeva a sklářského písku na sebe vázal sklářský průmysl, jež určoval význam 
regionu již od první poloviny 18. století (Skelná Huť). Celkový počet bývalých pískových 
(pískovcových) a štěrkových dobývek nelze s přesností určit. Pískovny byly rozmístěny takřka po celé 
manětínské pánvi (ČGÚ 1994). Nacházely se např. u obcí Manětín, Nečtiny, Březín, Trhomné, 
Plachtín, Radějov, Vladměřice, Spankov). Z důvodu minimalizace ztrát byly často těženy najednou 
suroviny sklářské i stavební (blokový kámen, mlýnské žernovy). 

Z Manětínska je známa i těžba vitriolové břidlice (též kamenečné či kyzové – z něm. „kies“, česky 
pyrit) na výrobu dýmavé (české) kyseliny sírové (oleum; H2S2O7 příp. H2S3O10) a kamence (tuhá směs 
podvojných síranů). Oleum používali běličští řemeslníci na bělení tkanin. Jeho využití se ale rázem 
rozšířilo do průmyslu chemického, lékárnického i metalurgického. Kamenec byl používán 
v barvírnách, továrnách na barvy a laky a jirchárnách (Wonka 1955). Jako vedlejší produkty při 
výrobě vznikalo červené barvivo ze železitého sedimentu a dále surovina (dřevěný popel) na výrobu 
potaše a hnojiva. 

Rozsáhlejší těžba (hlubinná i odklizová) kyzových břidlic probíhala u Hromnic a Hracholusk, kde se 
nacházejí geneticky stejné typy surovin (Bernard 2000). Využívaný syngenetický, jemnozrnně i 
hrubozrnně vtroušený pyrit v proterozoických břidlicích vznikl v souvislosti s podmořskými 
spilitovými výlevy (Čepek a Zoubek 1961). 

Od 16. do 18. století bylo oleum odpadem při výrobě kamence a zelené skalice. Začátkem 19. století 
byla již kyselina sírová hlavním produktem (Sklenář 2005). O první těžbu a zpracování vitriolových 
břidlic na Manětínsku se zasadil podnikavý rod Lažanských (ložiska břidlic v okolí Manětína byla 
objevena r. 1808; Fák 2001). Se zpracováním břidlic byly spojené stavby malých chemických továren 
(olejen; „oleumhütte“) na kyselinu sírovou (oleum). Takové se nacházely u obcí Dražeň, Lipí a Lité.  
Olejna Dražeň zpracovávala břidlice ještě r. 1886 (Sklenář 2005). U Lipí byla koncem 18. století 
vybudována Prokopova huť (podle Prokopa Lažanského) a na počátku 19. století i Janova huť (podle 
Prokopova syna Jana). Důvodem brzkého zániku obou olejen (kolem r. 1842) bylo vybudování 
továrny v Kaznějově a fakt, že kvalitní dřevo (polenové) se vzhledem k malému objemu výroby olea 
vyplácelo prodávat, spíše než spotřebovávat (Wonka 1955). 
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Výroba na místě pozdějšího podniku Berk v Litém byla obnovena v druhé polovině 17. století Karlem 
Maxmiliánem Lažanským. Původní huť se nazývala Eliščina huť (Wonka 1955). Během svého 
provozu v 19. století doznala (podobně jako většina průmyslové výroby) značných změn. Majitelem 
byl do roku 1870 Werk Lažanský, poté šlechtic Jan David Starck. Ten vlastnil v Kaznějově větší 
olejnu, v níž navíc používal tehdy levné uhlí. Menší olejny z okolí Manětína tak nemohly konkurovat, 
polenové dřevo bylo drahé, sukové dřevo nedostačující kvalitou. 

Ruční tahání vozíků s rudou z dolu v Berku bylo koncem 19. století  nahrazeno parním strojem, čímž 
se těžba značně urychlila. Vytahováno pak bylo až 600 plných půltunových vozíků denně (namísto 
původní rychlosti 90/den). Vytěžená a koncentrovaná rudní halda byla neustále promývána vodou, 
která se po reakci s horninou stávala surovinovým roztokem. Činnost podniku Berk byla zastavena r. 
1880 (Sklenář 2003). Definitivní konec je uváděn r. 1896 (Fák 2001). Nevyhnutelné pozdější účinky 
kyselých důlních vod z břidličných hald (Alžbětino údolí) se projevily v celém povodí Bělé i 
v zámeckém Bělském rybníce. 

 

4.2.2 Současnost 

Těžbě nerostných surovin na výhradních ložiscích dnes předchází právní ochrana, která 
prostřednictvím vyhlášeného chráněného ložiskového území (CHLÚ) či přiděleného dobývacího 
prostoru na ložiskových územích upřednostňuje těžařské zájmy před ostatními.     

 

 
 
 

Obr. 9. Výhradní ložiska manětínské pánve a blízkého okolí 
 dobývací prostor 
 chráněné ložiskové území. 

 

Výhradní ložiska jsou tvořena nerosty, jež jsou v zákoně o ochraně a využití nerostného bohatství 
(horní zákon) vedené jako vyhrazené. Soubor výhradních ložisek tvoří nerostné bohatství ČR. 



     19 

V manětínské pánvi jsou evidována dvě výhradní ložiska stavebních surovin (Březín, Zahrádka, Obr. 
9) s přidělenými dobývacími prostory. Východně příležící ložisko na Polínském vrchu je chráněným 
ložiskovým územím. 

Ložisko Březín se nachází na Pekelném vrchu (též Peklo či Pekelec, ve 14. století Hradiště; Široký a 
Urban 1965) s kótou  602,7 m.n.m, náleží katastrálnímu území obce Březín v Manětínské kotlině. 

Zájmovou surovinou je kámen na drcené kamenivo získávaný z raně miocénního vulkanického 
přívodního tělesa tvořeného alkalickým bazaltem. Na většině ložiska je patrná sloupcovitá odlučnost 
horniny (úklon 30-80°) a v menší míře, zejména při povrchu, i deskovitá odlučnost. Bazalt je 
jemnozrnný až celistvý, bez makroskopických vyrostlic. Na ložisku se rozlišují jeho dva hlavní typy: 
masivní a bobovitý (bazalt „sonnenbrand“), které se těží pohromadě. Většina odpadu (cca 12%) je 
vázána na druhý typ. Celkový stupeň zvětrání bazaltu je nízký. Tufy, které vznikaly pravděpodobně 
v raných pyroklastických obdobích vývoje ložiska, jsou přítomné na východě a jihovýchodě v podobě 
několik metrů mocných poloh (čočky s úklonem k severovýchodu). Skrývkový poměr na ložisku je 
příznivý, přibližně 1m mocná vrstva skrývky je tvořena holocénními hlinitopísčitými eluvii. 

Ložisko se vyskytuje na přechodu metamorfovaných zón proterozoického patra (fylity přecházejí na 
severozápadě do dvojslídného granátického svoru a dvojslídných pararul). Paleozoické patro je v okolí 
zastoupeno několika souvrstvími. Přímé podloží ložiska tvoří souvrství slánské (Benda et al 1975). 
Geofyzikální měření (VES, magnetometrie) poukazují na větší rozmach zakryté části ložiska na 
východ. 

Hydrogeologické poměry na ložisku jsou jednoduché vzhledem k vertikální i horizontální stavbě 
hornin. Převažuje průlinová propustnost a lokální obzory podzemní vody. Těžební báze 524 m.n.m 
leží nad erozivní bází okolí. Území je odvodňováno Pstružným potokem. Po technologické stránce je 
hornina velmi pevná, odolná vůči účinkům mrazu a s malou obrusností, je tak klasifikována jako 
surovina I. jakostní třídy na drcené kamenivo. 

Těžba probíhá způsobem komorových odstřelů ve dvou lomech nacházejících se v jedné etáži. 
Bilanční zásoby, vypočítávané ze čtyř bloků na bázi 524 m.n.m., se celkově odhadují na 1 025 tisíc 
m3, dosavadní povrchová plocha dotčená těžbou má rozlohu cca 4,6 ha. 

Lom Zahrádka je evidován v katastru stejnojmenné obce a je součástí táhlého hřbetu (s kótou 558,9 
m.n.m.) ve Stříbrsko-kaznějovské pahorkatině. 

Těženou horninou je šedozelený spilit, proterozoický bazalt metamorfovaný ve facii zelených břidlic. 

Na středně rozpukaném ložisku jsou patrné hydrotermální alterace horniny (amfibolizace, epidotizace, 
chloritizace). Převládajícím typem je amfibolický spilit, místy porfyrické struktury (vyrostlice 
plagioklasů). Hojný je výskyt kalcitových a křemenných žilek. Přes 1 km dlouhé ložisko je součástí 
stříbrsko-plaského spilitového pruhu s orientací jihozápad-severovýchod.. 

Lokálně došlo ke zbřidličnatění spilitů (Bašta a Kohout 1977), což na daných místech vedlo ke snížení 
odolnosti vůči zvětrávání. Zvětralé vrstvy jsou od jednotek dm do 5 m mocné. Odolnost hornin vůči 
zvětrávání je tak na ložisku proměnlivá. Průměrná mocnost skrývky společně s kvartérním pokryvem 
je v průměru 2 m. 

Přechod zájmové horniny do podložních chlorit-sericitických fylitů (předspilitový stupeň) je místy 
nekontrastní. Tektonické linie nebyly zjištěny. Ložisko s nepříliš složitou stavbou je odvodňováno 
Zlatým potokem, disponuje jednoduchými hydrogeologickými poměry (puklinová propustnost 
hornin). Těžená suroviny byla klasifikována jako I. jakostní třída drceného kameniva (vhodné jako 
silniční, železniční a betonářské drcené kamenivo). Těžba probíhá formou clonových odstřelů 
s příložnými náložemi na třech etážích. S rozšiřováním počtu etáží byl spojen i posun těžební báze (na 
500 m.n.m.). Bilanční objem zásob (celkem 7 656 723 m3) je součtem objemů tří bloků bývalých 
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kategorií zásob B, C1 a C2. Na povrchu byla těžbou silně dotčena plocha 17,9 ha. Lom na Polínském 
vrchu (kóta 684,2 m.n.m) byl těžen přibližně do roku 1940, kdy na něm těžba ustala. Obnova těžby s 
největší pravděpodobností nastane v budoucnu v již založeném bývalém lomovém prostoru. 

Ložisko Polínka se nachází na pomezí katastru Polínka a Krsy, je součástí Bezdružické vrchoviny. 
Ložiskovou horninou je analcimový tefrit, šedočerná vulkanická hornina tříšťnatého lomu (bohatá 
augitem, titanomagnetitem), vertikálně i horizontálně rozpukaná. Hornina je mineralogicky různorodá: 
jednotlivé části ložiska obsahují odlišný poměr analcimu a olivínu. Tyto prostorové změny složení 
však na technologickou kvalitu suroviny nemají vliv. Podstatně je zastoupen pórovitý struskovitý 
bazalt. Stáří hornin je terciérní. 

Podloží tvoří šedé tufy (Obr. 10), proterozoický krystalický podklad pak svory. Nadmořská výška báze 
tělesa je na úrovni 642 m n.m. (nejhlubší vrt), průměrný dosah ložiska je do 635 m n.m., i přes 
soustavné snižování směrem na severozápad. Celková mocnost podložních tufů nebyla dosud zjištěna. 

V jižní části se nachází podstatné množství struskového bazaltu, jež se projevuje i na morfologii 
(deprese). 

 

 
 

Obr. 10. Idealizovaný řez Polínským vrchem (podle Bašty a Krafta 1979). 
a - struskovitý bazalt s tufovou brekcií v podloží; b - analcimový tefrit 

c - tufy; d - dvojslídné svory. 
 

Zvětrání hornin dosahuje do 2 až 3 m hloubky, skrývkový poměr na ložisku je navzdory přítomnosti 
svahových kamenitých a balvanitých sutin příznivý. Území je odvodňováno Dolským potokem, báze 
ložiska se nachází více jak 100 m nad lokální erozní bází. Hydrogeologické podmínky na ložisku jsou 
jednoduché (Bašta a Kraft 1979). Tefrity a svory jsou propustné po puklinách, lokální zvodně se 
vyskytují v nadložních sedimentech. 

Technologicky byla surovina zařazena do I. jakostní třídy drceného kameniva, na využití do betonů, 
kolejových loží a netuhé vozovky. 

Bilanční zásoby (4 397 322m3) byly rozděleny na čtyři bloky: 

a  - jižní část ložiska; báze 655 m.n.m.; 1 629 411 m3 

b,c  - zbytek úrovně ložiska; báze 655 m.n.m.; 1 916 631 m3 

d   - báze 645 m.n.m.; 851 280 m3 

Při obnově těžby bude celkový zábor zemědělské půdy cca 7 ha, odlesněné pak 8 ha. 
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4.3 Kaustobiolity 

Uhlonosnost manětínské pánve je oproti sousední plzeňské velice slabá. Přítomen je zde tenký 
uhlonosný obzor nýřanských vrstev, který je protažen v severojižním směru (Pešek 1996). Jeho 
mocnost byla v místě dobývání  u Vladměřic přibližně 1 m (Sklenář 2005), v severní (u Stvolen) a 
jižní (u Spankova) části pánve pak do 2 m (Čepek a kol. 1961). Vyšší mocnost i kvalitu sloje oproti 
Vladměřicím uvádí Feistmantel (1882) u obce Močidlec, severně od Manětína. Mocnost sloje klesá 
směrem na západ, což dokládají šachta (40 m) a vrt (130 m) z konce 19. století, které západně od 
Manětína a Stvolen již nenarazily na uhlí, ale pouze na lupek a rašelinu (Feistmantel 1882). Ve sloji 
jsou přítomny hojné jílové proplástky. Její podloží tvoří šedé jílovce, nadloží pak arkózy týneckého 
souvrství. 

Lokálně nejvýznamnější byla těžba u Vladměřic (Obr. 11). Poddolované území, s výměrou cca 1,5 
km2, se rozprostírá 700 m až 3 km jv od Manětína. Hlavní povrchové práce se soustředily na údolí „V 
klenotech“, přibližně 2 km jz od Manětína (ÚÚG 1961). Firma JUDr. Čečil a spol. otevřela před 
rokem 1880 u Vladměřic důl. Roku 1882 je však Feistmantelem (in Kořistka 1882) uváděna těžba 
pouze u obce Močidlec (i zde sloužilo vytěžené uhlí jen pro místní potřebu). Podle Sklenáře (2003) 
vystřídal důl u Vladměřic mezi léty 1880 a 1923 několik majitelů (Matějka z Prahy, Safr z Lozy, Josef 
Schwarz) a byl i postupně rozšiřován (šachty V Pasekách a U Štorkovo a Ludvíkovo lesíka). 
Hydrogeologické poměry na ložisku však byly dlouhodobě nepříznivé a kvůli zatékání podzemní vody 
do prostoru těžby byly omezovány délky denních šicht (až na 4 hodiny). V roce 1923 byla těžba 
zastavena. Obnovena byla firmou Hess a Dolanský v r. 1935. Později již není těžba u Vladměřic 
doložena. Množství vytěženého uhelného materiálu bylo přibližně 4,6 kt. Vrty z let 1957 a 1958 
v údolí Lipí zastihly nejvýraznější složku nýřanského uhelného obzoru – uhelné břidlice (Čepek a kol. 
1961). 

Těžba uhlí je doložena také u obce Stvolny. Podnikatel Frant. Elstner z Manětína zde těžil od r. 1920, 
pro malou mocnost sloje však byla těžba brzy ukončena (Sklenář 2005). 

Relativně chladné podnebí, vysoká hladina podzemní vody a nedostatek živin v půdách způsobují 
vznik rašelinných půd a rašelinišť, jejichž výskyty jsou ale velmi malého rozsahu a nebyly doposud 
těženy. 

 
 

 
Obr. 11. Manětínská pánev s vyšrafovanou poddolovanou oblastí. r  - výskyt rašelinišť. 
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5. ZÁVĚR 
 
Geologický vývoj manětínské pánve od proterozoika po kvartér měl za následek vznik geneticky 
rozdílných typů ložisek nerostných surovin. Navzdory ukončení těžby na rudních a většiny nerudních 
ložiscích, probíhá využívání manětínských surovin od doby železné po současnost. 
Spodní strukturní patro manětínské pánve tvoří metapelity proterozoického stáří. Nízký stupeň 
metamorfózy původních sedimentů a jejich intenzivní zvrásnění daly za vznik fylitickým tělesům, 
v rámci kterých se nacházejí úzké pruhy pokrývačských břidlic. Povrchová těžba na ložiscích 
pokrývačských břidlic probíhala především v první polovině 19. století, u Manětína, Brda a 
Vladměřic. 
Na proterozoické patro byla vázána i ložiska břidlic kamenečných, které se na Manětínsku dobývaly 
téměř celé 19. století. U obcí Dražeň, Lipí a Lité se nacházely polohy břidlic s dostatečně vysokým 
obsahem vtroušeného pyritu. Původně hlavní výrobek při zpracování kamenečných břidlic, kamenec, 
byl již na sklonku 18. století výrobkem vedlejším, po dýmavé kyselině sírové. 
Proterozoický podklad byl dále dobýván pro stříbro, jehož slabé žíly byly objeveny u obcí Brdo a 
Štichovice. 
Svrchní, paleozoické patro manětínské pánve je tvořeno sedimenty karbonského a permského stáří, 
klasifikovanými do čtyř souvrství. Ve spodním šedém, kladenském souvrství, se v keltských a později 
středověkých dobách těžily zlaté rozsypy. Zlatonosná se ukázala povodí potoků Manětínského, Kačina 
a Dubina. 
Zdrojem kvalitního stavebního i dekoračního kamene byly v minulosti arkózy a pískovce vázané na  
celý karbon. Místy těžby byly např. Spankov, Vladměřice, Libenov, Manětín, Nečtiny a Trhomné. Se 
stavebními surovinami byly těženy i suroviny sklářské, zpracovávané u Plachtína a Skelné Huti. 
Vulkanická tělesa na Manětínsku představují zdroj kvalitního stavebního kamene. Pouze malého 
rozsahu byla historická těžba čedičových sloupců v Novém Městečku u Nečtin. V současnosti jsou 
v provozu dvě ložiska stavebního kamene, Pekelný vrch u Březína (alkalický čedič) a Zahrádka 
(metabazalt), těžena na drcené kamenivo. 
Z kvartérních uloženin byla vyhledávána jílovitá eluvia, která po úpravě představovala hlavní vstup 
pro cihlářskou výrobu. Na tyto uloženiny se vázala i ložiska okru. Těžba a zpracování cihlářských 
surovin dosáhly největšího rozvoje až v druhé polovině 19. stol. a probíhaly i ve století dvacátém. 
Vhodná kvartérní hliniště se nacházela u obcí Čbán, Dolní Lipí, Manětín, Doubravice, Nečtiny, Bučí a 
Dražeň. 
Proměnlivá dostupnost a kvalita místních nerostných surovin způsobily v 19. století odlišný 
průmyslový a řemeslný rozvoj regionů severního Plzeňska. Různorodost dobývaných nerostů společně 
s výrobou skla a kamence byly příčinou většího rozvoje Manětínska oproti západnímu Útersku. 
Okresu severního Plzeňska průmyslovou výrobou dominovalo Kralovicko, i díky železárně v Plasích. 
Na rozdíl od překotně se rozvíjejícího blízkého okolí Plzně (objev černého uhlí u Nýřan) v 19. století, 
zažívaly obce na Manětínsku kvůli slabé uhlonosnosti manětínské pánve pozvolnější rozvoj. 
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