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Pozůstatky minerálních závodů  
na bývalém plzeňském panství  
Petr Mikota – Petr Rožmberský 

Předmět studie 
V této studii se budeme zabývat stopami po těžbě 

a zpracování tzv. vitriolových břidlic v okolí Plzně (okr. 
Plzeň-město) na území bývalého plzeňského panství, do 
kterého byla přidána místa, která se sice nacházela na jiných 
panstvích, ale jsou dnes součástí Plzně (Litice, Újezd). Ve 
srovnání s velkými závody na Radnicku a severním Plzeň-
sku se jednalo o malé podniky. Přesto měly v počátcích 
chemické výroby v první polovině 19 století hospodářský 
význam a podílely se na industrializaci Plzeňska. Přes malé 
rozměry a objem výroby se u nich vyvinuly stejné provozy, 
funkce a profesní specializace a rovněž zanechaly podobné 
pozůstatky jako velké podniky. Přehledně je popisuje statis-
tická ročenka z roku 1855 s přiloženou mapou (obr. 1). 1 

Minerální závod se skládal z několika provozů: těžba 
suroviny (břidlice), louhování na haldách, hutní zpracování. 
Součástí podniku byly i přístupové a manipulační komuni-
kace. Důležitou roli hrálo vodní hospodářství pro akumulaci 
a přívod vody pro louhování hald a někdy i k pohonu růz-
ných mechanizmů. Z dolů se naopak musela voda odvádět. 
Celý podnik byl řešen ve vertikálním směru, aby voda na 
zavlažování hald a výluh samovolně tekly. U dolů byla 
snaha, aby důlní voda samovolně odtékala a nebylo potřeba 
použít čerpadla, která byla pro takto malé podniky finančně 
nedostupná. Místo toho byly raženy odvodňovací štoly a 
stavěny zděné kanály, které byly potom překryty hlušinou. 
V nejnižším místě se nacházely hutě. Ne vždy byl ale tento 
princip dodržen, v Chrástu – sv. Vít jsou např. haldy 

                                                           
1 Statistischer Bericht der Handels-und Gewerbe-kammer in Pilsen 
1855, Praha 1855. 

v nejnižším bodě. Celek podniku doplňovaly správní budo-
vy a ubikace pracovníků. 

Studie se zabývá jen některými druhy staveb (obytné 
a výrobní budovy). Ostatní stopy jen stručně charakterizuje. 

 
Pozůstatky po těžbě 

Ve sledovaných lokalitách se zachovala řada štol 
a odklizů. V nich jsou patrné pozůstatky po nástrojích jako 
stopy po klasickém těžení želízkem a mlátkem, stopy po 
vrtání pro prachové nálože (Božkov), kapsy na světla apod. 
Hlušina byla ukládána do vytěžených prostor a zajištěna 
proti sesutí na sucho skládanou zídkou – zakládka. Mezi 
jednotlivými patry byly raženy šachty (Božkov, Lobzy). 
Chodby a šachty byly zajištěny proti zavalení výdřevou, 
která se místy částečně zachovala. V některých místech 
probíhala těžba i povrchová – odklizy (Božkov, Chrást – sv. 
František a Helena). Dalším pozůstatkem jsou komunikační 
náspy a šíje a rovněž přístupové cesty. Vytěžená hlušina se 
použila pro zasypávání roklí a vytváření manipulačních 
ploch. V řadě případů byla zcela změněna podoba krajiny. 
I když jsou důlní díla specifickým druhem stavby, nebude-
me se jimi v této studii zabývat. Parametry dolů shrnuje 
tabulka 1.  

 
Louhovací haldy 

Specifickou součástí vitriolového podniku byly lou-
hovací haldy. Jejich význam spočíval v tom, že vytěžená 
břidlice musela několik let větrat a za přítomnosti vody se 
rozpadat. Louhovací haldy byly zakládány na mírně svaži-
tém podkladu na vrstvě nepropustného jílu se zvednutými 
okraji. Voda, která byla na haldy přiváděna, jimi prosakova-
la a odnášela s sebou rozpuštěné látky. Výluh byl jímán na 
dolním konci haldy a dřevěnými koryty veden do hutě 
k dalšímu zpracování. Na haldách pracovali specializovaní 
pracovníci (louhovači) a náklady byly vedeny samostatně. 
Haldy tedy tvořily samostatný provoz (vedle těžby a práce 
v huti). Ve větších haldách se při jejich vršení nechávaly 

Obr. 1: Minerální závody v okolí Plzně na podkladě hospo-

dářské mapy z r. 1855. MSH – minerální varna, SchH –

sirná huť, SchK – sirný kyz (pyrit), VH – vitriolová huť, 

VSch – vitriolové břidlice, VSH – vitriolová varna 

 

Obr. 2: Přívod zavlažovací vody na haldy a odvod výluhu 

do huti v minerálním závodu v Horních Kozojedech (veduta 

A. Wiehla z r. 1840). 
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větrací kanálky zlepšující zvětrávání břidlice. Dochovanost 
louhovacích hald je v tabulce 1. Voda byla na haldy přivá-
děna z výše položených zdrojů dřevěnými žlaby na vyso-
kých podpěrách (obr. 2). Výluh z hald se vedl podobně 
konstruovaným produktovodem do nádrží v huti. Nejdelší 
takový produktovod spojoval haldy v Dýšině s hutí sv. Víta 
u Chrástu na vzdálenost cca 1200 m. 

  
Vodní díla  

Odvodňovací štoly byly součástí každého důlního dí-
la. V našem případě sloužily rovněž k těžbě. Nejsložitější 
podzemní systém je v Božkově, kde jsou až čtyři výškové 
úrovně. Odvodňovací štola je zachována v Chrástu v dole 
sv. Vít. Zbytek odvodňovací štoly je v podobě skalního 
mostu zachován v Chrástu na dole sv. František a Helena.  

Zazděná štola dolu sv. Jan Nepomucký 
v Doudlevcích slouží dodnes jako zdroj pitné vody – Česa-
lova studánka. 

Podniky byly vesměs v údolích a roklích, které po-
skytovaly jen malý přirozený průtok. Pro přívod louhovací 
vody se proto budovaly akumulační nádrže. Příkladem je 
nádrž Vlčka v horní části údolí nad závodem sv. Helena 
a František u Chrástu. Stopy hrází nacházíme i v údolí 
Zábělského potoka nad minerálním závodem sv. Anny nad 
Bukovcem. Některé podniky využívaly obecní rybníčky 
(Doubravka, Dýšina). Rybníčky jsou doložené i nad štolou 
sv. Barbora v Doubravce, i když ty jsou nejspíše staršího 
založení. Vodní rezervoár je zmíněn v Doudlevcích. Vý-
znamným vodním dílem byl zděný kanál v Božkově. Jeho 
vybudování umožnilo zasypání části údolí a vytvoření 
velkého manipulačního prostoru. Protože byl kanál využí-
ván i jako zdroj vody pro pohon drtiče, budeme se jím 
zabývat v kapitole o Božkově.  

 

Komunikace 
Tam, kde byl podnik založen v dosud nevyužívaném 

terénu, byly postaveny příjezdové cesty (Božkov, Ujezd, 
Bukovec, Chrást sv. Helena a František, Chrást sv. Vít – 
most přes Klabavu, Litice). Jinde ležely podniky v těsné 
blízkosti stávajících komunikací (Doudlevce, Lobzy, 
Doubravka, Sedlecko/Střapole). Pro vnitropodnikovou 
komunikaci byly budovány náspy a rampy doložené 
v Božkově. V Chrástu sv. Helena a František vede taková 
komunikace po skalním mostě nad odvodňovací štolou. 
V Lobzích byl kus „závodní komunikace“ dokonce zapsán 
jako samostatný vklad do horní knihy (obr. 3). 

 

Katastr Název dolu 

Horní spisy 
první - po-

slední zmínka 
 

Matriky 
první -

poslední 
zmínka 

počet štol /  
přístupné metry 

D
oc

ho
va

né
 

ha
ld

y 

D
oc

ho
va

né
 

st
av

by
 

Chrást  Sv. Vít 1788 - 1832   4 /100- ano - 

Střapole ?   3 / 70  ano - 
Chrást  Helena a František 1824 - 1860 1817? - 1839  2 / 6- - - 

Božkov František Serafinský 1826 - 1890 1828 - 1890 3 / >500 ano ano 

Doudlevce Jan Nepomucký 1829 - 1866 1831 - 1866 1 / zazděno - - 

Litice  Arnošt 1831 - 1838  1 / zavaleno- - - 

Litice  Vilém 1839 - 1845 1839 - 1845 3 / 75 - ano 
Lobzy Anna I, II 1842 - 1883   2 / zazděno - - 

Újezd (dnes Bu-
kovec) 

Anna 1845    ? - - 

Dýšina Jakub, Jan 1850     zasypáno ano - 
Senec-Roudná Tereza 1850 - 1852  nelokalizováno - - 
Doubravka Barbora 1851 - 1860  asanováno- - - 

Bukovec-Chlumek Alžběta   ? - - 

Chrást Magdalena, Petr a 
Pavel 

1851 - 1860  nelokalizováno - - 

 
 Tabulka 1 – Přehled časového vymezení činnosti podniků na základě archivních pramenů, přehled pozůstatků dolů a hald. 

 

Obr: 3: Plzeň-Lobzy, minerální závod, detail důlní mapy

z r. 1866: 1 – štola, 2 – halda, 3 – vitriolová huť, 4 – výroba 

kyseliny dusičné, 5 – Vozová cesta k vitriolové huti (plo-

cha 44 čtverečních sáhů, délka 33 sáhů a šířka 8 stop, 6
– Obytná budova se zahradou (cit. v pozn. 26). 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 



P. Mikota, P. Rožmberský – Pozůstatky minerálních závodů na bývalém plzeňském panství 

DĚJINY STAVEB  2019   3

Agenda báňských úřadů 
Pro poznání historie těžby nerostných surovin jsou 

k dispozici rozsáhlé archivní materiály. Je to pochopitelné, 
protože těžba surovin představovala od středověku 
významný zdroj státních příjmů. V minulosti však 
podléhala poplatkům pouze těžba drahých kovů (zlato 
a stříbro) – tzv. vyhrazených nerostů. Těžba ostatních 
surovin byla v pravomoci pozemkových vrchností. Teprve 
na konci 18. století se státu podařilo prosadit zpřísnění 
horních zákonů a mezi vyhrazené nerosty se roku 1790 
dostal i kamenec a síra.2 Počátkem 19. století byly 
reorganizovány báňské úřady a ty začaly pečlivě evidovat 
celou řadu informací. Pro období do roku 1850 jsou 
hlavním zdrojem informací pro Plzeňsko fondy Horní 
úřad Stříbro a Horní soud Stříbro. Majitelé dolů tak museli 
zasílat výkazy o těžbě, přehledy zaměstnanců, účetní 
výkazy, inventáře majetku, zápisy ze schůzí těžařstva 
apod. V 19. století výrazně rostl význam hornictví, 
vznikaly nové revíry spojené zejména s těžbou uhlí. 
Přesun těžby ze starých důlních center (Jáchymov, 
Stříbro) vedl i k přemisťování působiště horních úřadů a 
k jejich reorganizaci.3 Pravomoc byla postupně převáděna 
ze Stříbra do Plzně. Tomu odpovídalo i předávání 
archiválií, které tím trpěly a ztrácely vypovídací 
schopnost. Obrovské množství písemností nemohlo být 
při rušení a reorganizaci úřadů skladováno a do archivů 
tak putovala jen jejich část. Zpravidla byly převzaty 
vázané horní knihy. Spisy byly přebírány jen výběrově 
podle uvážení příslušného archiváře. Tyto spisy byly 
potom uspořádány podle logiky věci, ovšem bez ohledu 
na původní spisový plán. Většina spisových plánů 
zmíněných úřadů se zachovala jen torzovitě, případně 
vůbec. Jestliže tedy máme v horní knize uvedeno, že byla 
zapsána propůjčka důlní míry a jaké je číslo jednací tohoto 
dokumentu, nemáme již možnost tento dokument nalézt, i 
kdyby se někde ve spisech ukrýval. Na rubu spisů jsou 
sice jednací čísla uvedená, ale bez spisového plánu je 
jejich využití prakticky nemožné. 

Z hlediska vývoje staveb jsou důležité popisy hutí, 
které bývaly součástí udělení licence k výrobě. Další údaje 
lze čerpat z účetních dokladů, kde se objevují zmínky 
o nákupu stavebního materiálu či technologického zařízení 
a údaje o provedených pracích. 

Horní agendu vedly i správy panství, v našem případě 
správa panství města Plzně. Bohužel na počátku 19. století 
byla významná část městského archivu nezodpovědným 
přístupem městských úředníků zničená. Zatímco k hutní 
výrobě je dochována celá řada písemností, k horním 
záležitostem není nic. Známe tak pouze názvy městských 
horních knih z odkazů ve spisech jiných archivů. Příkladem 
je Pilsner Schürf & Vertragbuch (Plzeňská kutací 
a propůjčovací kniha), vedená u plzeňského horního senátu 
(Pilsner Bergsenat).4 

 
 
 

                                                           
2 Jangl, L.: České horní právo a báňská historie, Praha 2010, s. 
174. 
3 Inventáře příslušných fondů v NA Praha a SOA Plzeň. 
4 SOA Plzeň, fond RBÚ Stříbro, knihy 125–128. 

Matriky 
Důležitým pramenem jsou také příslušné matriky. 

Byly vedeny česky, německy nebo latinsky, autoři 
matričních zápisů psali bližší údaje o zapsaných osobách 
v podstatě libovolně. Přesto se z matrik dozvídáme 
o osobách a místech spjatých s dolováním břidlice a jejím 
zpracováním na prodejné výrobky. 

V letech 1770/1771 proběhlo v Čechách očíslování 
domů. V některých případech však docházelo později 
k přečíslování, např. v Chrástu. Poprvé můžeme identifikovat 
popisná čísla až na indikačních skicách stabilního katastru ze 
závěru 30. let 19. století. 

Vitriolové hutě sloužily i k ubytování zaměstnanců, 
někdy i s rodinami. Rodily se zde i děti. Přesto jim někdy 
nebylo přiděleno popisné číslo (např. Doudlevce). Také zde 
bývala centra správy s kanceláří a s obydlím vedoucích 
pracovníků – tzv. šichtamty, šichtovní úřady (úřednické 
domy). U malých podniků je tvořila jen místnost (v rámci 
často jediného stavení) u větších se blížily svým pojetím 
malým zámečkům.  

 
Mapové podklady 

Pro sledované období jsou vhodným pramenem 
mapy stabilního katastru z 30. let 19. století se 
zaznamenanými změnami až do 70. let 19. století. 
Zachycují téměř všechny popisované podniky. Na obrázku 
vidíme, že většina podniků se skládala z jedné až dvou 
budov, pouze božkovský závod byl výrazně větší (obr. 4).  

Výjimečně se dochovaly důlní mapy nebo alespoň 
náčrty (Božkov, Chrást sv. Vít, Doudlevce, Lobzy, 
Doubravka). Mapy jsou dnes uloženy v Obvodním báň-
ském úřadu Plzeň, kde zůstaly při předávání ostatních ar-
chiválií do státních archivů. Tím, že byly odtrženy od spisů, 
dnes nevíme, kdy a k jaké příležitosti byly pořízeny a i 
jejich datace působí většinou problémy.  

Ve studovaných pramenech nebyla nalezena žádná 
vyobrazení podniků, ani plány budov z užšího Plzeňska, 
proto si vypomůžeme ikonografickým materiálem 
z podniků na severním Plzeňsku a Radnicku. Jako příklad 
uvedeme plán malého vitriolového závodu (obr. 5).5 

                                                           
5 Za poskytnutí děkujeme Jakubu Chaloupkovi. 

Obr. 5: Plán neznámé olejny, 1815, SOA Plzeň, pobočka 

Klatovy, fond Velkostatek Plasy, karton 108. 
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Obr. 4: Minerální závody v okolí Plzně na mapách stabilního katastru. 

Obr. 6: Schéma výroby vitriolového kamene (cit. v pozn. 6). Toky materiálů probíhají z nejvyšší polohy na haldách do nejnižší 

polohy v huti. 
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Technologie výroby 
Nejprve vymezíme produkty, které se v popisovaných 

podnicích vyráběly. Zatímco velké podniky produkovaly 
jako hlavní výrobek tzv. oleum (kyselina dvojsírová 
H4S2O7),  malé podniky se výrobou olea nezabývaly a pro-
dukovaly zejména vitriolový kámen (směs síranů železa), 
který se odvážel k dalšímu zpracování na oleum do jiných 
specializovaných podniků. Podle místních podmínek 
a zkušenosti provozovatelů se vyráběly i další chemikálie.  

podnik vyráběné produkty 
Chrást – sv. Helena 
a František 

vitriolový kámen 

Chrást – sv. Vít kamenec, vitriolový kámen, oleum? 
Božkov vitriolový kámen, síra, zelená 

skalice, kamenec, kyselina solná 
Doudlevce vitrolový kámen 
Senec – sv. Jan 
Nepomucký  

síra 

Lobzy síra, glauberova sůl, zelená skalice, 
kyselina solná, kyselina dusičná 

Pro další doly v Plzni a okolí (Doubravka, Bukovec, 
Litice, Dýšina, Střapole) nemáme údaje. Podniky, které 
produkovaly jen vitriolový kámen, brzy zanikly, 
a v konkurenci obstály jen ty, které vyráběly více produk-
tů.6 

Vitriolový kámen se vyráběl postupným zahušťo-
váním výluhu z hald. Jednalo se o usazování, odpařování 
ve vaně (pánvi) a zahušťování v železných či litinových 
kotlích. Pánve byly zpočátku olověné, později zděné. 
Během odpařování se do pánví přidávalo staré železo, 
které redukovalo soli železité na železnaté. Výluh se ne-
chal vykrystalizovat v samostatných nádržích. Pevná 
složka – síran železnatý – sloužila k výrobě vitriolového 
kamene, matečný louh se dále zpracovával na kamenec 
(obr. 6).7 

Kamencové hutě – počátek procesu byl stejný jako 
u vitriolového kamene. Za odpařovací vanou se ale louh 
vedl do srážecích nádrží, kde se přidáním síranu draselné-
ho nebo amonného (původně se používala lidská moč) 
vysrážel kamenec.  

Hutě na oleum zpracovávaly vitriolový kámen su-
chou destilací v tzv. galejních pecích na oleum. To se 
potom několikanásobným opakováním procesu zahušťo-
valo na vyšší koncentraci. Galejní pece měly pět řad desti-
lačních keramických nádob (retorty a fagoty) nad sebou. 
Páry v nich vznikající se jímaly do dalších keramických 
nádob (předloh). Celá sestava byla utěsněna hlínou. Pece 
neměly komín, aby se vyvíjené teplo rozkládalo rovno-
měrně na všechny řady. Po vypálení se horní část pece 
s nádobami rozebrala, nádoby se vyprázdnily a pro nový 
výpal se vršek pece opět sestavil. Stabilní částí pece bylo 
tedy jen topeniště. Nádoby se používaly opakovaně, určitá 
část se ovšem poškodila. V okolí závodů se postupně 
nahromadilo velké množství poškozených nádob. Ty 

                                                           
6 Mikota, P. – Rožmberský, P.: Plzeňský vitriol. V tisku. 
7 Flek, J.: Česká kyselina sírová a vitriolový průmysl v Čechách 
IN: Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze 1977, 
s. 50 

později posloužily ke stavbě podezdívek a tarasních zídek. 
Ještě později sloužily jako suvenýry a ozdobné vázy. 

Sirné hutě zpracovávaly kusový pyrit, který musel 
být nejprve rozdrcen. Potom se tepelně rozkládal suchou 
destilací ve speciálních sirných pecích. Ty se skládaly ze 
dvou řad dlouhých silnostěnných nádob. Plynná síra se 
jímala do litinových nádob naplněných vodou. Zbytek, tzv. 
sirné výpražky se dále zpracovávaly (obr. 7).8 

 
Stavební pozůstatky 

Již z popisu je zřejmé, že použitá technologie (pánve 
a pece) byla velmi jednoduchá a navíc se vlastní výrobou 
velmi opotřebovávala. Zastřešení bylo z lehkých spalných 

konstrukcí, komíny se nepoužívaly, protože pro rovnoměr-
né rozložení ohně v peci byl tah komínu nežádoucí. Proto 
není divu, že již po ukončení výroby byly pece velmi opo-
třebované. Železné části byly druhotně použity jako surovi-
na. Do budoucna se tak zpravidla zachovaly pouze obytné 
a správní budovy.  

Od ukončení výroby uběhlo cca 150 let. Za tu dobu 
dokázala příroda pohltit zbytky některých podniků (Střapo-
le/Sedlecko, Litice sv. Arnošt). Jiné ustoupily stavbě komu-
nikací a terénním úpravám (Dýšina, Doubravka, Doudlev-
ce). Do některých výrazně zasáhla stavba železnice, 
v jejíchž náspech zanikly štoly v obou dolech u Chrástu, 
u Újezda/Bukovce a Doubravky. Některé areály však byly 
nadále využívány k hospodářské činnosti a stavby byly 
přestavovány (Újezd/Bukovec, Lobzy, Božkov, Litice 
u mostu) a ve výjimečných případech se i dochovaly. Ná-
sledující výběr popíše jen některé lokality, na kterých bu-
deme prezentovat možnosti archivních pramenů, matrik, 
map a zachovaných pozůstatků budov při odhalování pů-
vodního stavu. 

Historie jednotlivých lokalit je uvedena jen stručně. 
Podrobněji je prezentována v připravované studii Plzeňský 
vitriol. 

  

                                                           
8 Flek, J.: Česká kyselina sírová a vitriolový průmysl v Čechách 
IN: Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze 1977, 
s. 34-35 

Obr. 7: Silnostěnná nádoba z Božkovské hutě na destilaci 

pyritu (všechna foto P. Mikota, 2018). 
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Chrást – sv. Vít 
Zásah stavby železnice do prostoru dolu a zabezpečení štol. 

 
Nejstarší minerální závod na plzeňském panství a 

třetí nejstarší kamencový závod na Plzeňsku vznikl v roce 
1789.9 Důl se nacházel v rokli potůčku vlévajícího se 
zleva do Klabavy. Rokle podchází železniční trať 
v prostoru dnešního nádraží v Chrástu. Haldy a budovy 
huti se nacházely v říční nivě u ústí rokle. Podnik je popi-
sován v řadě odborných i vlastivědných publikací. 

V podniku se zpočátku vyráběl kamenec, později 
vitriolový kámen a možná se zde pálilo i oleum. 

Na mapě stabilního katastru z roku 1839 je na císař-
ském otisku přehledně zobrazen prostor huti se dvěma 
zděnými budovami s čísly stavebních parcel 91 – vlastní 
huť a 92 – šichtamt, úřední a obytná budova, plocha huti 
a hald má pozemkové parcelní číslo 140, zahrádka u šich-
tamtu číslo 139. Komplex nese jméno Oleumsiederei 
(varna olea – kyseliny). Přes řeku vede dřevěný mostek, 
po němž přichází přístupová cesta. Jižní okraj haldy kopí-
ruje katastrální hranici se vsí Dýšina. Zlom hranice u 
haldy dokládá, že tudy zřejmě tekl potok, který hranici 
vytvářel. Halda byla tedy sypána tak, aby nezasahovala na 
dýšinskou louku. 10 Původně byly haldy asi výše v údolí 
z důvodu samospádu produktů. 

Zásadní informace přináší dvě důlní mapy z let 1861 
a 1865. Autorem obou map je Karel Rozsypal a byly 
vytvořeny v souvislosti s výstavbou trati.11 Půdorys budov 
se od císařského otisku liší jen v detailech – podnik se 
stále skládal z jedné obytné a jedné provozní budovy. V té 
době vlastnil důl Václav Sandtner. Po výstavbě dráhy 
úřady zakázaly práce pod tratí a Sandtner posléze důl 
uzavřel. Budova šichtamtu sloužila snad až do roku 1888 
k bydlení a poté byla zbořena. 

Při stavbě trati přehradil údolí mohutný násep, který 
zasypal i ústí dvou štol. Aby mohla důlní voda odtékat 
a nehromadila se v podzemí byly v propustku pod tratí 
zřízeny dva zděné portálky, kterými byl umožněn 
manipulační přístup do podzemních prostor a odtok 
důlních vod. Toto uspořádání se zachovalo dodnes, ale 
štoly jsou po pár metrech zavaleny.  

                                                           
9NA Praha, fond Horní úřad Stříbro, ič 221, karton 92, složka 17 
10 https://archivnimapy.cuzk.cz – katastr Chrást. 
11Bauer, P: Doly Kristiánov v Plzni-Božkově a Svatý Vít v Chrás-
tu u Plzně. Archeologický příspěvek k počátkům chemického 
průmyslu v západních Čechách (bakalářská práce Západočeské 
univerzity v Plzni). Plzeň 2012. 

Původní odvodňovací štola se po stavbě propustku 
stala jedinou přístupovou štolou do dolu. V prostoru pod 
kolejí byla nově obezděna. Dnes je její ústí zanesené 
bahnem, ale stále z ní voda stále odtéká, což ukazuje na 
velikost podzemních prostor. Pokud by se odtok ucpal, 
bylo by nutné ústí otevřít a zajistit, podobně jako to bylo 
uděláno např. u železnorudného dolu Krystýna v Klabavě. 
Při stavbě druhé koleje byl propustek prodloužen sz 
směrem. Za druhé světové války byl využit jako protile-
tecký kryt (obr. 9, 10). 

Obr. 9: Chrást (okr. Plzeň-město), minerální závod sv. Vít, 

srovnání půdorysu huti na císařském otisku stabilního 

katastru (1839) a na důlní mapě z r. 1861. 

Obr. 10: Chrást (okr. Plzeň-město), minerální závod sv. Vít,

detail z mapy z r. 1861: A – propustek pod tratí, B –

vyústění štol do propustku, C –odvodňovací, později 

hlavní štola. 

 

A 

B 

C 

Obr. 8: Chrást (okr. Plzeň-město), minerální závod sv. Vít, 

ústí štoly do propustku. 



P. Mikota, P. Rožmberský – Pozůstatky minerálních závodů na bývalém plzeňském panství 

DĚJINY STAVEB  2019   7

Chrást – sv. Helena a František 
Využití zápisů z matrik a účetních hlášení.12 

 
Západně od Chrástu se táhne údolí bezejmenného po-

toka, pravobřežního přítoku Berounky. Potok pramení na 
okraji lesa Zábělá a na svém cca 2 km dlouhém toku vytváří 
hluboce zaříznuté údolí. V něm vycházely na povrch výraz-
né vrstvy vitriolových břidlic a to podnítilo snahu o jejich 
využití. Zde byly raženy štoly sv. Helena a sv. František 
a založen minerální (chemický) závod.  

Podle dochované agendy horního úřadu, začal podnik 
pod jménem Haldenau (Haldov) se štolami sv. Helena a sv. 
František pracovat v roce 1824 jako soukromý podnik 
podnikatelů M. Čipery a barona Rhemena.  

Studiem zápisů z matrik se však ukazuje, že tento 
podnik měl nejspíše předchůdce. První zpráva, kterou nej-
spíše můžeme spojit s pojednávanou lokalitou, je matriční 
zápis z roku 1817 o narození dítěte v Chrástu čp. 24, jehož 
otcem byl Ignác Harzer, štajgr ve werku (tj. důlní předák 
v závodu) sv. Františka u Chrástu a matkou Magdaléna, 
dcera Jana Fasmanna, štajgra ve Stříbře. Dítě však ještě 
téhož roku zemřelo. V roce 1818 zemřela v Chrástu čp. 24 
Magdaléna, manželka Ignáce Harzera, štajgra z Chrástu. 
Bylo jí 26 let. Ignác Harzer, štajgr „in Mineralbergwerk“ 
(v minerálním důlním závodě) sv. Františka se zřejmě zno-
vu oženil a roku 1821 měl s manželkou Josefou, dcerou 
havíře z Rokycan, dalšího potomka. Také ten ještě téhož 
roku v čp. 24 zemřel. Další dítě Ignáce Harzera (štajgra 
v Chrástu) a Josefy se narodilo v Chrástu čp. 16 roku 
1823.13  

V průběhu této fáze existence byla ražena první štola 
– sv. František a navršeny první zvětrávací haldy, které 
následně daly novému podniku i název – Haldov. 

Rozvoj podniku na přelomu 20. a  30. let dokumentu-
jeme na výpisech z účetních výkazů zasílaných hornímu 
úřadu ve Stříbře: 
1825 – 57 sáhů dřeva na výdřevu, štola byla opatřena zá-

rubní s dveřmi a zámkem (2 zl.). 
1827 – 80 sáhů žlabů – pro přívod vody na haldy. 

V podniku byla velká spotřeba různých druhů dře-
va: kulatiny na výdřevu, stavební dříví, prkna, foš-
ny, falcovaná prkna. Fošny mohly sloužit na jízdní 
dráhu pro důlní vozík. Provozní stavby byly asi 
dřevěné a pokryté šindelem (zakoupeno 5000 šin-
delů).  

1828 – přeložení žlabů, vodní hráz, nákup 3000 nepálených 
cihel a slámy – možná na doškovou střechu. 

1829 – 1000 cihel z cihelny v Dýšině. 
1830 – údaje chybí, provoz asi utlumen. 
1831 – obnovení přerušených prací: březen – čištění štol 

a kanálu, duben – nákup cihel (1150 ks), tři fůry 
stavebního kamene a důlní dříví, pro huť byly za-
koupeny nové pánve, na něž bylo potřeba 8 centů 

                                                           
12 Podrobně viz Rozmberský, P. – Mikota, P: Minerální závod Sv. 
Helena a František u Chrástu, in: Na stopě (prehistorii jihozápad-
ních Čech 3. Sborník přátel k životnímu jubileu Zdeňka Procház-
ky. Plzeň 2019, s. 65–90. 
13 SOA Plzeň, fond Sbírka matrik (SM), římskokatolická fara 
Dýšiná, kniha 5, s. 153, 177; kniha 6, s. 93; kniha 12, fol. 109v, 
110v, 116v. 

olova (96 zl.) a železný kotel (38 zl.), květen – důlní 
vozík, červenec – postaven nový Zechenhaus (ce-
chovní dům) v ceně 205 zl., zakoupeny žlaby (30 
ks), září – nový důlní vozík s koly (2 zl. 32 kr.). 

1832 – na těžbě se podíleli dva pracovníci (štajgr Jílek 
a jeden havíř), na transportu materiálu z dolu a na 
práci na haldách čtyři pracovníci, dále jsou uváděny 
práce na vodním zdroji (Wasser Reservoir – dnes 
vodní nádrž Vlčka?), čištění strouhy a vodního ka-
nálu. Huť nepracovala. 

1833 – zřízení nového místa pro haldu, přehazování haldy. 
Huť opět v provozu. 

1834 – převracení hald (überstürzen, možná pro urychlení 
procesu zvětrávání břidlice), opravy budov, huť 
v provozu, těžba v útlumu.14 

Informace z pozdějšího období nemáme. Podnik za-
nikl nejpozději se stavbou trati v roce 1860. Ve stejném 
roce byla zrušena i dolová míra.15 

Budova huti stála na pravém břehu potoka na okraji 
srázu v bezprostřední blízkosti dnešního „mostu“ nad 
štolou. Poblíž ní vedla cesta, běžící po pravém okraji srázu 
nad údolím. Z této cesty odbočovala komunikace k huti. Do 
podoby podniku výrazně zasáhla stavba železnice. Přes 
údolí byl postaven násep s propustkem. Násep možná skryl 
ústí štol, po kterých dnes nenacházíme stopy. Po těžbě se 
dochoval pouze skalní most, pod kterým protéká zbytkem 
odvodňovací štoly potok. Most byl ponechán, protože po 
něm procházela obslužná komunikace z jedné strany údolí 
na druhou (obr. 11). Po budově huti nejsou patrné stopy. 

                                                           
14 NA Praha, fond HÚS, inv. č. 221, složka 12, inv. č. 758.  
15 SOA Plzeň, fond RBÚ Stříbro, kniha 125, s. 195–198. 

Obr. 11: Chrást (okr. Plzeň-město), minerální závod sv. 

Helena a František, skalní most s komunikací na vrcholu. 
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Doudlevce 
Využití matričních záznamů a účetních dokladů k popisu 
podniku 

 
Minerální podnik sv. Jan Nepomucký se nacházel na 

katastru vsi Doudlevce na pravém břehu řeky Radbuzy, 
150m po proudu od dnešního Tyršova mostu u ústí pravo-
břežního přítoku drobného potůčku. V roce 1829 zde byl 
proveden průzkum na vitriolové břidlice, ke kterému je 
dochován jediný známý náčrt dolu.16 Vlastní těžba byla 
zahájena v roce 1831.  

Z účetních dokladů se dozvídáme i další informace o 
vývoji podniku: 
1832 – nákup 8,13 q olova (pro pánve ve varně), zednické 

práce 
1834 – zednické práce (28 směn) 
1836 – nákup kancelářské skříně, oprava vodního rezervoá-

ru 
1839 - Bauführung der Schwefel Hütte (výstavba nové 

huti), litinový kotel. 17 
Teprve v letech 1839 a 1840 byly v souvislosti se 

změnou majitele uděleny dvě dolové míry.18 Další vývoj 
podniku horní agenda nepopisuje. 

Poměrně obsáhlé údaje z matrik nám dovolují osvětlit 
činnost podniku v pozdějších letech.  

Nejstarší informace získaná z matrik o existenci mi-
nerálního závodu u Doudlevec je z roku 1831. Je to matrič-
ní zápis o narození mrtvého dítěte horníka Antonína Strejč-
ka z Radnic, nyní „Mitunternehmer“ (spoluzakladatel?) 
„Schwefelwerke“ (sirného podniku) poblíž vsi Doudlevec. 
Potom se v letech 1836 a 1838 narodili a také zemřeli 
u doudleveckého mostu v „Bergwerkhütte“ (důlní chalupa; 
úmrtí v „Bergmannshütte“, hornické chalupě a v „Alaunhüt-
te“, kamencové huti u Doudlevec) potomci Františka Gerna-
ra/Kernera, „Werkführers bei Oleum-Werke“ (vedoucí 
pracovník v podniku na výrobu olea). Při úmrtí dítěte v roce 
1838 byl František Gernar označen jako horník při uvedené 
huti. Jeho další dítě, narozené roku 1839 v Bergwerkhütte 
u doudleveckého mostu (otec opět označen jako vedoucí 
pracovník v podniku na výrobu olea) přežilo.19 

V roce 1842 se oženil Rudolf Leopold „bergštajgr“ 
u doudleveckého minerálního závodu, syn Tomáše Leopol-
da, horníka v Bukovci a Magdalény, s Annou Pokornou 
z Doudlevec čp. 12. Bylo mu 22 let. Hned v následujícím 
roce 1843 se ženil další štajgr doudleveckého minerálního 
závodu, dvaatřicetiletý Václav Wild, syn zemřelého Jana 
Wilda „Kirschenmeisters“ (?) ve Strašicích. Bral si Marii 
Annu Jaklovou. Následovaly další svatby. V roce 1848 se 
ženil ve 22 letech Vojtěch Kašpar, krejčovský tovaryš 
v Kokořově, syn patentálního invalidy tamtéž, který si vzal 
třiadvacetiletou Annu, dceru Tomáše Leopolda, štajgra při 
minerálním závodě u Doudlevec čp. 0 a Magdalény. Další 
se ženil Petr Koželuh roku 1851 ve 26 letech, invalida obce 

                                                           
16 Kratochvíl, F.: Ložiska pyritu v barrandienském proterozoiku, 
Sborník Národního muzea v Praze XXX B/1974, č. 4–5, s. 121. 
17 NA Praha, fond Horní úřad Stříbro, inv. č 578 
18 SOA Plzeň, fond RBÚ Stříbro, kniha 125, s. 177–180. 
19 Státní oblastní archiv Plzeň, fond Sbírka matrik, římskokatolická 
fara Litice, kniha č. 18, s. 50, 52, 53; kniha č. 27, s. 16, 20, 21 (dále 
jen SOA, SM, číslo knihy a identifikační údaj). 

Borek čp. 6, syn zemřelého Petra Koželuha „Hüttenmeis-
ters“ (hutního mistra) tamtéž a Marie z železné huti Klaba-
va. Bral si osmadvacetiletou Marii, další dceru Tomáše 
Leopolda, štajgra při sirné huti poblíž Doudlevec a Magda-
lény.20 Vidíme, že objekt (objekty?) minerálního závodu 
nebyly vybaveny popisným číslem. 

V roce 1849 se v minerálním závodě u Doudlevec 
čp. 0 stal otcem krejčovský tovaryš Vojtěch Kašpar (viz 
výše), dítě však ještě toho roku tamtéž zemřelo. Plodnější 
byl invalida Petr Koželuh (viz výše), mající potomky 
v letech 1851, 1853, 1856, kteří se rodili v minerálním 
závodě u Doudlevec čp. 0. Od roku 1853 již otec není inva-
lidou, ale horníkem. Mezi tím v roce 1851 zemřela v „Ole-
umhütte“ (olejně?) poblíž Doudlevec čp. 0 v 66 letech 
Magdaléna Leopoldová, manželka Tomáše Leopolda, štaj-
gra při „Oleumwerke“ tamtéž. V roce 1858 ji následoval na 
onen svět vdovec Tomáš Leopold, štajgr tamtéž, zemřelý 
tamtéž v 85 letech.21 

Těsně před ukončením těžby, v roce 1866, poznává-
me patrně posledního zdejšího zaměstnance. Byl jím po-
druh a havíř Josef Riegel pocházející z Příbramska, kterému 
v Doudlevcích čp. 40 zemřelo dítě. Při dalším porodu mrt-
vého dítěte zemřela tamtéž i jeho manželka Anna, pocháze-
jící ze Skořic na Rokycansku, ve svých 34 letech.22 Jestli 
byl někdy označován popisným číslem 40 (které však bylo 
číslem parcelním) obytný objekt minerálního závodu 
u Doudlevec, není jasné. Roku 1867 zemřel v čp. 40 v 80 
letech žebrák, roku 1869 dítě nádeníka. V Doudlevcích 
čp. 0 se v letech 1869–1877 rodily a umíraly děti několika 
nádeníků a tesaře.23 

Podle mapy stabilního katastru se huť nacházela na 
malé plošince v těsné blízkosti starého mostu přes Radbuzu, 
kde se navíc spojovaly cesty od Litic a Radobyčic. Zdálo by 
se, že zde takový závod pracující navíc s ohněm vyloženě 
překáží, přesto zde vydržel několik desítek let. Huť se sklá-
dala z jediné budovy nejspíše lehčí konstrukce, která slouži-
la rovněž k bydlení některých pracovníků a to i s rodinou. 
V úředních výkazech je přesto i takovýto objekt honosně 
nazýván majitelem jako šichtamt. 

 
Lobzy 
Pokračující využívání areálu až do současnosti na mapách 
z různých období. 

 
Minerální závod sv. Anny stával asi 300 m jihojiho-

východně od návsi v Lobzích, nad opačným (levým) bře-
hem řeky Úslavy než původní vesnice, ve svahu říční tera-
sy. Důl v Lobzích vznikl v roce 1842.24 V roce 1845 si jeho 
majitel F. Glaser zažádal o koncesi na zřízení sirné huti se 
čtyřmi pecemi a vitriolové varny.25 Podle mapy z roku 1866 
zde byla i výrobna kyseliny dusičné26. Podnik se udržel 

                                                           
20 SOA, SM, Litice č. 23, s. 16, 20, 23. 
21SOA, SM, Litice č. 18, s. 76, 81, 87, 93; Litice č. 27, s. 29, 32, 
37. 
22SOA, SM, Litice č. 27, s. 43. 
23SOA, SM, Litice č. 27, s. 44, 45; Litice č. 18, s. 121–130. 
24 SOA Plzeň, fond RBÚ Stříbro, kniha 125, str. 187-188. 
25 NA Praha, fond Horní soud Stříbro, inv. č. 208. 
26 Obvodní báňský úřad Plzeň, mapový archiv, Pořadač 1, č. 
346/2. 
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nejdéle ze všech popisovaných, protože se nespecializoval 
na jeden produkt, ale vyráběl více chemikálií i z dováže-
ných surovin. Pomohla tomu i blízkost rostoucího města. 
Důl i huť zřejmě pracovaly až do 90 let 19. století (obr. 3).  

Areál huti byl i po ukončení těžby dále využíván. Na 
plánu města z roku 1895 jsou budovy huti stále zakresle-
né.27 Vidíme zde pět budov a výše pracovní cestu. Podobně 
je to patrné i na plánech z roku 1952 a 1984.28 Co se zacho-
valo z původních staveb, už nezjistíme, protože dnes je celý 
areál kompletně přestavěn, je však stále využíván 
k hospodářské činnosti a pokračuje tak ve stopách původ-
ních podnikatelů (obr. 12). 

 
                                                           
27 Historický atlas měst České republiky svazek č. 21, 2009 mapa 
č. 28. 
28https://archivnimapy.cuzk.cz, katastr Lobzy. 

Újezd (dnes k. ú. Bukovec) 
Popis podniku z r. 1844 a jeho konfrontace se skutečností 

 
Ze silnice z Újezda do Chrástu odbočuje v zatáčce 

před zábělskou hájovnou cesta vedoucí na ostrožnu nad 
soutokem Zábělského potoka a jeho levobřežního beze-
jmenného přítoku. Ostrožna se svažuje a končí srovnanou 
plochou, na níž dnes stojí velká vila.  

Minerální závod sv. Anny se nacházel na katastru vsi 
Újezd, patřící v té době k panství Plasy. Agenda horního 
soudu Stříbro obsahuje stručný popis podniku při příležitos-
ti udělení licence na vitriolovou huť z roku 1844. Sirná 
a vitriolová huť se nacházela u dolu sv. Anna. Huť měla 
čtyři pece. K ní bylo vzadu připojeno obydlí štajgra a huť-
mistra. Dále po svahu do údolí se nacházela další huť se 
zařízením k louhování se třemi železnými kotli a kalcinační 
pec. Vpravo od budovy huti se nacházel svah haldy a pod 
ním odkliz dolu. Voda k louhování hald se přiváděla ze 
soutěsky potoka. Součástí podniku byla i cihelna.29  

Přes poměrně jasný popis se nepodařilo nalézt na mís-
tě žádné zbytky podniku. Dolní část údolí překryl mohutný 
násep železnice, plošina v horní části byla upravena na 
zahradu a stavby zanikly při výstavbě nové vily. V údolí 
Zábělského potoka jsou patrné dvě hráze rybníčků, které 
mohly podnik zásobovat vodou.  

 
Litice – sv. Vilém 
Pokračující využití areálu a dosud stojící budova. 
 

Na severním okraji katastru vsi Litice, která se v té 
době nacházela na chotěšovském panství, vznikl nedaleko 
od kamenného mostu přes Radbuzu důl sv. Vilém. Na mapě 
stabilního katastru z roku 1838 jsou zakresleny dvě budovy 
označené jako Alaunhütten – kamencové hutě.30 Budovy 
neměly přidělené popisné číslo. Rok souhlasí se zápisem 
v horní knize, kdy v roce 1839 byla přidělena dolová mí-
ra.31 V matričních záznamech jsou mezi roky 1839–45 
uváděna narození či úmrtí dětí zde pracujících dělníků. 

                                                           
29 NA Praha, fond Horní soud Stříbro, inv. č. 206, karton 16. 
30http://archivnimapy.cuzk.cz – katastr Litice u Plzně. 
31 SOA Plzeň, fond RBÚ Stříbro, kniha 125, s. 183–184. 

Obr. 13: Plzeň-Litice, budova bývalé minerální huti 

v Liticích. 

Obr. 12: Plzeň-Lobzy, minerální závod, plány areálu hutě

v různých obdobích: pol. 19. stol., 1896, 1984. 
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Podnik je nazýván Oleumhütte nebo Mineralwerk. Che-
mická výroba skončila nejspíše do poloviny století.  

Objekty hutě byly potom využívány jinými způsoby. 
V roce 1866 je zmiňován Nagelschmied – cvokař a v letech 
1877 a 1879 „Leimsiederei“ – varna klihu. 32 Později zde 
byla hrnčírna. V roce 1924 je poprvé uvedeno i popisné 
číslo budovy 153.  

Budova stojí dodnes. Je dvoupodlažní, částečně za-
puštěná do svahu. Vstup do spodního podlaží je od řeky, do 
horního z opačné strany (obr. 13). Budovu nebylo možno 
prozkoumat zevnitř, protože je stále používána k podnikání. 
Ve vzdálenosti cca 5m od budovy se nachází skalní stěna, 
ve které jsou vyraženy 3 štoly o délkách 15 – 30m. Štoly 
jsou vyčištěné a sloužily později nejspíše jako skladovací 
prostory. V jedné štole bylo dokonce zavedeno elektrické 
osvětlení.  
 
Božkov 
Popis budov a mapové podklady v konfrontaci se skuteč-
ností, dochovaný šichtamt, pozůstatky výrobních budov 
 

Minerální podnik nazývaný „Kristýnov“ v Božkově 
v údolí zvaném Buková byl založen roku 1828. Ve třicá-
tých letech se zde vyráběla zelená skalice, vitriolový ká-
men, kamenec a síra. Tento poměrně široký výrobní pro-
gram vyžadoval několik různých hutí. Proto se božkovský 
závod stal největším chemickým závodem v Plzni. V letech 
1846-62 ho dokonce vlastnil významný podnikatel J. A. 
Starck, který zde ale vyráběl zejména síru.33 Podnik zanikl 
do konce 19. století. 

Z roku 1831 se zachoval podrobný popis budov 
v huti. Uvádí sedm budov: krystalizace, velká varna, malá 
varna spolu se sirnou varnou, cechovní dům, obydlí šicht-

                                                           
32http://oldmaps.geolab.cz – 1 : 25 000, map. list č. 4151-1. 
33 Jiskra, J.: Johann David Edler von Starck a jeho podíl na rozvoji 
hornictví a průmyslu v západních a severozápadních Čechách 
koncem 18. a v 19. století. Sokolov 2005, s. 216. 

mistra, obydlí zedníků, kůlna.34 K popisu byl nejspíše pů-
vodně přiložen situační plán, který se ale nezachoval. 35 

Další zdroj informací je důlní mapa z roku 1850, kte-
rá jednotlivé provozy pojmenovává. Nejvíce na západ (nej-
blíže k řece) stál objekt nazvaný „Binder Werckstadt“, tedy 
dílna bednáře (bednář mimo sudů na přepravu sypkých 
materiálů snad tvořil potřebné kádě či dělal sprchovací 
korýtka). Od západu k východu byly pak následující objek-
ty: „Wohnung“ (obydlí), „Ziegelhütte“ a při ní „Ofen“, tedy 
cihelna s pecí, kde se nejspíše vyráběly i žáruvzdorné nádo-
by pro chemickou výrobu, „Zechenhaus“, cechovní dům, 
zřejmě obydlí zaměstnanců. Pak následovaly chemické 
provozy – „Lauterhütte“ (propírací, čistící huť), „Schwefe-
lhütte“ (sirná huť) a na sebe navazující „Kristalionshütte“ 
a „Gemauerte Pfane“, tedy krystalizační huť a vyzděná 
pánev (tj. kalibán). Nedaleko byla obdélná vodní nádrž, 
označená „Sumpf“, tedy kaliště. Pak následoval na konci 
zmíněného kanálu „Kiespochhaus“, drtička, buchar kyzo-
vých břidlic. Nejvýše (nejdále na východ) stál drobný ob-
jekt označený „Kanz“ u ústí Antonínovy štoly.36 Nejspíše 
se jednalo o „Kaue“ – cáchovnu, objekt u ústí šachty nebo 
štoly, sloužící jednak k ochraně ústí před povětrnostními 
vlivy, jednak k shomažďování horníků před směnou a roz-
dělování denních úkolů (obr. 14). 

Starck v Kristýnově postavil nový úřednický dům - 
šichtamt. Nechal rovněž zvelebit okolí osázením ovocnými 
a okrasnými stromy, a jak poznamenává očitý svědek – 
místo nabylo zvláštní útulnosti a ladnosti.37 Ovšem mapa 
stabilního katastru z roku 1838 ukazuje, že zde již tehdy 
(tak jako roku 1831) bylo celkem sedm zděných objektů, 

                                                           
34 NA Praha, fond Horní soud Stříbro, ič. 197, karton 11. 
35 NA Praha, fond Horní úřad Stříbro, ič. 221, karton 92, složka 06.  
36 Archiv Obvodního báňského úřadu Plzeň, č. 341/1 – mapa 
„Vitriolschiefer und Schwefel Kieshau bei Christinenthal“, Otto 
Bischhoff 1850, doplněna V. Sandtnerem 1890. 
37 Šlapák, J.: IV. Kristýnov, historické črty z našeho okolí, Plzeň-
ské listy 7. 6. 1884. 

Obr. 14: Plzeň-Božkov, výřez důlní mapy zachycující stav kolem roku 1850. 
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z nichž tři měly popisná čísla 53–55,38 objekty bez po-
pisných čísel byly objekty výrobními. Na mapě z roku 1879 
je stále jen sedm staveb.39 Co se týče úřednického domu – 
šichtamtu a zřejmě i obydlí šichtmistra, je možné na základě 
matričních zápisů říci, že nejprve to byl dům čp. 53, kde se 
šichtmistrovi Sandtnerovi rodily děti. V roce 1852 získal 
Starck koncesi na stavbu nového šichtamtu čp. 55, ležícího 
západně od huti. Stavba byla kolaudována roku 1855. Jedná 
se o dosud stojící budovu (obr. 15).40 Nový šichtamt nahra-
dil starší objekt čp. 55, na důlní mapě z roku 1850 označený 
jako domek bednáře.41 V indikační skice stabilního katastru, 
kam byly zaznamenávány změny nastalé po roce 1838, je to 
dobře patrné.42  

Božkovský šichtamt (dnes má čp. 54) se zachoval 
v původní podobě bez přestaveb. Zachovány jsou dveře 
s rámy i kováním a kamenné tesané schody do suterénu. 
Pouze okna jsou novější, nejspíše z konce 19. století a rov-

                                                           
38 http://archivnimapy.cuzk.cz – katastr Božkov. 
39 http://oldmaps.geolab.cz – III. vojenské mapování, č. map. listu 
4151-1. 
40 SOA Plzeň, fond RBÚ Stříbro, kniha 125, s. 149. 
41 Archiv Obvodního báňského úřadu v Plzni, pořadač 1, č.341/1 – 
mapa „Vitriolschiefer und Schwefel Kieshau bei Christinenthal“, 
Otto Bischhoff 1850, doplněna V. Sandtnerem 1890. 
42 http://archivnimapy.cuzk.cz – katastr Božkov. 

něž tak dlažba ve vstupní předsíni.43 V současné době pro-
bíhá razantní přestavba, která částečně mění podobu stavby.  

Po skončení výroby se výrobní budovy postupně roz-
padaly a byly bourány. Do současnosti se kromě šichtamtu 
zachovala jen opěrná zeď budovy kristalizace ve svahu nad 
potokem (obr. 16). Technicky zajímavý podzemní kanál byl 
někdy v 80. letech 20. století zavalen propadem a vzniklo 
tak jezírko, jehož přepadající voda kanálem stále prosakuje. 
Z drtiče pyritu u vyústění kanálu jsou patrné jen části zdí, 
zbytek je zavalen sesutým materiálem z haldy (obr. 17). Ve 
svahu pod sirnou hutí je vrstva poškozených rour na desti-
laci síry (obr. 7). Prostor údolí je upravován na obytnou 
čtvrť a zbytky budov tak postupně zanikají. 

Zachovány jsou haldy, manipulační násep a stěny od-
klizů. Relativně dobře jsou zachovány podzemní prostory.44 

                                                           
43 Informace od stavebního historika Ing. J. Anderleho, jemuž 
tímto děkujeme. 
44 Bauer, P: Doly Kristiánov v Plzni-Božkově a Svatý Vít v Chrás-
tu u Plzně. Archeologický příspěvek k počátkům chemického 
průmyslu v západních Čechách (bakalářská práce Západočeské 
univerzity v Plzni). Plzeň 2012 

Obr. 15: Plzeň-Božkov, šichtamt. 

Obr. 16: Plzeň-Božkov, minerální závod, opěrná zeď krys-

talizační huti - varny. 

 

Obr. 17: Plzeň-Božkov, minerální závod, detail podzemního 

kanálu na mapě z r. 1850, vpravo nahoře drtič pyritu. 
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Pozůstatky minerálních závodů na bývalém 
plzeňském panství 
 
Petr Mikota, Petr Rožmberský 

Příspěvek se zabývá pozůstatky staveb minerálních 
závodů na zpracování vitriolových břidlic od konce 18. 
do konce 19. století. Vychází jednak ze studia pramenů, 
jednak z terénního průzkumu. Z pramenů je věnována 
pozornost matrikám, které přináší řadu údajů o povolání 
zapsaných osob a umožňují tak datování činnosti dolů a 
hutí. Dále je to agenda horních úřadů, a to jednak horní 
knihy, jednak spisy. Zejména pravidelná účetní hlášení 
obsahují informace o nákupu stavebního materiálu, tech-
nologického vybavení, provozních surovin a nářadí, na 
jehož základě je možno vývoj podniků částečně rekon-
struovat. Kromě známějších lokalit v Božkově, Lobzích 
a Chrástu sv. Vít, je věnována pozornost i dalším dosud 
téměř neznámým jako Bukovec, Doubravka, Doudlevce, 
Dýšina, Chrást sv. Helena a František, Litice, Střapole. 
V příspěvku se pokusíme seznámit veřejnost 
s pozůstatky hutí a správně-obytných objektů souvisejí-
cích s touto chemickou výrobou. 

Vyobrazení 
Obr. 1: Minerální závody v okolí Plzně na podkladě hospo-

dářské mapy z r. 1855.  

MSH – Mineral Sudhütte, SchH – Schwefel Hütte, SchK – 

Schwefel Kies, VH – Vitriol Hütte, VSch – Vitriol Schiefer, 

VSH – Vitriol Sudhütte 

MSH – minerální varna, SchH – sirná huť, SchK – sirný 

kyz (pyrit), VH – vitriolová huť, VSch – vitriolové břidlice, 

VSH – vitriolová varna 

Obr. 2: Přívod zavlažovací vody na haldy a odvod výluhu 

do huti v minerálním závodu v Horních Kozojedech (veduta 

A. Wiehla z r. 1840). 

Obr: 3: Plzeň-Lobzy, minerální závod, detail důlní mapy 

z r. 1866: 1 – štola, 2 – halda, 3 – vitriolová huť, 4 – výroba 

kyseliny dusičné, 5 – Vozová cesta k vitriolové huti (plo-

cha 44 čtverečních sáhů, délka 33 sáhů a šířka 8 stop, 6 

– Obytná budova se zahradou (cit. v pozn. 26). 

Obr. 4: Minerální závody v okolí Plzně na mapách stabilní-

ho katastru. 

Obr. 5: Plán neznámé olejny, 1815, SOA Plzeň, pobočka 

Klatovy, fond Velkostatek Plasy, karton 108. 

Obr. 6: Schéma výroby vitriolového kamene (cit. v pozn. 6).  

Obr. 7: Silnostěnná nádoba z Božkovské hutě na destilaci 

pyritu (všechna foto P. Mikota, 2018). 

Obr. 8: Chrást (okr. Plzeň-město), minerální závod sv. Vít, 

ústí štoly do propustku. 
Obr. 9: Chrást (okr. Plzeň-město), minerální závod sv. Vít, 

srovnání půdorysu huti na stabilním katastru a důlních 

mapách. 

Obr. 10: Chrást (okr. Plzeň-město), minerální závod sv. Vít, 

detail z mapy z r. 1861: A – propustek pod tratí, B – 

vyústění štol do propustku, C –odvodňovací, později 

hlavní štola. 

Obr. 11: Chrást (okr. Plzeň-město), minerální závod sv. 

Helena a František, skalní most s komunikací na vrcholu. 

Obr. 12: Plzeň-Lobzy, minerální závod, plány areálu hutě 

v různých obdobích: pol. 19. stol., 1896, 1984.. 

Obr. 13: Plzeň-Litice, budova bývalé minerální huti 

v Liticích. 

Obr. 14: Plzeň-Božkov, výřez důlní mapy zachycující stav 

kolem roku 1850. 

Obr. 15: Plzeň-Božkov, šichtamt. 

Obr. 16: Plzeň-Božkov, minerální závod, opěrná zeď budo-

vy krystalizace. 

Obr. 17: Plzeň-Božkov, minerální závod, detail podzemního 

kanálu na mapě z r. 1850. 

 

 

 


