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Upřesněné pokyny k zájezdu č. 910/21 

 

SOLVAYOVY LOMY   

VELKÁ AMERIKA 

SVATÝ JAN POD SKALOU 
Skanzen Solvayovy lomy v Českém krasu. Muzeum těžby a dopravy vápence v Českém kra-
su je vlastně skanzen ve volné přírodě, který tvoří několik objektů – bývalých provozních a 
technologických budov a rekonstruovaná úzkorozchodná dráha. Český Grand Canyon – Vel-

ká Amerika, to je lom po těžbě vápence. Pěkné výhledy. 

Na zájezd jsou volná místa. 

Upozorňujeme účastníky, kteří nejsou očkováni a neprodělali COVID 19 nejpozději 180 dní před termí-

nem zájezdu, aby si zajistili alespoň antigenní test. Bude kontrolováno. 

Termín: sobota 11. září 2021.  

Nástupní místa: Stará Paka, vlakové nádraží 5:30 hodin, Nová Paka, autobusové nádraží 5:40 hodin, Lázně 

Bělohrad, autobusové stanoviště na náměstí 6:00 hodin, Jičín, autobusové nádraží 6:20 hodin, Poděbrady, 

vlakové nádraží 7:00 hodin. 

Účastníkům z Hradce Králové doporučujeme využít rychlíku s odjezdem z Hradce Králové v 6:08 hodin a 

s příjezdem do Poděbrad 6:50 hodin 

Návrat: předpokládaný příjezd do Staré Paky v 20:00 hodin (Poděbrady 18:30 hodin, vlak do Hradce Králové 

odjíždí v 19:02 hodin). 

Přeprava: klimatizovaným mikrobusem zajišťuje AD ZIKMUND.  

Průvodce: Lubomír Hoška, tel. číslo 603 164 558. Volat pouze v den odjezdu a během zájezdu. Pokud to je 

možné, zasílejte SMS. Před zájezdem používejte telefonní kontakt pouze na cestovní kancelář. 

Program 

Pěší přesun ze Svatého Jana pod Skalou do skanzenu Solvayovy lomy a zpět. Venkovní prostory jsou volně 

přístupné, do vnitřních prostor je vstup omezen. Včetně odbočky na vyhlídku na Svatý Jan pod Skalou 5 km 

V sobotu 11. září se koná doplňující program. 

V průběhu dne na Vás čeká: 

jízdy parkové železnice na dlouhém okruhu o rozchodu 7 1/4 palce 

jízdy několika osobních souprav lomové dráhy 600 mm 

foto jízdy nákladních vlaků 

stabilní motory v pohybu 

ukázka práce historického lanového 

bagru 

nakládání dempru Belaz 

v lomu vystavená technika (buldozer, 

jeřáb Tatra 111) 

prohlídky podzemí s průvodcem, s 

překvapením na závěr 

další lomová technika (drtič, vrtání, 

vzduchový vrátek 

 

Lehká túra podle Velké a Malé Ameri-

ky, 5 km. Možnost krácení. 
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SKANZEN SOLVAYOVY LOMY 

V roce 1993 se dalo dohromady několik kamarádů, kteří měli stejnou zálibu ve starých stro-

jích a mašinkách. Rozhodli se zkultivovat starý svatojánský vápencový lom zvaný "Na Paraple-

ti".  Sdružení si dalo název "Společnost Barbora"  a plány mělo opravdu velké. Lom byl tehdy 

30 let po ukončení těžby v zoufalém stavu.  Byl celý prorostlý náletovou vegetací, na mnoha 

místech byly skládky všemožného odpadu a všechny dochovalé stavby byly v havarijním stavu. 

Velmi těžkou a tvrdou chlapskou prací postupně "Barboráci" začali budovat skanzen, "Skanzen 

těžby vápence v Českém krasu". 

Postupně získali další spřízněné duše a rok od roku se skanzen začal rozrůstat.  Přes počáteční nedůvěru si citli-

vým vybudováním krásného těžebního skanzenu nakonec získali přízeň jak ochranářů přírody, tak i uznání 

místních obyvatel. V lomu byly opraveny staré budovy, zřízeny první expozice, položeny kolejnice a brzy na ně 

vyjely i první mašinky.  

Skanzen dnes nabízí ukázku lomové úzkorozchodné dráhy, interiérovou i podzemí důlní expozici, ukázky staré 

lomové těžby a jiné zajímavosti. Kromě toho pořádá několikrát do roka krásné tematické akce typu "Noc 

s netopýry" nebo "Rotující setrvačníky".  Velkou slavností je 

vždy zahájení a ukončení turistické sezóny s tradičním defilé 

všech lomových mašinek. Pro "Barboráky" tím však rok ne-

končí. Naopak; začíná období tvrdé práce na nezbytné údržbě 

a dalším budování skanzenu. Skanzen Solvayovy lomy je dnes 

již samostatným pojmem, který do Sv. Jana pod Skalou kaž-

doročně přiláká desetitisíce návštěvníků. Skanzen je velkým 

magnetem především pro rodiny s dětmi. Svezení starým lo-

movým vláčkem je zkrátka neodolatelnou atrakcí.  

 

VELKÁ AMERIKA 

Vápencový lom, přezdívaný jako český Grand Canyon, je 

dlouhý asi 750 m, široký 150 m a hluboký až 80 m. Na jeho 

dně se nachází dvě navzájem propojená jezírka s průzračnou 

vodou a hloubkou cca 10 m. Zajímavostí je, že se zde natáčel 

film Limonádový Joe nebo Akumulátor 1. Místní scenérie 

slouží i zahraničním štábům. Přibližně od konce 19. století se 

zde těžil mimořádně kvalitní vápenec, který se využíval ve 

stavebnictví, hutnictví nebo cukrovarnictví. Těžbou docházelo 

k prohlubování lomu a drolivé stěny hrozily sesuvem, který v 

roce 1963 skutečně nastal. Báňský úřad poté těžbu zastavil. 

Označení Amerika souvisí s americkým způsobem těžby, kdy 

z hlavní chodby se pak kopaly odbočky. Podzemí je tak pro-

tkané kilometry chodeb. Vstup do lomu je z důvodu nebezpečí úrazu zakázán. 

 

SVATÝ JAN POD SKALOU 

Jednu z nejhezčích obcí Berounska najdeme nedaleko řeky 

Berounky ve skalami sevřeném údolí v chráněné krajinné ob-

lasti Český kras. Podle legendy se v jeskyni pod skalní stěnou 

koncem 9. století usadil první český křesťanský poustevník 

Ivan. 

Po Ivanově smrti tu kníže Bořivoj nechal postavit kapličku, 

postupně vznikl benediktinský klášter a barokní poutní kostel 

Narození sv. Jana Křtitele, propojený se starým skalním koste-

lem, jeskyní sv. Ivana. Vedle kostela vyvěrá silný pramen lé-

čivé vody, pramen sv. Ivana. 

https://www.kudyznudy.cz/aktivity/benediktinsky-klaster-svaty-jan-pod-skalou
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/svaty-jan-pod-skalou
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/svaty-jan-pod-skalou
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/jeskyne-sv-ivana-s-pramenem-svaty-jan-pod-skalou

