PO STOPÁCH STŘEDOVĚKÉHO DOLOVÁNÍ ZLATA
Kdyţ se řekne středověké dolování zlata na
Šumavě, kaţdého okamţitě napadnou Kašperské
Hory. Ano, Kašperské Hory jsou jiţ od
13. století spojeny s hlubinným dolováním zlata
a v 15. století zde bylo v provozu téměř
40 větších zlatodolů a řada štol.
My se ale vypravíme do Petrovic u Sušice,
kde začíná 17 kilometrů dlouhá cyklotrasa „Po
stopách středověkého dolování zlata“ navazující
na naučnou stezku „Vlčí jámy“. Trasa s pěti
stanovišti nás provede oblastí s důlním dílem
„Jírova jáma“ nad Mochovem a seznámí nás s
rozsáhlými zbytky zlatých dolů Nad Dolejším
Těšovem, táhnoucími se v délce 500 metrů.
Loţiska zlata v Pootaví jsou většinou křemenná a hlubinné ţíly jdou do hloubky aţ 70 metrů.
Zlato se zde nachází ve formě malých zrnek, drátků, plíšků a nitek. Kromě stříbra, bývá ve zlatě
přimíšena měď, ţelezo, telur, selen, vizmut a další.
Ještě v 16. století bylo jediným
nástrojem dobývání rudných ţil ţelízko a
mlátek. Čelba se rozpalovala zaloţeným
ohněm a polévala vodou, aby vznikly
několikacentimetrové trhliny, které pak
horníci snadněji odsekávali. Práci horníků
ve středověku osvětloval jen mihotavý
čadící plamínek olejových lamp, a tak
přítmí aţ skoro tma ve vlhkých a špatně
větraných důlních dílech bylo jejich
neustálým společníkem.
Šachty a propadliny nad Dolejším
Těšovem připomínají těţbu ze 14. a 15.
století. Dosud známá hloubka podzemních
prostor je asi 70 metrů a důl je přibliţně do poloviny zatopen vodou. Přístup do dolu z povrchu je
moţný pouze se speleologickou jednolanovou technikou. Při potápěčských průzkumech s cílem
objevit a zmapovat nové prostory byly nalezeny pod vodou středověké ţebříky, trámy a výdřevy.
Počátkem devadesátých let zde byl proveden
geologický průzkum, kterým byly potvrzeny ještě
další nevytěţené zásoby zlata s obsahem 1-8 gramů
na tunu horniny.
Na cyklotrase je mnoţství krásných výhledů do
kraje Hartmanicka a Petrovicka, jedním z míst
k vidění je i Královácká svobodná rychta Kochánov,
o níţ jsou první zmínky jiţ z roku 1273.
Celá trasa je koncipována tak, aby návštěvníky
přivedla zpět k výchozímu místu na návsi
v Petrovicích. Pět zastavení je osazeno naučnými
tabulemi s moţností posezení a odpočinku.
Přijďte se projít, či projet nádhernou krajinou a přitom se seznámit s historií těţby zlata na
Šumavě.
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