
 
 

Univerzita Karlova v Praze 

 

Pedagogická fakulta 
 

Katedra biologie a environmentálních studií 
 

 

 

                              DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

 

Příroda a životní podmínky na Kladensku po ukončení hornické 

činnosti a jejich vnímání žáky základní školy 

 

Post-mining Nature and Living Conditions in Kladno Region and their 

Perception by Pupils of the Basic School 

 

 

Bc. Jana Krausová 

 

 

 

Vedoucí práce:  doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D. 

Studijní program: Učitelství pro střední školy (N7504) 

Studijní obor: N BI (7504T214) 

 

 

 

 

 

2015 



 
 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Příroda a životní podmínky na Kladensku 

po ukončení hornické činnosti a jejich vnímání žáky základní školy vypracovala 

samostatně pod vedením doc. RNDr. Vasilise Teodoridise Ph.D. za použití v práci 

uvedených pramenů a literatury. Dále prohlašuji, že tato diplomová práce nebyla 

využita k získání jiného nebo stejného titulu. 

V Praze dne:  

 

…………………………….                                                  

       podpis 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ráda bych touto cestou vyjádřila poděkování doc. RNDr. Vasilisu Teodoridisovi, Ph.D. 

za jeho cenné rady a trpělivost při vedení mé diplomové práce. Rovněž bych chtěla 

poděkovat Václavu Vlčkovi za vstřícnost a pomoc při získání potřebných informací a 

podkladů. 

 

                                                                            ……………………………… 

                                                                                                podpis



 
 

ABSTRAKT 

Čas uhlí a těžních věží pominul. Občané města, děti a mládež především, ztrácejí 

s léty povědomí o jeho nedávné historii. Tato diplomová práce chce přispět k tomu, aby 

se neztrácela sounáležitost obyvatel s městem a jeho problémy. Jejím hlavním cílem je 

vytvořit a zdokumentovat na vzorku žáků základních škol úroveň znalostí z historie, 

vývoje města a regionu. K tomu bylo zpracováno a vyhodnoceno znalostní dotazníkové 

šetření, jehož výsledky se staly podkladem pro vypracování výukového projektu. Jeho 

cílem bylo seznámit žáky se stavem krajiny svého okolí, který byl ovlivněn těžbou uhlí 

a následným rozvojem těžkého průmyslu. Aby si uvědomili, jakým obdobím muselo 

město projít, než se stalo městem, ve kterém žijí. Jak prospěšné bylo těžení uhlí a jaké 

následky přineslo. Některé prospěšné, jiné neblahé. 

V úvodní části práce, je pro uvedení problematiky, provedeno stručné 

zhodnocení vývoje regionu a popis následků důlní činnosti. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Uhlí, haldy, industriální krajina, rekultivace, dotazníkové šetření, výukový projekt, 

základní škola, Kladensko



 
 

ABSTRACT 

The time of coal and drilling rigs is over. Town citizens, children and especially 

youth are losing awareness of its recent history as time passes by. This thesis aims to 

contribute to prevent from losing of unity of town citizens, the town and its problems. 

Its goal is to create and to document on the sample of pupils of primary schools a level 

of knowledge of history and development of the town and the region. To reach this goal 

it was processed and evaluated a knowledge survey whose results formed the basis for 

the development of an educational program. Its goal was to acquaint students with the 

state of the landscape of its region, which was affected by coal mining and the 

subsequent development of heavy industry, to let them realize what phases the town had 

to go through to become the town they live in, how profitable was mining of coal to the 

town and what consequences it brought. Some consequences were positive and some 

were negative. In the introductory part of this thesis in order to introduce the main issue, 

the brief evaluation of the development of the region and also the description of the 

consequences of the mining process is placed.    
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1 Úvod 
 

Kladno, píše se rok 2015. Pro město a jeho okolí, byl nález a posléze těžba uhlí 

v pravdě revolučním faktorem, který zásadně ovlivnil život mnoha generací lidí, 

žijících ve městě a okolí. Svoje postavení si za minulá léta vydobylo poctivou prací 

desítek generací občanů města a okolí, která přinesla ekonomický a sociální rozvoj 

města a jeho obyvatel. A bez uhlí a oceli by nebylo město tím, čím je (Krausová, 2013). 

Po industriálním boomu zůstaly nejen vzpomínky pamětníků, ale také změny v krajině, 

kde jsou nejvíce vidět odvalové haldy hlavně bývalých dolů, ale i hutí.  

Žáci základních škol, přestože jsou a žijí v prostředí, které bylo utvářeno 

desítkami let dvou století si svou představu o minulosti  místa, byť i nedávné, utvářejí 

spíše z vyprávění svých rodičů a prarodičů. Stále méně si uvědomují, jakým obdobím 

město a jeho obyvatelé museli projít a díky čemu je dnešní Kladno městem s moderní 

vybaveností. Jak prospěšné bylo těžení uhlí pro Kladno a okolí, ale i jaké přírodní 

následky těžby uhlí přetrvávají a zřejmě dlouho budou. S každou další generací se však 

více a více vytrácí přirozená sounáležitost s městem i regionem, jeho historií.  

Cílem předložené práce je aby si žáci více uvědomovali v jakém městě, a regionu 

žijí, co předcházelo dnešnímu životu obyvatel města a jaké budou potřeby v péči 

o narušenou krajinu, aby aktivně jako dospělí občané spravovali území a okolí 

na kterém žijí. Prostředkem k dosažení cíle je sestavení a ověření výukového projektu. 

Diplomová práce je rozdělena na dvě části, které však podmiňují jedna druhou.  

V první, teoretické, je stručně popsána historie hornictví a života lidí 

na Kladensku od počátku kutání uhlí, přes živelnou a promyšlenou industrializaci, 

po poslední vytažený vůz s kladenským uhlím a možnosti řešení následků důlní 

činnosti, zvláště některých odvalových hald bývalých dolů a navazuje na podrobnější 

hodnocení v mé bakalářské práci na téma „Vliv těžby černého uhlí na krajinu oblasti 

Kladenska“ (Krausová, 2013). 

Druhá, hlavní část, je věnována zjištění úrovně znalostí dětí v tomto případě žáků 

devátých tříd základní školy pomocí zpracovaného a graficky vyhodnoceného 

znalostního dotazníkového šetření k výše uvedené problematice, a doporučení 

pro obohacení výuky v předmětech druhého stupně základní školy. Současně zahrnuje 

zpracování a ověření výukového projektu, který vychází z výsledků a vyhodnocení 

znalostního dotazníkového šetření pro žáky devátých tříd základní školy a dotýká se 

uvedené problematiky. 



10 
 

Výzkum byl proveden záměrně u žáků devátých tříd, protože pomohl ověřit 

kvalitu výuky a přístup dětí k poskytovaným informacím v odborných i všeobecných 

předmětech a navrhnout doporučení pro zkvalitnění výuky. Aby i oni a další generace 

s využitím znalostí tradic města a regionu mohli smysluplně přispívat k jeho dalšímu 

nelehkému rozvoji aktivní osobní účasti. 

Obr. 1 Pohled na Kladno kolem r. 1820 (Krajník, 1985) 
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2 Teoretická část 

2. 1 Obecná charakteristika Kladna a okolí 

2. 1. 1 Přírodní podmínky 

Město Kladno a jižní polovina bývalého okresu se severní polovinou a městem 

Slaný, má tvar nepravidelného čtyřúhelníku a jako okres středočeský je obklopen 

na severu podřipskou částí Litoměřicka, na východě Mělnickem a příměstskou částí 

bývalého Okresu Praha – Západ, na jihu Berounskem na západě lesnatým 

Rakovnickem. 

Kladensko, z hlediska horopisného je součástí Českého masivu. Ve své severní 

části patří k České pánvi a ve střední a jižní části patří k Poberounské soustavě, která se 

na území okresu dělí na Pražskou plošinu,  Kladenskou tabuli, dále Křivoklátskou 

vrchovinu, jež zasahuje do jižní části okresu, Lánskou pahorkatinu a na vrchovinu 

Džbán s výběžky do severozápadní části území. Celé území představuje zbytky 

paroviny. Ta byla několikrát zaplavena sladkovodní jezerní vodou nebo vodou mělkých 

moří, jejichž nánosy vyplňovaly sníženiny terénu. Zmíněná parovina byla uchráněna od 

prvohor větších horotvorných pohybů a tak jsou výškové poměry na území s malými 

výškovými rozdíly. Ty byly vytvořeny až v nejmladší době, čtvrtohorách erozivní 

činností vodních toků. Lánská pahorkatina zasahující do jihozápadní části pak poskytuje 

nejvyšší kopec Vysoký vrch u Malých Kyšic (489 m), v blízkosti Kladna pak Kožova 

hora (456 m) s rozhlednou (Krajník, Pospíšil, 1985, Krausová, 2013). 

2. 1. 2 Klimatické poměry 

Bývalý okres Kladno byl v roce 1960 vytvořen reorganizací územního uspořádání 

ze stávajících okresu Kladno a okresu Slaný. Patří do dvou klimatických oblastí. Jednak 

jihozápadní s nejvyšší nadmořskou výškou 486 m n m, která je nedaleko hranice 

kladenského uhelného revíru. Je vlhčí, s ročními srážkami přes 500 mm. A druhá část, 

původně slánský okres, níže položená, ležící na severovýchodě s nadmořskými výškami 

u obce Otvovice, 220 m n m. Je teplejší, ale sušší s úhrnem ročních srážek 450 – 500 

mm. Má mírnější zimu a kratší sluneční svit (Gremlica 2004, Pravňanský, 2006). 

Kladenský okres patří mezi oblasti s nejvyšší úrodností a produktivností zemědělských 

půd, zvláště severní část, tedy Slánsko s vysokým podílem zemědělské půdy a také 

s menší koncentrací osídlení. Proto bylo v této části rozvinuté intenzivní zemědělství 

s poměrně vysokou produktivitou. (Krajník, Pospíšil 1985, Krausová, 2013). 
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2. 1. 3 Geologické podmínky 

Kladenský uhelný revír, je, či spíše byl, druhým největším černouhelným revírem 

v České republice (obr. 2). Uhlí se nacházelo v pásu o délce asi 18 km a šířce mezi 1,5 

až 8,5 km, který leží podél jihovýchodního okraje kladenské a rakovnické pánve mezi 

Otvovicemi a Brandýskem na východě a obcí Tuchlovice na západě (Opluštil, 2006). 

Uhlí v tomto revíru bylo těženo s různou intensitou cca 200 let. 

 

Obr. 2 Hlavní kladenská sloj (Slavík, 2006) 

  Kladensko-rakovnická pánev, je jednou z černouhelných pánví České republiky.  Jsou 

vesměs karbonského stáří. Neuhlonosná sedimentace v mnoha z nich však pokračovala 

ještě v období následujícího permu. Tyto pánve se obvykle označují jako 

permokarbonské (Opluštil, 2006). 

Podstatný rozdíl, tak jako i v jiných uhelných oblastech, je i v této oblasti ve vývoji 

spodní a svrchní části karbonu. Spodní karbon je charakteristický převahou mořských 

uloženin, ve svrchním převládají sedimenty sladkovodní. Způsobily to klimatické 

změny a horotvorné pohyby variského vrásnění (Chlupáč a kol., 2002). 

Když skončily hlavní procesy vrásnění, které charakterizovaly stěžejní tvorbu variského 

horstva, a začala etapa postorogenního rozpínání, která se vyznačovala tvorbou 

intenzivně klesajících mezihorských pánví a které se vytvářely mezi vyvrásněnými 

horskými hřbety. Pánve byly omezované a porušované zlomy většinou poklesového 

rázu. Vznikaly tak u nás tzv. černouhelné limnické pánve, ve kterých se hromadil ve 

velkých mocnostech klastický materiál snesený z přilehlých hřbetů. Ve fázích 

klidnějších vznikala jezera a rašeliniště a ta zarůstala uhlotvornou vegetací. Byly 

většinou vyplněny klasickými sedimenty, organogenními uloženinami a 
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vulkanogenními usazeninami. Cyklicky se opakují v různých typech, kde jejich přínosy 

jsou závislé na klimatických výkyvech (Chlupáč a kol., 2002). 

Tyto limnické pánve se dělí na pánve středočeské a západočeské, krušnohorské, lužické 

a výplně příkopových propadlin – boskovická brázda, blanická brázda a jihlavská 

brázda. Do středočeské a západočeské pánve patří pánve vyplněné permokarbonskými 

sedimenty – pánev plzeňská, manětínská, radnická, žihelská, kladensko-rakovnická a 

míšensko-roudnická. Sedimentace začala většinou ve středním westphalu a tak mají 

pánve i společnou statigrafii (Chlupáč a kol., 2002). 

Kladenské souvrství, které je nejstarší se rozděluje na starší vrstvy radnické a mladší 

vrstvy nýřanské. Radnické spočívají diskordantně na svém podkladu a vyplňují jeho 

nerovnosti. Litologický vývoj proto není stálý a mocnost vrstev proměnlivá. V ideálních 

podmínkách se tvoří cykly ve sledu slepence a arkózy-prachovce a jílovce-kořenové 

půdy, uhelná sloj. Ale většinou nejsou úplné a jsou porušené erozní činností. Ve středu 

pánve převažují sedimenty šedé barvy, které jsou na okrajích barevnější. V radnických 

vrstvách jsou přítomny sedimenty proluviální, tedy svahové a přívalové, sedimenty 

z řek, jezer a bažin. Jsou velmi významné z hlediska uhlonosnosti. Na Plzeňsku je to 

ještě plzeňské souslojí, ale je méně významné než radnické, které zahrnuje spodní 

radnickou sloj na Kladensku o mocnosti až 5-8 m a hlavní kladenskou sloj, jejíž 

mocnost dosahovala na některých místech 12-14 metrů a která byla velmi významná 

pro rozvoj průmyslu. 

Flora této oblasti, která je velmi hojná je stáří svrchního westphalu, charakteristické 

jsou kordaity, Neuropteris tenuifolia, Spehenophyllum myriophyllum, Annularia radiata 

a další. Faunu představují nálezy štírů, pavoukovců (obr. 3), rakovců a hmyzu, 

příkladem jsou obrovské jepice Bojophlebia prokopi, jedinečný nález společenstva 

ichniofosílií - stop po pohybu čtvernožců, ryb a členovců pochází z Ovčína u Radnic. 
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Obr. 3 Nález pavoukovce rodu Trigonotarbus sp. na dole 

Mayrau (nálezce a foto Jan Haldovský a David Berger, říjen 

2012) 

V době ukládání radnických vrstev vrcholila svrchnokarbonská sopečná činnost, 

vznikaly hlavně kyselé vulkanity a jejich tufy, které se nacházejí v uhelných slojích. 

Bylo a je možné je nalézt v okolí Kladna, Rakovníka a Slaného. 

Mladší nýřanské vrstvy tvoří nadloží, jsou transgresivního rázu, rozšířené jižním 

směrem. Litologický vývoj je podobný radnickému, mocnost se mění, je menší než 

radnické vrstvy. Obsahuje uhelné slojky, výjimkou je hlavní nýřanská sloj o průměrné 

mocnosti 1 m. 

Týnecké nadložní souvrství je buď konkordantní, nebo po krátkém statigrafickém hiátu, 

začínající polohou slepenců. Sedimenty, složením podobné nýřanským vrstvám, jsou 

jemnozrnné, častěji červeně zbarvené. Nepříznivé podmínky a suché klima, byly 

příčinou, že nevznikly uhelné sloje. Převažují říční sedimenty a jezerní uloženiny. Flóra 
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je zastoupena zkřemenělými kmeny araukeritů (Dadoxylon), které patří většinou 

kordaitům (Chlupáč a kol., 2002). 

Změnu podmínek zobrazuje slánské (svrchní šedé) souvrství. Došlo k nim po náhlém 

zvlhčení klimatu barvou uloženin k rozvoji vegetace, která se podílí na vzniku uhlí, 

v převažujících jezerních sedimentech na velkých plochách. Flóra měla jednotný ráz. 

Protože byla častější vulkanická činnost, nacházejí se ryolitové tufy a tufity v různých 

sedimentačních vrstvách. Po uspořádání slánského souvrství se přerušila sedimentace a 

došlo k paleografickým změnám. Podle tektonických pásem vznikají nové, 

sedimentační prostory, je to blanická a boskovická brázda (Chlupáč a kol., 2002). 

Nejvyšší zachovanou částí středočeských a západočeských limnických pánví je líňské 

(svrchní červené) souvrství. V té době převládalo sušší a nepříznivé klima pro rozvoj 

uhelné vegetace, což se projevilo na jeho složení. Převládají zde červené prachovce a 

jílovce se zelenými skvrnami, jsou tu časté i zbarvené vulkanogenní tufy a tufity 

(Chlupáč a kol., 2002). 

Některé společné obecné rysy jsou znakem výplně permokarbonských pánví středních a 

západních Čech. Jako je střídání vlhčích a sušších období, střídání sedimentačních 

cyklů, které se projevuje v charakteru sedimentů i flóry, převažuje přínos klastického 

materiálu z komplexů obnažených ve velkých hloubkách, hlavně granitoidových 

plutonů, výrazný podíl zde mají i odolné horniny barrandienského proterozoika a v 

menším množství křemence. Jejich složení je důkazem poměrně dlouhého období 

erozní a denudační činnosti, než mohlo dojít ke svrchnokarbonské sedimentaci. 

Na vznik a rozvoj uhlotvorné flóry měla příznivý vliv i zvýšená vulkanická činnost 

v počátcích vyplňování pánví. Aktivní zlomová tektonika při ukládání sedimentů 

umožnila vznik příkopů a hrází (Chlupáč kol., 2002). 

2. 1. 4 Uhelné sloje, jejich vznik, minerály 

Před 360 miliony lety, v období karbonu a permu, tedy na konci období prvohor, 

se nahromadilo velké množství odumřelé vegetace, zvláště výtrusných rostlin, přesliček, 

plavuní a kapradin. V té době to byly rostliny nejrozšířenější svojí rozmanitostí 

druhovou i vzhledem. Rostly zde semenné kapradiny, kordaity a nejstarší nahosemenné 

jehličnany. Všechny jmenované druhy rostlin rostly v bažinatém nebo vlhkém prostředí. 

Z napadaného velkého množství rostlin postupně vznikla rašelina a staletími se měnila 

na uhlí (Melichar, 2014, Haldovský, 2014). Sloje, jejich mocnost, se měnila v závislosti 

na opakování sedimentace, kdy se rostlinný materiál opakovaně ukládal ve vrstvách 
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v budoucnu – mocností – uhelné sloje (obr 4). Podle množství opakování ukládání 

sedimentů dochází na různých místech k velikosti – vertikální – uhelné sloje. Někde jde 

o centimetry, jinde ovšem o metry mocnosti sloje. 

 

            Obr. 4 Několik řezů kladenskou kamenouhelnou slojí (Slavík, 2006) 

Kvalita uhlí je pak dána množstvím přítomného uhlíku v hornině. S jeho vyšším 

podílem roste i kvalita uhlí. Proto je rozdělováno do typů, kdy antracit je uhlí s největší 

kvalitou, následuje černé kamenné uhlí, uhlí koksovatelné a plynové uhlí. 

Z koksovatelného uhlí se vyráběl koks a z plynového uhlí se vyrábí svítiplyn. 

Stáří kladenského uhelného ložiska bylo určeno s pomocí moderních technik 

na 309 milionů let. Ložisko vznikalo v období karbonu, tak jako v podobných uhelných 

pánvích v Evropě. Hloubka uhelných zásob se pohybuje od téměř povrchových tzv. 

„výchozy“ až téměř do 600 metrů. 

Kvalita uhlí vzhledem k počátečním nalezištím měla nízkou popelnatost a uhlí bylo 

koksovatelné (což byl předpoklad hutní výroby). Při otvírání dalších ložisek se kvalita 

zhoršila, zvýšila se popelnatost a uhlí bylo jako energetická surovina označováno jako 
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pálavé uhlí bez koksovacích vlastností, jako uhlí energetické, určené pro průmyslová i 

lokální topeniště (Opluštil, 2006, Slavík, 2006). 

V okolí bývalých dolů a hald, se tak jako jinde vyskytují podobné skupiny 

minerálů, které charakterizuje označení „minerály uhelných slojí“. Minerály vznikaly 

spolu s uhelnými slojemi a ostatními sedimenty z chladných roztoků, jakmile se 

zpevnily usazené horniny. Za dvousetletou dobu těžby uhlí bylo objeveno na čtyřicet 

různých minerálů. 

Mezi sběrateli nejznámější a v odborné literatuře popisované patří whewelit - vodnatý 

šťavelan vápenatý, tvořící až 10 centimetrů velké krystaly a millerit – sulfid nikelnatý, 

vyznačující se tvorbou až 10 centimetrových mosazně žlutých jehlic. 

Na kladenských hořících haldách byly nalezeny dva nové minerály organického 

původu, klanoid – imid kyseliny ftalové a kratochvílit – uhlovodík antracen. Dále zde 

byly nalezeny minerály světově vzácné, např. khademit – vodnatý fluorosulfát hlinitý, 

crystohalit – fluorosilikát amonný, levotovicit – hydrogensulfát amonný, kovový ryzí 

selen a další. 

Některé další významné minerály nalezené v kladenských dolech, které tvoří převážně 

výplně dutin a trhlin v horninách jako baryt, nejčastěji bezbarvý nebo kouřově šedý, 

tvořící tabulkovité krystaly. 

Dále bravoit, který byl nejdříve pokládaný za pyrit, tvořící bledě růžové krystaly, 

nejvýše 1 mm velké. 

Dalšími minerály vyskytujícími se v horninách uhelných slojí jsou chalkopyrit-sulfid, 

který tvoří lesklé, mosazně žluté a až 3 mm velké krystaly. Dále pyrit, který je běžným 

sulfidem v uhlí. Sfalerit, hojně vyskytující sulfid, tvořící černé až černohnědé krystaly 2 

až 5 mm velké. Častým karbonátem, který vyplňuje trhliny a dutiny hornin je ankerit. 

Chemickým složením je bílý, narůžovělý nebo nažloutlý. Zvětráváním se potahuje 

bílým povlakem. Nachází se porostlý mladšími minerály. Nejstarší výplní dutin 

v horninách je siderit. Je bledě žlutě až čokoládově hnědě zbarvený. 

Typickými minerály, vyskytujícími se na hořících haldách a typickými pro kladenskou 

uhelnou pánev jsou millerit a whewellit. 

Na haldách pak vznikají některé druhotní recentní minerály jako hematit, kalcit, klanoit, 

sádrovec, salmiak, jarosit, síra, kalcit, ryzí selen, mullit, malachit, cordierit, anhydrit, 

halit, naftalen, magnetit a mnohé další (Žáček, 2006). 
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2. 2 Těžba uhlí v Kladně a jeho okolí 

2. 2. 1 Počátky těžby uhlí, povrchová těžba 

První záznamy o dolování uhlí na Kladensku jsou ze 13. a 14. století. V té době se 

těžilo uhlí v tak zvaných „výchozech“ a malých podpovrchových ložisek, kdy 

docházelo k náhodným nálezům uhlí na povrchu pozemků, jejichž majitelé vytěžili 

vždy jen dostupné vrstvy, v té době známou, dostupnou „technikou“ a poté nechali lom 

zavalit. Byly to pokusy v dnešních katastrech obcí např. Koleč, Kamenný Most, 

Otvovice či Neuměřice apod. Tento způsob těžby uhlí, spíše kutání, jak se také lidově 

nazývalo, přetrvával až do poloviny 18. století. Do té doby se hloubily jámy hluboké do 

20 metrů. Vytěžené uhlí se odváželo koňskými povozy a bylo využíváno k otopu, 

řemeslné činnosti a až později příležitostně prodáváno např. železnici. 

2. 2. 2 Těžba v okolí Kladna a východní části pánve 

Nejbližší okolí Kladna a samotné budoucí město, zaznamenalo počátky kutání 

uhlí až na konci 18. a počátkem 19. století, kdy došlo na pozemcích tehdejšího 

Buštěhradského panství k nálezu uhlí na okraji budoucí kladenské pánve, nedaleko 

silnice Vrapice – Cvrčovice a nynější vlakové zastávky Vrapice. Buštěhradská vrchnost, 

tak byla první, kdo těžil uhlí ve větším množství, když v roce 1775 otevřela štolu Stará 

Barbora.  Stále se však těžilo uhlí jen jako v okolí, podpovrchovými jámami a to až 

téměř do poloviny 19. století. 

Nález uhlí přímo na katastru tehdejšího městyse Kladna se datuje rokem 1846. 

Uhlí nalezl Jan Váňa, tehdejší dozorce důlních děl v okolí Vrapic. Nález uhlí 

na nynějším katastru města Kladna se datuje rokem 1774. 

Dobývání uhlí hlubinnými jámami počalo až ve třicátých letech. Jednou z prvních 

jam byla jáma nazvaná Ludmila, nedaleko obce Cvrčovice, která byla vyhloubena 

do hloubky jednoho sta metrů. V blízkém okolí byly hloubeny další jámy, jako Nový 

Jan v Dubí (obr. 5). 
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  Obr. 5 Torzo šachetní budovy bývalého dolu Jan (Gremlica, 2006) 

V blízkosti obce Cvrčovice byly hloubeny další jámy Marie-Antonie a dvě jámy 

Václav. Následovaly další jámy, které otvíraly další společnosti. Významnou byla 

společnost Státní dráhy, která stála také u pozdějšího zrodu napojení Kladna na parní C. 

K. železnici do Kralup. V obci Brandýsek byla ustavena C. K. kutební komise, která tu 

působila po 10 let. Z doby jejího působení bylo provedeno přes 20 hlubinných vrtů až 

do hloubky 400 metrů a vyhloubila v obci dvě jámy – dvojdůl pojmenovaný Michael a 

Layer (obr. 6). Byl otevřen v roce 1854, ale těžba v něm trvala jen 10 let, ač byl dobře 

na svou dobu, vybaven například třídírnou, prádlem a výhodně stál na několik desítek 

metrů vzdálené parní trati Kladno-Dubí – Kralupy, tak zvané Buštěhradské (Neliba, 

2009, Melichar, 2009). 
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                            Obr. 6 Bývalý dvojdůl Michael – Layer (Gemlica, 2006) 

A tak na sebe nenechal dlouho čekat objev sloje uhlí o mocnosti 2 metry v hloubce 21 

metrů, vysoké kvality. Spadá do období let 1842 – 1846, kdy začal organizovaný rozvoj 

hloubení důlních jam o vyšších hloubkách, který se ukázal jako rozhodující faktor pro, 

na tu dobu, nebývalou industrializaci celého Kladenska, která skončila po více než 150 

letech. Příklad profilu sloje dolu Tinfeld, který byl nakreslen po r. 1854, kdy byl důl 

vyhlouben (obr. 7). 
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         Obr. 7 Profil sloje důl Thinnfeld, nakresleno po roce 1854, kdy byl důl   

         vyhlouben. (Slavík, 2006) 

Do důlní činnosti přicházely další společnosti, jejichž činnost přivedla k založení 

Pražské železářské průmyslové společnosti. K rychlému otevírání nových dolů, musela 

být vyřešena doprava vytěženého uhlí. Dosavadní přeprava koňskými potahy nestačila a 

tak bylo řešením vybudování parní uhelné železnice, nejdříve napojené tratí Kladno-

Dubí – Kralupy s kolejovým napojením na nově budované a otvírané doly. Byla 
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založena společnost Buštěhradské dráhy a za 3 roky zprovozněna dvacetikilometrová 

železniční trať do Kralup. Bylo to 23. 2. 1856 (Melichar, 2011). 

Tato železnice byla prvotním předpokladem pro rychlý rozvoj dolů a hutního průmyslu 

na Kladně. Železnice nejprve obsluhovala doly na východním okraji pánve u obcí 

Vrapice a Cvrčovice, nato pak doly v okolí Dubí a jihovýchodním okraji Kladna. Byly 

budovány další doly a přibližovaly se stále více k městu. K nim byly vybudovány 

železniční vlečky. A tak se objevily doly na samotném území města jako např. důl 

Thinnfeeld, Kübeck, Průhon, Bressonn nebo Barré. Doly již dnes neexistují, ale 

zůstávají jejich názvy v názvech míst tam, kde původně stály. Následoval důl Engerth. 

Stejně tak byla vlečkou napojena Vojtěšská huť. 

Po ukončení těžebních činností na starších dolech pak byly koleje přenášeny 

k dalšímu využití v nových dolech. Po prvních vlečkách železnice se však 

do současnosti zachovaly zbytky dřívějších drážních těles, či náspů, které dokládají 

tehdejší organizaci dolů. Až o 16 let později byla uvedena do provozu parní železnice 

Praha – Kladno – Lány (Melichar, 2011). 

2. 2. 3 Vznik velkodolů, intenzivní a efektivní těžba 

Bouřlivý rozvoj důlní činnosti z poloviny 19 století, začal v jeho druhé polovině a 

přelomu do 20. století nahrazovat cílevědomější a s pomocí techniky i ekonomičtější 

postup v budování nových dolů. Doly se počaly sdružovat ve velké podniky, na které 

byla postupně převáděna těžba, protože byly postupně vybaveny např. třídírnami, prádly 

a další v té době dostupnou technikou manipulace s vytěženým uhlím. V dolech se 

začala postupně využívat nová technika v přímém dobývání uhlí. Perlíky, motyky byly 

nahrazovány pneumatickými kladivy, lopaty nakladači (obr. 8), doprava v dolech, kde 

měl nezastupitelné místo kůň, až do téměř poloviny minulého století, byla zajišťována 

pásovými, nebo řetězovými dopravníky, pneumatickými žlaby. Důlní vozíky byly 

postupně taženy lokomotivami. Technika postupně pronikala do všech důlních činností 

a vyžadovala i k tomu vyškolené pracovníky. 
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Obr. 8 Havířské nářadí, používané někdy až do poloviny 20. století-důl Ronna, 

1931(Slavík, 2006) 

2. 2. 4 Zanikání malých a mělkých dolů 

Konec 19. a počátek 20. století byl ve znamení zavírání starých, malých dolů a 

otvírání nových, které v mnoha případech přetrvaly až mnoho desítek let, dokonce i 

století a některé byly svědky ukončení důlní činnosti. 

Z nových dolů to byl v roce 1875 otevíraný důl Ferdinand, který stáhl v té době na sebe 

těžbu z oblasti obce Cvrčovice a části Vrapice, který byl vybudován na místě starého 

původního dolu po 15 letech, jehož jáma dosahovala hloubky 286 metrů. Výška 

uhelných slojí dobývaných v tomto dole dosahovala až 8,5 metru. Tento důl byl 

exploatován po dobu 50 let. Po uzavření dolu v roce 1919 byl využíván jako větrací 

jáma. Dnes bývalý důl připomínají torza bývalých provozních budov a strusková a 

odvalová halda. Na tomto dole byla poprvé v kladenském revíru využita elektrická 

energie k osvětlení povrchových provozů dolu (Grubner, 2011, Melichar, 2006). 
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V severovýchodní části revíru to byly tehdy dva nové doly Ronna a později důl 

Mayrau, který začal být využíván až od devadesátých let 19. století a za 120 let jeho 

provozu bylo na něm vytěženo více než 34 milionů tun uhlí. Tento důl byl postupně 

spojován s dalšími nově budovanými doly v blízkosti obce Libušín jako důl Max nebo 

dvoj důl Jan I. a II. a důl Scholler. Tyto doly pokračovaly v provozu i po osvobození a 

postupně pak končily svoji činnost v závěru 20. a na počátku 21. století. Rozmachu 

dosáhly hlavně doly Max, Scholler, Mayrau a v západní části nově otevřený důl 

Tuchlovice. 

V poválečném období nastal uhelný boom a hornictví dostávalo podporu celé 

společnosti a to nejen v uznávání práce horníků, ale hlavně podporu využívání nové 

moderní techniky a metod dobývání uhlí. Společenská objednávka byla velká a těžba 

uhlí byla nezbytná pro rychle se rozvíjející se průmysl. 

V nových dolech na západě revíru musela být věnována mimořádná pozornost 

odvětrávání důlních prostor, vzhledem k hloubkám a velikosti důlních pracovišť. 

Mementem bylo důlní neštěstí právě na dole Nosek, kde v roce 1960 došlo k požáru, 

jehož příčinou bylo samovznícení uhlí a přestože byl nejmodernějším dolem revíru, 

způsobil tuto nešťastnou událost jev, který provázel dobývání uhlí na Kladensku od jeho 

počátků a který si vyžádal život 20 havířů a dalších 32 horníků bylo přiotráveno oxidem 

uhelnatým (Neliba, 2008, Uváček, 1995). 

2. 2. 5 Útlum těžby, ukončení těžební činnosti  

Postupně i hornictví se stále více začaly projevovat tlaky na efektivnost těžby uhlí, 

ale také na potřeby celého národního hospodářství. Tak jak se vzdalovala jednotlivá 

pracoviště, poruby od výtahových jam, rostly náklady na důlní dopravu, odvětrávání 

pracovišť a v neposlední řadě odčerpávání vody. Nakonec nestačila ani koncentrace 

zpracování vytěženého uhlí na jednom místě, kdy byly vybudovány podzemní překopy 

mezi doly, na zvýšení efektivnosti dobývání uhlí, zvláště po roce 1990, kdy ekonomika 

byla neúprosná. 

K urychlení ukončení důlní činnosti nepřímo vyzvala i nešťastná událost, kdy 

v roce 2001 došlo k výbuchu metanu a úmrtí čtyř horníků na posledním provozovaném 

dole Kladno (Scholler). Tato událost významně přispěla k definitivnímu ukončení 

těžební činnosti v kladenském revíru.  Po zhodnocení situace a odhadu růstu nákladů na 

zajištění vyšší bezpečnosti horníků, bylo rozhodnuto o ukončení těžby a tak 22. 6. 2002, 
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byl vytažen poslední vůz s uhlím (obr. 9) a současně ukončena slavná dvousetletá 

hornická tradice Kladenska (Melichar, 2006). 

 

               Obr. 9 Poslední vůz kladenského černého uhlí 2002 (Melichar, 2006) 

V posledních dvou desetiletích 20. století byl hlouben nový důl Slaný, s hloubkou až 

1100 metrů, ale v posledních desetiletích uplatňovaná nemilosrdná efektivnost a velmi 

vysoké potřeby nákladů na jeho provoz rozhodly, že více než 100 milionů vytěžitelného 

černého uhlí zůstane pro možné využití dalšími lidskými generacemi (Kurial, 2006). 

Těžební jámy starších zavíraných dolů byly postupně zavaleny a zabezpečeny. Podle 

dostupných zdrojů, je pravděpodobné, že v území Kladenského revíru bylo vyhloubeno 

celkem na 200 jam a štol. V létech rozvoje bylo na území využíváno až na 18 větších či 

menších dolů.  S rozvojem techniky staré jámy by opouštěny a otvírány nové doly. Ty 

nejstarší připomínají už jen haldy, či jejich zbytky, nebo torza bývalých železničních 

vleček, anebo propadliny u prvních mělkých dolů (Dombrovský, 2006). 

2. 2. 6 Hydrologická situace po uzavření dolů 

Ve sledovaném území jsou všechny potoky dobře situované a spádově 

orientované. Napájené, jsou až na výjimky, atmosférickými srážkami, které jsou i 

jediným zdrojem pro podzemní důlní vody. Hornická činnost se projevila v ovlivňování 

chování nad sebou působících zvodní a to až do výše 250 m nad strop nejvyšší těžené 



26 
 

sloje. Dvě století těžby přinesla poměrně ustálený stav, bez výraznějších průvalů vody 

ze zatopených stařin. Je zde málo vodních nádrží, rybníků. Výjimku tvoří vesnické 

návesní rybníčky a požární nádrže. Největší plochou je Turyňský rybník, lidově 

nazvaný Záplavy, který vznikl v důsledku poklesu povrchu krajiny způsobené důlní 

činností v padesátých letech 20. století v sousedícím dole Nejedlý II., kdy v místě 

vesnického rybníka došlo k zatopení velké plochy a vytvoření rozsáhlé vodní plochy. 

Vznikla tak bezodtoková, průtočná vodní nádrž na Lodenickém potoce, zvaném Kačák. 

Vodní plocha se rozkládá mezi obcemi Srby a Kamenné Žehrovice. Tato oblast byla 

rekultivačně upravena a jako významný ekologický prvek byla vyhlášena za přírodní 

rezervaci. Leží na jihozápadě kladenské pánve. 

Všudy přítomná voda při těžbě uhlí byla v době exploatace dolů čerpána a odváděna do 

většinou přírodně vytvořených potoků, z důlních úpraven přes sedimentační nádrže. 

Zvyšoval se tak jejich průtok. Např. za rok 1985 bylo z dolů vypuštěno okolo 11 

milionů m
3
 důlních vod. Po uzavření dolů se tak průtok vody snížil a vody v některých 

potocích jsou jen splaškové. 

Hydrologickým poměrům byla a stále je věnována mimořádná pozornost, protože díky 

podzemnímu propojení dolů je propojena i voda a stav její hladiny.  S postupným 

zastavováním čerpání vody z bývalých dolů, stoupá její podzemní hladina. Podle studie 

hydrogeologických poměrů by měla stoupat hladina důlní vody asi o 10 metrů za rok. A 

tak lze očekávat v nejbližších letech možný výtok důlních vod v nejníže položeném, 

tedy zřejmě ve vrapickém dole na východě kladenského revíru (Kružík, 2008, Martinec 

a kol., 2006). 

2. 3 Vliv nálezu a těžby uhlí na rozvoj průmyslu, města a okolí 

2. 3. 1 Vznik hutního průmyslu a navazujících strojírenských podniků 

Nález a intensivní těžba černého uhlí vyvolaly rozvoj dalších odvětví, především 

hutí. A tak v polovině 19. století díky uhlí a nedalekému nalezišti železné rudy u Nučic, 

byla založena Vojtěchem Lannou huť nejdříve na výrobu surového železa a o 2 roky 

později Pražsko-železářská společnost, která přinesla další rozvoj hutní výroby. Byla 

postavena koksovna, vysoké pece, v dalších letech konvertorová ocelárna a válcovny 

profilových ocelí. Následovala Huť POLDI v roce 1889 a další rozvoj, například roku 

1891 výroba zalomených hřídelí, výrobky z antikorozivních ocelí, nástrojových ocelí, 

tepelné zpracování ocelí a konečných úprav materiálu (Gremlica, 2010, Klíma, 1997, 

Kovařík, 1982).  
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Jako další závod byla založena kabelovna, Kablo Kladno, která překonala všechny 

technické a ekonomické problémy a vyrábí dosud. Rozvíjela se i řemesla, nezbytná pro 

chod výroby, ale život obyvatel, jejichž počet se rychle zvyšoval (Voldráb, 2009, 

Krajník, Pospíšil 1985). 

2. 3. 2 Nárůst obyvatel, ve městě a okolních vesnicích  

Do doby než se nalezlo uhlí na Kladensku, bylo Kladno nevýznamnou vesnicí a 

později městečkem, které leželo v té době mimo středověké hlavní cesty, které 

spojovaly královská města Slaný a Louny, či z druhé strany Beroun a Hořovice. 

Po vymření zemanského rodu Kladenských z Kladna v polovině 16. století přišel rod 

Žďárských ze Žďáru a zanedlouho na to, tehdy osada, byla v roce 1561 povýšena 

na městečko králem a císařem Ferdinandem I. Habsburským, kdy Kladno dostalo 

městský znak. Na město bylo však povýšeno až 300 letech roku 1870. To znamená až 

povíce než 20 létech od počátku konjunktury. V roce 1898 získalo titul „Královské 

horní město“ a císařským privilegiem v roce 1914 se poprvé ve znaku města objevila 

hornická kladívka. (Krajník, Pospíšil, 1985, Melichar, 2011, Kuchyňka, 2007), (obr. 

10). 

 

 

                     Obr. 10 Znak města Kladna s hornickými kladívky (Kuchynka, 2007) 

Samotné město Kladno mělo ještě v roce 1843, tedy dekádu před velkou industrializací 

pouze 1 395 obyvatel, ale po 25 létech se v roce zvýšil na 10 199 a až do konce století 

se počet obyvatel zvyšoval a tak století přivítalo s 18 573 obyvateli. 

Do dolů a hutí bylo potřeba stále více pracujících. Migrace obyvatel byla vysoká. 

Většina pracovníků však bydlela v živelně se rozvíjejícím městě. Na poválečnou dobu 
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žili lidé v nepředstavitelných podmínkách a je možné je trochu srovnávat 

s dnešním životem chudých lidí v některých ubytovnách připomínajících ghéta. 

Zvyšoval se počet obyvatel i v přilehlých vesnicích, odkud bylo možno pěšky, později 

na kole ojíždět do zaměstnání. V samotném městě vedle obchodní třídy vyrůstaly 

živelnou zástavbou dělnické kolonie např. dodnes částečně zachovaný Podprůhon (obr. 

11). 

 

         Obr. 11 Příklad živelného osidlování Kladna Podprůhon – polovina 19. stol.  

         (Krajník, 1985) 

2. 3. 3 Výstavba havířských kolonií a sídlišť  

Vznikající důlní podniky situaci pomáhaly řešit výstavbou havířských kolonií, 

které vyrůstaly v blízkosti dolů. Pro havíře jednoduché byty, pro důlní úředníky a 

techniky vily. Podobně, v menším, to řešila i hutní společnost. Budování bytových 

kolonií počalo s ustavením C. K. Kutební komise v obci Brandýsek, kde v polovině 

19. století vyrostla kolonie pro pracovníky nového dolu Michal - Layer a vilová 

zástavba pro ředitelství (Voldráb, 2007, Dürer, 2006). 

Podobné kolonie s charakteristickým tvarem střídání přízemních a patrových domů 

v souvislé řadě byly vybudovány v obcích dnešní Švermov u bývalého dolu Kübeck, u 

bývalého dolu Barré v obci Vinařice, nebo u bývalého dolu Theodor, zvané Kréta. Další 

kolonie byly postaveny a je možné je částečně vidět u dalších bývalých dolů v obcích u 
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dolu Ronna v Hnidousích, dolu Jan v Libušině, František-Josef v Dubí, nebo dolu 

Wannieck v Kamenných Žehrovicích. Nejmladší hornickou kolonií byly kolonie u 

bývalého dolu Jaroslav, později dvojdolu Nosek v Buchlovicích. Zajímavou je kolonie u 

bývalého dolu Schiller, která stála uprostřed lesů západně od Kladna. Havířská kolonie 

v Brandýsku u dolu Michal-Layer (obr. 12). 

 

         Obr. 12 Hornická kolonie Brandýsek, (Voldráb, 2007) 

Stejně tak jako v dobách otvírání dolů, rozšiřování hutí tak i po osvobození 

v 1945, kdy počala přestavba hutí z válečné výroby na mírový program a nová 

republika potřebovala stále více uhlí, se pro pracovníky počala stavět ve městě celá 

nová sídliště, řešila se doprava pracovníků do zaměstnání ve městě i spádových obcích, 

kde byla také postavena malá sídliště. Známou dominantou připomínající počátek 

poválečného období a mimořádné industrializace jsou „rozdělovské věžové domy“ (obr. 

13). 
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        Obr. 13 Věžové domy Kladno- Rozdělov, postavené v 50 létech 20. století (Krajník,    

        1985) 

Explosivní nárůst obyvatel Kladno zaznamenalo ve druhé polovině 20. století. 

Pro názornost mělo Kladno v roce 1930 – 20 751 obyvatel, ale v roce 1961- 49 507. 

Nejvyššího počtu obyvatel město dosáhlo v roce 1989 – 73 326. Bylo to v době, kdy 

kladenské doly zaměstnávaly na 4 500 pracovníků a POLDI na 20 000 pracovníků. 

K zásadním změnám došlo po roce 1989, kdy došlo k likvidaci podstatné části 

hutních provozů a od roku 1996 ztratilo práci na 15 000 pracujících. Jen díky malé 

vzdálenosti hlavního města a také jeho letiště se to více neprojevilo v sociální situaci 

ve městě. Navíc počal útlum těžby uhlí, který skončil zavřením posledního dolu v roce 

2002 a nyní bývalé důlní podniky zaměstnávají pracovníky je pro údržbu a práce 

k uzavření původních objektů. Na jedné straně docházelo k odchodu lidí za prací, nebo 

do vesnic a vznikajících satelitních osad přilehlých vesnic a na druhé k imigraci lidí 

třeba z Prahy, kdy v Kladně mohli pořídit lacinější bydlení než v hlavním městě. U části 

obyvatel se tak ztratil původní patriotizmus a hrdost na své město. Svoji významnou roli 

sehrála skutečnost, že za peníze se může vše a tak honba za penězi je prostoupená, tak 

jako jinde, všemi činnostmi a každodenně v životě obyvatel města. To vše přineslo 

pro většinu obyvatel snížení kvality života lidí, třebaže statistiky svými dobře volenými 

vývody chtějí ukazovat opak. To se pochopitelně plně odráží i v řešení ekologických 
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problémů, na které vždy nezbývají prostředky a noví „vlastníci“, se k haldám chovají 

hlavně podle toho, co jim využití přinese (Klíma, 1997, Gremlica, 2010). 

2. 3. 4 Významné zásahy do krajiny 

Pozitivní vliv těžby uhlí na rozvoj města a okolních obcí za dvě století, má ale 

také své doprovodné, ale ne vždy příjemné stránky. V prvé řadě je třeba připomenout již 

od samého počátku a prvních těžebních prací, byť třeba jen ve štolách, či těžbě 

„výchozů“, docházelo k narušování povrchového reliéfu krajiny, v okolí samotných štol 

vytváření roklí a hald s odvalem, narušování okolí intensivní dopravou. Při zvyšování 

koncentrace štol od konce 18. století, které byly od sebe vzdáleny často jen stovkami 

metrů, se to projevovalo mnohem výrazněji a na větších plochách, které byly nejen 

výrazným cizím prvkem v krajině na první pohled, ale také zasahovaly do existujících 

tehdy biotopů a negativně působily na přítomnou floru a faunu. 

S intensifikací těžby a budováním stálé větších dolů, se zvětšovala i zátěž na okolní 

přírodu. Jednak budováním potřebných povrchových objektů a hlavně ukládáním 

vytěžené hlušiny na haldy, které vznikaly v sousedství dolů, nebo později ukládáním 

uhelných prachů (šmantů) po úpravě uhlí v třídírnách a prádlech v sedimentačních 

rybnících (Gremlica, 2010). 

2. 3. 5 Vznik ekologických problémů jako důsledek těžební a 

průmyslové činnosti 

Nejen pod povrchem, ale i na něm se kromě hald projevují následky takzvaného 

poddolování změnami povrchu, které jsou zvláště nepříjemné v bytové zástavbě. 

Vlivem dobývání uhlí docházelo a ještě dnes zřejmě dochází k poklesům půdy, byť se 

zatím zdá, že se terén, který je poddolovaný, usazuje a větší propady se již neprojeví. 

Možnosti potencionálních propadů jsou porovnávány s důlními mapami těžby, vedení 

hlavních chodeb apod. Ještě před několika desítkami let docházelo 

k nebezpečným propadům komunikací, či destrukčnímu narušení např. rodinných 

domů, z nichž některé musely být sneseny. V některých částech lesů ve vrapickém poli 

v padesátých letech docházelo k propadům půdy o několik metrů a chůze v nich i dnes 

vyžaduje pozornost při pohybu osob (Martinec a kol. 2006). 

Pochopitelně největším zásahem do krajiny jsou nasypané odvalové haldy s popílkem a 

hlavně s hlušinou. 

U dolů, které jsou či byly nejstarší a také menší, které se většinou hloubily do malé 

hloubky a které byly zavírány ještě v 19. století, jsou tyto haldy často k nerozeznání od 
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původního povrchu, většinou jsou zarostlé náletovou vegetací nebo částečnými 

rekultivacemi a vysázením dřevin. Na nich je už možné vidět i lesní hospodaření. Ale i 

tyto haldy jsou stále v potencionálním zájmu „podnikatelů“, kteří by některé rádi využili 

ke svým aktivitám. Doly zakládané ke konci a na přelomu století, mají většinou několik 

hald, které také zabírají podstatně větší plochy a jsou od sebe oddělené, zvláště 

možností využití. Kromě pevného materiálu, jsou velkou zátěží krajiny bývalé 

odkalovací rybníky- sedimentační nádrže s uhelným prachem. 

Pro případné využití odvalového materiálu se musí brát v úvahu jeho skladba. 

Procentuální odhad skladby říká, že 37% materiálu tvoří pískovce a slepence, 20 % 

tvoří prachovce, asi 25 % jílovce, a 5 % břidlice. 10 % tvoří popel z provozů kotelen a 

elektráren a od 3 do 25 % tvoří uhelná hmota, která byla sypaná částečně z překopů a 

byla závislá na účinnosti třídění a úpravy uhlí. Podle podílu uhlí v posledně jmenované 

skupině je ovlivňováno i projevující se prohořívání hald, které nepříjemně ovlivňuje 

okolí a také případné využití uloženého materiálu. 

Specifické jsou haldy po hutnické činnosti, svým složením a ukládáním a jejich 

případné využití bude zřejmě předmětem studia v pozdějších letech (Cílek, Gremlica, 

2006). 

2. 4 Rekultivace narušeného prostředí po ukončení důlní a 

průmyslové činnosti  

2. 4. 1 Strategické cíle úpravy hald 

Důsledky ukončení důlní činnosti, likvidace těžkého průmyslu na Kladně se 

pochopitelně projevily ve všech sférách života lidí, žijících v této oblasti. Vyvstávají 

potřeby zajištění a rozvíjení života občanů jak ve sféře ekonomické, tak i sociokulturní 

a environmentální. Budoucí řešení těchto potřeb vyžadovalo podrobné vyhodnocení 

reálného stavu, detailní poznání zjistitelného rozsahu disturbancí ekologických a 

estetických funkcí krajiny a konečně jak byly dříve způsobené škody fakticky 

zmírňovány ekologickou sukcesí, nebo již realizovanými rekultivačními opatřeními. 

Protože pro odpovědné posouzení reálného stavu nebylo dostatek podkladů a 

informací v oblasti biologie, ekologie a krajinné ekologie a stanovení nezbytných 

opatření k zajištění obnovy ekologických a estetických funkcí krajiny v částech 

Kladenska, narušených těžbou černého uhlí, bylo vyhlášeno Ministerstvem životního 

prostředí téma projektu s názvem „Obnova krajiny Kladenska narušené dobýváním“.  
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Řešitelem se stal Ústav pro ekopolitiku a odpovědným pracovníkem Mgr. Tomáš 

Gremlica. Byl vytvořen řešitelský tým s odborníky z oblastí systematická biologie 

(botanika, zoologie), ekologie, krajinná ekologie, geologie, geografie a integrované 

ochrany životního prostředí. Během dvou let řešitelský tým zpracoval studii současného 

stavu, ale i navrhl v té době postupně realizovatelná opatření. 

Byly vypracovány materiály s názvy „Analytická studie stavu krajiny Kladenska v 

částech narušených těžbou černého uhlí“ a „Návrh strategie obnovy ekologických a 

estetických funkcí krajiny Kladenska v jejích částech narušených těžbou černého uhlí“ 

Praha, 2005, jako součást „Programu výzkum a vývoj – SL Krajina a sídla budoucnosti“ 

v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. pod Ministerstvem životního prostředí ČR 

(Gremlica, 2005). 

Poté byly výstupy dílče uvedeny na mezioborové konferenci v Kladně, která se konala 

pod názvem „Kladno minulé a budoucí“ a ve sborníku konference, konané v roce 2007. 

Úvodem je třeba uvést, že na Kladensku je zmapováno 36 odvalových hald, jako 

pozůstatku po důlní činnosti. V dokumentech jsou využity poznatky podrobných 

průzkumů 24 hald. Bylo konstatováno, že se nepotvrdily předpoklady a narušení 

kladenské krajiny není z hlediska estetického ani ekologického tak velké. Ani odvaly 

haldy nelze podle hodnocení pokládat paušálně za negativní jev, protože většinou 

převažují příznivé vlastnosti. Prokázal se výskyt velkého počtu zvláště chráněných 

druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, včetně kriticky a silně 

ohrožených (Gremlica, 2005, 2007). 

2. 4. 2 Flora a fauna na haldách, biotopy 

Průzkumy hald prokázaly přítomnost 196 ochranářsky hodnotných druhů 

cévnatých rostlin, z toho je 41 druhů z Červeného seznamu ČR a jeden domněle 

vyhynulý chundelka přetrhovaná - Apera interrupta, dále např. 2 druhy kriticky 

ohrožené (lebeda růžová – Atriplex rosea,  chruplavník větší – Polycnemum majus, 

vyskytuje se 5 druhů silně ohrožených např. lakušník Rionův – Batrachium ironii, nebo 

zeměžluč spanilá – Centaurium pulchellum, či merlík hroznový – Chenopodium botrys. 

Dále 9 druhů ohrožených jako řepík vonný – Agrimonia procera, vemeník zelenavý – 

Platanthera chlorantha, či jeřáb dunajský – Sorbus danubialis, nebo mrvka myší ocásek 

– Vulpia myuros (Gremlica, 2007). 
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Významné je, že tyto druhy jsou přednostně vázané na haldové biotopy. To 

znamená, že v případě likvidace haldy, ale i klasické rekultivace, by byly tyto druhy 

zničeny. 

Na haldách bylo dále určeno celkem 50 druhů hub, 140 druhů motýlů, z nichž 2 druhy 

zvláště chráněné otakárek fenyklový – Papilio machaon a batolec – Apatura sp. dále 4 

druhy z Červeného seznamu ČR. Byl zjištěn výskyt 109 druhů obratlovců. V tom 6 

druhů obojživelníků, z nichž je 5 druhů zvláště chráněno mlok skvrnitý -  Salamandra 

salamandra, ropucha obecná – Bufo bufo, ropucha zelená – Bufo viridis, skokan 

skřehotavý – Rana ridibunda, skokan štíhlý – Rana dalmatina. 

Dále byly zjištěny 3 druhy zvláště chráněných plazů ještěrka obecná – Lacerta agilis, 

slepýš křehký – Anguis fragilis a užovka obojková – Natrix natrix. 

Zjištěno bylo 89 druhů ptáků, z toho 20 druhů zvláště chráněných, např. (jestřáb lesní – 

Accipiter gentilis, kavka obecná – Corvus monedula, koroptev polní – Perdix perdix, 

křepelka polní – Coturnix coturnix, nebo žluva hajní – Oriolus oriolus, či ťuhýk obecný 

– Lanius colurio. 

Dále byla zjištěna přítomnost 11 druhů savců z toho 1 druh zvláště chráněný veverka 

obecná – Sciurus vulgaris (Gremlica, 2007). 

Celkem bylo zaznamenáno 29 druhů zvláště chráněných obratlovců, z nichž nejméně 16 

druhů na haldách trvale žije a rozmnožuje se. 

2. 4. 3 Možné rekultivace, nebo další využití odvalových hald 

Některé plochy dříve narušené, byly ponechány bez zásahu člověka, zvláště ty 

které jsou nejstarší a nejsou rozlohou veliké. Volný průběh jejich přirozené ekologické 

sukcese se projevil příznivě v jejich splývání s okolím a je možno je využít jako prvky 

územních systémů ekologické stability. Proto i zvažované případné rekultivační úpravy 

se doporučuje vždy posuzovat s ohledem na funkčnost stávajícího stavu haldových těles 

a brát v úvahu bohatost a stabilitu stávajících biotopů, které se leckde utvářely 

po mnoho desítek let ba i století. Cílem, není ale ani konservace stavu, nýbrž začlenění 

těchto lokalit postupně do okolní urbánní, industriální a zemědělské krajiny (Gremlica, 

2005). 

U velkých hald bývalých dolů jako Tuchlovice (Nosek) nebo důl Kladno odval I a 

II (Gottwald, Schöller) stále dochází ke změnám se záměry současných vlastníků, 

zřejmě s cílem maximálního využití materiálového potenciálu, a byť se haldy skládají 

z několika lokalit nelze asi mluvit o zajištění biologického uklidnění a to i přes to, že se 
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jedná o lokality bohaté na faunu a floru s mnoha významnými biotopy. Proto i v práci 

není věnována pozornost těmto lokalitám, byť jsou svojí rozlohou a ekologickým 

významem výrazným prvkem, na kterém bude i v budoucnosti možné dokumentovat 

jejich vývoj a začleňování do okolní krajiny. 

Prioritou pro řešení následků pozůstatků po důlní činnosti je nejen řešení dílčích 

problémů, případů, ale řešení v komplexu s ostatní okolní krajinou, která sice není 

přímo postižená, ale bezprostředně sousedí s realizovanými plochami. Je to důležité 

pro plnohodnotné začlenění do krajiny a obnovu funkcí krajiny pro budoucí generace. 

Rozdělení pro potřeby práce je provedeno podle krajinného pohledu. Do první skupiny 

jsou zařazeny tři odvaly bývalých dolů v obcích Srby – důl Wanieck (Svoboda, Nejedlý 

II), dále dva doly v obci Libušín – Max (Gottwald I) a Jan I a II 

Do druhé skupiny jsou zařazeny doly v katastrech obcí Vinařice s doly Barré a 

Mayrau-Robert (Gottwald II) a v katastru obce Motyčín malou haldu, která se dnes 

nachází uprostřed obce je využívána jako zahrada a pastvina a je doporučována 

ponechat bez zásahů (Gremlica, 2005). 

Většina bývalých a také nejstarších dolů byla situována vzhledem k hloubce výskytu 

uhelných ložisek ve východní až severovýchodní části kladenské uhelné pánve. Tyto 

lokality jsou zařazeny do třetí skupiny. Jde katastry obcí Hnidousy, Kladno – Dubí, 

Vrapice, Cvrčovice, Stehelčeves a Brandýsek. Kromě okraje Kladna se dále jedná o 

bývalé doly v blízkosti katastru obce Motyčín a Vinařice. 

Významnou skutečností je, že polovina ze zkoumaných lokalit nedosahuje rozlohy ani 

1,5 hektaru. A právě těmto oblastem se práce chce věnovat, protože až na výjimky jde o 

haldy, kde se stav zklidnil, jsou minimálně ovlivňované lidskou činností. 

Naopak jsou zařazeny velké odvaly bývalých dolů, Ronna (Gottwald III), Ferdinand, 

Theodor, Prago – Tragy (Zápotocký I a III), Teplák – Zápotocký IV a Bohumír. 

Součástí je také samostatně posuzovaný bývalý důl Felix - Jan v Otvovicích, jako důl 

KD, ale ležící na periferii cca 10 km severovýchodně od revíru. V této práci je uveden 

mimo souvislost se záměrem práce k výuce žáků základní školy. 

Zdůraznění krajinného pohledu, vlivu na ráz krajiny, dále bohatost biotopu a 

v neposlední řadě stáří haldy a tím i předpoklad stálosti krajiny kde halda leží, je pro 

žáky příkladem vývoje přírody v dané lokalitě ať už živelným procesem, či 

poznamenaným rukou člověka. Proto se i práce bude přednostně zabývat lokalitami, kde 

jsou alespoň z větší části naplňována tato kriteria. 
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Dalšími lokalitami, které jsou již značně zklidněné, jsou bývalé doly a tedy i 

odvaly uvedené v tabulce č. 1. 
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2 Wanieck (gen. Svoboda Srby u Tuchlovic 1,0 0,12 1 2 

8 Barré Vinařice u Kladna 1,3 0,1 1 1 

9 Motyčín Motyčín 0,5 0,02 1 1 

22 Jan -  Dubí Dubí u Kladna 0,5 0,25 2 1 

23 Ludvík -  Kateřina Dubí u Kladna 0,5 0,035 2 1 

24 Ludmilin důl Vrapice, Cvrčovice 0,17 0,0085 1 1 

27 Stehelčeveská jáma Stehelčeves 0,6 0,006 2 1 

28 Marie- Antonie Vrapice, Cvrčovice 1,3 0,07 2 2 

29 Vítek, Václav 
Cvrčovice, 

Stehelčeves 
1,2 0,05 2 3 

30 Na feruli Vrapice 1,0 0,04 2 1 

33 Josef - Antonín Vrapice 0,4 0,012 2 1 

36 Felix – Jan Otvovice 1,2 0,14 1 4 

5 Max (Gottwald I) Libušín 10 2 4 4 

6 Jan I a II Libušín 10 1 4 3 

7 Mayrau, Robert, Gottw. II Vinařice u Kladna 8,4 1,499 4 3 

17 Prago, (Zápotocký) Dubí u Kladna 6,3 0,7 2 3 

25 Ferdinand I a II Cvrčovice 3,8 0,56 3 3 

26 Theodor Brandýsek 3,25 0,032 3 4 

31 Teplák, Zápotocký IV Vrapice 4,0 0,28 2 1 

32 Bohumír Vrapice 4,0 0,2 2 1 

16 Ronna, (Gottwald III) Hnidousy 13,25 2,1 2 5 

                 Tabulka č. 1 Přehled bývalých dolů a odvalů dnes relativně zklidněných 

Poznámka:  bohatost bioty- 1, biota je chudá, - 2, biota je poměrně málo 

bohatá, - 3, biota je poměrně bohatá, - 4, biota je poměrně velmi bohatá, - 5, biota je 

mimořádně bohatá. 

Vliv haldy na krajinný ráz- 1, bezvýznamný vliv haldy na krajinný ráz, - 2, 

nepodstatný vliv haldy na krajinný ráz, - 3, přiměřený vliv haldy na krajinný ráz, - 4, 
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podstatný vliv haldy na krajinný ráz, - 5, určující vliv haldy na krajinný ráz ( Gremlica, 

2007). 

K jednotlivým odvalům, či skupinám lokalit. Halda bývalého dolu Felix-Jan, číslo 

36, leží v katastru obce Otvovice. Jde o bývalý starý důl, který byl ale exploatován až 

do 70 let 20 století. Odval dolu není rozlohou ani objemem velký, avšak výrazně 

ovlivňuje krajinný ráz. Přesto byl vyhodnocen jeho přínos pro krajinu a je mimo hlavní 

kladenskou uhelnou sloj. Výrazně narušuje ráz okolní krajiny a je i proto předurčena 

k použití jako násypný materiál pro průmyslové, či stavební účely.  Jde o lokalitu pod č. 

36, (obr. 14, 15) dolu Felix – Jan, v obci Otvovice (Neliba, 2010). 

 

          Obr. 14 Lokalita dolu Felix – Jan (Gremlica, 2005) 

 

         Obr. 15 Halda dolu Felix- Jan (Gremlica, 2005) 

Odvaly tří dolů uvedených tabulce č. 2, se oproti velkým a ne dlouho ukončeným 

sypáním hald jsou relativně zklidněné. 
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2 Wanieck (gen. Svoboda Srby u Tuchlovic 1,0 0,12 1 2 

5 Max (Gottwald I) Libušín 10 2 4 4 

6 Jan I a II Libušín 10 1 4 3 

      Tabulka č. 2 Odvaly tří dolů relativně zklidněných 

První z nich halda bývalého dolu Wanieck (obr. 16), (Nejedlý II) sousedí 

s Turyňským rybníkem, který vznikl snížením terénu po poddolování a jeho zatopením. 

Samotná halda nepůsobí při pohledu na ní dojmem uměle vytvořeného tělesa a zapadá 

do okolí. Pro obohacení se doporučuje její místí dosázení vhodnými dřevinami, které se 

hodí a budou navazovat na okolní porosty. Na to, že halda není svojí velikostí a 

rozlohou významná, je na prostoru zaznamenán vysoký počet druhů obratlovců: dva 

druhy žab, 24 druhů ptáků. Dále bylo determinováno 11 ochranářsky významných 

druhů rostlin. Jako o lokalitu je třeba o ni pečovat ( Gremlica, 2007). 

 

  Obr. 16 Lok. č. 2 Halda Wanieck, v popředí urovnaná část zarostlá  

  třtinou, v pozadí vysazené okrasné keře (Přikryl 2005). 

 

Další haldou západně od města je halda bývalého dolu Max (Gottwald I). Sypání 

haldy bylo ukončeno v roce 1972 (trvalo 90 let). Objem odvalu je cca 2 mil. m
3.
 Leží 
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jižně od obce Libušín. Svým tvarem a rozlohou výrazně zasahuje do okolní krajiny, 

zvláště pohled na plošinu temene haldy není příjemný. Halda je složena z materiálu 

ražeb, úpravárenského procesu, těžeb a odpadu z místní kotelny. Na haldě rostou 

náletové dřeviny zvláště bříza (Betula pendula), travinná společenstva s dominující 

třtinou (Calmagrostis sp.) a křoviny. Nyní slouží k ukládání komunálního odpadu. 

Na haldě byl zjištěn vysoký počet motýlů – 47 a 48 druhů ptáků. Halda je posuzována 

ze dvou pohledů. Jednak „náhorní“ plošina - produkt po neúspěšné rekultivaci a 

současném skládkování komunálního odpadu (obr. 17). 

 

  Obr. 17 Lok. č. 5 Halda Max, vliv různých substrátů a dynamiky jejich sypání 

  i opětovné těžby na strukturu a složení vegetačního krytu (Volf, 2005) 

Naopak boky haldy mají bohatá rostlinná i živočišná společenstva. Při úpatí haldy 

se vytvořily mokřadní biotopy v návaznosti na sousední lesní porost (obr. 18). 
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              Obr. 18 Lok. č. 5 Halda Max, jezírko u paty haldy pokryté okřehkem 

             (Volf, 2005) 

Další lokalitou v této oblasti obce Libušín jsou bývalé doly Jan I a II. Jejich 

odvaly dnes prakticky patří do intravilánu obce. Jsou složeny ze tří na sebe navazujících 

násypů, dnes již těžko rozeznatelných od okolí svým porostem. Lesní porost je tak 

bohatý, že se vynucuje lesní obhospodařování. Sypání hald bylo ukončeno před 90 lety 

a lokalita je tedy i zklidněná (obr. 19). 

 

           Obr. 19 Mapa obce Libušín s odvaly bývalých dolů Jan I a II (Gremlica, 2005) 
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Z tohoto leteckého pohledu je zřejmé jak uváděná lokalita bezprostředně navazuje 

na obydlené území obce a také je občany využívána z části jako park, hřiště a 

na severním okraji je střelnice. Proto i návrhy do budoucnosti spíše počítají s tím, že 

lokalita bude ponechána samovolnému vývoji v duchu dosavadního využití. 

Druhou skupinou odvalů jsou haldy (tabulka č. 3), severně od Kladna ve čtvrti 

Švermov – Motyčín a obci Vinařice. Jde o bývalý důl Mayrau (Gottwald II), dále haldu 

bývalého dolu Barré, která byla také využívána dolem Mayrau a malá halda Motyčín. 

č. 7 Mayrau – Robert (Gottwald II, Fierlinger I) 

č. 8 Barré 

č. 9 Motyčín (obr. 20) 

 

      Obr. 20 Skupina odvalů hald Mayrau, Barré, Motyčín (Gremlica, 2005) 
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8 Barré Vinařice u Kladna 1,3 0,1 1 1 

9 Motyčín Motyčín 0,5 0,02 1 1 

7 Mayrau, Robert, Gottw. II Vinařice u Kladna 8,4 1,499 4 3 

     Tabulka č. 3 Haldy severně od Kladna ve čtvrti Švermov – Motyčín a v obci 

     Vinařice 

Halda bývalého dolu Mayrau (obr. 21), (Gottwald II), leží na územním rozhraní 

tří obcí – Vinařice, Motyčín a Libušín. Skládá se ze dvou odvalů, větší 7a a menší 7b. 

Sypání odvalu bylo ukočeno v roce 1973, po 99 létech. Jde o směs hornin, 

svrchnokarbonských jílovců, prachovců, slepenců a v menší míře xylitické břidlice 

z překopů a hloubení jámy. Má poměrně bohatou biotopu, porosty na větší haldě jsou 

březové a blíží se k hájům, na menší se samovolnou sukcesí blíží lesu. Je výraznou 

lokalitou, která ovlivňuje ráz krajiny. Samotný bývalý důl Mayrau je upravován jako 

skanzen a hornické muzeum, halda je užívána k naučným stezkám a na menší haldě 7 b 

je střelnice. Tak jako u většiny ostatních hald záměry jejím využití narušují divoké 

skládky komunálního odpadu. Pro budoucnost není doporučován radikální zásah, ale 

jen citlivé úpravy nebezpečných míst resp. Zabránit využití lokality k tradičnímu 

lesnímu hospodaření za účelem rychlého zisku ( Gremlica, 2005). 

 

 Obr. 21 Lok. č. 7 Mayrau-Robert, umění uprostřed industriálního skanzenu – plastiky 

 K. Gebaueraa D. Šubrtové (Gremlica, 2005) 
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Halda bývalého dolu Barré (obr. 22), bezprostředně navazuje na obec Motyčín. 

Plochou malá halda je považována za nejvíce problematickou. Na haldu v určité době 

byl vyvážen materiál z překopů, který nebyl dostatečně tříděn a tak se na výsypy haldy 

dostal materiál s velkým obsahem organické hmoty, což při narušení pokryvu a přístupu 

kyslíku způsobí zahoření haldy. Stalo se to po roce 1990, kdy byla zřízena zahrádkářská 

kolonie, a při kopání základů k drobným zahradním stavbám došlo ke zmiňovanému 

zahoření. Odborníci se shodují na možné recidivě (Gremlica, 2005). 

 

        Obr. 22 Lok. č. 8 Barré, jednotvárný, ruderálním společenstvem pokrytý povrch  

        haldy (Volf, 2005) 

Z krajinářského pohledu odval nenarušuje okolní krajinu, ale ani ji neobohacuje. 

Z optického hlediska je hodnocena jako clona, lem nad tratí ze vzrostlých stromů 

především borovice lesní (Pinus sylvestris). 

Další haldou, stojící dnes v navazující bytové zástavbě je halda Motyčín. 

Po zahoření tak jako u předešlé haldy Barré byly provedeny úpravy, které stanovily 

bezcennost lokality z přírodního hlediska. Pozemek je dnes v soukromém vlastnictví a 

slouží jako proluka v bytové zástavbě částečně jako zahrada, sekaná louka. Halda 

nevyčnívá z okolní krajiny ani jinak krajinu nenarušuje esteticky. Proto není 

doporučován žádný zásah. 

Dále se jedná o celou severovýchodní oblast, tedy území obcí Dubí, Vrapice, 

Cvrčovice, Sthelčeves, Brandýsek a Hnidousy. Do skupiny malých hald jsou zařazeny 

dvě haldy, jejichž sypání bylo ukončeno relativně nedávno. Jedná se o haldu bývalého 
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dolu Prago (Zápotocký I a III) a haldu bývalého dolu Ronna (Gottwald III), (tabulka č. 

4). 
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22 Jan -  Dubí Dubí u Kladna 0,5 0,25 2 1 

23 Ludvík -  Kateřina Dubí u Kladna 0,5 0,035 2 1 

24 Ludmilin důl Vrapice, Cvrčovice 0,17 0,0085 1 1 

27 Stehelčeveská jáma Stehelčeves 0,6 0,006 2 1 

28 Marie- Antonie Vrapice, Cvrčovice 1,3 0,07 2 2 

29 Vítek, Václav Cvrčovice, 

Stehelčeves 

1,2 0,05 2 3 

30 Na feruli Vrapice 1,0 0,04 2 1 

33 Josef - Antonín Vrapice 0,4 0,012 2 1 

17 Prago, (Zápotocký) Dubí u Kladna 6,3 0,7 2 3 

25 Ferdinand I a II Cvrčovice 3,8 0,56 3 3 

26 Theodor Brandýsek 3,25 0,032 3 4 

31 Teplák, Zápotocký IV Vrapice 4,0 0,28 2 1 

32 Bohumír Vrapice 4,0 0,2 2 1 

16 Ronna, (Gottwald III) Hnidousy 13,25 2,1 2 5 

        Tabulka č. 4. Přehled hald a odvalů na území obcí Dubí, Vrapice, Cvrčovice,  

        Brandýsek a Hnidousy. 

Halda Prago, na jižní straně je oddělená od obce Dubí železniční tratí 

„Buštěhradské dráhy, na východní navazuje na lesní porost a na západ je oddělena 

pásem pole od rodinných domů - sídliště, postaveného v padesátých letech (obr. 23). 
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       Obr. 23 Halda Prago (Gremlica, 2005) 

  Intensivní sypání haldy skončilo v roce 1970 a tak starší část haldy byla osídlena 

náletovou vegetací, ale materiál byl odtěžován pro různé účely a tak se narušovala 

původní obnova okolní vegetací. Haldu a její přírodní vývoj výrazně narušuje 

skládkování komunálního odpadu, vyvážení na haldu asfaltového odpadu, betonu, 

střešní krytiny a stavební sutě. Samotná halda příliš nepřečnívá přes okolní terén, její 

součástí se stal nefunkční vodojem (obr. 24). 

 

 

Obr. 24 Lok. č. 17 Prago, Tragy, krajinná dominanta vodojemu na haldě (Volf, 2005) 
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Z hlediska ochrany přírody je navrhováno pokud možno zachování lesního 

porostu a vodojem využít jako rozhlednu, protože se jedná o stavbu ukazující období 

industrializace. 

Několik set metrů východně jsou další dvě haldy bývalých dolů Jan a Ludvík – 

Kateřina (obr. 25). Jde o haldy bývalých dolů, jejichž exploatace skončila ještě v 19. 

století a na haldy bylo ukončeno sypání. Více než 100 let klidu hald je začlenilo z větší 

části do okolního terénu s náletovou vegetací, která prakticky navazuje na okolní 

vegetaci. Podobně je tomu s faunou. 

 

Obr. 25 Lok. č. 23 Ludvík-Kateřina, dva druhy dopravních cest v těsném styku s 

tělesem haldy (Gremlica, 2005) 

Vodojem je vidět na horizontu z další velké haldy bývalého dolu Ronna (obr. 26, 

27), která zaujímá plochu přes 13 ha a je na ní za 100 let umístěno více než 2 mil m
3 

odvalového materiálu. Sypání haldy bylo ukončeno v roce 1982. Nachází se v katastru 

obce Hnidousy. Po roce 1990 byla část haldy převedena na jiného vlastníka a jeho 

zásahy odtěžováním materiálu téměř zničily přirozenou rekultivaci části haldy. 

Mimořádně byla na haldě hodnocena jedinečnost biotopy a zdroj biotopy. Pro tuto haldu 

byl zpracován samostatný projekt, který řeší budoucí různé funkce lokality (Gremlica, 

2005, Čížek, 2002). Dokonce je v návrhu umožnit obyvatelstvu sběr fosílií. Jde o biotop 

zvláště chráněných a ohrožených druhů živočichů a rostlin. Byla označena jako 

vlajková lokalita synantropní krajiny jako výkladní skříň toho co dokáže udělat příroda 

vzniklá na umělých základech.  
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        Obr. 26 Lok. č. 16 Ronna - všechny složky krajiny Kladenska pohromadě (Přikryl,   

        2005)  

            

 

     Obr. 27 Lok. č. 16 Ronna, pohled z vrcholu haldy Ronna k haldě Theodor. Mezi    

     nimi leží viditelně funkční biokoridor, který je však v návrhu ÚSES nahrazen  

     nefunkčním biokoridorem vedoucím po poli (Volf 2005) 
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Dalšími doly stojícími proti sobě přes údolí Týneckého potoka jsou důl Theodor 

a důl Ferdinand. Uzavírá tak s dolem Ronna jakési „trojšachtí“v jednom údolí. Jde 

lokality č. 25 a 26 (obr. 28). 

 

               Obr. 28 Důl Theodor a Ferdinand (Gremlica 2005) 

Halda bývalého dolu Theodor (obr. 29) je na ploše přes 3 ha a dosahovala 

objemu 0,18 m
3
 odvalového materiálu, který se skládal ze tří druhů materiálu, Jednak 

hlušinový západní odval, severovýchodní škvárový a jihovýchodní deponie „dolomitu“. 

Škváry proto, že do šedesátých let byla na dole provozována turbína na výrobu 

elektrické energie. Z východní části byla halda odtěžována (škvára) a provedena úprava. 

Téměř raritou je dolomitová „halda“, kterému místní říkali „vápeňák“.  

 

                Obr. 29 Theodor, jiná část haldy - ukázka velké pestrosti biotopu,  

                která je v současné české krajině nezvyklá (Volf, 2005) 
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Z krajinného hlediska tvoří halda významnou dominantu s naproti přes údolí 

haldou bývalého dolu Ferdinand (obr. 30). Tato halda je starší co do sypání odvalu, 

které skončilo v roce 1917. Má objem cca 0,56 m
3
 materiálu, tvoří ji většinou prohořelé 

svrchnokarbonské jílovce, prachovce a pískovce. Část pochází z hloubení obou jam 

vlastního dolu.  

Z biologického hlediska je halda domovem pro 45 druhů ptáků, 58 druhů 

motýlů. Je zimovištěm ropuchy obecné (Bufo bufo). Povrch haldy je velmi 

diverzifikovaný a to se promítá i do vysoké diverzity avifauny a entomofauny. 

Zaznamenán hojný výskyt teplomilných druhů trávníků a křovin. Zjištěno 44 

ochranářsky cenných druhů vyšších rostlin. 

Z ekologického a estetického hlediska je halda porostlá náletovými rostlinami, 

hlavně břízou, vyvinutá zeleň na haldě působí přirozeným dojmem. Porost navazuje 

na okolní stráně. Halda splňuje ekologické a estetické funkce území jako refugia 

organismů a také dává možnost pro volný čas obyvatel. Vzhledem k bohatosti biotopu 

je absolutně nevhodné jakkoli zasahovat do haldy (Gremlica, 2005, Čížek, 2002). 

 

          Obr. 30 Lok. č. 25 Ferdinand, cenné jsou i plochy bezlesí (Přikryl, 2005)) 

Zřejmě ne náhodou Klub přátel hornických tradic, působící při hornickém 

skanzenu dolu Mayrau má připraveny čtyři trasy „Putování po starých hornických 

dílech ve „Vrapické oblasti“. Jedné takové se zúčastnili i žáci základní školy, kde byl i 

prováděn průzkum obecných poznatků z této oblasti. Právě jedna z tras končí na 

bývalém dole Ferdinand.  
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Postupně se kutání uhlí začalo proměňovat na regulérní těžbu uhlí, ale přesto se 

uhlí těžilo v malých nehlubokých dolech. Mapka zachycující polohu bývalých dolů a 

hald na území mezi obcemi Vrapice a Cvrčovice, které jsou od sebe vzdáleny sotva 

několik desítek, či stovek metrů, a dokonce se často dotýkajících (obr. 31), (Grubner, 

2007). 

 

        Obr. 31 Mapka zachycující polohu bývalých dolů a hald mezi obcemi 

        Vrapice a Cvrčovice (Gremlica, 2005) 

Jde o bývalé doly: č. 28 Marie-Antonie 

č. 29 Vítek (Václav) 

č. 30 Na feruli 

č. 31 Teplák (Zápotocký IV) 

č. 32 Bohumír 

č. 33 Josef-Antonín 

vlevo napůl ukrytá šachta a halda Ludmila s č. 24.  

Dále vpravo částečně zřejmá Stehelčevská jáma, která byla později přestavěna 

na pivovar č. 27. 

Nejvýchodnější v této oblasti a je Stehelčeveská jáma (obr. 33) halda sypaná 

pouze 4 roky (1871-75). Středem haldy v zářezu vede již dříve exploatovaná železnice 

Kladno – Kralupy a materiál haldy byl použit na zpevnění drážního tělesa. Z krajinného 

pohledu jde o téměř zanedbatelné vyvýšení, které je porostlé především akáty a 

křovinami a působí jako remíz mezi poli. Těleso haldy je plně začleněno do okolního 

terénu a pro neznalého není k poznání, že se jedná o haldu. Situaci plně dokumentuje 

obrázek a fotografie části haldy, letecký snímek (obr. 32) 
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      Obr. 32 Stehelčevesská jáma, satelitní snímek (Gremlica, 2005) 

 

     Obr. 33 Lok. č. 27 Stehelčeveská jáma, halda s letním aspektem vegetace  

     (Volf, 2005) 

Dalšími haldami od lokality 30 do lokality 33, jsou odvaly bývalých dolů Teplák 

(obr. 34), (Zápotocký IV), Bohumír a Josef – Antonín a halda Na feruli. Jde v podstatě 

o haldy navazující jedna na druhou, vzájemně se ovlivňující, co do fauny a flory. Jsou 

situované okolo drážního tělesa železniční trati Kladno – Kralupy. Všechny haldy jsou 
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hodně přes 100 let staré a chybí přesnější údaje o jejich sypání. Jak bylo uvedeno výše, 

haldy se dotýkají, ba dokonce prolínají. Proto je možné je posuzovat společně. Haldy se 

dnes vlastně nalézají v lese a těžko se dají odlišit od okolního terénu, snad kromě haldy 

Teplák, která se dotýká obytné čtvrti části Kladno - Vrapice.  

Odvaly jsou tvořeny hlavně směsí svrchnokarbonských prachovců, jílovců, pískovců, 

které pocházejí z hloubení jam a třídění těžby. Místy jsou popeloviny z lokálních 

kotelen.  

Haldy jsou dnes v lese a jejich stáří více než 100 let jim dalo šanci splynout s okolní 

krajinou, takže se těžko rozeznávají bývalé hranice hald a odlišnosti. Jsou součástí 

okolních remízků a výsadby okolo komunikací. V porostu dominuje akát – trnovník bílý 

(Robinia pseudoacacia), dále bez černý (Sambucus nigra), bříza (Betula pendula), růže 

šípková (Rosa canina) 

Na těchto haldách je zjištěno 35 druhů ptáků a 2 druhy savců. Zjištěno bylo na 

30 druhů motýlů. 

 

Obr. 34 Lok. č. 31 Teplák, pohled na východní nerekultivovanou část haldy (Volf, 

2005) 

Další 2 haldy po bývalých dolech jsou odděleny polem a obě jsou spojeny 

remízkem (obr. 35). Haldy byly sypány ve druhé polovině 19. století. Složení hald je 

obdobné jako u předchozích. U kraje haldy je ještě patrný násep, kterým bylo drážní 

těleso železniční vlečky tehdejší Buštěhradské dráhy. 



53 
 

Na haldách bylo zaznamenáno na 30 druhů ptáků a 29 druhů motýlů. Rostlin je nejvíce 

zastoupena, jako na ostatních haldách bříza (Betula pendula). Vzhledem k členitosti 

reliéfu krajiny je na stráních růže šípková (Rosa canina), trnka obecná (Primus spinosa) 

a bez černý (Sambucus nigra). Jedná se typický případ kotonového efektu, 

s promítnutím druhů rostlin i živočichů z okolních stanovišť. 

Jak už bylo výše uvedeno, tyto bývalé haldy jsou součástí okolní krajiny a 

vzájemně se doplňují a jsou velmi cenné pro ekologickou stabilitu v této lokalitě. 

 

Obr. 35 Lok. č. 29 Vítek, halda je významným ostrůvkem biodiverzity  

v zemědělské krajině (Přikryl, 2005) 

Poslední malou haldou z této oblasti, která leží cca 1 km od předešlých, je halda 

bývalého dolu Ludmila (obr. 36). Důl nebyl dlouho provozován a spíše byl používán až 

do poloviny min století jako výdušná, větrací jáma. Leží na rozhraní lesa v jižní části a 

pole v severní části. J osídlena náletovou vegetací, nejvíce bříza (Betula pendula), 

modřín opadavý (Larix decidua), bez černý (Sambucus nigra). Dále je zaznamenáno 8 

druhů motýlů a 13 druhů ptáků. Lokalita tvoří funkční ekoton (Přikryl, 2005). 
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Obr. 36 Lok. č. 24 Ludmilin důl, halda je po urovnání stěží poznatelná. V kontaktu 

s rozsáhlými plochami polí však plní úlohu poměrně cenného remízu (Přikryl, 2005) 

V této oblasti, mezi obcemi Dubí, Vrapice a Cvrčovice, kde v podstatě začínala 

hornická historie Kladenska. Zřejmě ne náhodou organizuje „Klub přátel hornických 

tradic- Kladno“ naučné stezky pro občany a mládež. 

Žáci devátých tříd Základní školy právě nedávno absolvovali tuto naučnou 

exkurzi po místech počátků historie hornictví na Kladně. Právě v prostoru bývalého 

dolu a jeho haldě exkurze končila. Uskutečnila se pod vedením a výkladem člena 

redakční rady Hornického zpravodaje, který vydává Klub přátel hornických tradic, 

bývalého horníka, dnes důchodce, pana Jaroslava Grubnera. 

Vše počalo na místech, kde podle historických pramenů bylo poprvé na území 

dnešního Kladna (ovšem tehdy na Buštěhradském panství) nalezen výchoz uhelné 

podpovrchové uhelné sloje. V této Vrapicko - Cvrčovické oblasti na prostoru několika 

čtverečních kilometrů pak začalo kutání uhlí budováním malých štol do hloubky cca 20 

metrů. Jde o prostor východně od města Kladna a pozdějšímu nálezu mocné uhelné 

sloje, blíže ke středu města.  Po několik desetiletí zůstávala základem sloj o mocnosti 

1,5 – 1,8 metru. Hlavní uhelná sloj, objevená o několik desetiletí později se totiž 

západním směrem sklání až do hloubky 640 metrů (Grubner, 2007). 
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3 Praktická část 
Praktická část je rozdělena na dvě části. První částí je vlastní výzkum zahrnující 

dotazníkové šetření určené pro žáky 9. tříd základní školy a jeho vyhodnocení. Dále 

ověření hypotetických úvah, které se vztahují ke znalostnímu dotazníkovému šetření. 

Druhou částí je výukový projekt, který byl sestaven a zařazen do výuky na základě 

výsledků znalostního dotazníkového šetření a je prostředkem k dosažení a splnění cíle 

diplomové práce. Hlavní součástí projektu je metodika tvorby projektu a jeho následné 

ověření. 

Účastníci dotazníkového šetření znalostí, Základní škola Ukrajinská, Kladno - 

Kročehlavy, Základní škola Norská, Kladno – Kročehlavy (tabulka č. 5). 

Základní škola, 

Ukrajinská,  

Základní škola, Norská Počet žáků 

9. A  24 

9. B  17 

 9. A 25 

celkem  66 

        Tabulka č. 5 Přehled účastníků znalostního dotazníkového šetření: 

3. 1 Zjištění znalostí žáků pomocí dotazníkového šetření  

3. 1. 1 Metoda šetření pomocí dotazníku 

K tomuto účelu byl zpracován dotazník k ověření znalostí žáků, jehož obsah má 

pomoci k získání poznatků o znalostech žáků v tomto případě tří devátých tříd dvou 

základních škol největšího kladenského sídliště v Kročehlavech, ZŠ Ukrajinská a  ŠZ 

Norská.  Byl rozdělen na tři části - viz níže. 
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3. 1. 1. 1 Dotazníkové šetření znalostí žáků ZŠ 

Dotazník je rozdělen do tří částí: 

A) Vznik uhelných ložisek v oblasti kladenské pánve 

B) Nález černého uhlí a vliv jeho těžby na industrializaci a rozvoj města Kladna 

C) Pozůstatky důlní činnosti, problematika hald, jejich vliv na přírodní a životní   

     podmínky Kladenska 

Správná je vždy jedna odpověď. 

 

Část A: 

1) Ložiska černého uhlí v kladenské pánvi se vytvořila: 

a) ve třetihorách, 

b) na konci prvohor, 

c) na počátku druhohor. 

 

2) Na dnešním území města Kladna se tehdy rozprostíralo: 

a) moře, 

b) jezero, 

c) poušť. 

 

3) Dokladem o existenci tehdejší flóry a fauny jsou: 

a) zkameněliny rostlin a živočichů – fosilie, 

b) nánosy sedimentárních (uložených) hornin, 

c) nerosty. 

 

4) Černé uhlí vzniklo: 

a) vulkanickou činností, 

b) nahromaděním bohatých nánosů rostlinného materiálu, 

c) přeměnou stávajících hornin. 

 

5) Podle geologického stáří je nejstarší: 

a) hnědé uhlí, 

b) rašelina, 

c) černé uhlí. 
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6) Z chemie víte, že kvalita uhlí závisí na množství uhlíku v hornině. 

Jak se nazývá uhlí nejvyšší kvality: 

a) uhlí černé, 

b) koksovatelné uhlí, 

c) antracit. 

 

Část B: 

7) Ložiska černého uhlí na území dnešního města Kladna byla objevena: 

a) v polovině 18. století, 

b) v polovině 19. století, 

c) v 17. století. 

 

8) Počátky těžební činnosti na Kladensku připomíná: 

a) důl Mayrau, 

b) památník Váňův kámen, 

c) železniční vlečky. 

 

9) Těžba uhlí ovlivnila také dopravu. Do r. 1856 funkční koněspřežná železnice 

byla nahrazována parní. První parní spojení s hlavní tratí C. k. Rakousko – 

Uherska byla: 

a) z Kladna – do Prahy, 

b) z Kladna – přes Dubí – do Kralup, 

c) z Kladna – do Slaného. 

 

10) Objevení a zprůmyslnění těžby černého uhlí se stalo předpokladem pro rozvoj 

dalšího průmyslu.  V polovině 19. století vznikl na Kladensku: 

a) hutní závod na výrobu železa a později oceli, 

b) kabelovna (závod na výrobu kabelů), 

c) závod na výrobu panelů. 

 

11) Ve starších částech města Kladna, ale i v okolních obcích, jsou připomínkou  

hornické činnosti: 

a) hornické hospůdky, 

b) hornické kolonie (tehdy jednoduché bydlení pro část zaměstnanců), 
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c) názvy ulic.  

 

12) Kladno bylo povýšeno na město v roce: 

a) 1800, 

b) 1870, 

c) 1910. 

 

13) Těžba uhlí, vznik průmyslu a navazujících oborů způsobily nárůst počtu 

obyvatel. V současnosti má Kladno: 

a) 70 tisíc obyvatel, 

b) 50 tisíc obyvatel, 

c) 90 tisíc obyvatel, 

 

Část C: 

14) Těžba uhlí v kladenské pánvi byla ukončena v roce: 

a) 1990, 

b) 2002, 

c) 2010. 

 

15) Těžbu uhlí dnes na Kladensku připomínají: 

a) haldy a zbývající těžní věže, 

b) chladící věže, 

c) průmyslové haly. 

 

16) Odvaly, připomínající těžební činnost jsou „osidlovány“ hlavně: 

a) náletovou vegetací ze sousedních porostů,  

b) mechy a kapradinami, 

c) ovocnými stromy. 

 

 

17) Nejčastější dřeviny v porostu hald jsou: 

a) buky, 

b) břízy, 

c) akáty. 
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18) Haldy osidlují i často vzácně se vyskytující zástupci fauny. Nejčastěji jsou to: 

a) rozmanité druhy motýlů, obojživelníků a ptáků, 

b) lovná zvěř, 

c) sladkovodní ryby. 

 

19) V uloženém materiálu hald lze nalézt:                

a) staré nástroje, 

b) zkameněliny rostlin a různé minerály, 

c) části důlních strojů a zařízení. 

 

20) Největším problémem hald je v současnosti: 

a) velké množství divoce rostoucích rostlin, 

b) neřízené ukládání odpadů (divoké skládky), 

c) minimální pohyb lidí po haldách. 
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3. 1. 2 Hypotézy výzkumu   

V rámci dotazníkového šetření bylo předpokládáno, že u první skupiny otázek „části 

A“, která obsahuje otázky související se vznikem uhelných ložisek v oblasti kladenské 

pánve, využijí respondenti znalosti získané v odborných předmětech, chemii a 

přírodopisu z učiva základní školy. 

H1 – Na otázky č. 1 - (Kdy se vytvořila ložiska černého uhlí v kladenské pánvi?),  č. 3 - 

(Dokladem o tehdejší fauně a floře jsou?), č. 4 - (Černé uhlí vzniklo), č. 5 - (Které uhlí 

je podle geologického stáří nejstarší?), č. 6 – (Jak se nazývá uhlí nejvyšší kvality?), by 

mělo odpovědět správně vzhledem k výuce biologii a chemii více než 70 % 

respondentů. 

H2 - Pouze otázka č. 2 – (Na dnešním území města Kladna se tehdy rozprostíralo) 

vyžaduje znalosti regionálního charakteru a tak správně odpoví více než 50 % 

respondentů. 

Druhá skupina otázek je tematicky zaměřena na historii města a okolí. Otázky vyžadují 

základní znalosti o historii města Kladna a alespoň orientační přehled o industrializaci 

Kladenska. 

H3 -  Z tohoto pohledu se jeví jako nejsnazší otázky č. 7 – (Ložiska černého uhlí na 

území dnešního města Kladna byla objevena), č. 8 – (Počátky těžební činnosti na 

Kladensku připomíná), č. 10 – (Objevení a zprůmyslnění těžby černého uhlí se stalo 

předpokladem pro rozvoj dalšího průmyslu. V polovině 19. století vznikl na Kladensku) 

a č. 13. – (Jaký je současný počet obyvatel města Kladna). Předpokladem je správné 

zodpovězení těchto otázek více než 70 % respondentů, vzhledem k tomu, že jde o 

veřejně známé skutečnosti mnohokrát publikované i v sdělovacích prostředcích a 

probírané v hodinách občanské výchovy.  

H4 – Zbylé otázky č. 9 – (První parní spojení s hlavní tratí C. k. Rakouska – Uherska 

byla), č. 11 – (Ve starších částech města Kladna, ale i v okolních obcích jsou 

připomínkou hornické činnosti) a č. 12 - (Kladno bylo povýšeno na město v roce) mají 

předpoklad správné odpovědi méně než 50%, s ohledem na potřebu podrobnějších 

znalostí z historie zmiňovaného období. 

Třetí skupina otázek předpokládá alespoň rámcový přehled o ekologických problémech 

po skončení těžby uhlí a znalosti z předmětu biologie. 
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H5 -  kromě, otázek č. 14 a 15, jsou předpokladem ke správné odpovědi určité znalosti 

z předmětů biologie a základní informace o ekologických problémech řešení pozůstatků 

intensivní těžby uhlí. U otázky č. 14, jako o významném mezníku – (ukončení dobývání 

uhlí na Kladně), přesto, že jde o letopočty nedávné, si mohou žáci plést význam 

ostatních dat a tak je předpokládáno správné zodpovězení méně než 50%respondentů. 

Další otázka č. 15 – (Těžbu uhlí dnes na Kladensku připomínají), by měla být snadnější, 

když si uvědomíme, že se v tomto prostoru prakticky stále pohybujeme. Předpoklad 

správné odpovědi je více než 80%. 

H6 -  Otázky č. 16 – (Odvaly, připomínající těžební činnost jsou „osídlovány“ hlavně), 

č. 17 – (Nejčastější dřeviny v podrostu hald jsou), č. 18 – (Haldy osidlují i často vzácně 

se vyskytující zástupci fauny. Nejčastěji jsou to), č. 19 – (V uloženém materiálu hald lze 

nalézt) a č. 20 – (Největším problémem hald je v současnosti) předpokládají základní 

znalosti o haldách, jejich problémech, způsobech řešení a hlavně o chování obyvatel 

k těmto lokalitám, ať běžných občanů, zvláště pak těch, kteří je vlastní nebo 

obhospodařují. Správné odpovědi u těchto otázek jsou očekávány více než 40 a méně 

než 60 %.  

3. 1. 3 Vyhodnocení šetření znalostí pomocí dotazníku  

Dotazníkového šetření znalostí žáků základních škol se zúčastnilo 66 žáků tří 9. 

tříd ze dvou základních škol, kladenského sídliště, uvedených v tabulce účastníků 

výzkumného dotazníkového šetření viz výše. K vyplnění dotazníku měli žáci k disposici 

cca 20 minut. Tedy na každou otázku jednu minutu. Vzhledem ke krátkosti většiny 

otázek, měli k rozmyšlení a označení odpovědi minimálně 30 – 45 vteřin. V otázkách 

nejsou žádné výpočty ani potřeba doprovodných operací. K odpovědím žáci mohli 

většinou využít získané znalosti ve škole a jen k několika otázkám byly potřebné 

znalosti z veřejně známých publikací.           
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3. 1. 3. 1 První skupina otázek A 

Otázka č. 1 - Ložiska černého uhlí v kladenské pánvi se vytvořila: 

Tabulka č. 6 - vyhodnocení otázky č. 1 

 Odpověď a Odpověď b Odpověď c celkem 

Počet  29 18 19 66 

% 44 27 29  

    Graf 1 - vyhodnocení otázky č. 1    
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Správná odpověď: na konci prvohor – b 

Je zřejmé, že otázka nebyla většinou žáků správně zodpovězena. Nejvíce respondentů 

29 (44%) uvedlo odpověď a (ve třetihorách), 19 (29%) respondentů uvedlo odpověď c 

(na počátku druhohor). Správnou odpověď, tedy b, označilo 18 (27%) respondentů. 

Předpoklad správné odpovědi byl cca 70 %. Odpověděli všichni respondenti. 
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Otázka č. 2 - Na dnešním území města Kladna se tehdy rozprostíralo: 

Tabulka č. 7 - vyhodnocení otázky č. 2 

 Odpověď a Odpověď b Odpověď c celkem 

Počet  21 40 3 64 

% 33 62 5  

        Graf 2 - vyhodnocení otázky č. 2  
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       Správná odpověď: jezero – b 

Tato otázka byla, téměř podle předpokladů, zodpovězena správně čili odpověď b – 

(jezero) 40 (62%) respondenty. 21 (33%) respondentů uvedlo odpověď a, (tedy moře), 

zřejmě ovlivněno obecným poznáním a neuvážili specifičnost Kladenské uhelné pánve. 

Odpověď c uvedli 3 (5%) respondenti – bez komentáře. Neodpověděli 2 respondenti.   
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Otázka č. 3 - Dokladem o existenci tehdejší flóry a fauny jsou: 

Tabulka č. 8 - vyhodnocení otázky č. 3 

 Odpověď a Odpověď b Odpověď c celkem 

Počet  37 18 10 65 

% 57 28 15  

    Graf 3 - vyhodnocení otázky č. 3 
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       Správná odpověď: zkameněliny rostlin a živočichů – fosilie, - a 

Správnou odpověď a – (zkameněliny rostlin a živočichů – fosilie), uvedlo 37 (57%) 

respondentů. Odpověď b – (nánosy sedimentárních (uložených) hornin), uvedlo 18 

(28%) respondentů. 10 (15%) respondentů uvedlo c – (nerosty). Počet správných 

odpovědí byl v tomto případě vyšší než předpoklad. Neodpověděl 1 respondent. 

 

 

 

 



65 
 

Otázka č. 4 -  Černé uhlí vzniklo: 

 

Tabulka č. 9 - vyhodnocení otázky č. 4 

 

 Odpověď a Odpověď b Odpověď c celkem 

Počet  20 26 20 66 

% 30 40 30  

 

 

       Graf 4 - vyhodnocení otázky č. 4 
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       Správná odpověď: nahromaděním bohatých nánosů rostlinného materiálu,- b 

 

 

Zajímavý stav odpovědí c a a po 20 (30%) respondentech nebyl správný. Zvláště 

označení odpovědi a –(vulkanickou činností) je pozoruhodné. (40%) 26 respondentů 

správně odpovědělo b –(nahromaděním bohatých nánosů rostlinného materiálu), což je 

o 10 % méně než se předpokládalo. 
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Otázka č. 5 - Podle geologického stáří je nejstarší: 

 

Tabulka č. 10 - vyhodnocení otázky č. 5 

 

 

 Odpověď a Odpověď b Odpověď c celkem 

Počet  14 30 21 65 

% 22 46 32  

 

 

          Graf 5 - vyhodnocení otázky č. 5 
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       Správná odpověď: černé uhlí – c  

 

V této páté otázce až překvapivě 30 (46%) respondentů, téměř polovina, uvedlo tu 

nejnepravděpodobnější odpověď b – (rašelina). Odpověď a – (hnědé uhlí) označilo 14 

(22%) respondentů. Správnou odpověď c – (černé uhlí) označilo 21 (32%) respondentů. 

To je zhruba polovina odpovědí podle předpokladu (70%). Neodpověděl 1 respondent.  
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Otázka č. 6 -  Z chemie víte, že kvalita uhlí závisí na množství uhlíku v hornině. 

Jak se nazývá uhlí nejvyšší kvality: 

 

 

Tabulka č. 11 - vyhodnocení otázky č. 6 

 

 

 Odpověď a Odpověď b Odpověď c celkem 

Počet  32 8 23 63 

% 50 13 37  

 

 

        Graf 6 - vyhodnocení otázky č. 6 
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Správná odpověď: antracit – c     

     

Nejvíce odpovědí bylo označeno pod písmenem a – (černé uhlí). Tu označilo 32 (50%) 

respondentů. Odpověď b – (koksovatelné uhlí), označilo 8 (13%) respondentů. 

Správnou odpověď c – (antracit) označilo 23 (37%) respondentů to je také pouze 

polovina oproti předpokladu. Neodpověděli 3 respondenti.  
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2. 1. 3. 2 Druhá skupina otázek B 

 

Otázka č. 7 -  Ložiska černého uhlí na území dnešního města Kladna byla 

objevena: 

 

Tabulka č. 12 - vyhodnocení otázky č. 7 

 

 Odpověď a Odpověď b Odpověď c celkem 

Počet  30 21 12 63 

% 48 33 19  

 

 

        Graf 7 - vyhodnocení otázky č. 7 
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Správná odpověď: v polovině 18. století – a 

 

Odpovědi na tuto otázku byly zřejmě ovlivněny různými diskusemi a údaji z historie 

hornictví na Kladně. Odpovědi označené jako b- 21 (33%) respondenty vycházely 

zřejmě z termínu průmyslového boomu a jeho počátku (v polovině 19. století). 

Odpověď c – (v 17. století) byla zřejmě spojována s kutáním výchozů uhlí ve vesnicích 

nedaleko Kladna. Správná odpověď, a – (v polovině 18. století), byla označena 30 

(48%) respondenty. Předpoklad byl ovšem vyšší. 
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Otázka č. 8 -  Počátky těžební činnosti na Kladensku připomíná: 

 

Tabulka č. 13 - vyhodnocení otázky č. 8 

 

 Odpověď a Odpověď b Odpověď c celkem 

Počet  25 29 9 63 

% 40 46 14  

 

 

         Graf 8 - vyhodnocení otázky č. 8 
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Správná odpověď: památník Váňův kámen – b  

 

Nejméně pravděpodobnou odpověď c, tedy (železniční vlečky), označilo 9 (14%) 

respondentů. Dále 25 (40%) jich označilo odpověď a – (důl Mayrau), zřejmě proto, že je 

známé muzeum na této bývalé šachtě. Správnou odpověď b – (památník Váňův kámen), 

označilo nejvíce respondentů 29 (46%), avšak předpoklad byl 70%. Žádnou odpověď na 

tuto otázku neoznačili 3 respondenti. 
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Otázka č. 9 - Těžba uhlí ovlivnila také dopravu. Do r. 1856 funkční koněspřežná 

železnice byla nahrazována parní. První parní spojení s hlavní tratí C. k. 

Rakousko – Uherska byla: 

 

Tabulka č. 14 - vyhodnocení otázky č. 9 

 

 Odpověď a Odpověď b Odpověď c celkem 

Počet  19 23 21 63 

% 30 37 33  

 

 

     Graf 9 - vyhodnocení otázky č. 9 
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Správná odpověď: z Kladna-Dubí  - do Kralup b 

 

Ze tří možností si správnou odpověď b – (z Kladna-Dubí – do Kralup) vybralo 23 

(37%) respondentů oproti předpokladu (50%) je to méně. Druhý nejvyšší počet 21 

(33%), označilo odpověď c, (z Kladna - do Slaného). Kde dosud nikdy žádná přímá trať 

neexistovala. Odpověď a – (z Kladna – do Prahy), označilo 19 (30%) respondentů, 

zřejmě k významu trati v dnešní době. 
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Otázka č. 10 - Objevení a zprůmyslnění těžby černého uhlí se stalo předpokladem 

pro rozvoj dalšího průmyslu.  V polovině 19. století vznikl na Kladensku: 

 

Tabulka č. 15 - vyhodnocení otázky č. 10 

 

 Odpověď a Odpověď b Odpověď c celkem 

Počet  55 7 2 64 

% 86 11 3  

 

 

        Graf 10 - vyhodnocení otázky č. 10 
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Správná odpověď: hutní závod na výrobu železa a později oceli – a 

 

Správnou odpověď označilo 55 (86%) respondentů, tedy odpověď a. Bylo to více oproti 

předpokladům. Odpověď b – (kabelovna), označilo 7 (11%) respondentů, zřejmě 

v podvědomí stálé existence závodu. Pouze 2 (3%) respondenti označili odpověď c – 

(závod na výrobu panelů). Neodpověděli 2 respondenti. 
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Otázka č. 11 - Ve starších částech města Kladna, ale i v okolních obcích jsou 

připomínkou hornické činnosti: 

 

Tabulka č. 16 - vyhodnocení otázky č. 11 

 

 Odpověď a Odpověď b Odpověď c celkem 

Počet  10 25 30 65 

% 15 38 47  

 

 

 

        Graf 11- vyhodnocení otázky č. 11 
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Správná odpověď: hornické kolonie – b   

 

Nejčastěji byla označena odpověď – c  - (názvy ulic) 30 (47%) respondenty. Správnou 

odpověď b – (hornické kolonie) označilo 25 (38%) respondentů, asi pod vlivem jejich 

života v nových sídlištích, postavených v šedesátých a sedmdesátých letech. Jen 10 

(15%) respondentů označilo odpověď – a, (hornické hospůdky), jejichž pamětníky 

mohou dnes být zřejmě jen jejich prarodiče. 1 respondent neoznačil žádnou odpověď.   
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Otázka č. 12 -  Kladno bylo povýšeno na město v roce: 

 

Tabulka č. 17 - vyhodnocení otázky č. 12 

 

 Odpověď a Odpověď b Odpověď c celkem 

Počet  3 45 17 65 

% 5 69 26  

 

 

 

             Graf 12 - vyhodnocení otázky č. 12 
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Správná odpověď:  1870 – b  

 

Správnou odpověď – b (1870) označilo 45 (69%) respondentů. Tedy mnohem více než 

bylo očekáváno. Nejméně pravděpodobnou odpověď a – (1800), označili pouze 3 (5%) 

respondenti. Zajímavá je odpověď c, kterou označilo 17 (26%) respondentů, aniž by 

byla známa nějaká významná událost ve městě, která by (rok 1910) nabízela. 
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Otázka č. 13 -  Těžba uhlí, vznik průmyslu a navazujících oborů způsobily nárůst 

počtu obyvatel. V současnosti má Kladno: 

 

Tabulka č. 18 - vyhodnocení otázky č. 13 

 

 Odpověď a Odpověď b Odpověď c celkem 

Počet  44 12 9 65 

% 68 18 14  

 

 

 

             Graf 13 - vyhodnocení otázky č. 13 
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Správná odpověď:  70 tisíc obyvatel – a  

 

Nejméně respondentů 9 (14%) označilo odpověď c – (90 tisíc obyvatel). Odpověď b – 

(50 tisíc obyvatel), označilo 12 (18%) respondentů. Správnou odpověď a – (70 tisíc 

obyvatel), označilo 44 (68%), tedy téměř podle předpokladů. Jeden respondent neuvedl 

žádnou odpověď.  
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2. 1. 3. 3 Třetí skupina otázek C 

 

Otázka č. 14 - Těžba uhlí v kladenské pánvi byla ukončena v roce: 

 

Tabulka19 - vyhodnocení otázky č. 14 

 

 Odpověď a Odpověď b Odpověď c celkem 

Počet  31 33 1 65 

% 48 50 2  

 

  

                  Graf 14 - vyhodnocení otázky č. 14 
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Správná odpověď: v roce 2002 – b     

 

Pouze jeden respondent (2%), uvedl odpověď c – (rok 2010). Druhé dvě otázky byly 

označeny téměř stejným počtem respondentů. Odpověď a – (rok 1990), byla zřejmě 

vnuknuta v souvislosti s jinými událostmi, která byla označena 31 (48%) respondentem. 

Správnou odpověď b – (rok 2002), označilo nejvíce respondentů 33 (50%). Jedna 

odpověď nebyla označena. 
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Otázka č. 15 -  Těžbu uhlí dnes na Kladensku připomínají: 

 

Tabulka č. 20 - vyhodnocení otázky č. 15 

 

 Odpověď a Odpověď b Odpověď c celkem 

Počet  32 7 26 65 

% 49 11 40  

 

   

               Graf 15 - vyhodnocení otázky č. 15 
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Správná odpověď: haldy a zbývající těžní věže - a  

 

Správná odpověď – a, byla označena 32 (49%) respondenty. Odpověď zdaleka 

nedosáhla předpokládaných 80%. 26 (40%) respondentů označilo odpověď c – 

(průmyslové haly). Haly sice v mnoha případech zůstaly, byly ale upraveny a jsou 

užívány k jiným účelům. Odpověď b – (chladící věže) označilo 7 (11%) respondentů. 

Jednou nebyla označena žádná odpověď.   
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Otázka č. 16 - Odvaly, připomínající těžební činnost jsou „osidlovány“ hlavně: 

 

 

Tabulka č. 21 - vyhodnocení otázky č. 16 

 

 Odpověď a Odpověď b Odpověď c celkem 

Počet  29 29 7 65 

% 44 45 11  

 

   

 

                Graf 16 - vyhodnocení otázky č. 16 
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Správná odpověď: náletovou vegetací ze sousedních porostů – a  

 

Správnou odpověď – a, označilo 29 (44%) respondentů. Stejný počet 29 (45%) označil 

odpověď b – (mechy a kapradinami), kterážto odpověď je částečně akceptovatelná. 

Odpověď c  - (ovocnými stromy), označilo 7 (11%) respondentů. Žádnou odpověď 

neoznačil jeden respondent.  
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Otázka č. 17 - Nejčastější dřeviny v porostu hald jsou: 

 

 

Tabulka č. 22 - vyhodnocení otázky č. 17 

 

 Odpověď a Odpověď b Odpověď c celkem 

Počet  25 31 6 62 

% 40 50 10  

 

 

 

         Graf 17- vyhodnocení otázky č. 17 
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Správná odpověď: břízy – b  

 

Nejčastěji byla označena správná odpověď – b. Tu označil 31 (50%) respondent. 

Odpověď a – (buky), označilo 25 (40%) respondentů, zřejmě z poznatků o některých 

provedených rekultivacích, v nichž se vysazovaly buky. 6 (10%) respondentů označilo 

odpověď c – (akáty). Neoznačeny zůstaly 4 odpovědi. 
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Otázka č. 18 - Haldy osidlují i často vzácně se vyskytující zástupci fauny. Nejčastěji 

jsou to: 

 

 

Tabulka č. 23 - vyhodnocení otázky č. 18 

 

 Odpověď a Odpověď b Odpověď c celkem 

Počet  38 22 5 65 

% 58 34 8  

 

 

         Graf 18 - vyhodnocení otázky č. 18 
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          Správná odpověď: rozmanité druhy motýlů, obojživelníků a ptáků – a  

 

Správnou odpověď a, označilo 38 (58%) respondentů, 22 (34%) označilo odpověď b 

– (lovná zvěř). Odpověď c – (sladkovodní ryby), označilo 5 (8%) respondentů, která 

byla nejméně pravděpodobná. Žádnou odpověď neoznačil jeden respondent. 
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Otázka č. 19 - V uloženém materiálu hald lze nalézt:                

 

 

Tabulka č. 24 - vyhodnocení otázky č. 19 

 

 Odpověď a Odpověď b Odpověď c celkem 

Počet  5 22 35 62 

% 8 35 57  

 

  

                    Graf 19 - vyhodnocení otázky č. 19 
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Správná odpověď: zkameněliny rostlin a různé minerály – b  

 

Až překvapivě velký počet respondentů 35 (57%), označil odpověď c – (části strojů a 

zařízení), zřejmě z povědomí, že halda se rovná skládce nepotřebného. 5 (8%) označilo 

a – (staré nástroje). Správnou odpověď – b, označilo 22 (35%) respondentů. Žádnou 

odpověď neoznačili 4 respondenti. 
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Otázka č. 20 - Největším problémem hald je v současnosti: 

 

 

Tabulka č. 25 - vyhodnocení otázky č. 20 

 

 Odpověď a Odpověď b Odpověď c celkem 

Počet  7 46 8 61 

% 11 76 13  

 

      

 

                    Graf 20 - vyhodnocení otázky č. 20 
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 Správná odpověď: neřízené ukládání odpadů (divoké skládky) – b 

 

Druhá otázka dotazníku, která byla označena jako nejčastější, je správná odpověď b, 

kterou označilo 46 (76%) respondentů, je problémem kterékoliv haldy. Odpověď c – 

(minimální pohyb lidí), uvedlo 8 (13%) respondentů a 7 (11%) jich označilo odpověď a 

– (velké množství divoce rostoucích rostlin).    
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3. 1. 4 Porovnání výsledků s hypotetickými předpoklady šetření. 

Byť byly předpoklady logicky odhadnuty podle možností, které měli žáci ve 

studiu, či v dostupných veřejných informacích, lišily se odpovědi v některých případech 

značně. 

 První skupina otázek A, zaměřených na vznik uhelných ložisek, kvality 

uhlí. 

Hypotéza- H1 se nepotvrdila ihned u první otázky (Ložiska černého uhlí se 

v kladenské pánvi vytvořila) a jen 18 (27%) respondentů označilo správnou odpověď-b 

(na konci prvohor). U otázek 3 (Dokladem o tehdejší fauně a floře jsou) a 4 (Černé uhlí 

vzniklo) se odpovědi přiblížily předpokladu a žáci prokázali určité znalosti z předmětů 

vyučovaných ve škole. Naopak u otázek 5 (Které uhlí je podle geologického stáří 

nejstarší) a 6 (Jak se nazývá uhlí nejvyšší kvality) bylo ve výsledku dosaženo jen 

polovičního označení správné odpovědi. Znamená to, že žáci nevyužili znalosti 

z odborných předmětů biologie a chemie. 

Hypotéza H2 se potvrdila a otázka byla zodpovězena lépe. V otázce č. 2 

správnou odpověď b - (jezero), označilo 40 (62%) respondentů.  

 Druhá skupina otázek B, zaměřených na historii města a okolí. 

Hypotéza H3 se potvrdila z poloviny. Nejvyšší počet správných označení byl u 

otázky č. 10 (Jaký průmysl se rozvinul po objevení a zprůmyslnění černého uhlí), kde 

byla správně označena odpověď a (hutní závod na výrobu železa a oceli) 55 (86%) 

respondenty a u otázky č. 13 (Jaký počet obyvatel má v současné době Kladno), kde 

správnou odpověď a (70 tisíc) označili 44 (68%) respondenti. U otázek č. 7 (Ložiska 

černého uhlí na území dnešního města Kladna byla objevena) a č. 8 (Počátky těžební 

činnosti na Kladensku připomíná) se nepotvrdila hypotéza a správné odpovědi označilo 

méně než 50% respondentů. To bylo jistým překvapením, protože šlo o informace 

veřejně známé, často publikované v regionálních tiskovinách a probírané v hodinách 

občanské výchovy. 

Hypotéza H4 se potvrdila z části. Zajímavé je, že v otázce č. 12 (Kladno bylo 

povýšeno na město v roce) byla správná odpověď b - (rok 1870), která oproti 

předpokladu méně než 50%, byla označena 45 (69%) žáky. U zbylých dvou otázek č. 9 

(První parní spojení s hlavní tratí C. k. Rakousko – Uherska byla) a č. 11 (Ve starších 

částech města, ale i okolních obcích jsou připomínkou hornické činnosti) správné 

odpovědi potvrdily hypotézu, protože nedosáhly ani 40% a svědčí o absenci podrobnější 

informace o železnici, ale i přesto, že hornické kolonie, např. kladenský Podprůhon, 
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v části Bresson, v části Vrapice stále stojí, jsou obývány (po modernizacích), ale nejsou 

vnímány dětmi a mladými lidmi jako také pozůstatek hornické činnosti.   

 Třetí skupina otázek C, postihující některá řešení ekologických problémů 

po ukončené těžbě uhlí.  

Hypotéza H5 nepotvrdila se u otázky č. 15 (Těžbu uhlí dnes na Kladensku 

připomínají), když správnou odpověď a – (haldy a zbývající těžní věže) označilo jen 32 

(49%) žáků oproti předpokladu více než 80%, který vycházel z obecně známých 

informací a dostupných pohledů na krajinu. Naopak se potvrdila hypotéza u otázky č. 

14 – (Těžba uhlí v kladenské pánvi byla ukončena v roce)), správně odpovědělo 33 

(50%) respondentů, přesto, že se nabízela i jiná blízká data. 

Hypotéza H6 se nepotvrdila u otázky č. 20, - (Největším problémem hald je v 

současnosti), kde byl překvapivě vysoký počet správných odpovědí u 46 (76%) žáků. Je 

potěšující, protože signalizuje zájem mládeže, alespoň částečně, o ekologické problémy 

řešení pozůstatků důlní činnosti. U ostatních otázek, s výjimkou otázky č. 18 (Kteří 

zástupci fauny osidlují nejčastěji haldy), kdy se správná odpověď přiblížila k horní 

hranici předpokladu tj. 60%, se ostatní odpovědi dosahovaly méně než 50%, čili ve 

spodní polovině předpokladu. Z hodnocení vyplývá, že žáci i přesto, že se jedná o žáky 

základní školy narozené nejdříve v roce 2000, tedy kdy rozhodně nemohli být svědky 

událostí, které doprovázely, tento, pro město Kladno ne zrovna příjemný vývoj, 

prokázali svými znalostmi v mnoha případech i zájem o historii a hlavně o budoucnost 

města, okolí, ale i svoji budoucnost, byť daný svým věkem. 
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3. 2 Výukový projekt 

 Hlavním cílem projektového vyučování je propojení poznatků z různých oblastí, 

je spojením běžné reality s učením. Jedná se o nejkomplexnější vyučovací metodu, 

která dává možnost překlenout roztříštěnost poznatků a odtrženost výuku od reality 

života. Hlavním znakem projektového vyučování je podíl žáků na projektu od jeho 

plánování, přes realizaci až po vytvoření konkrétního výstupu z projektu a 

zprostředkování svých znalostí a zkušeností ostatním. Žáci vědomosti využijí ke 

zpracování konkrétního výstupu, ale učí se zpracované informace prezentovat a 

obhajovat před okolím. Je důležité, aby se do projektu zapojili aktivně všichni 

zúčastnění žáci, rozsah jejich zapojení do projektu by měl vycházet z jejich možností, 

z toho vyplývá, že ne všichni žáci se musí zapojit stejnou měrou, ale jejich pracovní 

nasazení by mělo být maximální. Je důležité, aby projekt obsahoval činnost ve 

skupinách i individuální. Za úspěšnou realizaci, mají odpovědnost všichni žáci, každý 

za určitý úkol. Výstup z projektu je hmatatelný, žáci vidí, že něco konkrétního vytvořili 

a to je motivuje k práci, vidí smysl své práce. Postupnými kroky se přibližují k cíli, 

který je hmatatelný. Závěrečnou částí projektu je důležitá reflexe a sebereflexe kdy by 

žáci měli shrnout, co se naučili, jak se jim pracovalo, co se povedlo a co ne a proč 

(Tomková, Kašová 2009). 

3. 2. 1 Metodika výukového projektu 

Téma: Přírodou po stopách hornické činnosti 

Cílová skupina: žáci 9. ročníku základní školy 

Typ projektu: střednědobý (tři týdny) 

Cíle projektu: 

Podnítit zájem žáků o problematiku životního prostředí ve svém okolí. 

Naučit žáky citlivému přístupu k přírodě. 

Prostřednictvím exkurzí seznámit žáky s tváří industriální krajiny, možnostmi její 

rekultivace a revitalizace, industriální pamětí Kladenska, principy sukcese, faunou a 

florou hald, geologickým složením hald a možnostmi úhlu pohledu na postindustriální 

krajinu. Přiblížit hornickou historii kamenouhelného revíru. 

Naučit žáky zpracovat a prezentovat informace. 
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Rozvíjené klíčové kompetence: 

Kompetence k učení a řešení problémů – žáci vyhledají a utřídí informace, samostatně 

pozorují, porovnají získané výsledky. Využijí získané vědomosti a dovednosti, 

prakticky ověří správnost řešení problému. 

Kompetence komunikativní – žáci se orientují v terénu, využijí informační prostředky 

k řešení zadaných úkolů. Vyjádří své myšlenky a názory v písemné i ústní podobě, 

využijí různých zdrojů informací. 

Kompetence sociální a personální – žáci spolupracují s ostatními žáky ve skupině, 

přispívají k diskuzi. 

Kompetence občanské – žáci se orientují v základních ekologických a 

environmentálních souvislostech. 

Kompetence pracovní – žáci se chovají podle zásad bezpečnosti a dodržují vymezená 

pravidla (RVP ZV, 2007). 

Realizovaná průřezová témata: 

Environmentální výchova – lidské aktivity a problémy životního prostředí, základní 

podmínky života, vztah člověka k prostředí. 

Osobnostní a sociální výchova – rozvoj schopností poznávání, kooperace a kompetice, 

řešení problémů a rozhodovací dovednosti (RVP ZV 2007) 

Vazby na předměty: 

Přírodopis, dějepis, fyzika, chemie, informatika, zeměpis, výtvarná výchova 

Zařazení do výuky: 

Přírodopis, přírodovědný seminář, část- výtvarná výchova 

Očekávané výstupy: 

Pracovní listy 

Komentovaná prezentace s informacemi a fotografiemi z realizované naučné 

stezky po zaniklých dolech 

Informační panel seznamující žáky s tváří krajiny Kladenska po ukončení těžby uhlí 
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Výtvarný návrh na využití haldy 

3. 2. 2 Realizace projektu 

Projekt byl naplánovaný do tří týdnů. V prvním týdnu byl projekt realizován ve 

dvou hodinách přírodopisu, dále proběhla jednodenní exkurze naučnou stezkou po 

zaniklých dolech. Ve druhém týdnu byla realizována prohlídka hornického skanzenu 

Mayrau. Dále projekt probíhal ve dvou hodinách přírodopisu. Třetí týden ve dvou 

hodinách výtvarné výchovy a jedné hodině přírodopisu. 

3. 2. 2. 1 Harmonogram projektu  

1. týden 

1. hodina – Přírodopis 

Seznámení žáků s průběhem a náplní projektu. 

Zadání instrukcí k úkolům, které budou z jednotlivých částí projektu vyplývat. 

Rozdělení žáků do skupin. 

Zadání pomůcek pro skupiny a jednotlivce. 

Poučení o bezpečném chování během projektu. 

Stručná motivační prezentace vyučující k tématu projektu. 

 

Jednodenní exkurze č. 1 

Exkurze lesními cestami po zaniklých dolech na Kladensku. 

DÚ: z vlastních fotografií a získaných informací jednotlivé skupiny zhotoví prezentaci. 

Pomůcky: každý blok a psací potřeby, fotoaparát do skupiny. 

 

2. hodina – Přírodopis 

 

Žáci po jednotlivých skupinách představí své prezentace. 

Jednotlivé prezentace žáci zhodnotí z hlediska správnosti informací, úrovně provedení a 

prezentování. Zhodnotí podíl práce svůj i jednotlivých členů skupiny. 
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2. týden 

 

Jednodenní exkurze č. 2 

Exkurze do Hornického skanzenu Mayrau – prohlídka celého areálu a naučné stezky 

haldy Mayrau – žáci vyplňují pracovní listy, zapisují informace. 

 

3. a 4. hodina Přírodopis 

Kontrola vyplněných pracovních listů. 

Ve skupinách tvorba informačních panelů, které budou vystaveny ve školní hale a 

budou seznamovat žáky školy s tváří industriální krajiny Kladenska, s faunou, florou, 

geologií a historií hald. 

 

3. týden 

 

5. a 6. hodina Výtvarná výchova 

Žáci různými výtvarnými technikami nakreslí svůj návrh na využití haldy. Pracují 

samostatně nebo ve dvojicích. 

 

7. hodina – Přírodopis  

Vystavení informačních panelů na hale školy. 

Vystavení výtvarných návrhů na využití haldy na nástěnku v učebně  

přírodopisu. 

Zhodnocení projektu jako celku, kterého se zúčastní všichni žáci, hodnocení bude 

písemné, formou odpovědí na otázky vyučující. Dále proběhne hodnocení práce členů 

jednotlivých skupin, každý ve skupině provede zhodnocení své práce na projektu i 

zhodnocení práce celé skupiny, hodnocení proběhne ústní formou. Na závěr průběh 

projektu a práci jednotlivých skupin zhodnotí vyučující.  

V závěru hodiny proběhne ověření znalostí žáků, které získali během celého projektu. 

Žáci vyplní pro srovnání znovu znalostní dotazník, výsledky budou porovnány 

s dotazníkovým šetřením, které proběhlo před realizací projektu.  
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3. 2. 2. 2 Vlastní průběh a ověření projektu  

 

Název projektu: „Přírodou po stopách hornické činnosti na Kladensku“ 

Projekt byl realizován na základní škole v Kladně, je to velká sídlištní škola s počtem 

700 žáků. Projektu se zúčastnili žáci 9. ročníků, kteří mají v tematickém plánu 

přírodopisu zařazenu výuku ekologie. 

Projekt je to ročníkový, střednědobý, zařazený do přírodopisu a zčásti do výtvarné 

výchovy. Realizaci projektu předcházelo vytvoření plánu a časového harmonogramu 

projektu, tvorba potřebných výukových materiálů – úvodní výukové prezentace, tvorba 

pracovního listu, zajištění exkurzí. 

 

1. týden 

 

1. hodina (Přírodopis) 

Žáci byli seznámeni s cílem a náplní projektu, jeho přesným časovým rozvržením a 

způsobem realizace. Seznámili se podrobně s úkoly, které budou výstupem 

z jednotlivých částí projektu, s požadavky na jejich obsah, formu a způsob zpracování. 

Po té se sami rozdělili do čtyřčlenných skupin, ve kterých budou neměnně pracovat po 

celou dobu projektu. Zapsali si potřebné pomůcky, byli upozornění na vhodné oblečení 

a obuv na praktickou část projektu. Ve druhé části hodiny byl žákům smysl projektu 

představený úvodní prezentací. Závěr byl věnovaný poučení žáků o bezpečném chování 

a jednání, s důrazem na bezpečný pohyb v přírodě. 

Jednodenní exkurze č. 1 

Další částí projektu byla jednodenní exkurze, konala se druhý den projektu. Cílem 

exkurze byla naučná stezka po zaniklých dolech. Exkurze byla celodenní, na výchozí 

místo určení byla zajištěna doprava autobusem. 

Do míst, která jsou historií hornictví na Kladně označována jako prvopočátky nálezu 

černého uhlí a kutání mělkými štolami, zpočátku jako těžení „výchozů“ uhlí, do 

hloubky nejvýše 20 metrů. Na několika kilometrech čtverečních je možno ještě dnes 

spatřit torza minimálně 10 bývalých někde i důlních budov a určitě se seznámit se 
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stavem hald těchto bývalých dolů, které většinou patří do období 19. století a sto let jsou 

v ekonomickém klidu. 

Přírodovědná naučná stezka začíná v Kladně – Vrapicích u kostela sv. Mikuláše, 

prochází lesy v okolí Vrapic k okraji Kladna - Dubí a Brandýska a končí ve Cvrčovicích 

u vodního parku Čabárna. Je dlouhá 7 kilometrů a vede po lesních a polních cestách. 

Stezka přibližuje historii těžby uhlí v kladenské uhelné pánvi hlavně ve vrapické oblasti, 

která se nachází mezi obcemi Kladno – Vrapice a Brandýsek, Kladnem – Dubí a 

Cvrčovice. 

Na 14 stanovištích informuje o počátcích a následném vývoji důlní činnosti, kromě toho 

vede k výchozu hlavní kladenské uhelné sloje. Jedno neobvyklé zastavení, které 

nesouvisí s těžbou uhlí, je u paleontologické lokality Žraločí zuby, která je chráněnou 

přírodní památkou a je důkazem druhohorní fauny, nalézá se zde velké množství fosílií. 

Trasa je značena značkami v hornických barvách, černé a zelené, odbočky z hlavní trasy 

jsou celkem tři a označují je šipky. 

Na začátku exkurze si žáci zopakovali pravidla správného a bezpečného chování 

v přírodě. Prohlédli si informační tabuli (obr. 37), kde získali informace o trase stezky a 

dozvěděli se některá historická data týkající se počátků těžby uhlí.  

 
                 Obr. 37 Trasa naučné stezky (Krausová, 2015) 

Po té jsme se pod vedením pana průvodce -  bývalého horníka, vydali na cestu po 

naučné stezce. Procházeli jsme postupně všemi zastávkami. Na každém zastavení žáci 

kromě prostudování informačních tabulí, dostali stručný výklad. Nejdříve se seznámili 

s informacemi o první soukromé těžební společnosti v buštěhradském panství, druhá 

zastávka byla u paleontologické lokality Žraločí zuby, která není pozůstatkem důlní 
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činnosti, ale je chráněnou přírodní památkou pro bohatost na fosílie z období druhohor. 

Potom jsme procházeli místa jednotlivých bývalých důlních štol, které připomínají 

pouze jen zasypané jámy, porostlé malé haldy, které splynuly s okolní přírodou a 

cihlové sloupy s informační tabulkou (obr. 38). Prohlédli jsme si odkryv hlavní 

kladenské uhelné sloje (obr. 39).                                                            

                
   Obr. 38 Označení štoly (Krausová,          Obr. 39  Hlavní kladenská uhelná sloj 

   2015)                    Krausová, 2015) 

 

Během celé trasy bylo úkolem jednotlivých skupin zapisovat veškeré informace a 

pořizovat fotodokumentaci jednotlivých zastavení (obr. 40). Získaný materiál byl pro 

žáky výchozím pro vytvoření počítačové prezentace. 

Nemohu opomenout, že pro některé žáky, kteří jsou většinou zvyklí sedět v lavicích 

nebo u počítačů, bylo zdolání 7 kilometrové trasy velmi náročným fyzickým výkonem. 

Exkurze trvala asi pět hodin, končili jsme u vodního parku Čabárna, odtud jsme se 

dopravili ke škole opět autobusem. 
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          Obr. 40 Žáci 9. tříd na exkurzi po zaniklých dolech (Krausová, 2015) 

 2. hodina (Přírodopis) 

Jednotlivé skupiny představily své prezentace (obr. 41), které ostatní žáky seznamovali 

s historií těžby uhlí na Kladensku, se stavem starých hald, doplněné informacemi a 

fotografiemi, které získali během exkurze.  Všechny skupiny se svého úkolu zhostily 

velmi dobře a většina prezentací byla velmi zdařilá. 

 

        Obr. 41 Žákyně při prezentaci (Krausová, 2015) 
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            Ukázka jedné ze žákovských prezentací 

 

             

 

             

 

            

 

         

 



93 
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2. týden 

 

Jednodenní exkurze č. 2 

Uskutečnila se ve druhém projektovém týdnu a byla celkem čtvrtým dnem projektu. 

Opět byla pojata jako celodenní. Cílem byla prohlídka celého areálu skanzenu dolu 

Mayrau a následná prohlídka naučné stezky haldy Mayrau. 

Skanzen byl zřízen před ukončením provozu dolu Mayrau a veřejnosti otevřen v roce 

1994. Je zde uplatněn tzv. „ model pracovního dne“, je zachováno vše ve stavu, jakoby 

horníci právě včera odešli. 

Na místo byla opět zajištěna doprava autobusem MHD Kladno (linka č. 9). 

Po příjezdu do skanzenu byli žáci znovu poučeni o bezpečném chování a pohybu po 

areálu. Dopolední část exkurze začala prohlídkou celého areálu skanzenu dolu Mayrau, 

provázel nás jeden z průvodců – bývalý horník. Žáci si během prohlídky prošli trasu 

havíře, která předcházela jízdě do podzemí. Prošli cechovnou, řetízkovým šatnami, 

koupelemi, lampovnou, známkovnou až k jámovým budovám dolu. Seznámili se 

s principem fungování parního těžního stroje.  

Po půlhodinové svačinové přestávce pokračovali návštěvou geologické sbírky. V části 

historicko – geologické a paleontologické žáci měli možnost vidět vzácné exponáty 

zkamenělin přesliček a plavuní. V části mineralogické si prohlédli minerály vyskytující 

se na haldách. 

Následovala prohlídka 1,5 km dlouhé naučné stezky Haldy Mayrau. Žáci 

prostřednictvím informačních tabulí na celkem deseti zastávkách získali informace o 

vlastnostech, vzniku a složení hald, jejich postupném zarůstáním bez zásahu člověka, 

seznámili se s druhy mnohdy vzácně se vyskytujících živočichů a rostlin, které se na 

haldách vyskytují. Dozvěděli se o možnosti využití hald i o možných způsobech jejich 

revitalizace. Žáci měli také možnost pod vedením průvodce nalézt otisky plavuní. 

Během prohlídky vyplňovali připravené pracovní listy, a proto se snažili od pana 

průvodce zvídavými otázkami získat co nejvíce informací. 

Po skončení exkurze jsme se dopravili zpět autobusem MHD Kladno (linka 9). 
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Pracovního list: 

 

                                                              Jméno____________________ 

 

„ Přírodou po stopách hornické činnosti“ – pracovní list 

1) V následujícím textu doplňte příslušné pojmy: 

Kladenský revír patří do__________________________ pánve. Ložiska černého uhlí se 

v kladenském revíru vytvořila převážně na konci období _______________, tedy asi 

před __________ miliony lety, nahromaděním ______________________ vegetace, 

převážně výtrusných rostlin, __________________, _______________________ a 

___________________. Z velkého množství rostlin se vytvořila postupně 

___________________, která se změnila v ____________. Vzniklá uhelná ložiska jsou 

označována jako uhelné ___________________. Kvalita uhlí závisí na množství 

_____________ v hornině. Uhlí nejvyšší kvality je ___________________. První nález 

uhlí na okraji kladenského ložiska byl nedaleko nynější zastávky _________________. 

Přímo na území města Kladna bylo uhlí objeveno r. _______________.  

 

2) Víš, jak se nazýváme? 

Jsme pozůstatek dolů a hutí, my starší jsme často zarostlé vegetací náletových dřevin a 

okolních porostů, takže si nás ani nevšimneš, protože splyneme s okolím.  

Na spoustě z nás žijí druhy dnes vzácně se vyskytujících živočichů a rostou ohrožené 

druhy rostlin. Některé jsme se bohužel staly místem divokých skládek a uložištěm 

nebezpečného odpadu. 

                                                                                                

 Odpověď: ____________________________       

3) Zjisti a vysvětli jaký je rozdíl mezi štolou a šachtou 
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Šachta ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Štola _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________   

 

4) Přiřaď názvy k obrázkům následujících minerálů, které se vyskytují na haldách 

baryt, siderit, pyrit, chalkopyrit                                        

                      _____________________________________ 

                       ______________________________________ 

                      ______________________________________ 

                      ______________________________________     
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5) Zjisti, proč se na haldy vozily lupky 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________ 

 

6) Haldy jsou osídlovány náletovou vegetací z okolí, proto tam můžeme najít dřeviny 

uvedené na následujících obrázcích. Tvým úkolem je uvést jejich rodové i druhové 

jméno:   

                 ________________________________ 

 

                      _______________________________     
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                    ______________________________  

 

                     ___________________________________ 

 

                      ___________________________________ 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Illustration_Fagus_sylvatica0.jpg
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7) Na haldě Mayrau roste druh jednoleté nenápadné trávy, která je zařazena na Černém 

seznamu vyhynulých a nezvěstných cévnatých rostlin ČR. Vypátrej její rodové jméno! 

 

 

                           ____     ____    ____   ____    ____   ____    ____   ____ 

 

 

 

 

8) Tito živočichové jsou často obyvateli hald. Dokážeš je určit? 

 

 

 

   __________________________ 

 

 

  ___________________________ 

 

  ___________________________ 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Bufo_viridis.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Papilio_Machaon_imago_01.jpeg
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3. a 4. hodina (Přírodopis) 

Žáci přinesli vyplněné pracovní listy, proběhla společná kontrola správnosti odpovědí.  

Z výsledků vyplynulo, že bylo pro žáky nejtěžší určit jednotlivé nerosty, velká většina 

se potýkala i se správným určením zástupců vyobrazených dřevin. Nejméně chyb se 

vyskytovalo v doplňovaném textu.  

V další části této dvouhodiny bylo úkolem žáků vytvořit formou koláže informační 

panely (obr. 42), které budou poukazovat na stav kladenské krajiny po ukončení těžby 

uhlí. První skupina zpracovávala faunu hald, druhá floru hald, třetí geologii hald a 

poslední skupina mapovala vliv těžby uhlí na krajinu. Jako materiál použili jednak fotky 

a informace z obou exkurzí, dále informace a obrázky z literatury a internetu. 

 

                     Obr. 42 Ukázka informačního panelu vyrobeného žáky (Krausová, 2015) 
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3. týden 

 

5. a 6. hodina (Výtvarná výchova) 

Zadání hodiny bylo „ Nakreslete návrh na využití některé ze stávajících hald“.  

Žáci jednotlivě nebo ve dvojicích (obr. 43, 44) s náležitým využitím své fantazie a 

výtvarného umu vytvořili nevšední, mnohdy pohádkové návrhy (obr. 45). Omezením 

byla pouze velikost papíru. 

 

         Obr. 43 Žáci při tvorbě návrhů (Krausová, 2015) 

 

         Obr. 44 Žáci při tvorbě návrhů (Krausová, 2015) 
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               Obr. 45 Návrhy žáků na využití hald (Krausová, 2015) 
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7. hodina (Přírodopis) 

Poslední hodina projektu byla věnována vytvoření informační výstavy z vytvořených 

panelů na hale školy, vyvěšení výtvarných návrhů na využití hald na nástěnku 

v kmenové třídě a celkovému hodnocení jednotlivých projektových dnů i projektu jako 

celku. Žáci hodnotili svůj podíl na zpracování jednotlivých úkolů. V rámci pracovní 

skupiny hodnotili tvůrčí přístup jednotlivců i celé skupiny. 

3. 2. 3 Hodnocení projektu 

3. 2. 3. 1 Hodnocení žáků  

Žáci hodnotili projekt kladně, pouze někteří se vyjádřili k první exkurzi, 

vzhledem k rozsahu kilometrů jako fyzicky náročné. Většina žáků přistupovala ke 

společné práci zodpovědně, téměř všem se s ostatními ve vybrané skupině pracovalo 

velmi dobře. Problémem bylo podle některých to, že se vyskytli jedinci, kteří se do 

práce zapojili až po důraznějším tlaku ostatních členů skupiny. S výsledky své práce 

byla většina žáků spokojena. Líbilo se jim, že projekt nebyl jednotvárný a střídaly se 

venkovní činnosti v podobě exkurzí s  prací ve třídě. Kladně hodnotili také spoustu 

nových informací, které díky projektu získali a mnozí ocenili, že navštívili místa, kde i 

když žijí na Kladně, nikdy nebyli a často ani nevěděli o jejich existenci.  

3. 2. 3. 2 Celkové hodnocení  

V projektu byly splněny stanovené cíle. Žáci se seznámili se stavem krajiny 

svého okolí, který byl ovlivněn těžbou uhlí a následným rozvojem těžkého průmyslu. 

Poznali způsoby využití industriální krajiny, haldy jako nerušící, blízké přírodě, které 

bychom měli ponechat přírodnímu vývoji. Dostali podnět k vytvoření si vlastního 

postoje a názoru, jestli svéráznou krajinu s haldami vnímat jako specifickou pro 

Kladensko, kterou je možné se i pochlubit, nebo haldy považovat za místa, která jsou 

umělá, nekontrolovaná a ruší okolní prostředí. 

Prostřednictvím jednotlivých úkolů žáci poznali své okolní životní prostředí. Zvolené 

metody a formy práce, byly zvoleny tak, aby podnítili citlivý, ohleduplný a vstřícný 

přístup žáků k přírodě. 
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4 Diskuze  
Praktická část se zabývá metodikou dotazníkového šetření. Dotazník byl 

sestaven tak, aby ukázal, jaké znalosti mají žáci devátých tříd základní školy o svém 

městě, jeho historii vzdálené i aktuální, o problémech, které musí občané města a okolí 

řešit v současném období, kdy se řeší následky lidské činnosti po těžbě uhlí, likvidace 

nebo další využití povrchových provozů bývalých šachet a zvláště pak památníků 

v podobě důlních hald. V neposlední řadě, ale ukazuje jejich vztah k přírodě a 

představy, jak konkrétně s haldami nakládat, tento názor se jeví zajímavý, vzhledem 

k tomu, že jde o děti vyrostlé a stále žijící v městském třicetitisícovém sídlišti.      

První skupina otázek A, zaměřená na problematiku vzniku uhelných ložisek 

v oblasti kladenské pánve byla sestavena s vědomím, že žákům ke správným 

odpovědím přispějí znalosti z odborných předmětů, především biologie a chemie. Ale 

už při první otázce bylo zřejmé, že ne. Možná by žákům lépe vyhovovalo označování 

časového období číselným vyjádřením. 

U druhé otázky se většina nenechala zmást obecně známou tezí, nánosy se tvořily díky 

moři. Ve třetí otázce byla většinou žáků odpověď označena správně. Nacházení fosílií je 

povědomí dětí. Přesto i ostatní odpovědi nejsou daleko od věci. 

U čtvrté otázky bylo očekáváno procento správných odpovědí mnohem vyšší. Označení 

vzniku uhlí vulkanickou činnosti u 30 % žáků je příliš vysoké. Nejstarším uhlím byla 

v páté otázce označena rašelina. Správnou odpověď označilo jen 21 (32%) žáků. To 

vzhledem k okolí a bohaté hornické tradici Kladenska je velmi málo. 

Obdobně v šesté otázce označilo správnou odpověď jen 23 (37%) žáků. Tady však 

naopak zřejmě na žáky zapůsobilo černé uhlí, na Kladně skloňované.  

V další skupině otázek B, se měly projevit obecné znalosti o historii hornictví, a 

základních znalostech industriálního vývoje Kladenska. Na otázku č. 7 žáci odpovídali 

téměř z poloviny správně 30 (48%). Odpověď b, která byla druhou nejčastější 21 

(33%), označovali tito žáci pod dojmem časového údaje, který je spojován s nálezem 

mocné, několika metrové uhelné sloje a také založením hutí, které byly opravdu pro 

město počátkem intensivní industrializace. U odpovědi c, zřejmě někteří žáci uvažovali 

případy kutání uhlí v okolních vesnicích, kde kutání uhlí mělkými štolami dosáhlo 

několika desítek případů. 
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V otázce č. 8, sehrálo povědomí a zřejmě i návštěva některých žáků skanzenu na dole 

Mayrau a proto 25 (40%) žáků označilo tuto odpověď. Označení památníku uvedlo 29 

(46%) žáků vzhledem k tomu, že jde o známou událost. 

Otázka č. 9 vyžadovala alespoň jednoduché znalosti železničního napojení Kladna na 

okolní města. Spíše se při povrchních znalostech nabízela odpověď a, ze zkušenosti 

současníků a frekventované železniční spojení s Prahou. Starší občané však pamatují na 

dobu, kdy se dlouho používal termín „Buštěhradská dráha“ a šlo o trať Kladno-Dubí – 

Kralupy a to se promítlo do odpovědí 23 (37%) žáků. 

U desáté otázky vcelku nebylo pochybností o správné označení odpovědi. Svoje sehrálo 

to, že stále značka POLDI, byť je z větší části minulostí, promlouvá k obyvatelům 

města ba dokonce i dětem. 

Hornické kolonie asi děti a mladé lidi nepřitahují. Na jedné straně je to dobře, ale měly 

by dětem i dospělým připomínat, že ne vždy lidé měli takový bytový komfort, byť 

v kritizovaných panelových domech, jako dnes.  

V další otázce č. 12. se žáci rozhodli pro správnou odpověď, tedy rok 1870. Tuto 

odpověď označilo 45 (69%) žáků. Naopak není žádný důvod pro označení roku 1910, 

ke kterému se neváže žádná událost. 

Počet obyvatel žáci ve většině označili správně 45 (69%) i přesto, že se v posledních 

letech snížil.  

V poslední skupině C jsou otázky týkající se posledních let, tedy ukončení těžby 

uhlí na Kladně a řešení pozůstatků důlní činnosti. Ukončení důlní činnosti správně 

označilo 33 (50%) žáků, druhý nejvyšší počet 31 (48%) označilo rok 1990.  

Na otázku co připomíná těžbu uhlí na Kladensku čili haldy a zbylých několik těžních 

věží, odpovědělo jen 32 (49%) žáků a ve vazbě na další otázky nepříliš povzbudivé 

odpovědi.  

Neznalost povrchů hald se projevila v odpovědi na otázku č. 16, kde náletovou vegetací 

ze sousedních porostů označilo jen 29 (45%) žáků. Asi se projevila absence dětí 

v návštěvnosti lokalit s haldami. Nutno dodat, že ale i mechy a kapradiny se na haldách 

objevují také.  

Stejně tak v další odpovědi jsou břízy označeny jen 31 (50%) a při čtyřech absencích 

odpovědí jen 45%. Odpověď buky zřejmě ovlivnily fotografie s výsledky minulých 

lokálních rekultivací, které byly ne vždy přijímány krajinnými ekology jako nejlepší a 

správné a při tom velmi finančně nákladné.  
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Správnou odpověď na otázku fauny a hald odpovědělo již 38 (58%) žáků správně, čili 

rozmanitými druhy motýlů, obojživelníků a ptáků. Odpověď lovná zvěř, obdržela hlas 

22 (34%) žáků, zřejmě pod vlivem, že haldy většinou navazují, anebo již jsou součástí 

lesních masívů.  

Odpověď co hledat na bývalé důlní haldě se nejvíce objevuje, asi po zkušenostech, že 

na haldě se především jedná o nepotřebný materiál a odpad, označení části strojů a 

zařízení. Naopak spontánní odpovědí byla označena poslední otázka a správná 

odpověď, že největším problémem u všech hald a zvláště těch starších, jsou divoké 

skládky, které nesvědčí o dobrém vztahu některých občanů k okolní přírodě a zvláště 

haldám, které se začleňují do krajiny a někdy velmi těžce.  

Závěrem k vytvořenému dotazníku a jednotlivým otázkám je třeba dodat, že se 

zřejmě ne vždy podařilo zformulovat optimální zadání, to na jedné straně a na straně 

druhé dát více informací žákům v době výuky v předmětech, které se problematiky 

týkají a obecných informací vůbec, které se týkají regionu, jeho historie a současnosti.  

Na základě výsledků dotazníkového šetření byl navržený výukový projekt, který byl i 

celý ověřen. Cílem projektu bylo podnítit zájem žáků o problematiku životního 

prostředí ve svém okolí, prostřednictvím exkurzí žáky seznámit s tváří industriální 

krajiny, možnostmi její rekultivace a revitalizace a přiblížit hornickou historii regionu. 

Projekt probíhal tři týdny, za účasti 40 žáků dvou devátých tříd ZŠ Ukrajinská Kladno. 

První výukovou hodinu byli žáci uvedeni pomocí stručné prezentace do problematiky 

projektu, dále získali informace k jeho organizaci a průběhu. Další částí projektu byly 

dvě jednodenní exkurze, první se uskutečnila stezkou po zaniklých dolech, jejím 

výstupem byly powerpointové prezentace mapující historii hornické činnosti, druhou 

návštěva hornického skanzenu Mayrau, výstupem byly vyplněné pracovní listy a 

informační panely. Pracovní listy obsahovaly 8 různých úkolů týkajících se historie 

těžby uhlí, minerálního složení, fauny a flory hald. Informační panely byly vytvořeny 

formou koláže a ukazovaly stav krajiny po ukončení těžby uhlí, faunu, floru a složení 

hald. Část projektu proběhla i v rámci výtvarné výchovy. Žáci jednotlivě nebo ve 

dvojicích vytvořili výtvarné návrhy na využití hald, některé velmi nápadité. Poslední 

hodina projektu proběhla v duchu zhodnocení celého průběhu. Všichni žáci provedli 

písemné hodnocení projektu jako celku, ústně zhodnotili práci svou i jednotlivých 

skupin.  

Z odpovědí žáků vyplynulo, že práce na projektu byla pro ně zajímavá a přinesla 

spoustu nových informací, ocenili hlavně pestrost střídání jednotlivých činností. Po 
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hodnocení žáků zhodnotila práci jednotlivých skupin i jednotlivců vyučující. Poté se 

žáci znovu zúčastnili znalostního dotazníkového šetření, kde mohli uplatnit nově 

získané vědomosti. Dotazníkového šetření se stejným obsahem se zúčastnilo 35 žáků 

(byli to ti, kteří se účastnili celého projektu – 5 žáků onemocnělo). Z následného 

vyhodnocení druhého dotazníkového šetření vyplynulo, že kromě čtyř otázek, u všech 

ostatních byla dosažena vyšší procentní úspěšnost v určení správných odpovědí (tabulka 

26). Z toho vyplývá úspěšné naplnění cílů výukového projektu. Pro ilustraci jsou 

uvedeny výsledky v následující tabulce, která porovnává výsledky prvního a druhého 

dotazníkového znalostního šetření. Výsledky čtyř nejúspěšnějších odpovědí, kde došlo 

k nejvyššímu procentnímu nárůstu, jsou uvedeny v grafech, (graf 21 – 24). Grafy 

uvádějí pouze správné odpovědi. 

 

Tabulka č. 26 Porovnání výsledků druhého a prvního znalostního dotazníkového 

šetření: 
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 35 respondentů 66 respondentů 

 číslo otázky správná odpověď 
dotazník 2 

správná odpověď 
dotazník 1 

otázka 1 16 18 

 46% 27% 

otázka 2 17 40 

 49% 63% 

otázka 3 19 37 

 54% 57% 

otázka 4 20 26 

 57% 39% 

otázka 5 31 21 

 89% 32% 

otázka 6 17 23 

 49% 37% 

otázka 7 31 30 

 89% 48% 

otázka 8 21 30 

 60% 48% 

otázka 9 20 30 

 57% 48% 

otázka 10 32 55 

 91% 86% 

otázka 11 24 25 

 69% 38% 

otázka 12 25 45 

 71% 69% 

otázka 13 26 44 

 74% 68% 

otázka 14 26 33 

 74% 51% 

otázka 15 25 32 

 71% 49% 

otázka 16 12 29 

 34% 45% 

otázka 17 19 31 

 54% 50% 

otázka 18 23 38 

 66% 58% 

otázka 19 19 22 

 54% 35% 

otázka 20 19 46 

 54% 75% 
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Grafy (21 – 24) výsledků čtyř nejúspěšnějších odpovědí, kde došlo k nejvyššímu 

nárůstu správných odpovědí: 

 modré sloupce = výsledky  dotazníku č. 2 (zadaný po projektu) 

červené sloupce = výsledky dotazníku č. 1 (zadaný před projektem) 

 
Graf 21 - porovnání výsledků otázky č. 5 - Podle geologického stáří je nejstarší:   

 

 

 

 

 

Graf 22 - porovnání otázky č. 7 – Ložiska černého uhlí na území dnešního města 

Kladna byla objevena: 
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Graf 23 - porovnání otázky č. 11 – Ve starších částech města Kladna, ale i v okolních 

obcích jsou připomínkou hornické činnosti: 
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Graf 24 - porovnání otázky č. 15 – Těžbu uhlí dnes na Kladensku připomínají: 
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5 Závěr 
Různí autoři studií a článků o pozůstatcích důlní činnosti si kladou otázku, zda 

jsou haldy jenom jizvou na reliéfu krajiny nebo jsou její cennou součástí? Odpověď na 

ní do značné míry dává výše jmenovaná studie a hlavně návrh opatření odborné skupiny 

z let 2004-2006, i tehdejší mezioborová konference kde byly doporučeny jak obecné 

návrhy, tak konkrétní akce pro jednotlivé lokality (Gremlica, 2007). 

Pro občany, kteří ve jmenovaných oblastech žijí, navštěvují je a zvláště občany a 

firmy, kteří případně lokalitu vlastní, by mělo platit pravidlo slušného zacházení 

s přírodou a vhodného chování k ní. Pro každou lokalitu, každou haldu platí snaha o 

likvidaci starých a nevytváření nových divokých skládek. U velkých hald, které jsou 

stále předmětem podnikání, by měly převážit krajinné, ekologické pohledy a 

nepodřizovat zacházení s materiálem hald jen ekonomickým ziskům. S těmito závěry se 

v podstatě ztotožnili i žáci, kteří po té co vyplnili dotazníky, absolvovali výukový 

projekt, jehož významnou součástí byla exkurze po naučných stezkách bývalých dolů a 

návštěva hornického skanzenu, projevili neobyčejný zájem o problémy hald, 

budoucnosti města a okolí. Výstupem projektu byly jimi provedené prezentace 

s tematikou historie dolování uhlí, dále informační panely, které seznamovaly se stavem 

krajiny po ukončení těžby a výtvarné náměty na využití hald. Jednoznačně a bez 

jakýchkoliv donucení se většina žáků aktivně a tvůrčím způsobem vlastním 

patnáctiletým dětem podílela na její tvorbě. Následné dotazníkové šetření znalostí (po 

skončení projektu) u jejích účastníků přinesla zjevné zlepšení znalostí, týkající se 

hlavně přírody, ekologie a krajiny. Potvrdil se tak přínos výukového projektu, který 

pomohl zajímavou formou přenést do povědomí žáků informace nejen o historii města, 

okolní přírodě i s jejími problémy a podnítil jejich ohleduplný a citlivý přístup 

k životnímu prostředí. Byl tak ověřen a naplněn cíl, který si práce stanovila s možností 

dalšího rozvíjení doplňkových akcí. 

Diplomová práce sice nemá ambice na prosazování revolučních změn k přístupu 

řešení ekologických problémů pozůstatků po důlních činnostech. Ale chce přispět 

k výchově budoucích občanů a formování jejich osobnosti ve vztahu k přírodě, ke 

svému městu a budoucí odpovědnosti za vývoj společnosti. Za Kladno, sice ne už město 

uhlí a oceli, ale za Kladno hrdé a vstřícné pro život dalších generací lidí, občanů města a 

jeho okolí.  
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