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POPIS KNIHY DŮL
Ctižádostivému novináři Jannemu Vuorimu se v průběhu několika zasněžených lednových
dnů převrátí život naruby. Nejprve obdrží anonymní tip – jistý niklový důl na severu Finska
vážně poškozuje životní prostředí, činnost dolu provázejí nezákonné machinace,
propletenec vlastnických vztahů je neprůhledný a celá situace hrozí v dohledné době
katastrofou. Brzy nato se Vuori poprvé po třiceti letech shledá se svým otcem, který se
nečekaně vrátil z ciziny do Helsinek. A navrch všeho se Jannemu začíná rozpadat
manželství – pohár manželčiny trpělivosti přetekl, manželka po něm chce, aby jí a jejich
malé dcerce dokázal, zda je pro něho přednější rodina, nebo práce. Román Důl vypráví
příběh otce a syna, dvou cílevědomých lidí a jedné neobyčejné rodiny. Příběh, který se
zažírá jak pod povrch země, tak pod kůži, klade aktuální otázky a požaduje věčné
odpovědi. A jakousi vše zastřešující otázkou je, jak daleko člověk dokáže zajít, aby
ochránil ty, jež miluje. Důl je román o hamižnosti a tajemstvích, o krevních poutech a
krvavých činech, román o vraždě a odpuštění. Antti Tuomainen si zachovává fazonu ze
svých předešlých, celoevropsky úspěšných knih Léčitel a Moje temné srdce. Nechybí čtivé,
„naposlouchané“ dialogy, výstižné popisy atmosféry i míst, ani pečlivě utkané předivo
vztahů a vazeb mezi hlavními postavami. A ještě zbyl prostor pro nepředvídatelné
rozuzlení.
DŮL - WIKIPEDIE
Důl je závod či prostor, kde se těží nerostné suroviny, například uhlí, nebo rudy.Pokud je
těžen kámen, mluvíme o lomu, případně kamenolomu Oficiální stránky městysu Černý
Důl. Městys Černý Důl. Vítejte na stránkách Černého Dolu (obcí Černý Důl / Čistá v
Krkonoších / Fořt) Obec Důl se nachází cca. 3 km. jihovýchodně od Pacova. Obec leží ve
výšce 520 m.n.m. a trvale zde žije 55 obyvatel. První, dochovaná, písemná zmínka o obci
Důl je z roku 1542. 'důl' přeloženo ve vícejazyčném online slovníku. Překlady z češtiny do
angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, italštiny, ruštiny, slovenštiny a naopak. důl
překlad z češtiny do angličtiny - Seznam Slovník čeština: ·místo, zpravidla pod zemí, určené
k těžbě nerostných surovin a kovů··místo pro těžbu angličtina: mine francouzština: mine ž
italština: miniera ž latina: fodina ž maďarština: bánya němčina: Grube ž, Mine ž polština:
kopalnia ž slovenština: baňa ž španělština. Důl Jeroným, ve kterém se těžily převážně
cínové rudy, je významnou hornickou památkou dokladující úroveň hornictví v 15. a 16.
století a pro svou autenticitu a rozsah patří mezi nejvýznamnější hornické památky střední
Evropy. Popis areálu. V areálu Černý Důl si nejlépe zalyžují rodiny s dětmi a také
začátečníci. Jsou tu široké sjezdovky a nový moderní LIVE park s pojízdnými koberci a
vlekem pro lyžařské začátky, kde učí oficiální lyžařská škola SkiResort Live. Josefův Důl
se nachází 120 km od Prahy, tedy zhruba 1,5 hodiny jízdy autem. Dopravní obslužnost
obstarává vlak, který zajíždí přímo do centra a jímž za půl hodiny dojede do Jablonce nad
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Nisou a Tanvaldu a za hodinu do Liberce. Národní kulturní památka Důl Mauritius
Prohlídková štola Kryštof. REZERVACE PROHLÍDEK. Největší cínový důl v českém
Krušnohoří Po ukončení těžby v tomto černouhelném hlubinném dole zůstal zachován
komplex povrchových budov z let 1912-1915. Tři návštěvnické okruhy zahrnují expozice v
administrativní budově, těžní budovu, strojovnu s původními elektrickými stroji a dalšími
zajímavostmi. Důl je román o hamižnosti a tajemstvích, o krevních poutech a krvavých
činech, román o vraždě a odpuštění. Antti Tuomainen si zachovává fazonu ze svých
předešlých, celoevropsky úspěšných knih Léčitel a Moje temné srdce. Kokořínský důl je
jedním z nejkrásnějších údolí v ČR, ústí do něj množství roklí s různorodými
pískovcovými útvary. Údolí je přibližně 14 km dlouhé, začíná u železniční zastávky Lhotka
u Mělníka a končí u křižovatky zvané Ráj. Důl Jiří (Georgschacht) byl černouhelný
hlubinný důl v Moravské Ostravě, ve východní části ulice Cihelní, poblíž křižovatky s
Mariánskohorskou ulicí.Těžba uhlí zde probíhala v létech 1898 až 1927. Pojmenován byl
údajně na památku Georga (Jiřího) Plankeho, člena správní rady společnosti KFNB. Důl
Michal - Petr Cingr založil v roce 1843 rakouský stát. Důl dostal jméno podle dvorního
rady Michaela Laiera. Od roku 1856 tento důl provozovaly Severní dráhy Ferdinandovy až
do roku 1945, kdy byl znárodněn a následně přejmenován na Důl Petr Cingr. Přehrada
Josefuv Důl se nachází asi 1,5 km severozápadně od Josefova dolu a cca 6 km východně od
Liberce v nadmořské výšce 740 m. Přehrada Josefuv Důl slouží jako zásobárna pitné vody
a celá spadá do ochranného pásma, je v ní proto zákaz koupání.
OBČANÉ - OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTYSU ČERNÝ DŮL
Míšeňský důl je široké a členité lesnaté údolí levobřežního přítoku Lesenského potoka mezi
zříceninou Tolštejna a Jeleními kameny. Důl je pojmenovaný podle míšeňských havířů,
které sem v polovině 16. století povolal Jiří ze Šlejnic, často se ale označuje také jako
Sýkoří důl. Důl Ludvík se nachází v Ostravě Radvanicích. Na autobusové zastávce dolu
Ludvík,vedle bývalého zdravotního střediska,se nachází strom Metasequoie,tento strom
není zcela běžný. Spustit jako slideshow [Zobrazit jako slideshow] Důl je román o
hamižnosti a tajemstvích, o krevních poutech a krvavých činech, román o vraždě a
odpuštění. Antti Tuomainen si zachovává fazonu ze svých předešlých, celoevropsky
úspěšných knih Léčitel a Moje temné srdce. Důl Svornost pochází z roku 1518 a od roku
1530 je nejdéle pracujícím dolem ve střední Evropě. Nejprve se zde těžilo stříbro, později
smutně proslul těžbou uranu politickými vězni. Nyní je v provozu jako lázeňské zařízení, v
jeho podzemí se nachází zdroj léčivých radonových vod. Asi 15km od Krakova se nachází
polská perla ukrytá v podzemí. Solný důl Wieliczka (Vělička), který je od roku 1978
zapsán na Seznamu světového dědictví UNESCO, mapuje těžbu soli od středověku až do
současnosti. Prvotní ochrana území byla vyhlášena přírodní rezervací vroce 1953. CHKO
Kokořínsko, která byla vyhlášena roku 19. 3. 1976, se nachází mezi obcemi Želízy, Mšeno,
Doksy, Dubá, Blíževedly, Vidim, Kokořín a Lhotka u Mělníka.Kokořínský Důl se táhne
podél silnice od Lhotky do Ráje. Dobrý den, obsah těchto stránek nelze brát jako
definitivní, protože nových materiálů a podkladů neustále přibývá. K tomu, aby se tyto
stránky ustálily v definitivní podobě, zejména obsahové, bude nutné ještě moře času, neboť
české hornictví je bohaté jak na historii, tak na události. Důl byl pojmenován Mayrau podle
předsedy Správní rady PŽS JUDr. Kajetánu Mayerovi, svobodnému pánu z Mayrau. 18811884 Ve vzdálenosti 50 m byla vyhloubena další jáma - Robert. Přírodní rezervace Jedlový
důl o rozloze 12 ha se nachází v údolí říčky Jedlové mezi Josefodolským a
Mariánskohorským hřebenem Jizerských hor. Nachází se zde ojedinělá mozaika původních
lesních porostů smrku, buku a jedle. Údolím protéká potok s mnoha překrásnými peřejemi
a vodopády v severní části rezervace. V našem okolí můžete navštívit golfové hřiště,
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přehradu Fojtka nebo se vydat do Jizerek všemi směry. Důl Svornost v západočeském
městě Jáchymov je nejstarším funkčním dolem v Evropě. Důl se začal hloubit v roce 1518.
Těžba stříbra začala někdy kolem roku 1525. Labský důl je divoké skalnaté údolí
ledovcového původu mezi Dívčími lávkami, Labskou loukou a podél toku Labe. Jeho délka
je 8 km a rozprostírá se v Krkonošském národním parku. Důl Bílého Labe patří mezi
nejkrásnější krkonošská údolí. Toto divoké údolí ledovcového původu je dlouhé 6,5 km
mezi rozcestím U dívčí lávky a Bílou loukou. Je sevřené srázy Malého Šišáku, Stříbrného
hřbetu a Kozích hřbetů. Říše vodopádů. Na délku měří Labský důl osm kilometrů a je
součástí Krkonošského národního parku. Koncem 19. století tady hrabě Harrach vybudoval
cestu, která spojila Špindlerův Mlýn s Labskou boudou, tzv.
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