
Regionální muzeum V jíloVém u pRahy
MuzeuM se specializací na zlato  v České republice



jíloVníci
Jako první na našem území ve velké míře získávali zlato technikou rýžování keltové. 



rozdružování horniny technikou tzv. sázení ohně (žárové dobývání) bylo známo již od pravěku  
a využíváno až do středověku. Modernější technika je dobývání pomocí pneumatického vrtáku.

haVíř a palný



peRkman huntař
Želízko a mlátek jsou typické symboly hornictví a nejvyužívanější nástroje ve středověkém dolování. 

Dodnes se symbol těchto zkřížených nástrojů používá k označení pracovního dne.



peRkman huntař
Důlní vozík (tzv. hunt) sloužící v moderní době k přepravování vytěženého materiálu  

často obsahoval až tunu horniny. 



peRkmistR pRubíř
Dohlíží na drcení a mletí, které patřilo k základním postupům zpracování rudy.  

na obrázku je ruční kamenný rudný mlýn (žernov), jehož zlomky se často nachází i v okolí Jílového.



peRkmistR pRubíř
Dohlíží na drcení a mletí, které patřilo k základním postupům zpracování rudy.  

na obrázku je ruční kamenný rudný mlýn (žernov), jehož zlomky se často nachází i v okolí Jílového.
prubířství patřilo k velmi zodpovědné činnosti. prubíř měl totiž na starost kontrolu ryzosti drahých 
kovů, zjišťování jejich kovnatosti, vážení a nacenění. tento například zjistil, že z celého jednoho  

důlního vozíku rudy z jílovských dolů (cca 1 tuna) se dá vyrobit jeden zlatý prstýnek (cca 3g zlata)!  



Regionální muzeum  
V jíloVém u pRahy
MuzeuM se specializací na zlato v České republice

Regionální muzeum V jíloVém u pRahy
Masarykovo náměstí 16, 254 01 Jílové u prahy, tel.: +420 241 950 791

e-mail: info@muzeumjilove.cz, www.muzeumjilove.cz
muzeum je otevřeno denně, mimo pondělí (pokud není svátkem)

září – kVěten: 9 – 12, 13 – 16 hod.  /  ČeRVen – sRpen: 9 – 17 hod.

histoRie těžby a zpRacoVání zlata  
představuje tento vzácný kov a dějiny zdejšího dolování

oRa et laboRa  
seznamuje atraktivní formou s historií benediktinského kláštera  
na ostrově u Davle a zaniklého středověkého sídliště sekanka

Dějiny tRampingu  
přibližují fenomén spojený u nás výrazně s posázavím

Muzeum zpřístupňuje také tři historické štoly,  
ke dvěma z nich vede naučná stezka jílovské zlaté doly

Vás zVe Do stálých expozic:


