Doly a lomy Krkonoš a jejich blízkého okolí (Čechy a Polsko)
Sraz: 23. června v neděli v 7:45 na parkovišti (dvorku) u Muzea Českého ráje v Turnově.
Poznámka1: i z Liberce je nejlepší cesta do Krkonoš a Polska přes Turnov. Samozřejmě
pokud někdo žije v Jaroměři, je zbytečné, aby jel do Turnova! Je potřeba to však nahlásit. Po
cestě pak budeme komunikovat a domlouvat se v kolik a kde se sejdeme.
Způsob dopravy: vlastními auty. Záleží na vzájemné domluvě, do aut bychom se měli
seskládat. Ne všichni vlastní auto a není zase nutné, abychom jeli více než 5-6 vozy!
Poznámka2: Prosím, aby se mi do pondělí 17. června nahlásili účastníci exkurze, kteří by
byli ochotni na exkurzi vzít vlastní auto a kolik by v něm měli míst. Pak to zorganizuji.
Finance: dle domluvy příspěvek řidičům a vlastníkům vozidel na pohonné hmoty
Vybavení: navštívíme lomy, haldy, případně doly, takže pevná obuv a vhodné oblečení jsou
podmínkou (dle počasí; kdo přijede pouze v sandálech, může zůstat doma), kdo má může si
vzít helmu, případně vestičku; kladivo, palice a majzlík, noviny a pytlíky na balení vzorků,
čelovka (svítilna), svačina a pití na celý den, batůžek, dobrá nálada.
Poznámka3: Pokud bude zájem, pokusím se domluvit lomy na žulu u města Strzegom.
Avšak lokalita je vzdálená 140 km od Turnova, tak až se mi budete řidiči hlásit, napište mi,
jestli byste byli ochotni jet tak daleko. Lokalita proslula hojnými výskyty pegmatitových
minerálů, především krystalů záhněd, živců, stilbitu apod.
Lokality: Lokality, především lomy, které navštívíme, jsou zatím v jednání. Do poslední
chvíle to budu řešit a snažit se vybrat mineralogicky atraktivní lokality.
Některé z lokalit, které je možné navštívit:
Poniklá – nevelké haldy po těžbě železných rud; minerály: goethit, dufrenit
Lom Studenec – činný melafyrový kamenolom; měď, kuprit, analcim, kalcit, odrůdy
křemene
Horní Lánov nebo Černý důl – činné lomy na vápenec. V jednání, čekám na odpověď.
Szklarska Poreba (lom Stanislaw) – nečinný lom na křemen; minerály: stilbit, fluorit,
wollastonit, křemen
Szklarska Poreba (Huta) – činné a nečinné lomy na žulu; minerály: záhněda, turmalín, živec
Karpacz – pegmatitová skála s vyraženými komorami, haldy; korund (safír)
Další lokality jsou v jednání a hledání. Možností je samozřejmě více, nebráním se ani jiným
návrhům z vaší strany.
Přihlašování na exkurzi na e-mail: bubal@muzeum-turnov.cz

