
příloha č. 8 
 

Chronologický přehled činností na lokalitě 
 

-             1846 firma Hardtmuth se přestěhovala z Vídně do Českých Budějovic 

-             1870 nejstarší zprávy o těžbě kaolínu 

-             1873 první písemná zmínka (podle V. Cílka) 

-             1877 na mapě III. vojenského mapování (list 4353/3) zakreslena budova  

s popisem „Hardtmuthische–Schlemme“ (plavírna) 

-             1898 do roku 1998 ukončena těžba kaolínu firmou Hardtmuth 

-             1904 počátek výroby umělého mramoru firmou Jarolím (do roku 1906) 

-  26. 04.1919 obec Hosín pronajala p. Míkovi pozemky (na 3 roky) za účelem  

dobývání písku a hlíny, písek po vyplavení kaolínu využíván pro 

výrobu střešních tašek 

 

-             1961 zaplavení systému chodeb vodou 

- 30. 05. 1962 průzkum keramických surovin Hosín – 51 300 057, proveden celkový       

průzkum ložiska, Geoindustria ČB – K. Němeček (součástí prací bylo i  

zmapování částí Hosín I a II, měřítko 1:200), zahájeno 1959 

 

-             1981 zahájeno pravidelné sledování netopýrů v lokalitě 

- 11. 08. 1987 jednání o zabezpečení důlního díla (na základě stížností občanů) 

- 04. 09. 1989 dokončeno uzavření hlavního vchodu mříží (ve vchodu vybudována  

betonová zeď, vedlejší vchod „zatarasen“) 

- 19. 02. 1990 návrh na vyhlášení přírodní památky, od KVTČM – hnutí Brontosaurus 

- 25. 05. 1990 místní šetření ohledně zabezpečení (poškození a odcizení výstražných 

tabulí, zabezpečení vstupních dveří, zajištění větrací šachtice, vyslovena 

otázka zda se nejedná o opuštěné důlní dílo vzhledem k průzkumu 

provedenému zde podnikem Geoindustria v roce 1962) 

-        10/1990 báňský znalecký posudek stability SDD Orty, Ing. Jan Otýs 

- 02. 11. 1990 určení mohutnosti nadložních vrstev nad SDD Orty, Ing. Bivoj Merc 

- 14. 11. 1990 měření sumární energie rozpadových produktů radonu, Rudné doly  

Příbram – závod Netolice 

- 30. 12. 1991 vyhlášení Ortů chráněným přírodním výtvorem, vyhlásil OkÚ ČB 

-             1992 na základě zákona 114/1992 Sb. chráněné území převedeno do  

kategorie přírodní památka 

- 04. 06. 1992 požadavek na zabezpečení lokality, OÚ Hrdějovice 

- 10. 09. 1992 sdělení Geofondu ČR, Orty jsou ve smyslu horního zákona považovány 

za staré důlní dílo 

-             1992 průzkum a zmapování podzemí členy ČSS  ZO 1-05 Geospeleos 

-        12/1993 vypracován návrh na zajištění SDD Orty, Průzkum Příbram s.r.o.  

(zajištění hlavního vchodu, větrací komín, vstup do Hosína III – 

propadání povrchového toku) 

- 19. 08. 1994 návrh na převedení správy PP Orty na ČÚOP 

- 16. 11. 1994 prohlídka SDD Orty, provedl OBÚ Plzeň (dílo nezajištěno, návštěvy  

nepovolaných osob, propad v okolí šachtice, doporučeno zaměření díla 

a určení mocnosti nadloží) 

- 24. 05. 1995 objednávka zpracování plánu péče (od OkÚ podáno na Správu  

Chýnovské jeskyně) 

 

 

- 15. 09. 1995 místní šetření na lokalitě, upřesnění požadavků na zajištění (zajištění  

vstupních dveří, propad na Hosíně III a úprava koryta vodního toku, 

oplocení strže a instalace výstražných tabulí) 



- 15. 11. 1995 předání provedených prací (zjištěno opětovné poškození zabezpečení   

komínu a oplocení strže) 

- 27. 03. 1996 šetření o poničení zajištění SDD (zničení zámků, poškození oplocení,  

odcizení výstražných tabulek, propad u větracího komínu) 

- 25. 06. 1996  jednání o zabezpečení SDD (větrací komín, oprava vstupních dveří a  

jejich uzamčení) 

- 11. 12. 1996 dokončení zabezpečovacích prací (větrací komín, uzavření vstupu do  

Hosína III v místě průniku vod, uzavření vstupu v propadu Nevada, 

oprava vstupních dveří, odstranění nefunkčního oplocení a instalace 

výstražných tabulí) 

- 14. 03. 1997 místní šetření z důvodu poškození zabezpečení SDD (poškození zámku  

vstupních dveří, poškození víka větracího komínu, vytvoření nového 

vstupu ze dna strže, poškození výstražných tabulí) 

- 25. 08. 1997 zaměření hranic ZCHÚ 

-          6/1999 zpracován plán péče pro PP Orty na období od 1. 1. 2001 – 31. 12. 2010 

- 14. 03. 2000 zpracováno odborné posouzení problematiky PP Orty v souvislosti 

s plánovanou výstavbou koridoru železniční trati, ČGÚ – RNDr. Pavel 

Lhotský 

- 12. 06. 2000 oznámeno poškození zajištění SDD, OkÚ ČB 

- 10. 01. 2001 oznámení na neznámého pachatele z důvodu násilného vniknutí do PP                         

Orty, (od OkÚ ČB podáno na policii ČR a MŽP ČR) 

- 30. 05. 2001 doporučení PF UK v Praze na převedení lokality do kategorie národní  

přírodní památka, Prof. RNDr. Ivo Chlupáč, DrSc., Doc. RNDr. 

Jaroslav Marek, CSc. 

- 11. 06. 2001 postoupení návrhu na převedení lokality do kategorie národní přírodní    

památka na MŽP ČR 

- 17. 04. 2002 žádost o přípravu IZ k částečnému zpřístupnění PP Orty (od OkÚ ČB   

podáno na AOPK ČR)  

- 13. 05. 2003 oznámení projevů starého důlního díla, od AOPK ČR pro Geofond  

(průnik vody do Hosína I a III, propady v Hosíně III) 

- 03. 10. 2003 ukončeny zabezpečovací práce, Průzkum Příbram (likvidace propadů,  

oprava vstupních dveří, vyčištění vstupní štoly, doplnění výstražných 

tabulí a ohrazení) 

- 17. 01. 2004 zjištěno poškození uzávěr dveří hlavního vchodu, důlní dílo nezajištěno 

-       12/ 2008 zjištěno prokopání vstupu do Hosína II z propadu Hirošima 

-   01-02/2009 geodetické zaměření důlního díla a určení výšky nadloží ve vybraných 

chodbách Hosína I a II 

-        10/2010 zpracována studie zpřístupnění SDD veřejnosti (Správa jeskyní ČR) 

- 18. 03. 2013 oznámení projevu SDD Orty, SJ ČR na MŽP ČR (průkop v propadu     

Hirošima, řícení chodeb v oblasti koryta občasného toku, průnik vod do 

podzemí a zaplavení chodeb Hosína I, řícení vstupního portálu) 

- 13. 06. 2018 zjištěn otevřený propad v Hosíně II, tzv. Hnědá chodba 

-          7/2018 zabezpečení otevřeného propadu v Hosíně II (Palivový kombinát Ústí) 

-          3/2019 zpracován Plán realizace zabezpečení komplexu SDD Orty (Sdružení     

„Likvidace SDD-PKÚ+AZS+GIS-Oblast1“, proj. Ing. Jiří Kostinec) 

-          6/2019 zahájeno komplexní zabezpečení SDD Orty (Sdružení „Likvidace      

SDD-PKÚ+AZS+GIS-Oblast1“) 

          

 


