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POZOR! GRANÁT!

Vzdělávací oblast:  Člověk a jeho svět

Výstupy RVP:  Žák pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, vý-
znamné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje 
spjaté s místem, v němž žije.

 Žák vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospo-
dářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam  
z hlediska přírodního, historického, politického, správního a vlastnic-
kého.  

Věk:  5. – 6. třída 

Anotace:  V této lekci se žáci vrátí do roku 1920, kdy se v Sázavském údolí  
těžil kámen a něco se dozví o jeho zpracování i místních názvech. 
Zjistí také něco o krásném nerostu pyropu. 

Časová dotace:  1 x 45 minut 

Pomůcky:  vytištěná stránka s indiciemi, vytištěný dopis od tatínka, vytištěné  
a vystřižené fotografie od tatínka, vytištěné a nakopírované tabulky 
pro žáky, psací potřeby 

POSTUP:  

Žáci nejprve dostanou obrázkové indicie a budou vyvozovat, o čem by mohla hodina  
s názvem Pozor! Granát! být. Žáci se za pomoci učitele dopídí k tématu českého graná-
tu – pyropu, těžbě kamene a využití výbušniny dynamitu. Potom se rozdělí do skupinek  
po 2 – 4 žácích. Dostanou dopis od tatínka s fotografiemi. Dopis si přečtou, s učitelem  
si při diskuzi ujasní to, čemu nerozumí, něco si řeknou také o práci v kamenolomu a živo-
tě před 100 lety. Pak vyplní tabulku s tématem pyropu. Při společné práci si žáci ujasní,  
co jsou správné odpovědi. 

Doplňující náměty:  

Na mapě Sázavského údolí a stránkách www.mapy.cz se pokusí najít místo, kterému se říká 
Pod Drtičem. Při výpravě do Sázavského údolí lze najít jak bývalý rulový lom, tak i základy 
stavby drtiče a štolu, ve které se ukládalo nářadí. Dobrý tip na výlet!
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Milá Lidko, 

mockrát děkuji za tvé poslední psaní a jsem rád, že ty, Lojzík i maminka jste 

všichni zdrávi. Taky mám radost, že se Micině narodila koťátka. Alespoň 

bude v kolně míň myší. 

Tady je každý den jako druhý. Pracujeme vždy ráno od sedmé do odpoledne 

do páté. V sobotu ale končíváme dříve, už okolo třetí. Starší muži obsluhu-

jí drtič, vyřizují nakládku, pomáhají na odstřelu a opravují nářadí. Dneska 

jsem trhal kameny pomocí sbíječky, klínů a kladiva na menší kusy. Zastanu 

každou práci, jen dynamitu se bojím. To ti jsou strašné rány, když se skála od-

střeluje. Protože jsem mezi chlapci jeden z nejsilnějších, většinou tlačím vo-

zíky po kolejnicích k drtiči. To je veliké zařízení s motorem, který roztáčí kolo.  

K němu je připevněná deska. Ta se kýve a velikou silou s lomozem postupně 

drtí větší kameny na menší. Tak se vyrábí štěrk. Pro štěrk jezdí povozy s dobyt-

kem nebo i nákladní auta. Ze štěrku se staví a opravují cesty. Ve tvrdém kame-

ni, kterému se říká rula, se někdy najdou krásné červené kamínky. Vypadají 

jako žhavé uhlíky. Pan Šilar z Čermné řekl, že je to tvrdý polodrahokam pyrop, 

nebo-li český granát, a že se z něho dělají šperky. Nejhezčí a největší nachá-

zíme v potůčcích stékajících do údolí. Všichni se je snažíme nacházet a nej-

hezčí kousky schováváme. Nejeden chasník doufá, že zbohatne. Já se tomu 

směju. Granátů je tu spoustu, jsou však velmi drobné a moc rozpraskané.  

Z nich velká paráda nebude. Několik jsem jich pro tebe schoval.

Posílám ti mnoho pozdravů a několik fotografií od pana Šilara. Fotografo-

vání je jeho veliký koníček. Posílám i obrázek naší party, drtiče a granátů. 

Všechny jsem si pro tebe schoval. Začátkem října budu mít na týden volno, 

tak se těším na shledanou. 

Se srdečným pozdravem

tatínek Josef
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INDICIE
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FOTOGRAFIE OD TATÍNKA
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PYROP NEBOLI GRANÁT Doplň: 

ANO/NE/NEVÍM

Je červeně zbarvený minerál, který svou barvou připomíná 
červené plody granátového jablka. 

Granát se mu říká proto, že je hořlavý a může vybouchnout. 

Na Lanškrounsku se nachází v potůčcích a říčce  
v Sázavském údolí. Je to tvrdý polodrahokam. 

Pokud je kvalitní, používá se ve šperkařství. 

Dodnes se pyrop pomocí strojů v Sázavském údolí těží  
a v lanškrounských dílnách se z něho vyrábí šperky. 

Hornina, ve které se pyrop v Sázavském údolí nachází,  
se nazývá opuka. 

V Sázavském údolí se ve 20. století těžila hornina rula.  
V té je místy obsažený také pyrop.

PYROP NEBOLI GRANÁT Doplň: 

ANO/NE/NEVÍM

Je červeně zbarvený minerál, který svou barvou připomíná 
červené plody granátového jablka. 

Granát se mu říká proto, že je hořlavý a může vybouchnout. 

Na Lanškrounsku se nachází v potůčcích a říčce  
v Sázavském údolí. Je to tvrdý polodrahokam. 

Pokud je kvalitní, používá se ve šperkařství. 

Dodnes se pyrop pomocí strojů v Sázavském údolí těží  
a v lanškrounských dílnách se z něho vyrábí šperky. 

Hornina, ve které se pyrop v Sázavském údolí nachází,  
se nazývá opuka. 

V Sázavském údolí se ve 20. století těžila hornina rula.  
V té je místy obsažený také pyrop.
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PYROP NEBOLI GRANÁT Doplň: 

ANO/NE/NEVÍM

Je červeně zbarvený minerál, který svou barvou připomíná 
červené plody granátového jablka. 

ANO

Granát se mu říká proto, že je hořlavý a může vybouchnout. NE

Na Lanškrounsku se nachází v potůčcích a říčce 
v Sázavském údolí. Je to tvrdý polodrahokam. 

ANO

Pokud je kvalitní, používá se ve šperkařství. ANO

Dodnes se pyrop pomocí strojů v Sázavském údolí těží 
a v lanškrounských dílnách se z něho vyrábí šperky. 

NE

Hornina, ve které se pyrop v Sázavském údolí nachází, 
se nazývá opuka. 

NE

V Sázavském údolí se ve 20. století těžila hornina rula. 
V té je místy obsažený také pyrop.

ANO

Fotografie: Mgr. František Teichmann, Městské muzeum Skuteč, Městské muzeum Lanškroun, 
 www.wikiwand.com/cs/Drtič


