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Anotace 
      V předložené práci je zpracována historie dobývání v ostravsko-karvinském 

revíru, postupná likvidace dolů se zaměřením na ostravskou část a využití 

likvidovaných dolů a jejich areálů v turistickém ruchu. V první části je zpracována 

historie nálezů ložisek černého uhlí v ostravsko-karvinském revíru , zakládání 

prvních mělkých štolových dolů a jejich následné rekonstrukce na hlubinné doly. 

V druhé části je zpracována geologie a geografie celého revíru. V další části je 

zpracována postupná likvidace dolů, která je zaměřena jen na ostravskou část 

revíru. Na závěr práce je zařazeno doporučení na možnost využití likvidovaných 

dolů a jejich areálů v turistickém ruchu.   

 

Klí čová slova: ostravsko-karvinský revír, likvidace dolů, ložiska černého uhlí, 

                          turistický ruch                     

 

 

Summary 
      In the present work is treated the history of coal mining in the Ostrava-Karvina 

region, gradual liquidation of the mines, with focus on the Ostrava’s part and the re-

use of liquidated mines and it’s areas in tourism. In the first part is possible to find 

information regarding history of the deposit of coal in Ostrava-Karvina region, 

setting down the first soft drift’s mines and it’s  subsequent reconstruction to 

underground mines. The second part analyzes the geology and geography of the 

whole region. In the next part is treated gradual liquidation of the mines, which is 

focused only for Ostrava – region. At the end of the work is the recommendation of 

the posibility to re-use the liquidated mines and it‘s areas in tourism. 

 

Keywords: Ostrava-Karvina region, liquidation of the mines, coal deposits, tourism 
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                  1.  ÚVOD 

 
      Ostravsko-karvinský revír byl odedávna nejdůležitějším a dnes zůstal jediným těženým 

černouhelným ložiskem v České republice. Na jeho území už před pětadvaceti tisíci léty na 

vrchu Landek používali jako první na světě pravěcí lovci mamutů zdejší, na povrch 

vycházející uhlí k udržování svých ohňů. 

      S rozvojem průmyslu a stavebnictví v druhé polovině 18. století, kdy hrozil 

katastrofální nedostatek dřeva, nastal zájem o těžbu uhlí. Na Ostravsku po objevení uhlí 

v roce 1763 se i přes počáteční nedůvěru započalo s těžbou uhlí, a to v Polské Ostravě. O 

několik let později se poté započalo s těžbou na karvinském a hlučínském panství. 

Založením Vítkovických železáren v roce 1828 se neobyčejně rozvinula těžba uhlí.  

      Tento kraj byl v té době velmi řídce osídlen. Avšak velkým rozmachem, kdy se uhlí 

postupně stalo i surovinou pro zpracování v navazujících odvětvích, došlo k zalidnění 

nejen z širokého okolí, ale i ze vzdálených míst Moravy, Čech, Slezska a Haliče. Ve druhé 

polovině 19. století, kdy důlní závody se svými koksovnami, elektrárnami a Vítkovickými 

železárnami vyrostly v největší podniky tehdejší habsburské monarchie, se právě ostravská 

průmyslová aglomerace dostala do evropského podvědomí.  

      Po roce 1945, kdy se v důsledku změněné mezinárodní situace a zaměření 

československého hospodářství na budování těžkého průmyslu preferovala těžba uhlí a 

ostatních surovin, došlo k největšímu rozmachu ostravsko-karvinského revíru. Probíhaly 

výstavby nových dolů, jejich rekonstrukce a modernizace, a tímto se několikanásobně 

zvýšily počty pracovních sil.  

      V tomto regionu těžba uhlí měla velice pozitivní vliv i na rozvoj a růst vzdělanosti. 

Začala vznikat hornická učiliště a školy poskytující středoškolské a vysokoškolské 

vzdělání, především pak Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. 

      Své dětství jsem prožila v hornické rodině. Můj otec i moji dva bratři byli nejenom 

vyučeni v hornické profesi, ale i doposud oba bratři pracují v OKD a.s. na Dole Lazy v 

Orlové. Jen otec je nyní už v důchodu, do kterého odešel přímo z hornického kolektivu 

z Dolu Dukla v Havířově-Suché. Jako osmnáctiletá jsem se svým otcem prožila něco, co 

dnes již nikdo nezažije. Tím zážitkem na celý život bylo fárání manželek a rodinných 

příslušníků starších osmnácti let do dolu, které bylo každoročně uskutečňováno v měsíci 
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září před Dnem horníků. Při tomto fárání jsme byli nejprve seznámeni s povrchovou částí 

dolu. Provedli nás šatnami, známkovnou, lampovnou a ostatními místnostmi, které byly 

určeny pro horníky před samotným z fáráním do dolu na své pracoviště. Před naším 

samotným sfáráním nám poskytli ošacení, pevnou obuv, přilbu, pod kterou jsme ještě měli 

uvázaný šátek a lampu. Pak následoval sjezd výtahem do pátého patra. S námi jeli 

pomaleji, než normálně jezdí s horníky do podzemí. A zde nás již provázeli důlním 

pracovištěm našich otců, manželů, bratrů aj.. Samozřejmě větší část jsme strávili v tzv. 

překopech, které jsou vysoké a kde jsme chodili vzpřímeně. Jenomže aby nám trochu více 

přiblížili i jiná pracoviště, tak nás provedli tzv. rubání. Zde jsme museli jít po čtyřech a 

v některých místech se dokonce i plazit. No řekněte sami, tak hluboko pod zem se dnes již 

jen tak nedostanete.  

      A právě pro tento zážitek tuto moji bakalářskou práci věnuji historii hornictví 

v ostravsko-karvinském revíru. Vždyť právě v tomto revíru máme v dnešní době ještě 

činné doly a je to jediný revír v naší České republice, kde se v současnosti hlubinně 

dobývá černé uhlí.  

      Vynasnažím se zachytit historii, a to popsáním prvních nalezišť ložisek až po hloubení 

jam, budování prvních mělkých štolových dolů, jejich přebudování na víceúčelové jámy a 

následné budování hlubinných dolů. 

      Také se zde budu zmiňovat o vývoji v názvech zbudovaných mělkých štolových dolů, 

hlubinných dolů, a také jmény jejich vlastníků.  

      Část, kterou budu věnovat postupné likvidaci dolů, zaměřím pouze na ostravskou část 

ostravsko-karvinského revíru.  

      Závěrem bych ráda doporučila využití rozsáhlých ploch po těchto zlikvidovaných 

dolech v turistickém ruchu z mého pohledu, a to na výstavbu „zastřešeného moře“. Moře, 

které v naší republice všem věkovým kategoriím tak chybí, že jsou nuceni jezdit do 

přímořských letovisek.                
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2. Historie dobývání v OKR 

 

      2.1  Nejstarší naleziště 
 

 
      Archeologické nálezy svědčí o tom, že člověk sídlící v blízkosti těchto ložisek používal 

z nich uhlí už v pravěku. Dosud nejstarší důkaz o znalosti uhlí a jeho využití jako paliva 

poskytla archeologie, která dokázala nejen objevit, ale také rekonstruovat trvalejší sídliště 

pravěkých lovců mamutů na výběžku kopce Landeku v Petřkovicích u Ostravy. V prostoru 

tohoto sídliště, zbudovaného před téměř 25 000 léty byly objeveny základy tří oválných 

chat a zejména pak z hlediska tehdejšího využívání nerostných surovin ten nejdůležitější 

důkaz, a to zbytky uhlí, také částečně zkoksovatělých kousků uhlí i drobné úlomky tohoto 

černého uhlí. Chemické rozbory uhelné hmoty prokázaly jednoznačně, že zbytky uhlí, 

nalezené v ohništi jsou totožné s uhlím ze slojí, které na svahu Landeku vycházejí na 

povrch, což také dokazuje, že tito lovci mamutů na dodnes přístupných výchozech slojí 

také uhlí dobývali (ústní sdělení. Duraj. Přednášky z předmětu Dějiny přírodních a 

montánních věd.).   

      V době halštatské a laténské, v 7. století př. n. l., kdy Evropu osídlovali Kelti, bylo uhlí 

využíváno i pro zcela jiné účely, a to pro výrobu okrasných předmětů. Obliba těchto ozdob 

a šperků byla souhrnně označována jako „černá bižuterie“ (ústní sdělení. Duraj. Přednášky 

z předmětu Dějiny přírodních a montánních věd.).  

 

      2.2  Autor významné technické literatury své doby  
      - Georgius Agricola  

 
 
      V 15. století 24. 3. 1494 se narodil Georgius Agricola. Veškeré své výzkumy a objevy 

zaznamenal v knižní podobě. Agricolovo stěžejní celoživotní dílo De re metallica libri XII 

(Dvanáct knih o hornictví a hutnictví), ve kterém přesně popisuje doly, organizace těžby, 

práce od vyhledávání míst k otvírce, hloubení jam a štol a jejich výstroje, až po 

mechanismy na těžbu či čerpání vody z dolů, na větrání důlních děl, způsoby drcení, 

pražení, třídění, hutnění a rafinaci, a dokonce ukazoval odlišnosti technologií na různých 

revírech. V roce 1550 měl již dílo hotové a v roce 1553 graficky toto dílo doplnil 
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jáchymovský rodák Basilius Weffringer. V roce 1555 Agricola umírá a jeho celoživotní 

dílo vychází čtyři měsíce po jeho smrti v roce 1556. Toto dílo se stalo po dobu 200 let 

učebnicí montanistiky a dodnes tvoří základ hornické technické literatury. V roce 1644 

bylo toto dílo přeloženo do čínštiny a dodnes existuje v 11 jazycích a 33 vydáních (ústní 

sdělení. Duraj. Přednášky z předmětu Dějiny přírodních a montánních věd.).  

 
 

      2.3  Historie dobývání v OKR 
 

 
      V severních Čechách, kde bylo uhlí známo již v 16. století, se s těžbou začalo až ve 40. 

letech 18. století. Naproti tomu v ostravsko-karvinském revíru začalo pravidelné dobývání 

ve druhé polovině 18. století (Ehrenberger et al. 1985). 

 

      2.4  První významné místo nálezu uhlí 
 

 
      Dobývání uhlí a rašeliny bylo úzce spjato s úbytkem lesů, a právě s ohledem na tyto 

zkušenosti vydává panovnice Marie Terezie v roce 1751 reskript, ve kterém všem 

vrchnostem v Čechách a na Moravě doporučuje, aby byla hledána rašelina a pak používána 

k topení. Dalším císařským reskriptem z roku 1757 už bylo vybízeno k vyhledávání uhlí. 

První ověřený a lokalizovaný nález uhelného ložiska na Ostravsku pochází z roku 1763, 

kdy klimkovický mlynář Jan Augustin oznámil báňskému úřadu v Kutné Hoře nález uhlí 

v údolí Burňa na území Polské Ostravy. Na místo byl vyslán báňským úřadem šichtmistr 

Jan Antonín Alis a ten tento první nález písemně potvrdil ve své zprávě. I přesto, že tento 

nález byl potvrzen, vlastník pozemků na Burni hrabě Franz Josef Wilczek (obr. 1) 

neprojevil zájem o samotné dobývání. Tohoto nezájmu hraběte Wilczka využil státní 

úředník, městský administrátor v Těšíně Martin Küblenz, dosáhl souhlasu hraběte 

k zahájení těžby na svém panství a začal zde štolově dobývat. Plně štolovou těžbu rozvinul 

a těsně před svou smrtí v roce 1787 celý důlní podnik odprodal hraběti Wilczkovi, který 

pak ve vlastní režii nepřetržitě pokračoval s těžbou (Vopasek 2005). 
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      2.5  Druhé významné místo nálezu uhlí 
 

 
      Pruské ministerstvo pro hutě a doly v Berlíně a Vrchní báňský úřad ve Vratislavi 

pověřilo průzkumem na hlučínském panství zkušeného rychlebského měřiče Scholzeho. I 

jemu se podařilo v roce 1780 nalézt na úpatí Landeku výchoz dvou uhelných slojí. 

Majitelem tohoto hlučínského panství byl svobodný Jan Adam Gruttschreiber, který po 

tomto nálezu v srpnu roku 1781 požádal Vrchní báňský úřad o zarážku štol a o zapůjčení 

důlních měr. Tyto dva štolové doly pojmenoval Juliána a Vilemína. Byla mu vydána 

následující rok 26. února 1782 koncese s právem ražby a ještě týž rok zahájil pan Jan 

Adam Gruttschreiber nejen ražbu, ale i těžbu uhlí. A právě proto tento den je považován 

nejen za den zrodu dolování na Landeku, ale zároveň i za den, kdy se na území ostravsko-

karvinského revíru začalo pravidelně těžit uhlí (Vopasek 2005). 

 

 

                                         Obr. 1. Hrabě Wilczek (Černý et al. 2003). 
 

      2.6  Třetí významné místo nálezu uhlí 
 

 
      Tehdejšímu majiteli karvinského panství hraběti Janu Erdmanovi Florianu Larischovi 

(obr. 2) se podařilo v roce 1776 nalézt dvě uhelné sloje na vrchu Čechovice u Karviné. 
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Štoly otevřel, ale pro nedostatek odbytu uhlí těžbu brzy zastavil. Pravidelně začal s těžbou 

v roce 1794 (Vopasek 2005).  

      Právě těmito významnými nálezy patřilo důlní podnikání na severní Moravě a ve 

Slezsku do rukou pouze tří subjektů a to hraběte Wilczka ve Slezské Ostravě, svobodného 

pána Gruttschreibera na Hlučínsku a hraběte Larische-Mönnicha v Karviné (Vopasek 

2005). 

 

 

                                        Obr. 2. Hrabě Larisch (Černý et al. 2003). 

  

      2.7  Zakládání a likvidace mělkých štolových dolů v OKR 
 

 

      Z počátku těžba uhlí probíhala v mělkých štolových dolech, které buď později zanikly 

nebo byly rekonstruovány na hlubinné doly. Zakládání těchto štolových dolů započal hrabě 

Wilczek v Polské Ostravě (Černý et al. 2003). 

      Důlní pole Zwierzinových dolů se nacházela v Polské Ostravě a tvořila ostrov mezi 

poli Wilczkových a Salmových dolů (Černý et al. 2003).  
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      Báňská a hutní společnosti, a.s. kutací práce provozovali v Polské Ostravě (zde 

odkoupili doly knížete Salma Reifferscheidta), v Ostravě-Přívoze, Ostravě-Svinově, 

Ostravě-Zábřehu nad Odrou, Petřvaldě a Ostravě-Radvanicích (Černý et al. 2003).  

      Severní dráhy Ferdinandovy své kutací práce provozovali v místní části Polské Ostravy 

zvané Zárubek, v Michálkovicích, Ostravě-Kunčičkách, Ostravě-Přívoze, Ostravě-

Hrušově, Ostravě-Heřmanicích, Ostravě-Radvanicích, Petřvaldě a Orlové-Porubě (Černý et 

al. 2003).   

      V Moravské Ostravě, Ostravě-Peřkovicích, Ostravě-Koblově, Ostravě-Lhotce, Ostravě-

Hrušově, Ostravě-Heřmanicích, Rychvaldě, Ostravě-Vítkovicích, Orlové-město a Orlové-

Lazy své kutací práce provozovaly doly Vítkovického horního a hutního těžířstva (Černý 

et al. 2003).  

      Kamenouhelné  závody Orlová-Lazy byly těžířstvem bratří Gutmannů a kutací práce 

provozovaly v Orlové-Porubě (Černý et al. 2003).  

      Larisch-Mönnichovy kamenouhelné závody provozovaly kutací práce na Karvinsku 

(Černý et al. 2003).  

      

      2.7.1  Zakládání  a likvidace mělkých štolových dolů hrabětem     

                Wilczkem 

 

      Nejvýznamnějším ze starších mělkých provozů byl důl Žentourový (Göppelschacht) 

založen v roce 1805. Celé toto důlní pole později přešlo k dolu Michálka. O pár let později 

v roce 1835 založil Důl č. VI, později přejmenovaný na Důl Bedřich (Friedrich Schacht), 

tento byl rekonstruován na hlubinný důl a později důlní pole splynulo s dolem sv. Trojice. 

Likvidace dolu, včetně zasypání jámy Bedřich, byla provedena na konci 19. století. Dalším 

velmi významným mělkým dolem byl důl Prokop založený v roce 1842, později 

přebudován na důlní víceúčelovou jámu a těžba byla v roce 1847 převedena na nově 

vybudovaný důl Ema Lucie. V roce 1841 založil vrchnostenskou kutací jámu Adámek, 

v roce 1848 toto dílo přebudoval na důlní víceúčelovou jámu a poté jeho syn zde založil 

mělký důl Neumann. V roce 1851 tento z rekonstruoval na hlubinný provoz a v roce 1874 

těžbu převedl na důl Trojice. Od té doby sloužil důl Neumann jako pomocný důl s větrním 

vybavením pro důl Trojice. Ještě v roce 1841 založil kutací jámu s pozdějším názvem Jan 

Nepomucký, který byl přebudován na víceúčelovou důlní jámu v roce 1855 a důl obdržel 
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název podle jámy Jan Nepomucký. V areálu tohoto mělkého dolu založil v roce 1871 

hlubinný důl s nově vyhloubenou těžní jámou Michaeli a od té doby nesl důl jméno Jan 

Michaeli, pak jen Michaeli a později Michálka. Důl Michálka v rámci poválečných 

rekonstrukcí a racionalizaci provozů OKR byl organizačně připojen k Dolu Petr Cingr. 

V roce 1843 byla založena kutací jáma č. I, opět přebudována a důl nesl jméno podle této 

jámy Důl č. I založený v roce 1858, později přejmenován na důl sv. Anna. V roce 1845 

založil kutací jámu č. IV, přebudovanou na důlní víceúčelovou jámu. Z počátku pod 

názvem Důl č. IV, s pozdějším přejmenováním na Jan Maria a v rámci poválečných 

rekonstrukcí a racionalizace provozů OKR byl organizačně připojen jako závod k Dolu 

Zárubek (Černý et al. 2003).  

 

      2.7.2  Zakládání a likvidace mělkých štolových dolů Josefa Zwierziny 

 

      Josef Zwierzina založil svými kutacími pracemi v roce 1839 jámu č. II, tu přebudoval a 

nový důl vybudovaný v roce 1847 pojmenoval Důl č. II. Později ho doplnil o své křestní 

jméno. V době světové hospodářské krize v roce 1933 těžbu zastavil a převážná část 

důlního pole  byla převedena  k dolu Michálka1. Těžní jáma č. II byla ponechána spolu 

s jámovou budovou v záloze pro důl Michálka pro případné pozdější využití. Ostatní 

povrchové objekty dolu č. II byly zbourány a jejich okolí lesnicky rekultivováno. Tato 

jáma byla přebudována na větrní. S kutacími pracemi byla v roce 1839 založena jáma č. 

VII, která byla přebudována a v roce 1847 založen nový důl, nazván Strojní, a později 

přejmenován na Důl Zwierzina VII (Černý et al. 2003).   

 

      2.7.3  Ostatní mělké štolové a hlubinné doly a jejich likvidace před  

                útlumem 

 

      Hrabě Larisch těžbu uhlí uskutečňoval na malých mělkých dolech přerušovaně od roku 

1776 a soustavně pak od roku 1794. Mezi nejstarší dolování v důlních polích patří Stará 

                                                 
1 Po smrti zakladatele dolů J.Zwierziny v roce 1858 přešlo důlní pole do spoluvlastnictví jeho dědiců, kteří 
v roce 1878 založili těžířstvo pod názvem Zwierzinovo kamenouhelné těžířstvo v Polské Ostravě. V roce 
1933 byla důlní pole těžířstva převedena k Wilczkovým dolům, kterým patřil i zmiňovaný důl Michálka. 
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ovčárna a Starý důl Johanes, tyto existovaly až do roku 1877. Mělké dolování se rozšířilo 

na západ do důlního pole budoucího dolu Hlubina (Černý et al. 2003).  

      Další důlní pole byla rozložená ve čtyřech důlních oblastech, a to petřkovicko-

koblovské, slezskoostravské, hrušovsko-heřmanické a moravskoostravské (Černý et al. 

2003).  

      Oblast se nacházela na území hlučínského Slezska, které bylo součástí německého 

Pruska a těžilo se zde na řadě mělkých štolových dolů – Hlučínský, Šilheřovický, 

Ferdinandovo štěstí, Bohatými slojemi a Trojice (Černý et al. 2003).  

      Skupina nejstarších dolů založených v roce 1782, těžících štolovým způsobem uhelné 

sloje v návrší Landeku v Petřkovicích a v návrší zvané Ludgeřovický les v Ludgeřovicích 

nesly název Staré hlučínské kamenouhelné doly v Ostravě-Petřkovicích. Dokumentováno 

bylo celkem 10 dolů s 12 hlavními otvírkovými štolami a 24 důlními jámami. Toto důlní 

pole se později stalo součástí dolu Anselm. Významně se na těžbě uhlí podílel důl Ihme 

založený v důlním poli Starých hlučínských dolů, který byl také nazýván Žentourový. Se 

založením dolu Anselm ztrácel důl Ihme postupně svůj význam, takže později zanikl 

(Černý et al. 2003).  

      Skupina nejstarších dolů založených v roce 1803 nesly název Šilheřovické doly 

v Ostravě-Koblově. Dokumentováno bylo celkem 7 provozovaných dolů s 5 hlavními 

otvírkovými štolami a 11 důlními jámami. I toto důlní pole se stalo později součástí dolu 

Anselm (Černý et al. 2003).  

      Na petřkovické části návrší Landeku v roce 1812 byly založeny Nové hlučínské doly, 

kde byly dokumentovány 4 doly se 4 hlavními otvírkovými štolami a 2 důlními jámami a i 

tyto doly se později staly součástí dolu Anselm (Černý et al. 2003).  

      Mělké dolování započal v roce 1817 Georg Thomke, nájemce a později vlastník 

panských statků v Orlové. Po majetkových proměnách koupil doly Rothschild (obr. 3), 

které existovaly až do roku 1860 a jejichž důlní pole přecházela postupně do hlubinných 

dolů Eleonora a Betina (Černý et al. 2003).   

      Mělké dolování v doubravském důlním poli je datováno od roku 1822 ve značné 

plošné rozloze s velkým počtem jam. Tato důlní pole postupně přecházela do důlních polí 

dolu Betina a Eleonora. Některé jámy, jako Pokusná, později zvaná Betina (dnes lokalita 

Doubrava Dolu Čs. armáda) z roku 1822, a Eleonora z roku 1835, sloužily po rekonstrukci 

pro hlubinné dolování (Černý et al. 2003).  
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      V západní části návrší Landeku byly založeny v roce 1829 Kamenouhelné doly 

Ferdinandovo štěstí v Ostravě-Petřkovicích, které měly celkem 4 štolní a 2 mělké doly, 

které využívaly celkem 12 důlními jámami a i toto důlní pole se později stalo součástí dolu 

Anselm (Černý et al. 2003).  

 

 

                                         Obr. 3. Rothschild (Černý et al. 2003). 

 

      V petřkovických vrstvách byl založen důl Bohatý slojemi v Ostravě-Petřkovicích 

v roce 1834 a měl 1 dědičnou štolu a 17 jam. V roce 1875 byla těžba zastavena a dědičná 

štola uvedena mimo provoz (Černý et al. 2003).  

      V Orlové byly zakládány mělké arcibiskupské doly od roku 1836, jejichž vlastníkem 

byla kapitula olomouckého arcibiskupství a existovaly až do roku 1869. Po majetkových 

proměnách v roce 1843 se stal vlastníkem Rothschild a důlní pole mělkých dolů přecházela 

postupně do důlních hlubinných dolů Mühsam, Stará strojní jáma2 a Hlavní jáma3 (Černý 

et al. 2003).  

                                                 
2 Důl Stará strojní jáma vznikl před rokem 1860 z mělkého dolu založeného kapitulou olomouckého 
arcibiskupství, který Rothschild odkoupil a rekonstruoval na hlubinný důl. 
3 Důl Hlavní jáma vznikl roku 1863 stejně jako Důl Stará jáma. 
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      Mělké doly Jindřichovo štěstí v Petřvaldě byly zakládány hrabětem Larischem od roku 

1835, vyhloubením 22 kutacích jam. Předpokládá se existence asi 8 mělkých dolů, které 

využívaly 13 důlních jam. První písemně doložené dobyvatelné kamenouhelné sloje jsou 

na kutací jámě Bedřich, a z jámy Florentina z roku 1837. Problém spojený s mělkým 

podpovrchovým způsobem těžby, zejména s čerpáním důlních vod, vedl k vyražení 

Martinské dědičné štoly v roce 1838, nazývané také Rychvaldská (druhá nejdelší štola 

v OKR). Důlní pole těchto dolů se stalo později součástí hlubinných dolů Jindřich a Evžen 

(Černý et al. 2003).      

      Doly Trojice v jejímž důlním poli byla provozována štola Údolní a hlavní otvírkové 

dílo byla dědičná štola František, která se nacházela v katastru obce Lhotka u Hlučína.  

Existovaly od roku 1838 a měly jednu dědičnou štolu, jednu hlavní štolu a 4 jámy. 

V pozdější době se stará díla dostala pod odval hlušin z Dolu Lidice, původní název Důl 

Oskar (Černý et al. 2003).    

      Původně založený mělký důl Mühsam v roce 1838 v Orlové-Město byl v roce 1854 

Rothschildem rekonstruovaný na hlubinný důl a organizačně připojen k dolu Doubrava 

(Černý et al. 2003).  

      Těžířstvem Moravsko-ostravská společnost byl založen  v roce 1842 důl Karolina, 

později odkoupený Rothschildem. Těžba byla zastavena v roce 1933 a ještě téhož roku 

došlo k likvidaci těžní jámy zasypáním odvalovým kamenem (Černý et al. 2003).  

      Rothschildem byl v roce 1844 založen důl Šalomoun v Ostravě, těžbu ukončil v roce 

1968 a rok poté byla likvidována zasypáním výdušná jáma Karolina a v roce 1972 těžní 

jáma. Následně byly likvidovány povrchové objekty dolu a v roce 1974 byla odstřelem 

trhaviny likvidována ocelová věž, která byla nejtypičtější hornickou dominantou centra 

Ostravy. Odstraněním objektů bývalého Dolu Šalomoun došlo k uvolnění území pro 

výstavbu ústředního autobusového nádraží ČSAD a k vybudování frýdlantských mostů. 

Tyto mosty byly postaveny nad ústím těžní jámy Šalomoun, což však bylo v roce 1996 

příčinou vzniku proniknutí metanu z jámy. K odstranění nebezpečí výbuchu metanu musel 

být na jámě Šalomoun v prostoru mostů vybudován nákladný objekt se zabezpečovacím a 

kontrolním zařízením, které je trvale v provozu (Černý et al. 2003).   

      Pro mělké dolování byl založen v roce 1844 Důl č. I v Ostravě-Hrušově, později 

přebudován a přejmenovaný na Hrušovský důl. Dvě kutací jámy byly přebudovány na 

důlní jámy, a to jedna na jámu těžní a druhá na jámu větrní a vodní. Důl byl napojen na 



Iveta Némethová: Historie dobývání 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
2010                                                                                                                                     12                                                                                       

dědičnou štolu svatá Barbora. V roce 1876 skončilo dobývání, těžní jáma byla téhož roku 

zasypána a větrní a vodní jáma využita po prohloubení po velmi dlouhou dobu dolem Ida, 

který hloubkově navazoval na zastavený Hrušovský důl. Negativním projevem pozůstatku 

po dávno zaniklé hornické činnosti v Hrušovském dole byla exploze metanu v roce 1999 

(Černý et al. 2003).  

 

 

                                      Obr. 4. Kníže Salm (Černý et al. 2003). 

 

      Rothschildem založený důl Antonín v roce 1846 s větrní jámou Antonín, která byla 

uvedena do klidu v roce 1878. V následujícím roce došlo k zasypání jámy a k zbourání 

budov. V jeho okolí vzniklo později náměstíčko, které se nachází v centru Ostravy na 

Smetanově náměstí v parčíku před Divadlem Antonína Dvořáka (Černý et al. 2003).  

      Hrabětem Larischem byl v roce 1848 založen důl Jindřich (později Důl Deym) v 

Petřvaldě, před jehož založením probíhalo v důlním poli mělké dobýváni. Okolo roku 1880 

byl přebudován, vybaven zařízením pro větrní jámu a stal se pobočným dolem dolu Evžen. 

Nakonec došlo k likvidaci jeho jámy zasypáním v roce 1928 (Černý et al. 2003).      

      Rakouským státem byl v roce 1848 založen Důl č. X, byl přebudován a později 

přejmenován na Důl Jindřich. V roce 1933 došlo k převedení podzemím na důl František a 

tím se stal jeho pomocným dolem. Postupná likvidace dolu Jindřich probíhala od roku 
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1960. Výdušná jáma byla zasypána v roce 1979 a těžní jáma zasypána i po určitých 

komplikacích v roce 1982. V roce 1849 byl založen důl Hlavní jáma, pojmenovaný podle 

kutacích prací, při nichž byla založena kutací císařská a královská Hlavní jáma, 

přebudována na důlní jámu. Později byl tento důl přejmenován na Ferdinand. Z tohoto 

dolu v roce 1882 byla převedena podzemní těžba, důl se stal pomocným dolem a jeho jáma 

sloužila jako záložní pro sousední důl Michal. Téhož roku jáma vyhořela a následně byla 

v letech 1885 – 1886 zasypána (Černý et al. 2003).  

      Těžířstvo bratří Kleinů (obr. 5) založilo v roce 1849 důl Albert v Ostravě-Hrušově, 

v roce 1876 došlo k zastavení těžby a k převedení podzemím na důl Hubert4. K likvidaci 

jámy došlo v roce 1886 (Černý et al. 2003).  

      Mělké doly těžebního konsorcia Georg Gorgosch a spol. začaly vznikat v roce 1850 

v Orlové-Lazy, existovaly až do roku 1869 a jejich důlní pole přešla později k hlubinnému 

dolu Hlavní jáma. Nejvýznamnějšími byly doly Jiří I a Bedřich v Lazích (Černý et al. 

2003).  

      Knížetem Salmem Reifferscheidtem (obr. 4) byl založen v roce 1851 důl Salm I – 

Ignát, zpočátku nazýván Důl č. I. Po uvedení do provozu nové těžební jámy Eliška na 

sousedním dole č. VII a vzhledem k její výhodnější poloze k těžišti uhelných zásob, byl na 

počátku roku 1884 důl Salm č. I zastaven a brzy nato byla těžební jáma č. I zasypána. 

Areál dolu nechal kníže Salm asanovat formou parkové úpravy s upravením jámové 

budovy na hornickou kapli, která byla za jeho přítomnosti v roce 1886 vysvěcena. V roce 

1851 také založil Důl Salm II – Leopoldina, zpočátku nazýván Důl č. II. Následně bylo 

jméno dolu doplněno o křestní jméno zakladatelovy manželky Leopoldiny. V roce 1916 

pro vyrubání uhelných slojí došlo k ukončení těžby a v roce 1923 bylo provedeno uzavření 

jámy č. II betonovým poklopem bez zasypání. Objekty dolu byly zbourány a areál 

bývalého dolu upraven na park, který později dostal název Matuškův sad. Vlivem 

nedostatečné likvidace jámy č. II – Leopoldina došlo v roce 1973 k jejímu zhroucení, 

vytvořil se hluboký kráter, do něhož se propadl taneční parket s okolním vybavením, který 

v Matuškových sadech byl nad jámou vybudován. Dalším novým založeným dolem byl 

Důl Salm VII – Hugo-Eliška roku 1857, s definitivním zastavením provozu v roce 1926. 

Těžební jáma Eliška byla likvidována bez zásypu jen pomocí uzavíracího betonovacího 

poklopu. Větrní jáma Hugo byla zakryta betonovým příklopem, takže vrchní část jámy pod 

                                                 
4 Těžířstvo bratří Kleinů důl Hubert založilo v roce 1854 a později ho přejmenovali na důl Stachanov 
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ústím zůstala přístupná, neboť v ní byla jímána voda ze štěrků pro zásobování spotřebitelů 

v okolí. Vlivem neúplné likvidace jámy Hugo došlo v roce 1996 k explozi metanu (Černý 

et al. 2003).  

      Důl s původním názvem Důl č. XVII a také Strojní jáma (později Františka) byl 

založen hrabětem Larischem v roce 1856. Od roku 1951 pak jako závod Velkodůl 

Československé armády. Ukončením těžby uhlí v roce 1963 bylo důlní pole připojeno 

k Dolu Jindřich. V následujícím roce probíhala likvidace jam zasypáním až do roku 1965 a 

objekty areálu dolu byly zcela likvidovány, území asanováno a zalesněno (Černý et al. 

2003).  

      Důl Vilém založený v roce 1859 v Polské Ostravě byl v roce 1961 pro neefektivnost 

zastaven a jáma následně likvidována zasypáním (Černý et al. 2003).  

      Rothschild před rokem 1860 založil z mělkého dolu hlubinný důl pod názvem Důl 

Stará strojní jáma v Orlové-městě, připojen v roce 1883 k dolu Hlavní jáma a poté 

rekonstruován na větrní dílo. K likvidaci jámy došlo v roce 1969 zasypáním, objekty na 

povrchu byly taktéž likvidovány a území areálu dolu pak asanováno a rekultivováno 

(Černý et al. 2003).   

      Hrabě Larisch založil v roce 1862 důl Jakub v Petřvaldě (později Evžen, Důl Čs. 

pionýr nakonec opět Evžen), přičleněný v roce 1955 k Dolu Václav a poté v roce 1963 

organizačně připojen k Dolu Žofie. V roce 1972 došlo k ukončení těžebního provozu, jámy 

byly zasypány v letech 1973 až 1974 a objekty převedeny podniku OKR – Rekultivace 

(Černý et al. 2003).  

      Důl Hlavní jáma byl prvním hlubinným dolem po vyhloubení a rekonstrukci mělké 

jámy Egon v roce 1963 v Orlové-Lazích, založený kapitulou olomouckého arcibiskupství. 

Po přestavbě dolu byla na něho soustředěna těžba z okolních mělkých dolů Bedřich, Jiří I a 

dalších v Lazích. Těžba byla ukončena v roce 1931, důlní pole přičleněno k Nové jámě5 a 

v roce 1969 došlo k likvidaci objektů na povrchu a k zasypání jam. Později bylo území 

areálu dolu asanováno a rekultivováno (Černý et al. 2003).   

      Důl Hlubina byl s původním názvem Hlavní založen hrabětem Larischem v roce 1867. 

Ukončením těžby v roce 1963 probíhala likvidace jam zasypáním odvalovou hlušinou, 

přičemž výdušná jáma byla dosypávána do roku 1974. Objekty v areálu dolu byly zcela 

                                                 
5 Důl Nová jáma  - dnešní Důl Lazy 



Iveta Némethová: Historie dobývání 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
2010                                                                                                                                     15                                                                                       

likvidovány a území zčásti asanováno a zalesněno. V roce 1966 byl důl připojen k Dolu 

Jindřich (Černý et al. 2003).   

 

 

Obr. 5. Bratři František, Albert, Libor a Hubert Kleinové (Černý et al. 2003). 

 

      Kutací jámou Jan vznikl v roce 1869 důl, pojmenovaný právě podle této kutací jámy na  

důl Jan v Moravské Ostravě. Po přebudování byla těžba převedena podzemím roku 1898 

na důl Josef v Moravské Ostravě. V roce 1916 byl důl Josef převeden podzemím na nově 

rekonstruovaný a modernizovaný důl Michal, a pro něj se stal pomocným dolem. V roce 

1922 byla likvidována větrní jáma a těžní jáma byla pro nepotřebnost likvidována 

zasypáním v roce 1975. Důl Josef  založený roku 1879, jehož provoz byl zastaven koncem 

roku 1932 a na povrchu uzavřen poklopem byl v roce 1975 v horním úseku jámy 

likvidován zasypáním a dolní nezasypaná část jámy byla v dole znepřístupněna hrází 

(Černý et al. 2003).  
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      Důl Jan založený v Moravské Ostravě v roce 1870, těžbu ukončil v roce 1913 a 

k likvidaci větrní jámy došlo v roce 1922. Těžní jáma byla pro nepotřebnost likvidována 

zasypáním v roce 1975 (Černý et al. 2003).  

      V roce 1870 byl založen důl Jiří, jehož těžba byla v roce 1927 převedena podzemím na 

důl František, a tím se stal jeho pomocným dolem. V roce 1949 došlo k zastavení provozu 

na dole Jiří a bylo přikročeno k likvidaci jam zasypáním odvalovým kamenem v roce 1952 

(Černý et al. 2003).  

      Arcivévoda Albrecht, majitel statků a podniků Těšínské komory založil v roce 1872 

důl Albrecht (později Hedvika) v Petřvaldě, organizačně spojen s Dolem Pokrok v roce 

1953, v jeden podnik s názvem Důl Julius Fučík. K ukončení těžby došlo v roce 1975, ale 

ze strany sousedního Dolu Pokrok byly dobývány zbytkové uhelné zásoby a při této těžbě 

došlo v roce 1979 k propadnutí ústí těžní jámy Hedvika včetně jámové budovy a těžní 

věže. Sanace havárie a likvidace jam zasypáním byla ukončena v roce 1980 a objekty dolu 

byly převedeny podniku ANKRA Petřvald (Černý et al. 2003).  

      Důl Josef založený ve Slezské-Ostravě v roce 1879 zastavil provoz v roce 1932. Jáma 

Josef byla na povrchu uzavřena poklopem a v roce 1975 byl horní úsek jámy likvidován 

zasypáním a dolní nezasypaná část jámy byla v dole znepřístupněna hrází (Černý et al. 

2003).  

      Rakouská Alpínská montánní společnost založila v roku 1899 důl Alpinka (později 

Václav) v Ostravě-Porubě. K tomuto dolu byl přičleněn Důl Evžen (1955) a Důl Žofie 

(1963), a tento poté nesl jméno Důl Čs. pionýr. Na Dole Václav došlo v roce 1967 i přes 

dosavadní nedokončenou rekonstrukci dolu v roce 1967 uprostřed plné těžby k rychlému 

ukončení provozu a likvidaci zasypáním jámy v roce 1973 (Černý et al. 2003).    

      Důl Bedřich v Ostravě-Zábřehu nad Odrou byl založen v roce 1900, kde proběhla 

částečná otvírka. V roce 1910 bylo hloubení dvou jam zcela zastaveno pro nevyřešení 

postupu přes zvodněný horizont. Jámy, včetně vybudovaných provozních objektů byly 

opuštěny. V roce 1958 byla část důlního pole s jámami Dolu Bedřich zahrnuta do 

dobývacího prostoru Dolu Jan Šverma6. Později (v roce 1971) se přikročilo k likvidaci 

zatopených jam Dolu Bedřich zasypáním (Černý et al. 2003).  

                                                 
6 Důl Jan Šverma, s původním jménem Ignát byl založen Těžířstvem Vladimíra Vondráčka a spol. v roce 
1890. 
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      Důl Odra (stará) v Ostravě-Přívoze, založen roku 1907 byl přičleněn jako závod k Dolu 

Jan Šverma v roce 1954. Ukončil těžbu uhlí v roce 1968 a jámy byly v letech 1970 až 1971 

likvidovány zasypáním (Černý et al. 2003).  

        

      2.8  Ostravsko-karvinské hornictví v 19. století 
 

 
      Skutečný rozmach těžby v ostravsko-karvinském revíru nastal v roce 1828 založením 

Rudolfovy huti ve Vítkovicích, myšlenkou výstavby železnice propojující Vídeň přes 

Ostravu a napojení Ostravy na síť Severní dráhy Ferdinandovy z Vídně do Krakova, které 

se uskutečnilo v roce 1847. Ve dvacátých letech 19. století postupně vstupovalo do důlního 

podnikání v OKR mnoho dalších podnikatelů, kutačů a prospektorů (průzkumníků). 

Založením Vítkovických železáren zahájil hrabě Wilczka v roce 1829 společně 

s olomouckým arcibiskupem Rudolfem ražbu v tak zvané Jaklovecké dědičné štole, která 

byla z hlediska historického i technického nejvýznamnějším důlním dílem v revíru. Také 

Gruttschreiber vyrazil v roce 1834 štolové doly v Landeku, tak zvanou Kleinpetrovou 

dědičnou štolou společně s frýdlantským hutním ředitelem Kleinpeterou. I hrabě Larisch-

Mönnich pokračuje nepřetržitě s těžbou a v roce 1836 založil společně s vídeňským 

bankéřem Salomonem Mayerem Rothschildem podnik Doubravské a orlovské uhelné 

těžířstvo. Rothschild totiž po smrti arcibiskupa Rudolfa v roce 1831 odkoupil od 

olomouckého arcibiskupství Rudolfovu huť ve Vítkovicích, důl Altmaschienenschacht a 

důlní pole v Moravské a Polské Ostravě, kde následně byly založeny doly Terezie, 

Karolina a Hlubina. A právě proto, že karvinské doly byly velmi vzdálené od Rudolfovy 

hutě, nechal hrabě Larisch zkoumat podél výchozů petřvaldského karbonského hřbetu 

bližší uhelné ložisko, kde v roce 1835 nalezl důlní pole, to otevřel hlavní jámou Bedřich, a 

dále v roce 1838 nalezl důlní pole směrem od Rychvaldu a to otevřel tak zvanou 

Martinskou dědičnou štolou (Vopasek. 2005). 

      Rothschild jako jediný majitel Vítkovických železáren (tehdy Rudolfova huť) začal 

nejenom postupně skupovat všechny důležitější doly v okolí Ostravy, ale snažil se i o 

nejlepší vybavenost důlního celku a o získávání dobrých techniků z Pruska a z Čech. Jako 

technik vstoupil do Rothschildových služeb v roce 1836 Albert André, který se zanedlouho 

stal ředitelem všech Rothschildových uhelných dolů a ve své funkci založil v revíru mnoho 

dalších dolů: Jindřich (původně Strojní), Šalomoun, Terezie (mělký důl přebudován na 
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hlubinný a přejmenován na Petr Bezruč) a Vizina v Polské Ostravě na Jaklovci, Důl č. I 

zvaný Hrušovský důl s jámami, č. I a č. II a dědičnou štolou Barbora v Hrušově, doly 

Anselm v Petřkovicích, Karolinu a Hlubinu v Moravské Ostravě, doly Mühsam a Schwabe 

v Orlové a doly Eleonoru a Versuch v Doubravě (Černý et al. 2003). 

      Svoji kutací činnost zahájil také Josef Zwierzina (obr. 6) v Polské Ostravě v roce 1838 

a zapůjčením prvních důlních měr v roce 1839 se rozhodl k získání vlastních dolů. Byl 

nejenom jeden z mála původně malých těžířů, ale byl i majitelem železáren v Mariánském 

údolí u Olomouce. Založil důl č. VII, důl Františka a důl č. II-Josef v Polské Ostravě, který 

na tehdejší dobu velice moderně vybavil. I přesto, že byl vystaven silnému Wilczkovu 

tlaku, k němuž se také připojili Rothschildové, byly tyto spory nakonec vyřešeny 

smlouvou, která vymezila důlní hranice a i vzájemnou výměnu důlních jam. Když 

Zwierzina v roce 1858 zemřel, zanechal svým dědicům nemalé jmění. Jeho syn Eduard 

sice navázal na otcovu činnost, nicméně příliš úspěšně si nevedl a záhy začal svůj kapitál 

investovat do zcela jiných odvětví (Černý et al. 2003). 

 

 

                                            Obr. 6. Zwierzina (Černý etal. 2003). 

 

      K již zmíněným dolům začalo přibývat v padesátých letech mnoho nových dolů. Hrabě 

Larisch rozšířil svoje doly v Karviné o důl Jindřich, Františka, Hohenegger, Hlubina, Jan a 
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Karel, v Petřvaldě pak dále o důl Albrecht, Gabriela, Bedřich, Jindřich a Evžen (Černý et 

al. 2003). 

      Podobně rychle se vzepjal i hrabě Wilczek, který v Polské Ostravě založil několik 

nových dolů. Důl Johann Maria (později Hranečník), Johann Nepomucký (přebudován 

v 70. letech na Johann Michaeli, později Michálka), důl Prokop, Ema Lucie, Svatá Trojice 

(původně mělký provoz, později hlubinný důl Trojice), Jakub, Josef, důl č. 1-svatá Anna a 

důl Alexander v Kunčičkách (Černý et al. 2003). 

      V revíru ve 40. letech byly tyto podniky: Státní doly, doly hraběte Wilczka, 

Rothschildovy doly v Doubravě, Orlové Porubě, Moravské Ostravě, u Hrušova, u Zámostí 

a na Hlučínsku, doly Josefa Zwierziny v Polské Ostravě, doly knížete Salma, doly hraběte 

Larisch-Mönnicha v Karviné a Petřvaldě, doly bratří Kleinů v Přívoze a Hrušově a 

Orlovsko-lazecké těžířstvo (Černý et al. 2003).  

      V průběhu padesátých let nastaly velké změny v Přívoze a Hrušově. Rakouský stát 

začal prodávat nejen majetek železniční, ale i uhelné doly. A tak Severní dráhy 

Ferdinandovy koupily nejenom tyto doly, ale také doly bratří Kleinů v Přívoze a Hrušově. 

Byly to důl č. 3-Michal, důl č. 5-Hermenegild, později přejmenován na Zárubek (obr. 11), 

Albert, Hubert, František. Dále pak vlastním zapříčiněním zřídili důl Petr a Pavel v 

Michálkovicích, důl Jakub, Johann a Josef v Polské Ostravě, důl Hubert v Hrušově, důl Jiří 

v Moravské Ostravě a důl Alexander v Kunčičkách (Černý et al. 2003). 

      Dolování knížat Salmů v Polské Ostravě, které bylo zahájeno v 50. letech, se stalo 

společně se společníky Gutmannovi a Vondráčkem nejdůležitější té doby. Také Salmové 

budovali nové doly a to důl č. I-Ignát, důl č. II-Leopoldina, důl č. VII-Hugo a téměř o 30 

let později důl Alpina v Porubě u Orlové. Zbývající podnikatelé měli už jen malý význam. 

Tato situace udávala směr vývoje revíru víc jak dvacet let (Černý et al. 2003). 

      Během padesátých let začal Rothschild s hloubením dolu Hlubina v Moravské Ostravě 

a hloubení dolu Karolina. V tomto období také pokračovalo hloubení jámy Šalomoun, 

které se potýkalo s velkými problémy, a proto tyto práce trvaly víc jak 20 let. Dále pak 

pokračoval v zakládání nových dolů, a to Bettina v Doubravě a Ida v Hrušově (Černý et al. 

2003).  

      Na začátku 70. let v době konjunktury7 se stali nejmocnějšími důlními podnikateli 

Ostravska a českých zemí vůbec, společníci Gutmannové a Ignác Vondráček (obr. 7), kdy 

                                                 
7 Souhrn příznivých hospodářských podmínek pro rozkvět obchodu a průmyslu. 
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získali do nájmu Rothschildovy doly na Ostravsku a Orlovsku. Později tyto doly odkoupili 

a  vybudovali zde nový důl Žofie v Orlové Porubě a v Lazích důl Hlavní jáma. Ale zvlášť 

pak, když se v roce 1873 stali i podílníky Vítkovických železáren a založili Žofínské hutě 

v Moravské Ostravě (Černý et al. 2003).  

 

 

                                     Obr. 7. Vondráček (Černý et al. 2003). 

 

      V těchto letech vstoupil do jejich podvědomí Ing. Vilém Jičínský (obr. 8). Vystudoval 

montanistické učiliště v Příbrami a poté přijal nabídku od společnosti Severní dráhy 

Ferdinandovy. Po desetiletém působení v OKR byl povýšen do vedení a řídil hloubení jam 

dolu Jakub, podílel se na rekonstrukci dolu Anselm a na výstavbě zcela nového dolu 

Oskar. Tímto si vysloužil pověsti vynikajícího báňského odborníka (Černý et al. 2003).  

      Relativně jednotné ceny uhlí a jednotný uhelný trh se vytvořil v období 1865 a 1875, 

kdy byly už železnicí navzájem spojeny všechny důležité hospodářské oblasti českých 

zemí. Dokončením těchto železničních tratí se rychle rostoucí poptávka po uhlí v Sasku a 

Německu stala prudkým vzestupem pro podporu na použití nových dobývacích metod. 

Místo zakládání nových dolů se investiční činnost zaměřila hlavně na rekonstrukce a 

racionalizaci, na Ostravsku pak hlavně na budování velkých koksoven. Jednalo se o 

vybudování koksovny František v Přívoze a koksovny Ignát v Mariánských Horách. Od 
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80. let 19. století do prvních desetiletí 20. století se v důsledku stále se zvyšující těžby uhlí 

prováděly nejen přestavby, ale i stavění nových třídíren. V tomto období se také staly 

Ostravsko a Karvinsko našimi nejvýznamnějšími kamenouhelnými revíry. V OKR to byly 

nové třídírny na dolech Bettina v Doubravě (později Darkov), Jindřich v Moravské 

Ostravě, Austria v Karviné, Trojice (obr. 12) ve Slezské Ostravě, Ludvík v Radvancích, 

Nová jáma v Lazích (později Antonín Zápotocký, v současnosti Lazy) a František v Horní 

Suché. Nové úpravny pak byly v OKR postaveny na koksovnách v Mariánských Horách, 

Hohenegger v Karviné, Lazy v Lazích, Karolina v Moravské Ostravě, František v Přívoze, 

na dolech Jan v Karviné, Trojice ve Slezské Ostravě, Pokrok v Petřvaldu (později Julius 

Fučík) a Michal v Michálkovicích (Ehrenberger et al. 1985).  

 

 

                                         Obr. 8. Jičínský (Černý et al. 2003). 

 

      V tomto období také začala výroba briket, a to na dole Jindřich, která se později 

rozšířila do celého revíru (Černý et al. 2003).  

      Kolem 90. let projevem nedostatku uhlí nezbývalo, než vybudovat nové doly. Mezi 

první patřil důl Louis (obr. 9) ve Vítkovicích, na kterém se také podílel při hloubení těžní 

jámy již zmiňovaný Ing. Vilém Jičínský. Ještě před první světovou válkou došlo 
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k prohloubení této jámy, které však bylo dokončeno až po první světové válce (Černý et al. 

2003).  

      V roce 1891 byl založen Rothschildem důl Oskar (později přejmenovaná na 

Petershoffen V-VI, Oskar, Masaryk a naposledy Důl Lidice), vzniklý v důlních polích 

zaniklých mělkých dolů na dědičných štolách Bohatá a František. V roce 1954 došlo 

k organizačnímu spojení v jeden podnik s Dolem Eduard Urx. V roce 1967 došlo 

k ukončení těžby a ještě v témže roce byly likvidovány obě jámy zasypáním odvalovým 

kamenem (Černý et al. 2003).  

 

 

                        Obr. 9 Důl Louis v Ostravě Vítkovicích (Černý et al. 2003). 

 

 

      2.9  Dobývání ve 20. století 
 
 
      Tato doba je hlavně významná první a druhou světovou válkou. Do doby než začala 

první světová válka8, se ještě v důsledku stále se rostoucí poptávky odbytu černého uhlí 

rozšiřovaly těžební kapacity. A tak začalo intenzivní zakládání nových dolů, mezi které 

patřily důl Austria v Karviné (později Barbora), Habsburg v Petřvaldě (později Pokrok), 

Ludvík v Radvanicích, Odra v Přívoze, Arcivévoda František v Horní Suché (později 

                                                 
8 Před rokem 1938 známá jako Velká válka, nebo Světová válka, probíhající od roku 1914 do roku 1918. 
Zasáhla Evropu, Afriku a Asii a probíhala ve světových oceánech. 



Iveta Némethová: Historie dobývání 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
2010                                                                                                                                     23                                                                                       

František) a Císař František Josef v Dolní Suché (obr. 10) - později Dukla (Černý et al. 

2003).  

 

 

                              Obr. 10. Důl císař František Josef (Černý et al. 2003). 

 

      Z technického i hospodářského hlediska se stávala postupně důležitější i výroba 

elektrického proudu. Jednotlivé závody započaly již koncem 19. století s budováním 

malých výroben proudu sloužících hlavně k pohonu některých důlních a povrchových 

strojů a pro osvětlování. Teprve počátkem 20. století doly začaly dodávat elektrický proud 

také do veřejné sítě. Jednou z nejstarších důlních elektráren je pokládána elektrárna 

kamenouhelných závodů Orlová-Lazy. Stavěla se současně s koksovnou a poháněla hlavně 

stroje v koksovně a povrchové mechanismy na dole Nová jáma v Lazích a ještě před 

vypuknutím první světové války byla rekonstruována. Druhá nejstarší elektrárna byla 

postavena na dole Hohenegger a zanedlouho prošla také velkou rekonstrukcí a zvýšením 

výkonu. A jako na těchto dvou dolech, tak i na ostatních se započalo se stavěním 

závodních elektráren a to na dolech Anselm v Petřkovicích, Betina v Doubravě, v Karviné 

na dole Jan a v řadě dalších dolů v celém revíru (Černý et al. 2003).   

      V ostravsko-karvinském revíru se začal projevovat vliv průmyslové činnosti na 

poškození životního prostředí. Hlavně v ostravské části, díky zakládání železáren, 

koksoven a chemických závodů docházelo ke znečišťování ovzduší a vodních toků. 

Vlivem samotné těžby, kdy v této části probíhala jen v menších hloubkách než v karvinské 

části, byl projev takřka okamžitý, a tak zemědělská půda vlivem poddolování měnila svůj 

význam na zvlněná zaplevelená rumiště (Černý et al. 2003).    
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      Po celou dobu války probíhaly na většině dolů rekonstrukce a modernizace (Černý et 

al. 2003). Během první světové války už v OKR nebyl otevřen  ani jeden důl. Po první 

světové válce vznikla Československá republika a v roce 1919 byl založen Svaz majitelů 

dolů v ČSR a ten se stal v meziválečném období hlavní vrcholnou organizací těžařů 

(Ehrenberger et al. 1985).  

 

Tab. 1. Těžařské společnosti a jejich doly na konci druhé světové války (Némethová 2010) 

Majitel Názvy dolů (přejmenování) 
  Albrecht (Hedvika) 
  Habsburg (Pokrok) 
  Austria (Barbora) 
Báňská a hutní společnost v Praze, a.s. Gabriela 
  Hohenegger 
  Ignát 
  Odra 
  Ludvík 
  Louis 
  Hlubina 
  Terezie 
Vítkovické kamenouhelné doly v Ostravě Ida (Viktoria) 
  Oskar 
  Anselm 
  Doubrava 

  František 
  Hubert 
Severní dráha Ferdinandova v Praze, a.s. Zárubek 
  Evžen 
  Václav 
  Michal 
  Trojice 
Ostravské kamenouhelné doly a koksovny Michálka 
Jana Wilczka ve Slezské Ostravě Jan Maria 
  Nová jáma 
Kamenouhelné doly Orlová-Lazy v Doubravě Žofie 
  Suchá (dřívější název důl císaře Františka Josefa) 
  Jan v Karviné 
  Františka v Karviné 
Larisch Mönnichovy kamenouhelné závody Jindřich v Karviné 
a koksovny v Karviné Hlubina v Horní Suché 
  František v Horní Suché 

Celkem majitelů Celkem dolů 
6 32 
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      Během druhé světové války (1939 – 1945) byl založen důl Viktoria v Heřmanicích 

(později Vít ězství). A tak jako v období první světové války, tak i v období druhé světové 

války se většinou uskutečňovaly rekonstrukce a prohlubování většiny dolů (Černý et al. 

2003).   

      Po osvobození naší vlasti, před znárodněním těžkého průmyslu v roce 1945, bylo 

dvaatřicet ostravsko-karvinských dolů rozděleno mezi následující počet majitelů: Báňská a 

hutní společnost v Praze, a.s. s 8 doly, Vítkovické kamenouhelné doly v Ostravě se 7 doly, 

Severní dráha Ferdinandova v Praze, a.s. se 6 doly, Ostravské kamenouhelné doly a 

koksovny Jana Wilczka ve Slezské Ostravě se 3 doly, Kamenouhelné doly Orlová-Lazy 

v Doubravě se 3 doly, Larisch-Mönnichovy kamenouhelné závody a koksovny v Karviné 

s 5 doly a dva  státní doly Evžen a Václav (Ehrenberger et al. 1985).    

 

 

                Obr. 11. Důl Zárubek (Černý et al. 2003). 

 

      V prvních měsících po osvobození byla situace nejobtížnější. Bylo třeba odstranit 

bezprostřední následky války, obnovit činnost průmyslových podniků, zajistit dopravu, 

učinit nejnutnější kroky v zemědělství a zabezpečit poskytnutí základních potřeb 

obyvatelstva především potravinami. V průběhu této obnovy Československo využívalo 

převážně vnitřních zdrojů a také i zahraniční pomoc. Po druhé světové válce v roce 1946 

byl zřízen hornický národní podnik Ostravsko-karvinské kamenouhelné doly se sídlem 

v Moravské Ostravě, kterému byly podřízeny všechny doly a oblasti v dotyčném revíru. 
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V roce 1948 nastaly příznivé podmínky k realizaci všech hospodářských záměrů a 

k obnově znárodnění průmyslu. Znárodnění našeho nerostného bohatství a dolů tvoří 

zásadní revoluční mezník nejen v dějinách československého hornictví, ale v celém 

hospodářském životě našeho státu a je nedílnou součástí členitého a mnohotvárného 

komplexu znárodňovacího procesu, který probíhal již koncem války a jehož konkrétními 

ukazateli se staly první znárodňovací dekrety. V uhelném průmyslu byly provedeny 

nejnaléhavější obnovovací investice k odstranění nedostatků zaviněných okupací a 

zahájeny některé větší investice spadající do roku 1948 (Ehrenberger et al. 1985).   

 

 

            Obr. 12. Důl Trojice (Černý et al. 2003). 

 

      Začalo se s přestavbami dolů a s výstavbou nových dolů. Ve Stonavě zahájení výstavby 

Dolu Suchá-Stonava (později Důl 9. květen) a Dolu ČSM, a také na nových těžebních 

lokalitách Důl Paskov, Staříč I, Staříč II a v Heřmanicích Důl Rudý říjen II (Černý et al. 

2003). Ze staveb pro energetiku byla provedena výstavba Elektrárny Dětmarovice 

(Ehrenberger et al. 1985).   
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      Státem byl vybudován v roce 1961 při rekonstrukci spojených dolů Vítězný únor, 

Eduard Urx a Stachanov nový důl, Důl Eduard Urx 5, který byl také nazýván Koblov a 

nakonec lokalita Koblov. Pro stavbu dolu byl po potřebném rozšíření využit areál stávající 

větrné jámy Anselm IV, v jejíž blízkosti byla v roce 1962 založena těžní jáma č. 5 (Černý 

et al. 2003).  

 

 

     Obr. 13. Doprava uhlí lanovou drahou nad jakloveckou kolonií ze Slezské Ostravy 

     na koksovnu Karolina (Černý et al. 2003). 

 

      Odstranění válečných škod probíhalo také v koksárenském průmyslu. Dokončily se 

stavby na bývalé koksovně Jan (nyní ČSA) a Karolina (obr. 13). Naproti tomu však bylo 

rozhodnuto nerealizovat stavbu koksovny u Ústředního závodu v Karviné (Barborka) a již 

dodána zařízení použít jinde. Zároveň se rozhodlo o zastavení provozu zastaralých 

koksoven Václav a Hohenegger.  V rámci znárodněného průmyslu došlo v roce 1948 

k rozdělení koksárenství na úsek báňských koksoven a úsek koksoven hutních, do kterých 

byly začleněny koksovny Vítkovických železáren Klementa Gottwalda. Na úseku 

báňských koksoven došlo k přejmenování a nové názvy obdržely: koksovna František byla 
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nejprve pojmenována Generál Svoboda a od roku 1951 Vítězný únor, koksovna Ignát 

obdržela název Jan Šverma, koksovna Jan obdržela název Prezident Beneš a pak ČSA. 

Zachování názvu zůstalo v případě koksoven Karolina, Trojice a Lazy. Koksovna Lazy 

však v roce 1965 byla zrušena a postupně i Karolina, Trojice a koksovna Vítkovických 

železáren Klementa Gottwalda (Ehrenberger et al. 1985).          

 

 

   Obr. 14. Důl Frenštát (Černý et al. 2003). 

 

      Začátkem 60. let probíhaly rekonstrukce i na místech ostravsko-karvinských úpraven a 

to na uhelných prádelnách dolů Doubrava v Doubravě, Dukla v Havířově-Suché, Antonín 

Zápotocký v Orlové, Gottwald v Horní-Suché, 9. květen ve Stonavě, Jeremenko ve 

Vítkovicích a Hlubina v Ostravě. Proběhla zde postupně rozsáhlá modernizace strojového 

vybavení, skládající se jak z výměny již zastaralých a opotřebovaných strojů a zařízení za 

nové, tak i z doplňování jejich celkového stavu novými druhy a typy, které byly nejen 

kapacitně, ale současně i provozně hospodárnější. Československo mělo po řadu let 

v přepočtu na obyvatele nejvyšší těžbu uhlí na světě (Ehrenberger et al. 1985).   

      Současně s běžným užíváním zemědělských pozemků i objektů nastala povinnost 

narušenou zemědělskou půdu rekultivovat, a tak v roce 1959 byl zřízen specializovaný 

rekultivační závod. Růstem těžby docházelo v krajině a zejména na pozemcích ke 

zvyšování škod způsobených dolováním. Poklesem území vznikaly rozsáhlé kotliny, 
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zpravidla zvodněné, stoupá půdní vlhkost a snižuje se úrodnost pozemků. Ukládáním 

nepotřebné hlušiny jak z těžby, tak z procesu zušlechťování uhlí vznikaly v krajině nové 

prvky – odvaly. Tyto územní změny zhoršovaly životní prostředí a narušovaly původní 

krajinný ekosystém. Zpětným překrytím podornicí a ornicí se pak pozemky zemědělsky 

rekultivovaly a vrátily tak zemědělství jeho nenahraditelný výrobní prostředek – 

zemědělskou půdu. Zvodněným kotlinám se technickou úpravou břehů upravily na vodní 

nádrže sloužící sportovně rekreačnímu nebo průmyslovému využití. Proto v roce 1962 byl 

zřízen samostatný národní podnik OKR-Rekultivace, nejprve se sídlem v Orlové, od roku 

1968 v Havířově, aby byl zajištěn hladký průběh těchto technických i biologických prací 

po stránce investorské, projektové i dodavatelské (Ehrenberger et al. 1985).  

      V 70. letech se ukázalo, že nejen z hlediska ekonomického, ale i těžebního, je nezbytné 

zahájení výstavby nového dolu. Touto lokalitou byl Frenštát-západ v Podbeskydí, kde 

v roce 1981 byla zahájena otvírka, a začala výstavba nového a i posledního dolu. Tímto 

posledním je Důl Frenštát (obr. 14), na kterém v roce 1991 byly práce na ložisku 

pozastaveny a důl byl zakonzervován (Černý et al. 2003).      

      V ostravsko-karvinském revíru způsobil postup dobývání do hloubek kolem 1000 a 

více metrů postupné vydobytí zásob a tím pokles těžby již před rokem 2000. Dobývání 

postupně přecházelo do okrajových tektonicky narušených a zvodněných částí revíru, 

v karvinské části do nízkých slojí ostravského souvrství a postupem do hloubky doznívala 

těžba dolů v dnešní ostravské části. Proto prognóza do roku 2000 vyžadovala další 

zdokonalování dobývacích zařízení, přechod na kontinuální ražení a dobývání využitím 

mikroelektronických a robotických prvků na stávajících typech důlních strojů a zařízení se 

snahou snížit namáhavost hornické práce a vyloučit stálou přítomnost člověka v porubu, 

čelbě apod. Bylo tedy třeba vyřešit a realizovat do roku 2000 plně automatizovaný a 

částečně již robotizovaný důl. A to právě proto, že uhlí bude ještě dlouho vzácnou 

surovinou pro energetiku, chemii a náš život (Ehrenberger et al. 1985).   

      Do roku 1990 byl státní podnik OKD bez likvidace zrušen a jako právní nástupce byla 

v roce 1991 zřízena akciová společnost Ostravsko-karvinské doly OKD s výhradní 

majetkovou účastí státu (Internet 1).  

      V roce 1998 ztratil stát svůj většinový podíl ve vlastnické struktuře OKD a majoritním 

vlastníkem se stala společnost KARBON INVEST, a.s. (Internet 1).  
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      2.10  Dobývání ve 21. století 
 
   
      Společnost KARBON INVEST, a.s. v roce 2004 odkoupila státní podíl a stala se tak 

hlavním akcionářem OKD. V roce 2005 přešla hlavní těžební činnost na společnost OKD, 

a.s. se sídlem v Ostravě (Internet 1).     

      V současné době je OKD, a.s. jediným producentem těžby černého uhlí v České 

republice a těží v hlubinných dolech v jižní části Hornoslezské uhelné pánvi, v tzv. 

Ostravsko-karvinském revíru (Internet 2). Zde má 5 činných dolů a 1 důl má v současné 

době zatím bez provozu. OKD, a.s., je součástí nizozemské průmyslové skupiny New 

World Resources N. V. a v představenstvu společnosti jako předseda a zároveň 

v managementu jako generální ředitel stojí Dr. Ing. Klaus-Dieter Beck (Internet 3). 

 

                             Tab. 2. Činné doly v roce 2010 (Némethová 2010). 

Název Dolu Závody Dolu Dobývací prostory Dolu 
  Karviná Doly I 
 ČSA Doubrava u Orlové 

KARVINÁ  Orlová 
 Lazy Karviná 
  Stonava 
 Sever Karviná 

ČSM  Albrechtice 
 Jih Chotěbuz 
 Darkov Darkov 

DARKOV  Karviná Doly II 
 9. květen Stonava 
  Paskov 
 Staříč Chlebovice 

PASKOV  Sviadnov 
  Staříč 

 Frenštát konzervační režim 

 

 

      2.10.1  Současná těžba na Karvinsku 

 

      V současnosti probíhá těžba na Dole Karviná nacházející se v jihozápadní části 

karvinské dílčí pánve, který je v České republice největším hlubinným těžebním 

komplexem. Vznikl na jaře v roce 2008 sloučením dřívějšího Dolu Lazy (od roku 1950 do 

roku 1991 nesl název Antonín Zápotocký) a Dolu ČSA do jedné organizační jednotky. 
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První hornická činnost na Dole Lazy se datuje do roku 1848 a na Dole ČSA do roku 1856. 

Spojením původně samostatných dolů Lazy, Dukla a František vznikl roce 1995 skupinový 

Důl Lazy, který pod tímto názvem těží dodnes. Po zastavení těžby na Dole František byl 

tento v roce 1999 převeden k Dolu Odra o.z., a Důl Dukla se stal součástí Dolu Paskov a 

v současné době je v útlumu (Internet 4).  

      Druhý největší hlubinný těžební komplex v České republice je Důl Darkov se závody 

Darkov a 9. květen. Na dole Darkov začala těžba již v roce 1822 (Internet 5). 

      V této východní části karvinské dílčí pánve se nachází ještě třetí důl a tím je Důl ČSM 

nacházející se ve Stonavě, organizačně se členící na dva závody a to Sever a Jih. První uhlí 

bylo z Dolu ČSM vytěženo v roce 1968 (Internet 6). 

 

      2.10.2  Současná těžba na Frýdecko-Místecku 

 

      V severní oblasti podbeskydské části pánve v obci Staříč se nachází Důl Paskov, kde 

první těžba uhlí začala v roce 1971. V současné době se třemi závody a těmi jsou Staříč, 

Sviadnov a Chlebovice. Vznikl sloučením samostatných dolů Paskov a Staříč v roce 1994, 

a poté v roce 1999 ukončením činnosti  závodu Paskov byl tento rozhodnutím převeden 

k Dolu Odra o.z. (Internet 7).    

      Do organizační struktury je zde začleněn také závod Frenštát skládající se ze dvou 

ložisek, a to Frenštát-západ a Frenštát-východ již zmiňovaným Dolem Frenštát, který je 

v současnosti udržován v konzervačním režimu. Jde o jediné významné ložisko uhlí 

s dobyvatelnými slojemi karvinského i ostravského souvrství (Internet 8).    

 

 

                  3.  Geografie a geologie OKR 
 

 
 

      3.1  Geografie OKR 
 

      Ostravsko-karvinský revír zabírá asi 6 % jižní části hornoslezské černouhelné pánve 

(obr. 15). Celá hornoslezská černouhelná pánev zaujímá plochu asi 7 000 km², zasahující 

na území ČR ze sousedního Polska. Dnešní rozloha revíru je 310 km² (Štýs et al. 1981). 
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S ohledem na množství a na kvalitu uhelné suroviny je nejdůležitější uhelnou oblastí v ČR. 

Celá oblast se dělí na dílčí pánve ostravskou, petřvaldskou, karvinskou a frenštátskou. 

Ostravskou dílčí pánev odděluje od petřvaldské tzv. michálkovická porucha a Petřvaldskou 

dílčí pánev od karvinské odděluje orlovská porucha. Tyto tři dílčí pánve jsou na jihu 

odděleny od frenštátské dílčí pánve příčným prahem v podloží ve směru Kopřivnice – 

Třinec (Ehrenberger et al. 1985).  

 

 

Obr. 15. Obrys hornoslezské černouhelné pánve (Černý et al. 2003). 

 

      Vlivem antropogenní činnosti je OKR v geografických představách chápán jako 

vývojový region utvářející se převážně ve vnitřní struktuře a v syntéze přírodních a 

sociálně-ekonomických faktorů. Vymezuje OKR jako silně koncentrovanou průmyslovou 

oblast se specifickými přírodními i společenskými znaky. OKR se rozprostírá mezi městy 

Ostrava a Český Těšín, na jihu zasahující až k Frenštátu a mezi tokem Odry a Olše na 

hustě zalidněném a urbanizovaném území, kde v hlavních výrobních odvětvích 

prezentovaných hornictvím a hutnictvím nacházela existenční obživu více než polovina 
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obyvatel oblasti. Jižně je ohraničen Podbeskydskou pahorkatinou a severně svahy 

Moravskoslezských Beskyd. Z geografického hlediska se považují za důležité vodní toky, 

které ohraničují historicko-politické struktury na styku Moravy a Slezska. Vždy se 

vyznačoval okrajovou polohou a stykem s několika státy (Černý et al. 2003).   

      Již dříve zmíněný významný odborník v hornictví Vilém Jičínský v 70. letech 19. 

století uváděl pro tuto uhelnou oblast název Moravsko-slezský kamenouhelný revír kolem 

Moravské Ostravy a o pár let později se už setkáváme s označením OKR (Černý et al. 

2003).  

      Ostravská průmyslová oblast je považována v závislosti na ekonomických kriteriích za 

hospodářsky vysoce rozvinutou, vyvolávající značný pracovní spád.  Ještě v roce 1980 

měla ostravská aglomerace po Praze druhou největší dojížďku v ČSR a v současné době se 

pracovní zázemí výrazně zúžilo. Ostravsko průmyslovou oblast dělíme na 6 podoblastí 

pracovního spádu: ostravskou, karvinskou, frýdecko-místeckou, třinecko-českotěšínskou, 

novojičínsko-kopřivnickou a opavskou. Součástí OKR je rekreační zázemí Ostravska, 

vytvářející užší příměstskou zónu krátkodobé (sezónní) rekreace. Jedná se údolní přehrady 

Žermanice, Těrlicko, menší Olešná a Baška, a to spolu s příměstskými lesy a další 

veřejnou zelení. Celoroční rekreaci zde představují Moravskoslezské Beskydy, Oderské 

vrchy, vzdálenější Jeseníky, Javorníky nebo přilehlá slovenská pohoří (Černý et al. 2003).  

      Po stránce sídelní a urbanizační hlavní střediska uhelného průmyslu vytvářela kolem 

Ostravy centrální jádro. Rozdílně se vyvíjejí okolní hornická města, jaká představují 

Petřvald, Orlová, Karviná a Havířov, kde po druhé světové válce mimo dosah těžebních 

aktivit začínají vznikat nová obytná sídliště, města a v příměstských obcích výstavba 

hornických kolonií. Vznikají obytné areály a další nová města, jako jsou Hlučín, Český 

Těšín a Frýdek-Místek (Černý et al. 2003).  

      V administrativních strukturách se zde setkáváme především v ohraničení okresů 

Ostrava a Karviná včetně Frýdku-Místku vytvářejících centrální ekonomické jádro 

ostravského průmyslového regionu. Tyto okresy lze považovat za „užší“ Ostravsko. 

Naproti tomu k „širší“ ostravské průmyslové oblasti patří kromě nich ještě okresy Nový 

Jičín a Opava. Mikroregiony OKR jsou Ostrava, Frýdek-Místek, Havířov, Karviná, Orlová 

a Bohumín, zčásti i Český Těšín (Ehrenberger et al. 1985).  
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      3.2  Geologie OKR 

 

      Z geologického hlediska je to karbonský útvar, který ve své východní svrchní 

produktivní části obsahuje sloje černého uhlí. Karbon vyplňuje mohutnou synklinálu, 

tvořenou devonským útvarem, jehož podloží je krystalinikum. Svrchní karbon tvoří hřbet 

mezi Ostravou a Karvinou, spadající na sever do Dětmarovické a na jih do Bludovické 

vymýtiny. Karbonský útvar dále klesá a mizí pod Karpaty. Celý útvar byl v mladších 

třetihorách překryt mořem, které zde zanechalo vápnité písčitojílovité usazeniny s výskyty 

minerální jodobromové vody. Třetihorní usazeniny byly téměř na dnešní úroveň sníženy 

nasunutím čtvrtohorního pevninského ledovce. V dobách, kdy k nám ledovec nezasahoval, 

byly naváty několikametrové překryvy vápnitých spraší, dnes vlivem humidního klimatu 

odvápněny a přeměněny na sprašovou hlínu (Štýs et al. 1981).  

      Z klimatického hlediska náleží OKR k mírně teplým a mírně vlhkým oblastem se 

zvyšujícím se podílem vlhkosti. Převládající směr větrů je JJZ a SSV (Štýs et al. 1981).  

      Půdotvorné procesy probíhaly většinou na sprašových hlínách, zčásti na zvětralinových 

pláštích beskydského podhůří a na nivních půdách vodotečí. Nejrozšířenějším půdním 

typem v OKR je hnědozem a illimerizovaná půda s vazbou na pokryvy sprašových hlín a 

svahoviny. Oglejená půda se vyskytuje na rovinatějších prvcích reliéfu s méně 

propustnými substráty a doplňkovým ovlhčením povrchově stékajícími vodami. Nivní 

půdy tvoří převládající půdní typ v nivách vodotečí. Glejová půda (trvale zamokřená) je 

vázána na terénní deprese. Vlivem vyšších srážek lze většinu produkčních půd řadit k typu 

podzolovému. Jako výrobní typ se objevuje v OKR jen typ bramborářsko-pšeničný (Štýs et 

al. 1981).  

      Ostravsko-karvinský revír je součástí hornoslezské černouhelné pánve v Polsku, 

zajímající plochu uhlonosného karbonu na území České republiky. Uhlonosná souvrství 

jsou většinou zakryta mladšími uloženinami, na povrch vystupující ojediněle jen v malých 

výchozech od Ostravy do Karviné. Sedimenty se ponořují pod příkrovy vnějších Karpat a i 

ve značné hloubce vystupují uhlonosná souvrství na jižní Moravě. Dnešní hornoslezská 

pánev představuje pouze denudační zbytek původně daleko rozsáhlejší pánevní struktury 

moravskoslezské paleozoické pánve vyplněné sedimenty devonu. V nadloží tohoto 
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komplexu se nalézají autochtonní9 sedimenty třetihorního a čtvrtohorního stáří, jakož i 

horniny karpatských příkrovů (Černý et al. 2003).  

      Svrchnokarbonské uhlonosné uloženiny vystupující v OKR se vyvinuly z podložních 

neproduktivních sérií bez zjevného přerušení sedimentace. Dělíme je do dvou základních 

jednotek (tzv. souvrství), a to jsou ostravské a karvinské od sebe se výrazně lišících 

charakterem usazenin, mocností, plošným rozsahem, počtem i vývojem uhelných slojí. 

Mocnost a plošný rozsah obou těchto souvrství je výrazně odlišná. Ostravské souvrství je 

mocnější než Karvinské. Změny jsou patrny rovněž ve vývoji mořských horizontů, jejichž 

mocnost a počet také klesá a mění se i charakter fauny z mořské až na sladkovodní (Černý 

et al. 2003).  

      V blíže neurčitelné powestphalské době probíhala denudace (snižování zemského 

povrchu) i zarovnání vyvrásněného variského pohoří. Došlo k výraznému rozbrázdění 

povrchu karbonu. Vznikla rozsáhlá, zčásti tektonicky predisponovaná hluboká údolí – 

výmoly. Vývoj morfologických struktur karbonského masivu byl zahájen v mezozoiku. Na 

jejich dokončení se projevily i vlivy tektonické aktivity při alpínské orogenezi. Na povrchu 

karbonu je vyvinut zvětralinový plášť, který se formoval v několika časových úsecích. 

Nejstarší je zvětralinový plášť pocházející z údobí jury a křídy, na který nasedal mladší 

zvětralinový plášť předneoidní, přecházející plynule do pláště neoidního až kvartérního 

(Černý et al. 2003).  

      Součástí uhelných slojí a pórů v průvodních horninách jsou plyny. Směs plynů 

vázaných na uhelnou sloj označujeme jako slojové plyny. Jsou bohaté metanem, s nízkým 

podílem vyšších uhlovodíků, dusíku, helia aj. a jsou nedílnou součástí uhelné sloje. 

Vznikaly v průběhu prouhelňovacího procesu (Martinec et al. 2006).  

 

      3.2.1  Ostravské souvrství 

  

      Ostravské souvrství na základě flóry a fauny je řazeno do spodního namuru. Člení se 

na čtyři litostratigrafické vrstvy: petřkovické, hrušovské, jaklovecké a porubské (Černý et 

al. 2003).  

      Vrstvy petřkovické jsou nejstarší jednotkou nazvanou podle obce Petřkovice, kde 

zčásti vychází spolu s bazální částí spodních hrušovských vrstev na povrch. Převažují 

                                                 
9 Vyskytující se v místech svého původu nebo vzniku 
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v nich horniny jemnozrnné až střednozrnné pískovce a s nejvyšším výskytem vyvřelých 

výlevných hornin tzv. vulkanogenních (Černý et al. 2003).  

      Vrstvy hrušovské nazvané podle obce Hrušov, začínající stropem petřkovických vrstev. 

Převažují v nich horniny jemnozrnné až střednozrnné pískovce různých typů, prachovce a 

jílovce. Velmi vzácně se zde vyskytují slepence a vulkanogenní horniny (Černý et al. 

2003).  

      Jaklovecké vrstvy nazvané podle vrchu Jalovec na Slezské Ostravě, které vystupují na 

povrch karbonu ve zřetelně menší ploše než podložní jednotky a vykazují rovněž nejnižší 

mocnost. Střídají se zde různé typy pískovců s prachovci a jílovci. Výskyt slepenců je 

vzácný (Černý et al. 2003).  

      Porubské vrstvy nazvané podle obce Poruba u Orlové, které vystupují na povrch 

karbonu v poměrně malých plochách a byly nejvíce denudovány. Toto souvrství vykazuje 

oproti všem ostatním jednotkám některé zvláštnosti. Ve spodní části došlo k výraznému 

narušení paralické sedimentace a tím došlo k uložení poměrně mocného komplexu 

hrubozrnného pískovce s významnými polohami slepenců.. Mezi pískovci má zvláštní 

postavení šedobílý pískovec až křemenec (Černý et al. 2003).    

 

      3.2.2  Karvinské souvrství 

 

      Karvinské souvrství je řazeno do starší části středního namuru a člení se na tři 

litostratigrafické vrstvy: sedlové, sušské a doubravské. Autorem názvu tohoto souvrství byl 

již dříve zmiňovaný Vilém Jičínský (Černý et al. 2003).  

      Sedlové vrstvy nazvané podle mocných slojí uzavřených v mohutných lavicích 

pískovců a slepenců byly těženy v lokálních sedlech v blízkosti povrchu. Převažují zde 

pískovce a slepence nestálé mocnosti a proměnlivého charakteru. Charakteristickým 

znakem jsou relikty prouhelněných kmenů a větví, úlomky i valounky uhlí koncentrující se 

na bázi slepenců. Typickým jevem pro polohy pískovců a slepenců je vyklíňování na 

krátkou vzdálenost a hojné eroze, které nezřídka postihují i uhelné sloje. Výrazně menší je 

podíl prachovců a jílovců (Černý et al. 2003).   

      Sušské vrstvy nazvané podle obce Suchá, ve kterých se vyskytují velice ojediněle 

drobnozrnné slepence, mající charakter tenkých vložek (čoček) ve střednozrnných až 
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hrubozrnných pískovcích, které jsou zde nejrozšířenější. Převahu tvoří jemnozrnné 

pískovce až prachovce (Černý et al. 2003).  

      Doubravské vrstvy nazvané podle obce Doubrava, které se vyvíjejí plynule jako 

jezerně-aluviální komplex ze svrchních sušských vrstev. Převažují zde pískovce 

jemnozrnné až střednozrnné, méně hrubozrnné. Hojné jsou i prachovce, jílovité prachovce 

a jílovce. Slepence se zde vyskytují jen ojediněle (Černý et al. 2003).  

      Z hydrologického hlediska se na přítocích vod dolů OKR podílí několik zvodní, které 

tvoří fluviální10 a glacifluviální11 kvartérní uloženiny. V území, do něhož zasahují 

vněkarpatské příkrovy, jsou zdrojem přítoků zejména puklinové systémy, případně i 

pískovcové kolektory podbeskydské jednotky a bazální klastika autochtonního karpatu. 

Zvodně obsahují středně až slabě mineralizované, proplyněné vody (Černý et al. 2003).     

 

 

                  4.  Posouzení postupné likvidace dolů,  

     zaměření na ostravskou část  

 

 

      4.1  Postupná likvidace hlubinných dolů 
 

      Z důvodů ekonomického tlaku na snižování výrobních nákladů na těžbu a vysoká tržní 

cena černého uhlí na trhu nerostných surovin vyvolává útlum těžeb na nerentabilních 

dolech a případně vede k úplnému zastavení těžby. Po ukončení dobývacích prací se 

nerentabilní doly konzervují anebo zcela likvidují. Konzervace a likvidace je racionální 

rozhodnutí o využití, či nevyužití jedinečného kapacitního přírodního bohatství Země 

(ústní sdělení. Žůrek. Přednášky z předmětu Údržba a konzervace technických památek). 

 

 

 

 

                                                 
10 uloženiny vzniklé výmolnou a ukládací činností tekoucí vody 
11 uloženiny vzniklé v proudícím vodním prostředí v přímém kontaktu s ledovcem 
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      4.1.1  Konzervace dolů 

 

      Konzervace dolu znamená zastavení těžby dolu a udržování tohoto důlního díla, 

povrchových staveb a zařízení. Vlastní údržbou těchto důlních děl se snižují pořizovací 

náklady při budování nového dolu, popřípadě výstavbě stávajícího dolu. Ostatní důlní díla 

se před vlastní konzervací buďto vyplení, nebo dočasně zazdí. Povrchové stavby a zařízení, 

nesloužící a nepřicházející v úvahu pro vlastní konzervování se buď likvidují, nebo 

poskytnou k užívání jiným provozovatelům (ústní sdělení. Žůrek. Přednášky z předmětu 

Údržba a konzervace technických památek).  

      Konzervování hlubinného dolu dělíme do tří alternativ. U první alternativy udržování 

celého dolu se uvažuje o úplné konzervaci, která je velmi náročná na údržbu všech zařízení 

v dole i na povrchu, na okamžité znovuzískávání pracovních sil, a tím je prakticky 

nepoužitelná. U druhé alternativy udržování úvodních důlních děl (jam, štol), ochozů, 

některých větrních oddělení a nejdůležitějších povrchových objektů se uvažuje o údržbě, 

jen u ostatních povrchových strojů a zařízení se jedná o jejich nabídnutí do pronájmu jiným 

podnikům. Tato alternativa je výhodnější pro kratší dobu konzervace. U třetí alternativy 

udržování úvodních důlních děl, překopů, chodeb (pro větrní spojení nejspodnějšího 

těžního patra) a nejdůležitějších povrchových objektů se uvažuje o údržbě vtažných a 

výdušných jam. S ostatními povrchovými stroji a zařízením se naloží stejně jako u druhé 

alternativy. Tato alternativa umožňuje maximální snížení konzervačních nákladů (ústní 

sdělení. Žůrek. Přednášky z předmětu Údržba a konzervace technických památek). 

   

 

      4.1.2  Likvidace dolů 

       

      Likvidace dolu představuje úplnou likvidaci všech důlních děl v podzemí, 

znepřístupnění úvodních důlních děl a likvidace nepoužitelných povrchových zařízení. 

Jednou ze složitých a náročných prací je likvidace jam, které po obnovení provozu 

nebudou už potřebné. Než se přistoupí ke konečné likvidaci úvodních děl, je třeba udržovat 

důlní větrání a čerpání důlních vod. Při samotné likvidaci se postupně plení výztuže, 

demontují výstroje (kabely, potrubí, dopravní a jiné důlní zařízení), různé prostory se zazdí 

či zaplaví. Při konečné likvidaci se provede buďto zavalení, zasypání inertním materiálem, 
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a nebo se zatopí. Na uhelných dolech se u úvodních štol zpravidla provede zavalení. 

Úvodní svislé jámy se zasypávají vhodným materiálem a ohlubeň jámy opatřuje 

betonovým poklopem. Na povrchu dochází k zahlazování následků hlubinné těžby 

rekultivací dotčené krajiny (ústní sdělení. Žůrek. Přednášky z předmětu Údržba a 

konzervace technických památek). 

 

      4.1.3 Zahlazování následků hlubinného dobývání      

 

      Škody vzniklé těžbou nerostných surovin jsou světový problém. Odstraňování těchto 

škod je velice dlouhodobý proces, kterému je věnována nejen značná pozornost, ale i 

povinnost rekultivovat poškozené plochy. Základním úkolem rekultivace je obnova či 

vytváření zemědělských pozemků a kultur, lesních kultur, vodních ploch a toků v souladu 

s koncepcí ekologicky vyvážené krajiny a životního prostředí. Rekultivace zahrnuje soubor 

technických opatření (terénní úpravy, navážka úrodných půd, výstavba komunikační sítě 

apod.) a biotechnických opatření (soubor speciálních způsobů zemědělských rekultivací, 

speciálních osevních postupů, sadovnické rekultivace apod.). Cílem rekultivačních prací je 

tvorba takové krajiny, která by byla ekologicky vyváženým a ekonomicky hodnotným 

životním prostředím, odpovídajícím zájmům společenství. Produktem rekultivačních prací 

je tedy kromě půdy i nová kvalita litosféry, hydrosféry, pedosféry, atmosféry apod.. 

Důležitým výsledkem rekultivačních prací je zlepšení ekologických, sociálně 

ekonomických a územně technických podmínek (ústní sdělení. Žůrek. Přednášky 

z předmětu Údržba a konzervace technických památek).  

             

      4.2  Útlum těžební činnosti v OKR  
 
 

      Rozsáhlý útlum těžby černého uhlí probíhá od roku 1991. Příčinou útlumu je výrazná 

změna náhledu na potřebu dobývání této suroviny ve společnosti, odklon od dříve 

prosazovaného maximálního vytěžení uhelné substance, preference ekonomických 

ukazatelů v hornickém podnikání a v podstatě úplný zánik dotací do hornictví mimo řešení 

zátěží minulých období. Z tohoto důvodu byla již zastavena těžba v celé ostravské části 

OKR (dobývací prostory Svinov, Mariánské Hory, Přívoz, Heřmanice, Michálkovice, 

Slezská Ostrava I, Slezská Ostrava III), v petřvaldské dílčí pánvi (dobývací prostory 
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Petřvald I, Petřvald II, Poruba a Radvance), v dobývacím prostoru Paskov v jižní části 

OKR a dobývacích prostorech Horní Suchá a části Karviná-Doly II (dříve závod Barbora 

Dolu Darkov) v karvinské části OKR (Makaria et al. 2002). Po zastavení těžby byl útlum 

rozdělen do tří etap (Černý et al. 2003).  

      První etapa útlumu těžby, vymezená na léta 1991 – 1992, byla zahájena na základě 

usnesení vlády ČR a týkala se ostravské části revíru těžebních závodů Svinov (Důl Jan 

Šverma), Zárubek (Důl Ostrava) a v petřvaldské dílčí pánvi Ludvík (obr. 16), později Důl 

Julius Fučík (Černý et al. 2003). Během těchto let byla veškerá asanačně-rekultivační 

činnost hrazena ze státního rozpočtu, z tzv. fondu škod a náhrad (Martinec et al. 2006).  

      Druhá etapa restrukturalizace důlní činnosti byla schválena usnesením vlády ČR, 

vymezená na léta 1993 – 1996 a týkala se likvidace celých důlních podniků Jan Šverma, 

Ostrava, Heřmanice a Odra (Ehrenberger et al. 1985). Během těchto let byly veškeré 

asanačně-rekultivační práce kryty z vytvořené finanční rezervy jednotlivých dolů 

(Martinec et al. 2006).  

 

 

       Obr. 16. Odstřel těžní věže Dolu Ludvík (Černý et al. 2003). 

 

      Třetí etapa útlumu těžby s prolongací účasti státu na krytí nákladů a výdajů na útlum 

dolů byla schválena usnesením vlády ČR. V tomto vládním usnesení byly stanoveny 
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termíny ukončení likvidace ostravských dolů a Dolu Julius Fučík v Petřvaldě a částí 

dobývacích prostorů dolů Čs. Armáda (lokalita Jindřich a Nové Pole), Paskov (lokalita 

Řepiště a mateřské pole Paskov) a Darkov – lokalita závodu Mír (Černý et al. 2003).  

V roce 1999 k nim přibyl v karvinské části OKR závod František Dolu Lazy a závod 

Paskov Dolu Paskov v jižní části OKR. V těchto letech spravoval útlumové doly útlumový 

závod OKD, a.s., Důl Odra, odštěpný závod, se sídlem na Dole Julius Fučík, závod Pokrok 

v Petřvaldě. V roce 2002 tento útlumový závod přešel pod státní podnik DIAMO se sídlem 

ve Stráži pod Ralskem, a tak tento nový podnik v roce 2003 již spravoval útlum závodu 

Barbora Dolu Darkov (Martinec et al. 2006).  

 

      4.3  Postupná likvidace dolů v ostravské části OKR  
 

      Program útlumu, a tím úplná likvidace Ostravské dílčí pánve, kterým se vyznačovala 

poslední léta 20. století, se projevil ukončením technického uzavření některých důlních děl. 

V OKR byla uskutečněna likvidace hlavních důlních děl ústících na povrch, a to na jámách 

Hlubina 1 – výdušná, Hlubina 2 – vtažná a Jeremenko 2 – výdušná (Makaria et al. 1996). 

      Převažující činnosti související s útlumem, zahlazováním následků důlní činnosti, 

čerpání vod, odsávání plynů a v neposlední řadě i péče o památky movité i nemovité se 

zajišťuje na Dole Odra, o.z.. V roce 1990 bylo v této obhospodařované oblasti 36 činných 

jam, zlikvidováno jich bylo 25 a do ukončení technické likvidace dolu jich bude 

zlikvidováno ještě 9. Zbývající 2 jámy na lokalitě Jeremenko budou zachovány pro čerpání 

důlních vod z celé Ostravské dílčí pánve po dobu asi 25 let (Makaria et al. 1996).  

 

      4.3.1  Postupná likvidace dolů v ostravské části OKR v roce 1991 

 

      Důl Anselm existoval v údobí 1835 až 1991, kdy byla zastavena těžba a v následujícím 

roce došlo k likvidaci a zasypání těžní jámy. Mezitím v areálu končícího dolu probíhalo 

zřizování Hornického muzea12 (Černý et al. 2003).   

                                                 
12 Dne 4. 12. 1993 na svátek Barbory, patronky horníků, byla kaple svaté Barbory vysvěcena a tento den se 
stal i dnem otevření Hornického muzea (pod názvem Hornické muzeum OKD Landek). Kaple svaté Barbory 
zde byla v roce 1991 přenesena z Českobratrské ulice v Moravské Ostravě 
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      Důl Zárubek s původním názvem Důl č. V, potom Hermenegild, založený v roce 1856 

ukončil zcela těžbu v důsledku požáru v ochranném pilíři těžní jámy v roce 1990 a poté se 

přistoupilo k likvidaci dolu (Černý et al. 2003).  

      Důl Svinov, označovaný někdy jako Šverma II v Ostravě-Svinově, založený v roce 

1964 československým státem, ukončil těžbu v roce 1991 a část provozních objektů byla 

ihned zbořena (Černý et al. 2003).  

 

      4.3.2  Postupná likvidace dolů v ostravské části OKR v roce 1992 

 

     Důl Jakub byl založen v roce 1868, v roce 1914 spojen s Dolem Zárubek a svoji těžbu 

ukončil v roce 1990. Obě jámy Dolu Jakub na mateřském Dole Zárubek byly likvidovány 

zasypáním v roce 1992 (Černý et al. 2003).   

      Důl Stachanov s původním názvem Hubert založený těžířstvem bratří Kleinů v roce 

1854 v Ostravě-Hrušově ukončil těžbu v roce 1992 a jámy byly likvidovány zasypáním 

v roce 1992 (Černý et al. 2003).  

      Důl Jan Šverma v Ostravě-Mariánských Horách s původním jménem Ignát založen 

těžířstvem Vladimíra Vondráčka a spol. v roce 1992 ukončil těžbu, některé objekty byly 

zbořeny a jámy likvidovány zasypáním v roce 1992 (Černý et al. 2003).   

      Na Dole Svinov označovaný někdy jako Šverma II  v Ostravě-Svinově probíhala 

likvidace jam zasypáním (Černý et al. 2003).  

 

      4.3.3  Postupná likvidace dolů v ostravské části OKR v roce 1993 

 

      Důl Betr Bezruč s původním jménem Terezie existoval v údobí 1842 až 1994. Těžba 

byla ukončena v roce 1992, jáma výdušná a těžní byly likvidovány v letech 1993 – 1994 

zasypáním (Černý et al. 2003).   

      Důl Heřmanice s původním názvem Viktoria v Ostravě-Heřmanicích existoval v údobí 

1942 – 1998. Těžba byla ukončena v roce 1993 a do roku 1998 byl důl likvidován (Černý 

et al. 2003).  

      Důl Alexander založený v roce 1896 v Ostravě-Kunčičkách ukončil zcela těžbu v roce 

1992 a obě jámy byly likvidovány zasypáním v letech 1993 – 1994 (Černý et al. 2003).  
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      Na Dole Svinov označovaný někdy jako Šverma II  v Ostravě-Svinově probíhala a byla 

ukončena likvidace jam zasypáním (Černý et al. 2003).  

 

 

      4.3.4  Postupná likvidace dolů v ostravské části OKR v roce 1994 

 

      Důl Petr Cingr s původním názvem Důl č. 3, poté Michal, byl založen rakouským 

státem v roce 1849 v Ostravě. Těžbu zcela ukončil v roce 1993 a po likvidaci podzemní 

části Dolu Michal bylo provedeno v roce 1994 těžní jámou poslední slavnostní fárání. Díky 

úsilí pracovníků Národního památkového ústavu v Ostravě o záchranu významných 

hornických památek v OKR bylo státem na Dole Michal v průběhu jeho likvidace v roce 

1994 založeno Průmyslové muzeum, které zahrnovalo povrch dolu s jeho vybavením 

z posledního těžebního dne. V roce 1995 byl Důl Michal prohlášen národní kulturní 

památkou, v lednu roku 2000 přešlo Průmyslové muzeum pod správu Národního 

památkového ústavu v Ostravě a v dubnu roku 2000 u příležitosti Světového dne památek 

bylo muzeum otevřeno pro veřejnost (Černý et al. 2003).  

      Na Dole Petr Bezruč pokračovalo a zároveň bylo ukončeno zasypávání výdušné a těžní 

jamy (Černý et al. 2003).  

      Na Dole Heřmanice se pokračovalo v zasypávání jámy (Černý et al. 2003).  

      Na Dole Alexander se pokračovalo a bylo dokončeno zasypávání dvou jam (Černý et 

al. 2003).    

      Na Dole Svinov označován někdy jako Šverma II byla provedena likvidace těžní věže 

odstřelem (Černý et al. 2003). 

      Na Dole Šverma byl provoz definitivně zlikvidován (Makaria et al. 1996).  

       

      4.3.5  Postupná likvidace dolů v ostravské části OKR v roce 1995 

 

      Důl Hlubina založený v roce 1852 Rothschildem ukončil těžbu v roce 1991, jámy těžní 

a výdušná byla likvidovány v letech 1995 – 1996 zasypáním (Černý et al. 2003).  

      Důl Petr a Pavel založen v roce 1858 ukončil těžbu v roce 1993 a likvidace dolu 

proběhla v roce 1995 zasypáním jam (Černý et al. 2003).  
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      Důl Ludvík založený v roce 1898 v Ostravě-Radvanicích ukončil těžbu v roce 1992. 

Likvidace jam zasypáním a zbourání většiny objektů v areálu dolu z důvodu poškození 

poddolováním  probíhaly v letech 1995 – 1996 a terén byl poté asanován (Černý et al. 

2003).  

      Na Dole Heřmanice pokračovalo zasypávání jámy (Černý et al. 2003).  

       

      4.3.6  Postupná likvidace dolů v ostravské části OKR v roce 1996 

      

      Úplná likvidace Ostravské dílčí pánve otevřela nové problémy v činnosti hornických 

organizací. Ukončení dlouhodobého odsávání metanu z důlních prostor vyvolalo jeho 

výstup na povrch přirozenými cestami. Řešení otázek s tím spojených patří k technickým 

aktivitám a.s. OKD a jeho dceřiné a.s. DPB Paskov. Byla ukončena pilotní a realizační 

etapa sítě čtyřiceti odplyňovacích vrtů a byly na nich provedeny čerpací pokusy, měření 

výstupu metanu a tlaku plynů. Byla dokončena odsávací stanice na lokalitě Heřmanice a 

monitorování bylo rovněž připraveno na lokalitách Rychvald, Heřmanice, Jeremenko a 

Vrbice (Makaria et al. 1996).  

      V Ostravské dílčí pánvi pokračovala realizace programu odvodňování zajištěním 

sledování vodní hladiny na jamách Jeremenko, Odra, Heřmanice a Hlubina (Makaria et al. 

1996).  

      Na Dole Eduard Urx 5 v Ostravě-Koblově byla těžba ukončena v roce 1964, ale 

zahájení zasypání výdušné jámy bylo v roce 1996 (Černý et al. 2003).   

      V rámci ukončení hornické činnosti v Ostravě bylo na základě požadavků státní báňské 

správy zahájeno vyhledávání dříve likvidovaných hlavních důlních děl a ověřování stavu 

jejich uzavření a likvidace (Makaria et al. 1996).   

      Důl Generál Jeremenko s původním názvem Nová jáma, pak Louis založený v roce 

1891 v Ostravě-Vítkovicích ukončil těžbu v roce 1992. Byla likvidována výdušná jáma č. 

2, která byla zasypána v roce 1996, a v areálu dolu zůstávají v činnosti dvě vodní jámy 

jako součást čerpacího systému OKD pro čerpání a regulaci stavu důlních vod v útlumové 

ostravské části (Černý et al. 2003).  

      Na Dole Heřmanice se pokračuje v zasypávání jámy (Černý et al. 2003).  

      Na Dole Hlubina se pokračuje a zároveň dokončí zasypávání těžní a výdušné jámy 

(Černý et al. 2003).  
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      Pokračuje a je dokončeno zasypávání na Dole Ludvík v Ostravě-Radvanicích (Černý et 

al. 2003).  

 

      4.3.7  Postupná likvidace dolů v ostravské části OKR v roce 1997 

 

      České hornictví pokračuje v dokončování utlumovacích činností. Na základě vyhlášky, 

která upravovala likvidaci hlavních důlních děl (i těch, která byla likvidována v minulosti), 

probíhaly kontroly stavu a stanovování bezpečnostních pásem v jejich okolí (Makaria et al. 

1997). 

      Došlo k ohrožení hornických organizací i vnějšími vlivy nevyplývajícími z vlastní 

činnosti. Jednalo se o záplavy, které ohrožovaly zejména doly na severní Moravě. 

Organizace utrpěly následné ekonomické škody, které spočívaly v odbytových potížích, 

výpadcích těžby, ve zvýšených potřebách čerpání důlních vod apod. (Makaria et al. 1997). 

      Záplavy v OKR postihly těžní jámu Přívoz likvidovaného dolu Odra. Proniknutí 

záplavových vod do dolu ohrozilo důlní provoz (Makaria et al. 1997). 

      Byly zahájeny likvidační práce v lokalitě Jindřich (Makaria et al. 1997). 

      Jáma Antonín, která byla již dříve zasypána a nachází se v centru Moravské Ostravy, 

v tomto roce byla zabezpečena železobetonovou deskou s odvětrávacím komínkem pro 

důlní metan (Černý et al. 2003).  

      V roce 1997 bylo přikročeno k likvidaci zbývajících úseků jam a povrchových objektů 

včetně těžní věže na Dole Zárubek (Černý et al. 2003).  

      Pokračovalo se v zasypávání jámy na Dole Heřmanice (Černý et al. 2003).  

      Bylo dokončeno zasypání těžní jámy na Dole Eduard Urx 5 v Ostravě-Koblově (Černý 

et al. 2003).  

       

      4.3.8  Postupná likvidace dolů v ostravské části OKR v roce 1998 

 

      České hornictví pokračuje v technické likvidaci utlumených dolů. S probíhající 

technickou likvidací dolů, které v rámci útlumových programů ukončily těžbu, úzce 

souvisí řešení škod způsobených na životním prostředí. Závažným problémem bylo velké 

množství starých a opuštěných důlních děl, vzniklých v minulosti hornickou činností i 
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činností prováděnou hornickým způsobem, která byla třeba likvidovat dle platných 

právních předpisů tak, aby se nestala nebezpečím pro budoucnost (Makaria et al. 1998).                                 

      V tomto roce pokračovaly likvidační práce na lokalitě Jindřich, kde byla realizována 

celá technická likvidace jam Jindřich I a Jindřich II a příslušné navazující povrchové 

úpravy (Makaria et al. 1998). 

 

 

                               Obr. 17. Odstřel těžní věže Dolu Heřmanice (Černý et al. 2003). 

 

      K Dolu Odra, o.z. který se nacházel ve stádiu pokročilého útlumu těžby, byl 

organizačně začleněn Důl Fučík (petřvaldská dílčí pánev), který i přes rámec útlumu 

vytěžil 45 000 tun odbytové těžby (Makaria et al. 1998). 

      Důl František v Ostravě-Přívoze založený těžířstvem bratří Kleinů v roce 1852, později 

Generál Svoboda, Vítězný únor a v neposlední řadě s názvem Odra byla těžba ukončena 

v roce 1994. Existence Dolu Odra skončila zasypáním těžní jámy v roce 1998 a její těžní 

věže odstřelem trhaviny téhož roku (Černý et al. 2003).  



Iveta Némethová: Historie dobývání 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
2010                                                                                                                                     47                                                                                       

      Poslední tečkou za existencí Dolu Zárubek byl odstřel ocelové věže v roce 1998 (Černý 

et al. 2003).  

      Na Dole Heřmanice se pokračovalo a dokončilo zasypávání jámy. V zasypané výdušné 

jámě došlo v roce 1998 k explozi metanu, která zničila jámovou budovu, větrní kanály a 

budovu ventilátorů. Po sanaci následků výbuchu byly výdušná jáma i těžní jáma ještě 

v témže roce zasypány, a proběhla i likvidace odstřelem trhavin těžní věž (obr. 17) nad 

těžní jámou (Černý et al. 2003).  

      Poslední tečkou za existencí Dolu Eduard Urx 5 v Ostravě-Koblově byla likvidace 

těžní věže odstřelem, která proběhla v roce 1998 (Černý et al. 2003).  

 

 

      4.3.9  Postupná likvidace dolů v ostravské části OKR v roce 1999 

 

      Nadále se pokračuje v technické likvidaci utlumených a starých dolů a opuštěných 

důlních děl vzniklých v minulosti hornickou činností i činností prováděnou hornickým 

způsobem (Makaria et al. 1999). 

      K Dolu Odra, o.z. v tomto roce byly organizačně začleněny doly František a Paskov. 

V rámci investic vyvolaných útlumem pokračovaly dokončovací práce na Komplexu 

Vodní jámy na lokalitě Jeremenko a Vodní jámy na lokalitě Žofie (Makaria et al. 1999). 

      V Ostravské dílčí pánvi byla ukončena technická likvidace všech dolů. V Petřvaldské 

dílčí pánvi zbývá zlikvidovat ještě 4 jámy, z toho 2 jámy na lokalitě Žofie budou 

zachovány pouze pro čerpání vod z této dílčí pánve. Na středisku Paskov zbývá zlikvidovat 

4 jámy a na středisku František 3 jámy (Makaria et al. 1999). 

      S ohledem na výstup plynů a stabilitu bylo takto definitivně zajištěno celkem 56 dříve 

zlikvidovaných a starých důlních děl v Ostravské dílčí pánvi (z toho byla 1 štola) a 1 stará 

jáma v Petřvaldské dílčí pánvi (Makaria et al. 1999).  

 

      4.3.10  Postupná likvidace dolů v ostravské části OKR v roce 2000 

 

      V ostravské části Hornoslezské pánve došlo ke zvýšení počtu likvidovaných starých a 

opuštěných děl, aby nepředstavovala ohrožení do budoucna (Makaria et al. 2000). 
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      V tomto roce byla organizačně začleněna k Dolu Odra, o.z. lokalita Gabriela Dolu 

Darkov a lokalita Orlovské jámy Dolu Čs. armáda (Makaria et al. 2000).  

      Ze zbylých 4 jam v Petřvaldské dílčí pánvi byly zasypány 2 jámy s dokončením 

technické likvidace v roce 2001. Další 2 jámy na lokalitě Žofie budou zachovány pro 

čerpání důlních vod z Petřvaldské dílčí pánve po dobu asi 20 až 30 let (Makaria et al. 

2000).  

 

      4.3.11  Postupná likvidace dolů v ostravské části OKR v roce 2001 

 

      Technická likvidace uhelných dolů v české části hornoslezské pánve i v tomto roce 

pokračovala (Makaria et al. 2001).  

      Z důvodu převodu majetku Dolu Odra, o.z. na DIAMO, s.p. byly převedeny lokality 

Gabriela a Orlovské jámy zpět do činné části OKD, a.s. (Makaria et al. 2001).  

      V rámci technické likvidace – povrch byla provedena likvidace všech 13 budov 

v areálu Zárubek, likvidace budovy degazační stanice13 v areálu Plavící jámy. Tímto byla 

ukončena technická likvidace – povrch v obou areálech (Makaria et al. 2001).     

 

      4.3.12  Postupná likvidace dolů v ostravské části OKR v roce 2002 

 

      Důl Odra o.z., a.s. OKD, který zabezpečoval likvidaci černouhelných dolů v ostravské 

a petřvaldské části Hornoslezské pánve byl převeden do státního podniku DIAMO, Stráž 

pod Ralskem (Makaria et al. 2002).  

      Povrchové objekty Dolu Zárubek byly v roce 2002 zbourány a území asanováno 

(Černý et al. 2003).  

      Historie Dolu Petr Bezruč byla zcela ukončena likvidací těžní věže kladivového tvaru 

nad těžní jámou odstřelem v roce 2002. Těžní věž byla svého času vyhlášena jako kulturní 

památka a byla nejvýraznější a nejvýše položenou hornickou dominantou Ostravy (Černý 

et al. 2003).  

 
                                                 
13 samostatný oplocený objekt z nehořlavého materiálu, ve kterém je instalováno zařízení k vyvolání 
podtlaku  potřebného k degazaci a přístroje zajišťující kontrolu provozu důlní degazace a jeho bezpečnost 
(degazace = soubor činností a zařízení sloužících k záměrnému a řízenému odčerpávání metanu z uhelné 
sloje, okolních hornin nebo volných prostorů a následnému izolovanému odvádění plynové směsi 
z degazačních zdrojů v dole plynovody) 
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4.3.13  Postupná likvidace dolů v ostravské části OKR v roce 2003 

 

      Byla ukončena těžba na Dole Barbora a převedena z akciové společnosti OKD pod 

DIAMO, s.p., Stráž pod Ralskem, který zabezpečuje likvidaci černouhelných dolů 

v ostravské a petřvaldské části Hornoslezské pánve (Makaria et al. 2003).  

      Začalo se s likvidací celkem 37 stavebních objektů a likvidace nevyužívaných 

technologií v areálu odštěpného závodu ODRA (Makaria et al. 2003).  

      Většina objektů Dolu Svinov ,označován někdy jako Šverma II, v tomto roce ustoupila 

tělesu budované dálnice (Černý et al. 2003).  

 

      4.3.14  Postupná likvidace dolů v ostravské části OKR v roce 2004 

 

      V rámci technické likvidace – povrch se pokračovalo a ukončila se likvidace celkem 37 

stavebních objektů a likvidace nevyužívaných technologií v areálu odštěpného závodu 

ODRA (Makaria et al. 2004).  

 

      4.3.15  Postupná likvidace dolů v ostravské části OKR v roce 2005 

 

      V ostravském regionu pod správou odštěpného závodu ODRA začínají útlumové práce 

na Dole Barbora (Makaria et al. 2005).  

 

      4.3.16  Postupná likvidace dolů v ostravské části OKR v roce 2006 

 

      Na  ostravském  Dole Barbora probíhaly útlumové práce zasypáním hlavní výdušné 

jámy (Makaria et al. 2006).  

 

      4.3.17  Postupná likvidace dolů v ostravské části OKR v roce 2007 

 

      V ostravském regionu probíhaly pod správou odštěpného závodu Odra  útlumové práce 

na Dole Barbora (Makaria et al. 2007).         
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      4.3.18  Postupná likvidace dolů v ostravské části OKR v roce 2008 

 

      Tento rok byl pro české hornictví značně složitý. V závěru roku postihla nejenom 

Českou republiku, ale i celý svět hospodářská krize, která se přenesla na celou Evropu ze 

Spojených států amerických (Ševčík et al. 2009 a.). 

      V průběhu tohoto roku byl realizován proces útlumu a likvidace dolů v neefektivních 

částech dobývacích prostorů na dolech v karvinské části (Ševčík et al. 2009 b.).   

 

 

                 5.  Možnost využití likvidovaných dolů a jejich   

                 areálů v turistickém ruchu 

       

      Protože naší republice chybí moře, za kterým všechny naše věkové kategorie musí 

jezdit do přímořských letovisek, rozhodla jsem se závěrem navrhnout doporučení výstavby 

tzv. „zastřešeného moře“. Zde by se skloubilo společensko-kulturní, relaxační, léčebné a 

sportovní vyžití. 

      Představuji si vystavět budovu na ploše z likvidovaného dolu ve tvaru zploštělé 

polokoule o rozměrech na délku 500 metrů, na šířku 300 metrů a na výšku 150 metrů. 

Samozřejmě v těsné blízkosti je zapotřebí vybudování velkokapacitního parkoviště, jak pro 

osobní automobily, tak pro autobusovou dopravu.  

      A nyní to hlavní, tím myslím vnitřek samotné budovy. Po celé šířce zbudovat 

vyhřívaný obrovský bazén s postupně se snižující hloubkou až do konečné hloubky 4 

metrů, jehož celé dno by bylo vysypáno bílým pískem. Před celým bazénem by měla být 

taktéž s větší vrstvou vysypaného písku zbudovaná pláž. Na pláži nesmí chybět lehátka pro 

odpočinek. Voda by měla dosahovat teploty 28 stupňů a teplota vzduchu 30 stupňů. A aby 

se zde člověk cítil opravdu jako u moře, vnitřní obvodové zdi by byly nápaditě řešeny 

bledě modrou oblohou s menšími bílými mraky, a celý areál doplněn tropickými rostlinami 

a stromy. 

      Nesmí zde chybět chodníčky pro pohodlné přecházení do ostatních částí tohoto 

komplexu. 
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      Součástí této obrovské haly by měly být nejenom malé hotýlky, vesnické domky, 

bungalovy, ale i stanový kemp. K občerstvení by zde neměly chybět  malé restaurace i 

s terasami, bary, internetové kavárny a samoobslužné restaurace, které jsou vždy a všude 

velice vyhledávané, a také obchůdky se suvenýry, salónky pro kadeřnické a kosmetické 

služby. 

      Jednu část bych také věnovala malým dětem. Brouzdaliště, bazén s vodními koly, 

tobogány pro malé i velké, prolézačky, dětské koutky, minigolf a malé kolotoče.  

      A přesně tak, jak to známé z přímořských letovisek, tak i zde se nesmí zapomenout na 

pobavení návštěvníků. A právě proto by v jedné části také neměly chybět dvě jeviště, kde 

by každý večer probíhal nějaký zábavný program (vystoupení kouzelníků, artistů, klaunů, 

varieté, diskotéky). Na prvním jevišti zábavné programy pro děti a na druhém zábavné 

programy pro dospělé. 

      Nesmíme také zapomenout na sportovní vyžití ve formě hřiště na volejbal a další 

plážové sporty. 

      A na závěr to nejdůležitější. Vím, že tento návrh by byl finančně hodně náročný. Ale 

vlastními zdroji a zdroji, které by se jistě podařilo získat z dotací Evropské unie, by tyto 

vynaložené investice určitě brzy dosáhly návratnosti a následného zisku. 

      Ale to není všechno! Jednou vejdete, jednou platíte. Pokud tedy odsud nevyjdete, 

můžete tam pobývat, jak dlouho chcete. Zavírací hodiny by zde neexistovaly. Při příchodu 

by jste u pokladny obdrželi čip na ruku, kterým v celém komplexu budete platit a při 

odchodu tyto platby navrácením čipu uhradíte.  

 

 

                  6.  ZÁVĚR 

 

      Věřím, že v této bakalářské práci na téma Historie dobývání a následné likvidace dolů 

se mi podařilo výstižně a jednoduše popsat historii dobývání černého uhlí v ostravsko-

karvinském revíru. Snažila jsem se posloupně zpracovat celou historii od prvních nalezišť 

uhelných ložisek, až po budování dolů, vydobytí ložisek a následné likvidování těchto dolů 

v ostravské části. Poté jsem pak navrhla využití rozsáhlých ploch po likvidovaných dolech 

v turistickém ruchu. Mé doporučení, vystavět zde „ zastřešené moře“, myslím, stojí za 
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zvážení. Vždyť zatím doposud se jen plochy po zlikvidovaných dolech využily převážně 

na výstavbu nákupních center. Snažila jsem se tedy doporučit využití této plochy zase 

z jiného hlediska a myslím si, že i přes velké investice, stojí za to nad tím zapřemýšlet. Je 

přece třeba zvýšit turistický ruch v našem kraji. Věřím, že by to byl i velký přínos do 

budoucna pro celou naši republiku. Určitě by tato obrovská hala s tak úžasným vybavením 

přilákala i zahraniční klientelu, a tím i devizový příjem pro náš stát. A ne že bychom jezdili 

za mořem jen my, ale i k nám by konečně zavítalo více cizinců kvůli moři. 
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ANAGRAM s.r.o., 2003. 564 s. 

 

Příloha č. 7. ČERNÝ, Ivo, et al. Uhelné hornictví v ostravsko-karvinském revíru. Ostrava : 

ANAGRAM s.r.o., 2003. 564 s. 

 

Příloha č. 8. ČERNÝ, Ivo, et al. Uhelné hornictví v ostravsko-karvinském revíru. Ostrava : 

ANAGRAM s.r.o., 2003. 564 s. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Iveta Némethová: Historie dobývání 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
2010                                                                                                                                     60                                                                                       

11.  PŘÍLOHY 

 

 

 Příloha č. 1. Důl Šalomoun (Černý et al. 2003). 

 

 

 

 

 

   Příloha č. 2. Důl Pokrok (Černý et al. 2003). 
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    Příloha č 3. V pozadí důl Trojice, v popředí lanová dráha dolu Terezie na koksovnu 

    Karolina (Černý et al. 2003). 

 

 

 

 

 

 

     Příloha č. 4. Zábavní park Tivoli ve 20. letech 20. století – dnes Černá louka 

     (Černý et al. 2003). 
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    Příloha č. 5. Důl Petr Bezruč (Černý et al. 2003). 
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        Příloha č. 6. Důl Zárubek (Černý et al. 2003). 

 

 

 

       Příloha č. 7. Důl Paskov, závod Staříč (Černý et al. 2003). 
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   Příloha č. 8. Povodně v létě roku 1997 – zatopený areál Koksovny Jan Šverma 

   (Černý et al. 2003). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


