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Anotace 
 Tato bakalářská práce se zabývá problematikou ochrany montánních památek, 

především důlních děl, jakoţto podzemních prostor. Zřetel byl brán na záleţitosti spojené 

s platnou legislativou České republiky. První část práce se věnuje popisu problematiky  

a celkovému zhodnocení situace. Druhá část popisuje stará (historická) důlní díla ve vztahu 

ke státní správě a zákonům České republiky, dle kterých jsou důlní díla řešena. Poslední 

část je věnována návrhům řešení, které by mohly  změnit dosavadní přístup státu, odborné  

i laické veřejnosti k tématu starých důlních děl, která jsou povaţována za negativní zátěţ 

po těţbě nerostů a jsou bez ohledu na své moţné kulturně-historické kvality 

nekontrolovaně zajišťovány nebo likvidovány. 

 

 Klíčová slova: hornictví, štola, šachta, těţba, stará důlní díla, montánní technické 

památky, báňská legislativa, vstup do důlních děl, zpřístupňování důlních děl, památková 

ochrana, zajišťování a likvidace důlních děl  

 

Summary 

 The challenge of conservation of industrial monuments mainly of attles as being an 

underground space is considered in this bachelor labor. Matters concerning current Czech 

low making is considered. The first part takes interest in description and evaluation of the 

situation in general. The second part describes (historical) attles in relation with Czech 

administration and laws where attles are being dealt. The last part presents concepts of 

solutions which might change current status of state of the Czech Republic as well as of 

experts and lay public to the theme of attles which are regarded as negative load after 

mining even attles are being blocked and liquidated without a control no matter of its 

possibility to be culture-historic monument. 

 

 Keywords: mining, drift, collier, attles, industrial technical monuments, law 

making of mines, attle entrance, attle enabling, safety of historical monuments, blocking 

and liquidating of attles 
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1 Úvod 

  V oboru co na VŠB-TU studuji mne nejvíce zajímá historie hornictví, techniky, 

průmyslu a tímto spojené problematiky, jiţ od patnácti let se věnuji technickým památkám. 

Ačkoliv v naší zemi v posledních letech došlo k jakési obrodě zájmu o kulturní památky 

technického rázu, stále jsou hornické památky ty nejvíce opomíjené. Díky pečlivé práci 

našich předních historiků a hlavně architektů bylo jiţ zachráněno několik významných 

hornických památek. Ve většině případů se však jedná o památky stavební, jako jsou 

šachetní budovy a areály důlních závodů. Nesmím opomenout ani nadšenecké spolky, 

které se zapříčinily o zachování a zpřístupnění několika historických i novějších důlních 

děl. 

Ačkoliv dnešní doba přeje takzvanému „industriálu“, který se stal zajímavým  

(aţ ţivotním) směrem, nemohu říci, ţe by bylo vyhověno základním potřebám zachování  

a prezentace samotné problematiky historických technologií. Jsem rád, ţe se kaţdý  

rok vyhlásí několik průmyslových staveb za kulturní památky, ale často se jedná pouze  

o zachování především budov. Málokdy se podařilo zachovat i původní nebo jen zbylé 

technologie. Podobně je tomu i u důlních děl. Vezmeme-li v potaz důlní díla přístupné 

veřejnosti, zjistíme, ţe mnohé jsou zachovány pouze jako fragmenty původních děl. Často 

jsou veřejnosti přístupné jen úvodní důlní díla, především štoly. V naší republice naprosto 

chybí jízda na laně neboli sfárání těţní klecí, jak to známe u některých evropských důlních 

skanzenů. Ku příkladu v Příbrami povaţuji za nedostačující absenci přístupných dobývek  

a popis či ukázku těţebních technologií, především výstupkového dobývání rudních ţil.  

Mnohem větší problém shledávám v nedostatečné ochraně starých důlních děl  

a jejich projevů obecně, o neţ se nezajímá ţádná montánní či historická společnost  

a spadají do kompetence Ministerstva ţivotního prostředí a Báňských úřadů České 

republiky. Prostý občan naší republiky často nahlíţí na relikty po hornické činnosti trochu 

s odstupem a bude hodnotí je jen jako haldy a jámy. Dnešní dobou mnohdy nesprávně 

vykládaný postoj k ekologii nabírá destruktivních pochodů. Mantrické prosazování 

myšlenky, ţe veškerý průmysl a hlavně hornictví je něco nečistého nebo aţ škodlivého 

způsobuje naprostý nezájem veřejnosti nejen o hornické památky, ale i dnešní a budoucí 

rozvoj hornictví. Těţba nerostných surovin a obecně důlní díla jsou dnes nekonečným 

tabu. Není proto divu, ţe dobrovolní, neodborní zájemci o hornické podzemí jsou 
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povaţováni za určitý druh podivínů a extrémních sportovců. Nicméně právě tito nadšenci 

jsou mnohdy jedinými ochránci  a propagátory starého hornictví. Jim i samotné ochraně 

důlních památek nepřeje nejen zákon sám, ale i instituce, jenţ by se touto problematikou 

měly zabývat. Tyto aspekty vedou k bezhlavé likvidaci montánních památek, čímţ se naše 

země ochuzuje o mnohdy nejcennější technické a kulturní dědictví. 

   Cílem této bakalářské práce bylo zpracování souborných informací ohledně 

ochrany a zachování starých montánních památek, popsaní legislativy a institucí s tím 

spojených. Důraz kladu na vlastní návrh moţných řešení, které jsem konzultoval  

a vypracoval s odborníky na toto téma, především pracovníky institucí, jako je Národní 

památkový ústav, Státní báňská správa Praha, Brno, Ostrava, Ministerstvo ţivotního 

prostředí, Česká geologická sluţba-Geofond a institucemi zabývajícími se archeologií. 

Práce by měla podat zřetelný náhled a vodítko k řešení většiny problémů s vyhlašováním 

důlních děl a jejich projevů za kulturní památky, jejich ochranu a nutné zajištění. Cílovou 

skupinou této práce jsou nejen nadšenecké spolky a muzea, ale i samotné instituce spojené 

s hornictvím a zachováním cenného kulturního dědictví. 

 

 

2 Popis problematiky 

Tato kapitola byla kvůli přehlednosti rozdělena do čtyř dílčích podkapitol s názvy: 

Vymezení pojmu montánní památky, Důlní díla a jejich hodnota, Nebezpečnost důlních 

děl a jejich projevů a Běţné příklady nevhodných zajištění SDD. 

2.1 Vymezení pojmu montánní památky 

Pojmem „montánní“ rozumíme přívlastek hornicko-hutnický ve smyslu prospekce, 

těţby a zpracování především barevných kovů (v dřívějších dobách) později uhlí, 

bitumenů, ropy, plynu a dalších vyhrazených nerostů. „Montánní“ obsahuje  

i vodohospodářskou a lesnickou problematiku, dopravu, energetiku, těţkou chemii, 

měřičství a další obory v souvislosti s těţbou a zpracováním rud, uhlí a dalších nerostů 

(vodní hospodářství na pohon důlních strojů, plánované lesnictví pro zdroj paliva  
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pro hutě). Výrazy se kmenem „montan“ se v dnešní době jeví poněkud jako anachronismus 

a veřejnost jim většinou vůbec nerozumí (často rozumí montánní jako „montáţní“). 

Přívlastek „montánní“ dobře obstojí právě pro popis památek nebo turistických destinací. 

V běţné hornicko-hutnické praxi se tímto výrazem jiţ často nesetkáváme. 

Montánní památkou tedy rozumíme všechny druhy památek spojené s hornictvím, 

hutnictvím, metalurgií a dalšími obory (lesnictví, vodohospodářství, doprava, energetika 

atp) v tom smyslu v kterém slouţili pro hornicko-hutnické závody jak jiţ bylo řečeno výše. 

Montánní památkou je dnes často chápána hlavně budova důlního závodu, většinou 

těţní věţ a její šachetní budova. Za montánní památky můţeme dále povaţovat většinu 

stavebních i kulturních pozůstalostí spojených s hornickou a hutnickou činností, například 

vodní náhony a tajchy pro těţní stroje, komíny, haldy, báňská města, domy horníků, sídla 

horních úřadů, církevní stavby pojmenované po hornických patronech, sbírky důlních lamp 

a měřících zařízeni, ale i lidové zvyky, písně a tradice. 

Ty nejvzácnější a mnohdy lidským zrakům odepřené se však nachází v hlubinách 

zemských. Při vyřknutí slova „důl“ se většině lidem vybaví důlní závod a aţ pak úmorná 

práce v podzemí. To co činí důl dolem je však právě ono podzemí, které je ve většině 

případech obyčejným občanům i odborníkům odepřeno. Důlní díla však mají i své projevy 

na povrch. A právě z povrchu byly zakládány. V nejstarších dobách se nerostné suroviny 

dobývaly právě z povrchu, rýhami, povrchovými dobývkami a  mělkými šachticemi 

(Kořán 1955). Později se staří horníci museli za kýţeným nerostem prokopávat stále 

hlouběji, aţ vybudovali první podzemní díla. Z nejstarších hornických děl se nám 

zachovaly hlavně povrchová díla, která často podléhají geodynamickým a povětrnostním 

vlivům. Jejich přirozená destrukce jiţ znemoţnila jakýkoliv vstup do útrob těchto důlních 

děl. Nicméně právě i tyto na pohled zanedbatelné stopy jsou velmi důleţité a proto  

je řadíme mezi velmi cenné montánní památky (Večeřa 2010). Znepřístupněním podzemí 

důlního díla se tak moţná pro budoucí generace, kterým bude materiální a finanční situace 

přát, zachová ono nejcennější co činní montánní památku památkou. Povaţuji tedy  

za nejdůleţitější montánní památku právě podzemí dolů a technologické vybavení  

v podzemí. Zde je moţné in situ sledovat rozvoj dobývacích metod, onen těţený nerost  

a schopnosti našich předků vypořádat se se sloţitými geotechnickými i přírodními 

podmínkami.  
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Obr. 1 – Nejstarší doklady dobývání nerostů tzv. pinkové tahy Rozsíčka u Kunštátu. (foto Martin Přibil) 

 

 

Obr. 2 – Ústí tří komínů dolu Marie Pomocná I. Zlaté Hory ze 14. století. (foto Martin Přibil) 
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2.2 Důlní díla a jejich hodnota 

Tato kapitola sestává ze čtyř částí: Výpovědní technicko-historická hodnota, 

Výpovědní kulturní hodnota, Soudobá vědní hodnota a Soudobá environmentální hodnota. 

2.2.1 Výpovědní technicko-historická hodnota 

Stará důlní díla, především jejich podzemí a projevy na povrch vypovídají  

o technické úrovni a vyspělosti své doby. Nejstarší hlubinná důlní díla sestávala z mělkých 

šachtic, jam, rýh a štol, které bylo moţné v zásadě razit za denního světla. První horníci 

vydobývali nerosty pomocí ručního nářadí a jejich postup byl jistě velmi namáhavý  

a zdlouhavý. Raţba mlátkem a ţelízkem nebo špičákem, sochory a kracami (hornické 

motyky viz. Jangl 1990) se nám zachovala na některých lokalitách aţ do 19. století (Kreps 

1978). Právě způsob raţby a vyřízení loţiska nám udává cenné informace pro pochopení 

potřeb a dobývacích metod našich předků. Ačkoliv z prací montánních badatelů víme,  

ţe se kupříkladu sázení ohněm pouţívalo na saských a rumunských dolech ještě v 18. 

století (Kořan 1957), tak v naší zemi se zachovalo jen několik dolů s pozůstatky této 

techniky. Pro příklad uvádím důl Maria Hilfe ve Zlatých Horách, který je sice památkově 

chráněný, ale do dnešních dnů není veřejnosti přístupný, čímţ je veřejnost i mnoho 

badatelů ochuzeno o moţnost studia této dobývací metody (Večeřa 2010).  Za zmínku 

připomenutí této metody stojí také cínové doly Mauritius a Rote Grube u Hřebečné, zde  

se ochrana výhledově plánuje v rámci projektu UNESCO „Montanregion Erzegebirge“ 

O technické vyspělosti vypovídá plošná rozloha, velikost vydobytích prostor, délka 

chodeb a hloubka jam. Přístupné dědičné štoly dlouhé i několik kilometrů poskytují ideální 

řez horninovým masivem, jejich technický stav má základní výpovědní hodnotu o míře 

zvládnutých geotechnických metodách. Způsob otvírky loţisek je důleţitý pro pochopení 

technické i ekonomické náročnosti (Stočes 1954). 

Dobývací metody, které je moţné spatřit pouze v důlních dílech, není moţné 

nahradit jednoduše nákresem nebo popisem vygenerovaným z historických rešerší a pro 

pochopení vývoje hornictví povaţuji za základ porozumění dobývací metodě. Jednoduché 

chodbicování je snadno pochopitelné z důlní mapy. Dobývání výstupkováním jsem osobně 

pochopil aţ v momentě, kdy jsem měl příleţitost jej vidět na vlastní oči. Dobývací metoda 

nám také přibliţuje geologický charakter a tvar loţiska. 
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Obrovskou výpovědní hodnotu mají důlní díla také z hlediska vývoje mechaniky  

a techniky. Největším uměním starých horníků bylo zvládnutí podzemní vody, která často 

stála za předčasným ukončením těţby nebo totálním úpadkem, krachem těţaře. V naší 

zemi se přitom zachovalo okolo 3 – 5 dřevěných čerpacích strojů ze 16. a 18. století 

(Večeřa 2010). Stroje to byly na svou dobu neuvěřitelně progresivní a představíme-li  

si například mihadlová čerpadla, pochopíme i jak byla sloţitá po provozní stránce,  

tak i po stránce výrobní (Jílek 1984). Bohuţel většina těchto přístupných technických 

unikátů světové jedinečnosti byla laxním přístupem institucí i legislativy odsouzena 

k destrukci pochybnými sběrateli, neodbornými speleology a nepřirozenými větrnými 

vlivy. Ke škodě montánních i technických historiků, byla důlní díla s těmito skvosty 

znepřístupněna. Musím však konstatovat, ţe tímto byla alespoň na nějakou dobu 

zachována pro budoucí generace, pokud se však nerozpadnou na prach a bláto, neboť 

nebyly díky špatné situaci v naší zemi umoţněny základní konzervační práce. 

Mnohá důlní díla, která jsou jiţ zlikvidována, znepřístupněna, měla velkou 

výpovědní hodnotu o důlní dopravě. Kolik starých čerpadel, rumpálů, prapředků důlních 

ţeleznic či koníren bylo asi zničeno při překotném zahlazováním stop těţební činnosti?  

Při své činnosti jsem měl moţnost spatřit zbytky vodotěţního trejvu z 18. století,  

i s mosazným loţiskem na hlavní hřídeli navíjecího bubnu. Jak asi bude i s tímto pokladem 

nesmírné hodnoty naloţeno? Jen proto, ţe doly jsou povaţovány za věci, které by  měly 

být neprodleně odstraněny, protoţe škodí přírodě a údajně ohroţují naše potomstvo? 

 



Karol Šmehil: Důlní díla a jejich projevy jako kulturní památky 

2011 7 

 

Obr. 3 – Zakládkové klenby z hlušiny v Jáchymovských dolech 18. století. (foto Martin Přibil) 

 

 

Obr. 4 – Unikátní dřevěné čerpadlo z 17.stol v dole Alt Hackeberg. (foto Martin Přibil) 
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Obr. 5 – Dobývky zlatodolu s kamennými pilíři 18. století. (foto Martin Přibil) 

 

 

Obr. 6 – Skalní nika  z 17.stol v dole Alt Hackeberg. (foto Karol Šmehil) 
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Obr. 7 – Čelba chodby raţené mlátkem a ţelízkem 18. století.. (foto Martin Přibil) 
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Obr. 8 – Dobývky vytvořené metodou sázení ohně, Poštovní štola Zlaté Hory. (foto Martin Přibil) 
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2.2.2 Výpovědní kulturní hodnota 

Důlní dílo není pouze umělá prostora vytvořená pouze pro těţbu nerostu. Často 

byly podzemní prostory vylámány v úctyhodných rozměrech zcela účelově, protoţe v nich 

byly budovány podzemní strojovny, dílny, depa, sklady, konírny, ale i zázemí pro muţstvo. 

Mnoho těchto prostor bylo vytvořeno s estetickým přístupem. Z historických fotografií 

nám o tom svědčí krásně zdobená náraziště jam a podzemní strojovny, které byly obloţeny 

kachličkami (Jílek 1984). Zajisté hlavní příčinou byla snazší údrţba prostor, provedení je 

však někdy srovnatelné se zámeckými lázněmi. Hlavě ve starších dolech se nacházely 

takzvané niky neboli výklenky pro umístění sošek hornických patronů. Takovéto oltáříky 

se rozvíjely během přílivu saských hornických odborníků (Kořán 1955). 

Technické provedení důlních děl vypovídá nejen o technické zručnosti,  

ale i vzdělanosti a tedy i o kultuře lidí, jenţ se hornictvím zabývali. Podle rozlohy, 

sloţitosti a z archivních pramenů doloţené doby trvání dolování je moţné doloţit  

i související ţivot v okolí dolů. Velkolepé doly s vrcholnou technologií a ziskem lákaly 

mnoho lidí, aby se toho všeho mohli zúčastnit. Není tedy náhoda, ţe v okolí velkých 

důlních podniků vznikala nová města s rozvinutou kulturou (Majer 2004; Sternberg 2003). 

Kvalitní práci v dolech mohli odvádět pouze pracovníci s moderními nástroji ve spolupráci 

s tehdejší inteligencí (techniky). Díky rozvoji hornictví byl umoţněn i rozvoj obyvatel 

sídlících v důlních revírech i jejich okolí. O určité kulturní vyspělosti vypovídají 

dochované lidové zvyklosti a kroje. Hornická uniforma přímo demonstruje jak důleţitým 

bylo hornické povolání (Skalníková 1986). Důlní díla tedy vypovídají značnou mírou  

i o kulturní úrovni svých tvůrců.  

Pro dnešní kulturu mohou doly nabídnou zajímavé prostředí. Stále častěji jsou 

výtvarníci mnoha směrů ovlivňováni tajem a kouzlem podzemních technických památek. 

Estetikou a sloţitostí dolů se nechává inspirovat poměrně velká skupina fotografů, malířů  

a grafiků. S rozvojem multimédií jsou podzemní prostory vnímána i filmovou a hudební 

tvorbou. Zcela komplexně vyuţívá prostoru zpřístupněných důlních děl a montánních 

památek umělecký směr performance a videoart. Ačkoliv osobně nejsem příznivcem 

zrovna moderních a expresivních výtvarných směrů, uvědomuji si, ţe touto cestou  

by se problematika starých důlních děl dala výborně prezentovat.  
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Výtvarných akcí zaměřených na důlní podzemí bychom spočítali na prstech jedné 

ruky, ale uvedu ideální příklady úspěšné realizace. Ohromným záţitkem pro mne i pro 

diváky bylo představení divadelního spolu ochotníku, kteří předvedli své dílo v prostoru 

náraziště slepé jámy dolu Skalka v Mníšku pod Brdy. Náraziště zrušené slepé jámy  

se v krátké chvíli díky jednoduchému pódiu proměnilo v neuvěřitelně působivou scénu, 

která by mohla konkurovat i leckterému profesionálnímu divadlu. Osobně si dovolím 

tvrdit, ţe takovou scénu není v divadle na povrchu moţné vytvořit. 

Důlní podzemí je moţné proměnit na výstavní galerie. Zcela jinak na diváka působí 

výstava v galerii na povrchu a jinak v podzemí. Ještě více se proţitek znásobí, pokud 

tématem výstavy je staré hornictví nebo sociální dokument z hornického prostředí. 

Specifické šero, pach důlního ovzduší, výstroj chodeb můţe navodit ideální stav pro 

vnímání těchto i dalších témat. Kromě několika výstav, uskutečněných v důlním skanzenu 

Chrustenické šachty, jsem měl moţnost shlédnout několik výstav i nelegálních, které byly 

instalovány v nepřístupných důlních dílech. Prostoru k takovéto činnosti je v naší zemi 

minimum. Proto i moţnost kulturního vyuţití důlních děl zůstává bez povšimnutí  

a mnohdy si ji velká část občanů nedovede ani představit. Přičemţ např. divadelní 

inscenace Germinalu Emila Zoly ve strojovně slepé jámy dolu Skalka v Mníšku pod Brdy 

by byla unikátem. 
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Obr. 9 – Divadelní inscenace n prostoru náraziště slepé jámy dolu Skalka. (foto Karol Šmehil) 

 

 

Obr. 10 – Nálezová abstrakce slouţící imaginaci výtvarníků. (foto Martin Přibil) 
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2.2.3 Soudobá vědní hodnota 

Stará důlní díla mohou a jsou cennou laboratoří pro několik vědních odvětví. Jak 

jsem jiţ uvedl v kapitole 2.2.1, stará důlní díla jsou cenná hlavně pro studenty geologie  

a hornictví. Jednak z hlediska historie, ale i pro pochopení vývoje dobývacích metod. Stará 

důlní díla nám odkrývají geologické celky skoro na celém území České republiky. Mohou 

nám tedy poskytnout důleţité informace ohledně petrografie, mineralogie, tektoniky, 

hydrogeologie, regionální geologie a jakoţto díla určená k dobývání nerostů, vypovídají 

mnoho o samotných loţiscích nerostů. 

Jako laboratoře se důlní díla osvědčila v mnoha vědních projektech. Vysoká škola 

báňská - Technická univerzita Ostrava prováděla v letech 2007 – 2011 několik výzkumů 

ve starém důlním díle Jeroným v Čisté. Důlní dílo bylo nejprve zpřístupněno  

a zabezpečeno v 90. letech vyzmáháním zasypané šachty podnikem Diamo, ale dále  

se pokračovalo bohuţel dosti „velkorysým“ způsobem. V roce 2005–2006 byla naprosto 

zbytečně přeraţena historická dědičnou štola, ovšem druhé úvodní a únikové dílo  

šlo vyřešit citlivěji a výrazně levněji otvírkou ukloněných důlních děl u silnice č. 210  

(Čista-Podstránní). U dědičné štoly stačilo vyzmáhat dva závaly a dílo ponechat jako 

studijní materiál v jeho historicko-technické úplnosti. 

Výzkumné práce pod vedením doc. RNDr. Zdeňka Kalába CSc. z Ústavu geoniky 

AV ČR a doc. Ing. Petra Ţůrka CSc. z VŠB-TU Ostrava (Hornicko-geologické fakulty) 

byly zaměřeny na vlivy poddolování, geofyzikální měření, především měření seismická. 

V historickém dole Jeroným je postupně budován distribuovaný měřící systém,  

ten umoţňuje měření úrovní hladin důlních vod, seismické zatíţení, rozevírání puklin 

v horninovém masivu, konvergence, měření změn geometrie důlního díla (deformace 

komor) a změn tenzoru napjatosti horninového masivu. Bylo zapojeno kolem 20 čidel, 

které řídí jednodeskový počítač seizmické registrační aparatury. Pomocí GSM sítě 

komunikuje s vyhodnocovacím centrem v ÚGN AV ČR. Měřící systém poskytuje data pro 

posuzování stability důlních prostor. Tato data by měla být hodnotná při očekávaném 

zpřístupnění historického dolu veřejnosti (Kaláb, Lednická, Hrubešová 2008). Pro příště by 

snad mohl být způsob zpřístupnění citlivější. 

Vyuţití starého důlního díla Jeroným není sice ideální příklad pro demonstraci 

zachování a ochrany všech hodnot, které stará důlní díla mají,  ale i přes zcela zbytečné 
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zničení historické dědičné štoly přeraţením na nový velký profil 7 m
2
 byla základní 

technicko-historická hodnota dolu zachována. Zpřístupnění přinese veřejnosti moţnost 

seznámit se s historií dobývání cínových rud v revíru Horního Slavkova. Díky tomu bude 

rozvinuta vzdělanost a kulturní úroveň občanů. Příklad dolu Jeroným je sice pozitivní,  

ţe zde probíhají práce vedoucí ke zpřístupnění a moţnosti provádění vědeckých výzkumů, 

ale i varující, aby napříště podobné akce neprojektovali projektanti z těţkého průmyslu  

či lidé s nedostatkem citu pro podobné památky a vţdy byl přítomný garant památkové 

hodnoty díla. 

 

 

Obr. 11 – Přeraţení historické dědičné štoly dolu Jeroným. (foto Martin Přibil) 
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Obr. 12 – Archivní snímek (2005) dnes jiţ neexistujícího původního ústí historické dědičné štoly 

dolu Jeroným do komory kde probíhalo vlastni dobývaní, zničeno přeraţením na velký profil 2005-2006 

(foto Martin Přibil).  
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Obr. 13 – Součastný stav ústí bývalé dědičné štoly r. 2010. (foto Ivan Kletečka) 

 

Zpřístupněná důlní díla jsou ideální prostředí i pro vyuţití ve školství. Dnešní děti, 

školáci a studenti si jen stěţí mohou představit, co je to hornická práce nebo důl vůbec. 

Obecně ve školství naráţíme na nedostatečnou moţnost praktických příkladů. Školákům 

druhého stupně základní školy by při exkurzích do starých dolů mohly být vyloţeny 

základní potřeby pro výrobu a její technologický tok. Jak se získává potřebná surovina  

a jak se následně zpracovává. Domnívám se, ţe právě nevzdělanost těch nejmladších 

způsobuje nepochopení a záporný přístup k rozvoji těţby a výroby. Doba dobývání 

nerostných surovin na území našeho státu přece ještě neskončila, tak jako doba výroby  

a průmyslu. Technická a montánní inteligence vzešla právě z území naší vlasti  

a je nanejvýš smutné, ţe dnešní mládeţ je v technických vědách daleko za evropským 

průměrem. 

Studentům středních škol a studentům učebních oborů se nedostává praxe.  

Na Střední průmyslové škole v Karviné byl v roce 2010 obnoven obor Hornictví  

a geologie-hlubinné dobývání, ačkoliv učebních oborů je stále nedostatek, neboť byly 
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v porevoluční euforii útlumu těţeb po roce 1989 zrušeny. Noví studenti by potřebou praxe 

mohli pokrýt nevyuţitá stará důlní díla, která by mohla být zpřístupněna. Praxe  

na hlubinných provozech OKD a GEAM Dolní Roţínka jsou spíše výjimečné. Ačkoliv  

si těţební podniky stěţují na nedostatek mladých odborníků, praktická cvičení umoţňují 

pouze svým potencionálním zaměstnancům. Jako řešení by mohly být praxe  

ve zpřístupněných starých důlních dílech, kde se jiţ nedobývá a kde je pro praktické 

hodiny a cvičení studentů prostoru dost. 

Studenti hornického a geologického inţenýrství i geovědního a montánního turizmu 

by tak měli ideální prostor pro pochopení a podrobné studium svého zaměření. 

Zpřístupněné staré důlní dílo můţe slouţit k procvičování geologického mapování, důlního 

měřictví, hydrogeologie, geologie samotné a pro mnoho dalších nutných osvojení 

hornicko-geologické praxe. V úvahu pro takovouto činnost se nabízí např. Příbram, štola 

Prokop ve Stříbře, důl Skalka v Mníšku pod Brdy, Chrustenická šachta u Loděnice, štola 

Jiří („důl Osel“) v Kutné Hoře, důl Jeroným ve Slavkovském lese, štola č. 1 v Jáchymově a 

další. Bohuţel muzea a spolky které skanzeny provozují sami naráţí na sloţitost  

a nesmyslnost některých vyhlášek a zákonů, především týkajících se Horního  

zákona a nároků báňských úřadů. Činnost dobrovolných spolků navíc není financována 

z ţádných veřejných grantů a většina skanzenů s důlním podzemím se nachází v Čechách. 

Na Moravě a ve Slezsku se nenachází ani jeden důlní skanzen (muzeum) s přístupným 

hornickým podzemím. 

Hlavním faktorem ve všech problémech, které hatí hodnoty starých důlních děl je 

legislativní sloţitost a neschopnost chránit i ty nejjednodušší montánní památky. Proces 

záchrany a zpřístupňování je natolik náročný, ţe se o něj pokusilo pouze několik 

organizací a jednotlivců za celou dobu existence svobodného a demokratického státu.  

V  kapitolách 3.1 a 3.3 bude podrobně vyloţeno, jaká legislativa se starými důlními zabývá  

a které instituce jsou pro řešení problematiky starých důlních děl nejdůleţitější. 

 

2.2.4 Soudobá environmentální hodnota 

Stará důlní díla nejsou cenná pouze jako pokladnice technických a kulturních 

památek. Stará důlní díla jsou také útočištěm mnoha ţivočichů a specifických druhů 

rostlin. Nejvýznamnější ţivou skupinou, která obývá podzemní prostory, jsou létající savci 
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(letouni), tedy netopýři a vrápenci, kteří jsou chráněni zákonem č. 114/1992 Sb. Jsou to 

především následující druhy: vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros), netopýr velký 

(Myotis myotis), netopýr brvitý (Myotis emaginatus) a další druhy jako třeba netopýr ušatý 

(Plecotus auritus) a další létavci. Vrápenec malý je zvláště chráněným druhem ţivočicha 

dle ust. § 48 odst. 2 písm. a) zákona, ust. § 14 odst. 2, přílohy číslo III. vyhlášky MŢP ČR 

č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zařazen do kategorie kriticky ohroţených 

druhů. Netopýr velký je dle ust. § 48 odst. 2 písm. b) zákona, ust. § 14 odst. 2, přílohy číslo 

III. vyhlášky č. 395/1992 Sb. zařazen do kategorie silně ohroţených druhů. Netopýr brvitý 

je dle ust. § 48 odst. 2 písm. c) zákona, ust. § 14 odst. 2, přílohy číslo III. vyhlášky 

č. 395/1992 Sb. zařazen do kategorie ohroţených druhů. Je tedy více neţ jasné, ţe tyto 

ohroţené druhy ţivočichů, které velmi často obývají podzemní prostory starých důlních 

děl, zvyšují hodnotu těchto podzemních, montánních prostor. Proto i při zajišťování  

a likvidaci starých důlních děl je brán zřetel na ochranu létajících savců  

(viz kapitoly 2.4 a 3.1.2). 

Podzemí starých dolů je také cennou biologickou laboratoří. Na trouchnivějících 

dřevech bývalých výztuţí ţijí rozmanité druhy hub. Zvláštní a doposud neprobádané druhy 

hub a řas ţijí v důlních vodách. Nově zkoumané jsou některé druhy podzemního hmyzu. 

Environmentální zaměření nemusí být tedy vţdy zaměřeno pouze na negativní vliv těţby, 

staré nevyuţívané montánní podzemí můţe být povaţováno jako tvůrčí prostředí a místo 

vzniku  a ţivota nových druhů, nebo nové útočiště druhů na povrchu ohroţených. 
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Obr. 14 – Plísně rostoucí na tlejících výdřevách a betonových paţinách. (foto Martin Přibil) 

 

 

Obr. 15 – Důlní houby rostoucí v zakládce z úpravárenského rmutu. (foto Martin Přibil) 
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Obr. 16 –Zleva:  Netopýr ušatý (Plecotus auritus, Vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros). 

 (foto Martin Přibil) 

 

  
Obr. 17 – Zleva:Netopýr velký (Myotis myotis), Netopýr velký (Myotis myotis)- kolonie. (foto Martin Přibil) 
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2.3 Nebezpečnost důlních děl a jejich projevů 

Hornictví samo má v dnešní době pověst nedobrou. V médiích jsou nejoblíbenější 

zprávy týkající se důlních nehod, úmrtí horníků nebo ekologických havárií spojených 

s důlní činnosti. Ačkoliv jsme za posledních pět let zaţili i dobré zprávy, kupříkladu 

rekordní těţbu uhlí od konce roku 1986 v moderním porubu dolu Darkov v Karviné v roce 

2009 nebo udrţení těţby na posledním středoevropském uranovém dole v Dolní Roţínce, 

stále převládají negativní informace. Samotná medializace je často přehnaná a souvisí 

s dnešními environmentálními trendy. Hornictví je, bylo a bude vţdy spjato s přírodou. 

Bereme si z přírody to cenné, co potřebujeme, a Země se nám velice často brání různými 

druhy projevů. Existence člověka v přírodě se vhledem k délce existence naší planety můţe 

zdát zanedbatelná, ale člověk se svou cílevědomou činností stal mnohem silnějším 

exogenním činitelem neţ sama matka příroda. 

Hlubinné dobývání bylo od prvopočátku podnikání značně nebezpečné. Uţ jen fakt, 

ţe v podzemí je tma a často zde není přítomna dýchatelná atmosféra. Člověk svou touhou 

po nerostech, které mu ulehčovaly ţivot, musel sestoupit do prostor zcela neznámých, 

vymykajících se lidskému chápání. Dodnes horníci i špičkoví technici montánních věd 

přistupují ke své práci velice opatrně. Horník, který nemá úctu k zemi a její síle, nebude 

nikdy dobrým horníkem. Někteří horníci jsou dodnes velice pověrčiví. Z vlastní zkušenosti 

vím, ţe většina horníků profesionálů, nebo důlních inţenýrů by z vlastní vůle nikdy 

nevstoupila do nekontrolovaných stařin, jakmile je chodba zakřiţována prkny, je vstup 

zapovězen. Představa, ţe by měli dobrovolně ve starém dole zdolávat zával, je pro ně zcela 

nepřijatelná. Je to pochopitelné, dnes je při těţbě nejdůleţitější bezpečnost pracovníků  

a pak aţ teprve dobývaný nerost, tomu tak ale nebývalo vţdy a dodnes slýcháváme zprávy 

o hromadných důlních neštěstí zejména v Číně a zemích bývalého SSSR. Základní 

bezpečnostní pravidla byla vštěpována všem učňům, studentům hornických oborů  

od prvních dnů docházky. 

Důlní díla jsou nebezpečná a  hornické podnikání taktéţ. V původně celistvé 

hornině vznikají prázdné prostory, čímţ dochází ke změně napětí v horninovém masivu  

a k jeho nestabilitě a pozvolným rozvolňovacím procesům. Nejstarší horníci vyuţívali 

k raţbě ruční nářadí a profily důlních děl byly velice malé, místy se v chodbě horník stěţí 
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otočil. Tento způsob dobývání však zaručil delší ţivotnost důlních děl takto raţených. 

Proto se nám ta nejstarší podzemní důlní díla někdy zachovala aţ do dnešních dnů zcela 

neporušená, se stopami po úhozu ţelízkem na stěnách. Samozřejmě i ručně raţená díla 

v nekvalitní hornině měla a mají omezenou ţivotnost. S příchodem trhacích prací v roce 

1627 nastal v hornictví veliký zlom. Trhací práce kromě rychlejšího postupu způsobily 

 i různé nehody, především závaly, nečekané uvolnění a pády horniny (Kořan 1955). 

Trhací práce značně narušuje horninový masiv.  

Díky střelecké práci bylo moţné dobývat větší plochy a prostory. Následkem toho 

vznikaly obrovské vydobyté prostory. V historii se událo mnoho katastrofálních havárií, 

při kterých došlo k zřícení dobývek a ke vzniku obřích propadlin, které jsou nestabilní  

do dnešních dnů. Největší propadliny známe z Kutné Hory-Kaňku, Horního Benešova, 

Příbrami, Hřebečné, Zlatých Hor, Horního Slavkova a z dalších významných montánních 

lokalit (Majer 2004). 

Budování šachet nebo štol nebylo nikdy činností, která by byla bez konce. Nerostné 

suroviny jsou neobnovitelné zdroje. Proto i jejich dobývání má svou ţivotnost. Důl nikdy 

nebyl vyraţen proto, aby existoval staletí. Cílem bylo efektivní vydobytí veškerých 

ekonomicky vydobytelných zásob nerostu. V případě geologického průzkumu měla důlní 

díla jen nejnutnější výstroj, většinou dřevěnou. Výstroj neboli výztuţ má také omezenou 

ţivotnost. Je-li ve starém důlním díle z počátku 20. století pouţita dřevěná výstroj, jejímţ 

účelem bylo zpevnění úseku v poruchové zóně se značným zvodněním, je velice 

pravděpodobné, ţe k dnešnímu dni je její funkce velice omezená. Ač drţí třeba jen silou 

vůle, můţe takto vydrţet ještě 20 let. Jednoho dne se však jistě zbortí, vypadne zakládka, 

vznikne zával, který se můţe vykomínovat aţ do značné výšky a ovlivnit místa na povrchu, 

nebo díky změně odvodnění závalu můţe dojít k další nestabilitě. V důlních dílech, která 

jsou v provozu se takováto místa často kontrolují a pokud je to nutné, tak se ihned přestrojí 

do nové, zdravé výztuţe. Ve starých dolech bez provozovatele nikdo o stabilitu díla 

logicky nemá zájem, zde i masivní TH výztuţ s betonovými paţnicemi můţe vlivem 

horských tlaků havarovat. 

Stará důlní díla jsou nesledované podzemní stavby. Vlivem náročných 

geotechnických podmínek a dalších faktorů důlní díla degradují a hrozí jejich samovolná 

destrukce. Běţným případem je promrzání hornin u ústí důlních děl během zimních 

měsíců. Pokud je zachováno přirozené větrání důlního díla, bývají postiţeny promrzáním 
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značné části dolu. Tento případ je velice častý, především u ústí, které nejsou vystrojena, 

nebo opatřena vstupními portály či pevnou ohlubní. Degradací rozumíme i erozi horniny, 

změnu napěťové situace, vedoucí k náhlým závalům. Závaly mohou být způsobeny  

i geologickou situací dle dané lokalitě. Jinak se chová nevystrojená chodba raţená 

v tektonicky postiţených horninách, jinak v celistvém masivu. V některých novějších 

důlních dílech hrozí závaly mnohem častěji neţ v důlních dílech z 17. století, samozřejmě 

záleţí na mnoha faktorech, především na kvalitě horniny a způsobu vyraţení. 

Dalšími faktory, které mohou způsobovat nebezpečnost starých důlních děl, jsou 

nevětrané prostory a důlní vody. Uţ v historii se staří horníci potýkali s problémem 

nedostatku dýchatelné atmosféry v hlubokých nebo dlouhých dílech. Stejně tak tomu bylo  

i s podzemní vodou. Proto byly zaměstnáváni havíři, kteří měli na starost pouze větrání  

a odvodňování dolů (Kořan 1955). Úspěšné větrání a odvodňování důlních děl je  

spjato s cílenou a periodickou činností, z toho vyplývá, ţe u starých důlních děl můţeme 

počítat s nepředvídatelnou situací, a to v největší míře, pokud neznáme situaci a rozsah 

onoho díla. 

Nejčastějším problémem je výskyt bezbarvého plynu bez zápachu CO2, který  

se nachází v mnoha starých důlních dílech. CO2 vytěsňuje kyslík, čímţ se stává atmosféra 

nedýchatelnou. Tento a další plyny jiţ v historii způsobovaly časté otravy a úmrtí horníků. 

Pracovníci báňské záchranné sluţby jsou k průzkumu starých důlních děl vybaveni 

záchrannými dýchacími přístroji nebo izolačními dýchacími přístroji. Další plyny, které se 

ve stařinách (starých důlních dílech) vyskytují jsou H2S, CS2, CO a na uhelných dolech 

CH4, některé jsou rozpoznatelné svým zápachem i v malých koncentracích. Plyny mohou 

změnit svou polohu vlivem změny atmosférického tlaku. Nejčastěji dochází k vytlačování 

CO2 během letních bouří, hlavně u důlních děl s více neţ jedním vstupem (Důlní plyny 

1986). 

Důlní vody jsou nebezpečné, pokud jsou skryty. Mohou být nahromaděny  

za okrovými hrázkami, které jsou velice nestabilní a zvodnělé. Jejich proraţením můţe 

dojít k náhlému odvodnění velké plochy chodeb, protrţení dalších okrových hrázek  

se zvodnělými okry a k proraţení závalů. V takovýchto případech hrozí především 

zatopení nejniţších částí dolu. Nahromaděné důlní vody mohou být zadrţovány závaly, 

sýpy, zasutými pinkami nebo i zaloţenými chodbami a šachtami. Důlní vody z rudných 

dolů jsou často kyselé a obsahují zvýšené koncentrace těţkých kovů. Jejich nekontrolované 
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hromadění ve starých důlních dílech můţe vést k ekologickým haváriím. I proto povaţuji 

za nutné, opatřovat stará důlní díla takovými zajišťovacími prvky, které by nezabraňovaly 

výtoku důlních vod a umoţnily tak jejich monitoring nebo čištění. 

V některých případech můţe dojít k projevu na povrch. Tato situace neprodleně 

ohroţuje určitou mírou všechny osoby na povrchu. Pro neobeznámené osoby mohou být 

velice nebezpečné i celkem stabilní pozůstatky po hornické činnosti. Neohrazená  

a neoznačená ústí jam a dobývek by mohly osoby snadno přehlédnout, třeba v hustém 

porostu a pádem do nich by si mohly přivodit úraz nebo smrt. Záleţí na hloubce  

díla a dalších faktorech. Pohled na věc by měl být střízlivý, neboť úraz si člověk můţe 

přivodit i nevhodným vkročením do prohlubně po vývratu stromu. Za hlavní důvod 

zajištění a likvidace fragmentů starého hornictví můţeme povaţovat ohroţení v podobě 

neočekávaného pádu do prohlubně, propadliny, šachet a dobývek. 

Další důvod se týká vstupu do horizontálních děl, především štol. Je logické, ţe do 

temné štoly se nedá vstoupit náhodně. U vertikálních děl o tom můţeme uvaţovat,  

u horizontálních nikoliv. Do nezajištěných štol vstupují nepovolané osoby většinou  

ze zvědavosti, touhy po adrenalinovém záţitku, falešném hrdinství či za účelem sběru 

minerálů. S falešným hrdinstvím je spojena i dnešní nešťastná internetová medializace, 

sociální sítě a média.  

Stará důlní díla (pokud nejsou zajištěna) mohou slouţit jako mýtická místa,  

do kterých nepovolané osoby vstupují zcela programově a své počínání často a bez studu 

prezentují na veřejných webových stránkách. Stát i ostatní vlastníci ve snaze zabránit 

moţným nehodám takováto místa ihned likvidují nebo jinak nesprávně zajišťují. Informace 

z internetových blogů a diskuzí podávají informaci o lokalizaci děl a ne o jeho situaci, 

případně nebezpečnosti. Je to tedy velice nebezpečný způsob jak přijít k újmě na zdraví  

a následné likvidaci unikátní technické památky. Podzemní díla vytvořená prací horníků 

jsou ve většině případů nebezpečná a proto by do nich laická veřejnost neměla mít volný 

vstup. 

Dnes se stává nejčastější příčinou vstupu do důlního díla touha po zviditelnění 

v internetové sociální komunitě, uznání sociálního statusu dotyčné osoby v sociální 

internetové skupině, a následná medializace lokality. To vyvolává další negativní 

konsekvence, ze vstupu do podzemí se stává na sociální síti rituální soutěţ o lepší sociální 

status. Kdo má nejčastější vstup do důlního díla nebo kdo má největší počet vstupů  
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do jednotlivých děl. Z agresivního vystupování této komunity se z psychologického 

pohledu (behaviorismus, psychoanalýza) zdá, ţe se jedná i jakousi sociální metaforu 

penetrace kde osoba s největším počtem vstupů (penetrací) do důlních děl je dominantní 

alfasamec ve smečce (sociální síti). Tragicky je zde zneuţita fotografie, která ztrácí své 

primární funkce a v této „hře“ slouţí jako rituální fetiš, důkaz nepovolaného vstupu  

do podzemí a pomyslná hrací karta či virtuální druh platidla (Poněšický 2003). 

Tyto komunity jsou velice často propojeny na jinak neškodný Geocaching, coţ  

je turistická globální hra spočívající v hledání tzv. „pokladů“ coţ je schránka definovaná 

koordináty GPS, která obsahuje návod na další postup ve hře mnohdy například formou 

rébusu, úkolu, hádanky. Umístění „pokladu“ do důlního díla, opuštěného lomu či jiného 

podzemního objektu ovšem znamená nárůst vstupů do důlních děl osob zcela 

nepřipravených a nevybavených, často ještě dětí a nasnadě je zvyšující se pravděpodobnost 

těţkého úrazu. 

Pokud stát chce nějak regulovat vstup do podzemí z hlediska bezpečnosti fyzickými 

opatřeními jako jsou mříţe, měl by se dříve zaměřit právě na sociální komunity  

a vhodnými výchovnými opatřeními a zákonnými prostředky regulovat medializaci 

vstupování do důlních děl (jedná se často o návod k protiprávnímu jednání). 

Ke konci této kapitoly přikládám malé statistické shrnutí. Za dobu po kterou  

se zabývám historií hornictví jsem se naštěstí nesetkal s případem úrazu nebo úmrtí osob, 

které by nelegálně vstoupily do neoznačeného, nezabezpečeného a neevidovaného důlního 

díla. Je to fakt, který nasvědčuje o mnohdy přehnaných zabezpečovacích nebo likvidačních 

pracích, jenţ jsou hrazeny ze státního rozpočtu poměrně velkými finančními částkami. 

Bohuţel se několik tragických nehod stalo. Tu nejzávaţnější připomíná náhrobní 

kámen Luďka Raucha na jámě Rovnost v Jáchymově. Nešťastná událost se stala ještě 

v době socializmu. Vášnivý sběratel minerálů se vydal s kolegy do jáchymovských hlubin 

na minerály, především nikelín. Ačkoliv to byl člověk, který se starým dolům věnoval 

skoro na profesionální úrovni, stihl ho díky jeho špatnému úsudku zlý osud. 

V neprovozovaném jáchymovském dole se snaţil prozmáhat zával horniny a prolézt jím. 

Materiál z nad výlomu se dal do pohybu a L. Raucha zavalil. Přítomní kolegové se jej 

snaţili vyprostit, ale nekontrolované uvolňování horniny dále pokračovalo. Po zhodnocení 

situace, jakoţto neřešitelné vlastními silami vyfárali a nehodu ohlásili. Zásah báňských 

záchranářů doprovázely velice těţké podmínky a komplikace. Důlní dílo bylo v havarijním 
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stavu a úniková cesta byla nepřiměřeně dlouhá a náročná. Tyto faktory a následné zjištění 

silné ionizace ovzduší byly vyhodnoceny jako neřešitelné. V tomto případě byli přímo 

ohroţeni i samotní záchranáři a náklady na záchranu nešťastníka byli vyčísleny na 

milionovou hodnotu, proto bylo od akce upuštěno (Štefl, Bernášková 1984). 

Další smrtelná nehoda se stala také v Jáchymově, další v Příbrami. Včetně Luďka 

Raucha se jednalo o 4 lidské zmařené ţivoty v letech 1969–1989. 

Nedávná nehoda se udála na jámě Záluţné II. velice nešťastně, protoţe zemřelý 

opět zle zhodnotil své počínání a dopustil se osudové chyby. V blízkosti ohrazené  

a označené jámy opatřené dřevěným plůtkem se konaly přípravy pro tréninkovou akci 

speleozáchranářů. Na ohlubni jámy se nacházel dřevěný poval, jehoţ stav nebyl zcela 

bezvadný. Ke slanění do jámy se nastupovalo blízkým otvorem u hrany jámy s poklopem, 

přičemţ na poval se nevstupovalo (nebylo to nutné). Jeden ze zúčastněných se rozhodl 

vylézt na dřevěný poval jámy, aby mohl fotografovat kolegy, kteří se připravovali ke 

slanění. Poval byl v jednom místě poškozen, neboť pod vlhkým listím některá prkna 

ztrouchnivěla. To však osoba nevěděla. Pod vahou nešťastníka došlo k jejich prolomení  

a ten tak následně propadl prolomeným povalem přímo do několik desítek metrů hluboké 

jámy v níţ došlo k smrtelnému úrazu. Zde selhal lidský faktor, který se však týkal všech 

účastníků, kteří nedbali na stavu zajištění ohlubně jámy, neměli zkušenost s důlním 

podzemím vzhledem ke své speleologické specializaci. (ústní sdělení Číţek V, 2011). 

Tyto dva příklady uvádím pouze pro představu, jak se mohly výjimečné události 

udát. Přesný počet a popis dalších nehod a smrtelných úrazů mi není znám, evidence není 

jednoznačná, neboť pokaţdé nemusela být přizvána báňská záchranka, ani nemuselo dojít 

k ohlášení nehody na odpovídající úřad SBS. Celkem se jedná o cca 10 úmrtí a těţkých 

zranění. 

Další smrtelné úrazy jsou poněkud specifické, jde o úmrtí speleopotápěčů, kteří 

zahynuli při ponoru v zatopených důlních chodbách. Jde asi o pět zemřelých, kteří utonuli 

na legálních akcích pořádaných profesionálními potápěči. Ve většině případů došlo 

k přecenění schopností a prodlouţení ponoru s předběţným upotřebením vzduchu 

z kyslíkových bomb (ústní sdělení Lahoda L, 2010). 

U jmenovaných případů se jednalo o zkušené osoby, které se vstupu do starých 

důlních děl věnovaly dlouhá léta. Jejich nesprávná úvaha jim však nepovolila zůstat  

na tomto světě a proto předčasně opustili naše řady. Naštěstí jsou to výjimky. Můţeme  
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se domnívat, ţe zajišťovací a likvidační práce se velkou mírou podílejí na zvýšení 

bezpečnosti. Tato statistika však není zcela objektivní, bylo by nutné zjistit kolikrát ročně 

dojde k porušení zákazu vstupu do starých důlních děl, které jsou zajištěny a označeny.  

Naprosto specifickým místem s velkým mnoţstvím úmrtí jsou lomy „Amerika“  

u Mořiny a „V kozle“ u Hostíma v Českém krasu. Zde počet smrtelných pádů trampů, 

turistů a nudistů do volné hloubky dalece převyšuje veškeré úrazy a smrtelné nehody ke 

kterým došlo při vstupech do ostatních důlních děl na území celé republiky. Zde celkem 

zahynuli niţší desítky osob. 

Z vlastní zkušenosti vím, ţe nelegálních vstupů do starého důlního podzemí  

je mnoho, naštěstí jsem za dobu svého působení nezaregistroval ţádné větší nehody.  

Je jisté, ţe pro dobrou věc, čímţ je zvýšení bezpečnosti občanů dochází k likvidaci 

technického dědictví a nemoţnosti jeho zkoumání a ochrany. Chybí orgán, který by 

posuzoval kulturně-historickou hodnotu s přihlédnutím na bezpečnost osob které se tomuto 

tématu věnují. 

 

 

Obr. 18 – Celoprofilový zával z kamenné sutě. (foto Karol Šmehil) 
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Obr. 19 – Značně poškozená neubauerova výztuţ. (foto Martin Přibil) 

 

 

Obr. 20 – Okrové, nezpevněné kaskády jsou velmi nebezpečné. (foto Martin Přibil) 
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2.4 Běžné příklady nevhodných zajištění SDD 

Uvádím tři příklady nevhodného řešení zajištění starých důlních děl (dle zákona 

č.44/1988 Sb. dále jen SDD). Jako druhý příklad zařazuji případ, kdy důlní dílo nemělo 

statut SDD, ale opuštěné důlní dílo (dle klasifikace ČGS-Geofondu, dále jen ODD). Zde se 

dá demonstrovat problematika i v situaci, kdy je vlastník (provozovatel) znám a dílo má 

ještě ve správě. Posledním případem je situace, kdy bylo dílo zlikvidováno, přičemţ došlo 

k hrubému porušení zákonů a usmrcení zákonem chráněných ţivočichů. 

Jako první uvádím nevhodné zajištění lokality Potůčky – Šedivec, kde došlo 

k úplné likvidaci velmi hodnotných důlních děl. Především dobývky na cínové rudy 

s odvodňovací štolou. Loţisko tvořené cínovcovými  ţílami bylo exploatováno jiţ v 17. 

století. Dobývání se dělo mělkými dobývkami, protoţe míra podzemních vod 

znemoţňovala postup do větších hloubek. Díla tehdy dosahovala hloubky do 12 metrů.  

V letech 1717 - 1718 zde byla propůjčena nálezná jáma Wilde Mann „Divoch“. Název  

se roku 1731 přeměnil v Alte Mann „Stařec“ a konečně roku 1754 na Graue Mann 

„Šedivec“. Rozmach těţby nastal po roce 1766, kdy byla vyraţena odvodňovací štola, 

která v hloubce 34 metrů narazila na hlavní ţílu. Pro usnadnění těţby byla ve štole zřízena 

dráha pro důlní vozíky. Vedle ústí štoly byla zřízena stoupovna neboli drtírna. V roce 1771 

byla postavena pec k praţení rudy. V té době se intenzivně pracovalo na hlavní ţíle  

a ze štoly byly sledovány i ostatní cínovcové ţíly tohoto úseku. Kvalitní ruda se však brzo 

vyčerpala a důl byl roku 1780 opuštěn (Bufka 1997).  

V roce 1997 byl na ţádost obecního úřadu obce Potůčky proveden montanistický 

průzkum KD-důlně historickou společností. Pásmo dobývek dolu Šedivec se nacházelo  

v nadmořské výšce 800 - 805 metrů ve stejnojmenné lokalitě. Jednalo se o řadu 

povrchových dobývek a propadů po těţbě cínových rud. Největší dobývka byla zaloţena 

na hlavní ţíle Šedivec. Její stáří je datováno do let 1766 - 1780, přípovrchové partie byly 

vydobyty jiţ dříve. Dobývka byla široká přibliţně 2-4 metry a na povrch byla otevřená 

úzkým zářezem. Dno bývalo přístupné ze svahu, který vznikl částečným zasypáním 

vytěţených prostor. Na dně, v hloubce 34 m, vyúsťovala odvodňovací štola Graue Mann. 

Štola byla nepatrně zatopena a měla délku okolo 160 metrů. Štola měla lichoběţníkový 

profil raţený bez výztuţe přímo ve skalní hornině. Ústí štoly bylo zavalené. Dobývka  
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i štola nebyla geotechnicky porušena, nehrozilo jejich bezprostřední zavalení, a tedy vznik 

nových propadů potencionálně ohroţujících povrch (Bufka 1998). 

Toto důlní dílo bylo velice cenné, díky kombinaci dobývky a odvodňovací štoly. 

Podobné dobývky například v Horní Blatné (Ledové a Vlčí jámy) jsou sice rozsáhlejší,  

ale jejich podzemní není přístupné a tudíţ se nemůţeme přesvědčit o existenci 

odvodňovacích štol, jako byla štola na lokalitě Potůčky – Šedivec. Právě takto zachovaná  

a přístupná kombinace dobývky a odvodňovací štoly pozůstalé po dobývání cínu byla 

unikátní a zřejmě jediná na území České republiky. I přesto bylo toto důlní dílo v rámci 

likvidace a zajištění starých důlních děl zcela a nenávratně zlikvidováno. Likvidace byla 

provedena zásypem z drceného kameniva. Firma provádějící likvidaci však provedla zásyp 

nevhodně a ten opakovaně sesedá (je aktivní), čímţ ohroţuje okolí stejnou mírou, jako 

kdyţ bylo dílo nezajištěné. Bohuţel likvidace přišla dříve, neţ bylo moţné pořídit základní 

fotodokumentaci a odběry vzorků minerálů (Krasová Deprese 2001). Je zde otázkou, zda 

nebylo moţné dílo zajistit pouze oplocením nebo zamříţováním. Ve srovnáním  

se zajištěním Černého dolu v Malešově u Kutné Hory bylo zajištění lokality  

Potůčky – Šedivec příliš uspěcháno a zcela enormně technicky přemrštěno. 

Paradoxem je existence kulturní památky č. rejstříku 24415 / 4-817 Stará štola 

rudného dolu, nedaleko lokality Šedivec. Jedná se o ústí dědičné štoly s masivním 

kamenným portálem. Štola je však přístupná v délce několika metrů. Památkou byla 

vyhlášena uţ v roce 1958! Bohuţel však nevystihuje charakter a typologii cínového 

dobývání jako lokalita Šedivec. Tato památka se zřejmě nikdy nevrátí a další adekvátní 

zřejmě neexistuje. Navíc nekontrolované likvidace a zajištění nadále probíhají. 
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Obr. 21 – Jediná pořízená fotografie odvodňovací štoly dolu Šedivec. (foto Aleš Bufka) 
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Jiným způsobem byla na dlouhou dobu znepřístupněna velice zajímavá lokalita 

našeho rudného hornictví. Jedná se o podzemí starého hlubinného dolu na  

zlaté a polymetalické rudy ve Zlatých Horách. Důl nese název Althackelberg a má dlouhou  

a hodnotnou historii. Toto dílo je cenné především proto, ţe se zde do dnešních dnů 

zachovala dřevěná pístová čerpadla, která měla slouţit k čerpání důlních vod, které jinak 

znemoţňovaly dolování a další postup jiţ v historii. K čerpadlům patří také  

tzv. Kunstschacht. Ačkoliv se nám pod tímto slovem můţe vybavit umění, výklad je však 

poněkud jiný. Hloubení šachet bylo na svou dobu (15. století) dozajista uměním. Německý 

termín Kunst je však ve spojení s jámou chápáno jako jáma s čerpadlem. Oním Kunstem 

své doby tedy chápeme především technickou úroveň zvládání problémů s důlními 

vodami, které dobývání nerostů buď činily nebezpečným, nebo nemoţným. Jedny 

z prvních zmínek, které zde uvádím pochází z listiny vratislavského biskupa Jana Rotha 

z roku 1493, z nichţ se dovídáme o dole Obirzeche, leţícím na území Starohoří. Obirzeche 

neboli Kunstschacht. Celému důlnímu systému se od konce 17. století začalo říkat 

Althackelberg. Zdejší dobývání dosahovalo značných hloubek, aţ 300 metrů. Bylo tedy 

nutné se vypořádat s podzemní vodou a protoţe dědičné štoly jiţ nepostačovaly a raţení 

nových dlouhých odvodňovacích štol bylo zdlouhavé, bylo přistoupeno k řešení pomocí 

čerpadel. Prameny a informace jsou pro první období dosti chudé. Od roku 1587 působil ve 

zdejším revíru stavitel čerpadel Michael Fritsch z Freibergu. Ten zřejmě postavil jen malé 

čerpadlo na úrovni dědičné štoly, které však nemohlo tak velký důlní revír odvodnit. 

Dalším odborníkem, který se pokusil doly odvodnit byl Viktor Lindenau. Jeho mihadlové 

čerpadlo mělo být poháněno vodním kolem o výšce 19 metrů. I tento projekt však pozbyl 

úspěchu. Čerpadlo bylo ale námětem pro další pokusy. První čerpadlo bylo zřízené 

Augustem z Anthaltu kolem roku 1610. Údajně za konstrukcí stála strojnická rodina 

Leglerů. Více o čerpadlech z lokality Althackelberg není známo (Večeřa 2009) 

V letech 1985 – 1987 byly stařiny Althackelbergu naraţeny při průzkumu 

polymetalického loţiska Zlaté Hory-Západ. Stařiny byly odvodněny a tak byla čerpadla 

znovu objevena (ústní sdělení Večeřa J, 2009). První výzkumy a dokumentaci prováděli 

pracovníci RD Jeseník. Velký dík patří RNDr. Josefu Večeřovi, RNDr. Zdeňku Zachaři  

a členům spolku Hádes z Ostravy. Dokumentace však nemohla být dokončena, neboť 

vlivem porevolučních událostí a útlumu došlo k ukončení těţby v celém revíru Zlatých 

Hor. Vstupní štola, takzvaná Nová Hackelberská štola, byla zabezpečena masivní 
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betonovou zdí. Tím se na dlouhou dobu znemoţnily jakékoliv záchranné a dokumentační 

práce, čímţ se svým způsobem zabránilo předčasné likvidaci zbytků dřevěných čerpadel  

ze kterých se dochoval sací koš, potrubí, přepouštěcí koryta, táhla a písty. 

Po několika letech byla zeď probourána, zřejmě sběrateli minerálů, nebo 

neodbornými speleology. Nějakou dobu byl důl nelegálně navštěvován, načeţ byl opět 

zabezpečen. Touha sběratelů však způsobila, ţe byl důl opět otevřen nelegálním způsobem. 

To znamenalo velké riziko pro neodborné návštěvníky podzemí, ale i poškození práce 

pracovníků a dobré pověsti státního podniku DIAMO, kteří za důl nesou zodpovědnost. 

Nejhorším faktorem se stal neodborný a neúměrný zájem nelegálních návštěvníků dolu.  

Ze strany několika spolků byl vytvořen záměr na záchranu čerpadel, nebo jejich základní 

dokumentaci a výzkum. Takováto akce by však vyţadovala velký projekt na znovuotevření 

štoly, projekt a záštitu nebo spíše práci báňských záchranářů, kteří jsou schopni takovouto 

práci vykonávat. Záměr byl však vzhledem k náročné legislativě a nutným finančním 

prostředkům opuštěn. Čerpadla byla nadále poškozována pohybem speleologů   

a pseudomontanistů ze sociálních sítí. Mnoho součástí bylo odcizeno sběrateli  

artefaktů a tak značná část této unikátní technické památky byla z nedbalosti a nezájmu 

poškozena. 

Naštěstí jedna nejmenovaná skupina provedla ač nelegálně, tak jedinou komplexní 

fotodokumentaci a odběr vzorků pro dendrochronologický výzkum, nutný k datovaní 

vzniku čerpadel. Bohuţel jeden odběr stačil pro jeden rozbor, který, aby byly výsledky 

adekvátní musí být zopakován. Další moţný odběr vzorků byl dle báňského práva 

znemoţněn opětovným zajištěním vchodu do důlního díla. Práce vykonané na základní 

dokumentaci dřevěných čerpadel tak byly na dlouhou dobu znemoţněny. Dřevěná čerpadla 

byla prohlášena za kulturní památku. Bohuţel se dnes nedají nadále studovat. Legislativa 

to neumoţňuje a dokud nebude v naší zemi existovat specializovaná instituce, tyto práce 

budou jen věcí teorie. Můţeme se domnívat, ţe jsou čerpadla pro určitou dobu zachována  

a znepřístupněna vandalům a sběratelům. Není však jisté jak dlouhou dobu ještě dřevěné 

díly vydrţí, neboť hnilobné pochody jsou schopné díly zcela zlikvidovat a navíc 

znemoţňují laboratorní rozbory dřev a dendrochronologické datování. Důlní dílo má statut 

Opuštěného důlního díla. Zodpovědným za jeho zajištění je tedy poslední provozovatel, 

tedy státní podnik DIAMO. 
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V revíru Zlatých Hor, v Poštovní štole se zachovalo ještě jedno dřevěné čerpadlo, 

které je však jasně datováno a způsob zajištění ústí štoly není definitivní a je proveden 

mříţí s uzamykatelným průlezem (ústní sdělení Bartoš Š, 2010). I toto unikátní čerpadlo  

by zaslouţilo podrobnější výzkum. Případ je však velice podobný předchozí lokalitě 

Athackelberg. 

 

 

Obr. 22 – Dobývky vytvořené metodou tzv. „sázení ohněm“, které se vyznačují oblými stěnymi. 

V dobývkách se zachovaly pozůstatky po dřevěných čerpadlech: přečerpávací koryta, sací potrubí a 

výdřeva se techologyckým vykrojením . (foto Martin Přibil) 

 

 



Karol Šmehil: Důlní díla a jejich projevy jako kulturní památky 

2011 36 

 

Obr. 23 – Dřevěné čerpadlo v Poštovní štole, Zlaté Hory. (foto Karol Šmehil) 
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Obr. 24 – Práce na odběrech výdřev z Alt Hackelbergu . (foto Martin Přibil) 

 

 

Obr. 25 – Práce na odběrech dřevěných jader z čerpadel Alt Hackelbergu . (foto Martin Přibil) 
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Třetí případ vystihuje, jak můţe být zrychleným jednáním státní správy  

a likvidačních firem ztraceno nenávratně hned několik hodnot najednou. K úplné likvidaci 

jámy na lokalitě Záluţné bylo přikročeno po smrtelném úrazu jednoho  

ze speleozáchranářů. Lokalita, kde se do té doby nic zvláštního nedělo, byla hojně 

navštěvována výzkumníky netopýrů. V podzemí dolu zimovaly velké kolonie zákonem 

chráněných letounů. Firma, která po smrtelné nehodě hodlala dílo zajistit, se rozhodla pro 

úplnou likvidaci jámy zásypem z drceného kameniva. Pro tento úkon poţádala o výjimku 

na ministerstvu ţivotního prostředí. Jednalo se o výjimku, která by umoţňovala jámu 

zasypat ačkoliv znamenala jediný vstup do podzemí dolu, které bylo významným 

zimovištěm netopýrů. Tato výjimka by byla zřejmě vzhledem k předchozímu smrtelnému 

úrazu vydána. Avšak k likvidaci by mohlo dojít aţ v období, kdy jiţ netopýři v podzemí 

nepřebývají – nezimují. Firma však na likvidaci velmi spěchala. Lhůta, do kdy se můţe 

třetí subjekt ohradit proti vydání výjimky, je 30 dnů. Firma však po 15 dnech urgovala 

svou ţádost a údajně v dobré víře, aby se zajistila tak velmi nebezpečná lokalita, 

přistoupila k likvidaci bez dané výjimky. Likvidaci provedla v měsíci dubnu, kdy se ještě 

v podzemí dolu nacházeli zimující netopýři. Jáma byla zasypána, přičemţ není známo, 

kolik netopýrů bylo usmrceno. Proti tomuto činu byla podána stíţnost, Inspekce ţivotního 

prostředí provedla šetření, jehoţ zjištěním bylo pochybení firmy. Není jasné, zda pochybili 

i pracovníci MŢP a SBS, ale firma byla potrestána pokutou ve výši 50 000,- Kč (ústní 

sdělení Přibil M, 2011). Bohuţel těchto několik desítek tisíc nevrátí ţivot zákonem 

chráněným a ohroţeným ţivočichům a nevrátí ztrátu jedné velmi cenné technické památky, 

kterou břidlicový důl Záluţné doopravdy byl.  
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Obr. 26 – Unikátní zakládky zlikvidovaného dolu Záluţné II . (foto Radek Bartoš) 
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3 Instituce a legislativa 

3.1 Zařazení a pojmenování v rámci legislativy 

Pro správné pochopení a zavedení jednotných pojmenování je nutné důlní díla 

rozdělit podle souvisejících zákonů a vyhlášek. V této práci se zabýváme důlními díly, 

která mají svou specifickou výpovědní hodnotu, především historickou a technickou. 

Budou nás zajímat důlní díla vzniklá do 50. let 20. století. Do prostoru našeho zájmu 

zahrnuji i díla novější, která při otvírce nebo průzkumu loţiska narazila na cenné 

fragmenty starého hornictví, a tím pádem jsou jedinými moţnými přístupovými díly. Důlní 

díla, která slouţí svému dnešnímu účelu a jsou provozována určitou organizací budou 

rozebrána v kapitole 4.  

Hlavními státními institucemi, které se problematikou starých důlních děl zabývají 

jsou především Ministerstvo ţivotního prostředí ČR a s ním spojená organizace Česká 

geologická sluţba a organizační sloţka státu Česká geologická sluţba – Geofond. Řešení 

některých dílčích záleţitostí spadá do kompetence Státní báňské správy. V záleţitostech 

ohledně klasifikace a nakládání s důlními díly se státní správa Ministerstva ţivotního 

prostředí řídí zákonem číslo 44/1988 Sb. „Horní zákon“, popřípadě zákonem číslo 62/1988 

Sb. „Zákon o geologických pracích“. 

  Řešení problémů se zachováním podzemních objektů vytvořených hornickou 

činností, jakoţto kulturně-technických památek se neobejde bez základní znalosti Horního 

zákona č. 44/1988 Sb. a Zákona o geologických pracích. popřípadě zákonem číslo 62/1988 

Sb., proto budou v následujících podkapitolách vyloţeny některé základní pojmy a 

definice. 

 

3.1.1 Historická důlní díla z hlediska Horního zákona 

Abychom se lépe orientovali a pochopili výklad zákona, je nutné přesně vyloţit, 

jaký status a název bude dané historické důlní dílo mít. Horní zákon nezná pojem 

„historické důlní dílo“. Horní zákon zná pouze „Staré důlní dílo“ (dále jen SDD). Další 



Karol Šmehil: Důlní díla a jejich projevy jako kulturní památky 

2011 41 

termíny jako Opuštěné důlní dílo (ODD), Opuštěné průzkumné důlní dílo (OPDD) byly 

zavedeny Českou geologickou sluţbou - Geofondem. Bohuţel v Horním zákoně samotném 

není zcela jasně definováno co je důlní dílo (DD). Teprve ve vyhlášce č.22/1989 Sb. 

Českého báňského úřadu § 2 je za důlní dílo povaţován podzemní prostor vytvořený 

hornickou činností; za důlní dílo se povaţuje i větrací, odvodňovací, těţební a záchranný 

vrt a jiné vrty,  které  plní  funkci  důlního  díla.  Za důlní dílo se nepovaţuje vyhledávací  

a průzkumný vrt (Zákon 1).  

Hornickou činností se dle zákona ČNR č. 61/1988 Sb. O hornické činnosti, 

výbušninách a státní báňské zprávě dle § 2 rozumí: 1- vyhledávání a průzkum loţisek 

vyhrazených nerostů, 2- otvírka, příprava a dobývání výhradních loţisek, 3- zřizování, 

zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, 3- úprava a zušlechťování nerostů prováděné v 

souvislosti s jejich dobýváním, 4- zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při 

činnostech (uvedených v písmenech 1 aţ 4), 5- zvláštní zásahy do zemské kůry 

(zajišťování a likvidace starých důlních děl), 6- báňská záchranná sluţba, 7- důlně měřická 

činnost. 

Stejný zákon v § 3 vysvětluje co znamená „Činnost prováděná hornickým 

způsobem“, tím se rozumí například bod a) dobývání loţisek nevyhrazených nerostů, 

včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním,  

a vyhledávání a průzkum loţisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomu účelu.  

A mnohé další body související s těţbou, zpracováním nerostů atd. Pro ochranu 

montánních památek je důleţitý z tohoto paragrafu bod: h) práce na zpřístupnění starých 

důlních děl, nebo trvale opuštěných důlních děl   a práce na jejich udrţování v bezpečném 

stavu (Zákon 2). 

S pojmenováním je to sloţité. Horní zákon zná dle svého § 35 pouze pojem Staré 

důlní dílo (SDD) a vykládá ho takto: 

 

(1) Starým důlním dílem se podle tohoto zákona rozumí důlní dílo v podzemí, které 

je opuštěno a jehoţ původní provozovatel ani jeho právní nástupce neexistuje nebo není 

znám. 

(2) Starým důlním dílem je také opuštěný lom po těţbě vyhrazených nerostů, jehoţ 

původní provozovatel ani jeho právní nástupce neexistuje nebo není znám. 
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(3) Ministerstvo ţivotního prostředí České republiky zabezpečuje zjišťování 

starých důlních děl a vede jejich registr. Vedením registru můţe pověřit jinou právnickou 

osobu. Údaje z registru poskytuje na vyţádání do 30 dnů příslušným orgánům územního 

plánování. 

(4) Kdo zjistí staré důlní dílo nebo jeho účinky na povrch, oznámí to bezodkladně 

ministerstvu ţivotního prostředí České republiky. 

(5) Zajišťování nebo likvidaci starých důlních děl a jejich následků, která ohroţují 

zákonem chráněný obecný zájem zabezpečí v nezbytně nutném rozsahu ministerstvo 

ţivotního prostředí České republiky. Ministerstvo ţivotního prostředí České republiky 

vypořádá i případné škody na hmotném majetku (viz. Občanský zákoník) způsobené při 

zajišťování nebo likvidaci starých důlních děl. 

(6) Ministerstvo ţivotního prostředí České republiky zajišťuje v nezbytně nutném 

rozsahu likvidaci starých důlních děl uvedených v odstavcích 1 a 2, pokud existence 

takových děl brání dalšímu rozvoji území a je v souladu s územním plánem velkého 

územního celku. V ostatních případech o tom, zda tato skutečnost nastala, rozhodne 

Ministerstvo ţivotního prostředí České republiky v dohodě s Ministerstvem pro místní 

rozvoj České republiky a Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. 

(7) Ministerstvo ţivotního prostředí České republiky podrobněji upraví obecně 

závazným právním předpisem zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru. 

 

Pro úplnost uvádím definici podzemních objektů podle novelizace zákona 61/1988 

Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, který nově v § 37 definuje 

od roku 2007 podzemní objekty takto: 

§ 37 

Podzemní objekty: 

(1) Za podzemní objekty se pro účely tohoto zákona povaţují tyto podzemní prostory 

vytvořené raţením 

a) tunely a štoly, pokud jejich délka přesáhne 50 m, a tunely a štoly metra, 

b) kolektory, včetně jejich hloubených částí a spojovacích šachet, 
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c) jiné prostory o objemu větším neţ 1000 m3 zpřístupněné veřejnosti nebo vyuţívané 

k podnikatelské činnosti, 

d) stavby pro účely ochrany obyvatelstva, 

e) kanalizační stoky o světlém průřezu větším neţ 2 m2, pokud jejich délka přesahuje 

50 m, 

f) odvodňovací a vodovodní štoly o světlém průřezu větším neţ 2 m2, pokud jejich 

délka přesahuje 50 m, 

g) stará nebo opuštěná důlní díla zpřístupněná veřejnosti. 

(2) Provozovatel podzemních objektů uvedených v odstavci 1 nebo vlastník, není-li 

provozovatelem, je povinen udrţovat podzemní objekty v bezpečném stavu, ustanovit 

osobu k zajištění jejich bezpečného stavu a provádět prohlídky k ověřování bezpečného 

stavu podzemních objektů prostřednictvím organizace, která má oprávnění vykonávat 

báňskou záchrannou sluţbu [§ 2 písm. h)]. 

(3) Udrţováním bezpečného stavu podzemních objektů se pro účely tohoto zákona rozumí 

zajištění vyraţeného podzemního prostoru souborem technologických prvků proti tlaku 

nadloţí, proti uvolňování horniny a obdobných vlivů, které mohou narušit statiku 

podzemních prostor. 

(4) Český báňský úřad stanoví vyhláškou lhůty pro pravidelné prohlídky podzemních 

objektů uvedených v odstavci 1 a způsob ověřování jejich bezpečného stavu. 

(5) Orgán státní báňské správy je oprávněn ukládat na místě povinnosti vedoucí k 

odstranění nebezpečných stavů, zejména hrozí-li bezprostřední nebezpečí ţivotu nebo 

zdraví osob nebo značná majetková újma anebo dojde-li k náhlé havárii. Přitom postupuje 

podle zvláštního právního předpisu18d). 

(6) Ustanovení zvláštních právních předpisů upravujících výkon poţárního dozoru nejsou 

dotčena. 
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Horním zákonem je tedy upraveno podzemní důlní dílo, které je opuštěno a jehoţ 

původní provozovatel ani jeho právní nástupce neexistuje nebo není znám. Pro případ, kdy 

je původní provozovatel nebo jeho právní nástupce nebo majitel znám nebo je situace jinak 

specifická zavedl ČGS-Geofond další interní (ale v zákoně nepodloţené) definice. 

Opuštěné důlní dílo (ODD) se nazývá dílo, které je mimo provoz a má svého 

majitele nebo jeho právního nástupce 

 Opuštěné průzkumné důlní dílo (OPDD) provozované ze státních prostředků  

během geologického průzkumu, které nebylo po ukončení prací předáno těţbě 

Ostatní objekty (Podzemní objekty) většinou podzemní prostory, které byly 

vyraţeny za jiným účelem neţ pro těţbu a průzkum nerostných surovin a ty od roku 2007 

definuje § 37 zák. 61/1988 sb – viz výše. 

 

Rozdělení na SDD, ODD, OPDD a Podzemní objekty hraje velkou roli 

v následném procesu zajištění a likvidace o kterém rozhoduje Ministerstvo ţivotního 

prostředí. Podrobnější popis procesu rozdělování je zařazen v kapitole 3.1.2, neboť v tomto 

případě má Česká geologická sluţba–Geofond (dále jen ČGS-Geofond) blíţe 

k Ministerstvu ţivotního prostředí. 

Státní báňská správa  (dále jen SBS) nahlíţí na stará důlní díla jako na velice 

nebezpečné objekty, které ohroţují nejen zdraví a ţivoty občanů, veřejné zájmy ale i zdraví 

a ţivoty báňských pracovníků, jimţ hrozí komplikace jejich povolání související 

s problematikou SDD. SBS dozoruje nejen těţbu nerostů a činnosti s ní spojené,  

ale i fyzické osoby a společnosti vykonávající činnost prováděnou hornickým způsobem 

(ústní sdělení Dvořáček B, 2011). 

Nejvhodnějším řešením ze strany Státní báňské správy je úplná likvidace starých 

důlních děl (ústní sdělení Uldrych P, 2011). 
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3.1.2 Historická důlní díla z hlediska Ministerstva životního 

prostředí 

Jak uţ jsem popsal výše, povaţují se obecně historická nebo chceme-li stará důlní 

díla za věci nebezpečné a přírodu znehodnocující. Není tedy divu, ţe problematika spojená 

se starými důlními díly je doménou Ministerstva ţivotního prostředí České republiky. 

Potřeba řešit záleţitosti s důlními díly, které se jiţ neprovozují nebo havarovaly, existuje 

uţ dlouhá staletí. V historii tyto záleţitosti řešily báňské úřady a horní zákon, neboť 

ochrana ţivotního prostředí byla teprve u zrodu a spíše neţ udrţitelná rovnováha nebo mez 

vyčerpatelnosti byl prioritní hospodárný způsob dobývání za účelem nabytí zisku (Agricola 

J 2007; Makarius 2004). Z horního zákona platného do roku 1895 si můţeme volně vyloţit 

jak pověřoval podnikatele, kteří se ze zabývali hlubinnou těţbou, aby po ukončení prací, 

uvedli lokalitu do původního stavu, před započetím hornické činnosti. Tím rozumíme,  

aby zasypal jámy a zaloţil horizontální díla zakládkovým materiálem. Bylo tedy nutné 

znepřístupnit podzemí dolu a i povrchové zařízení přizpůsobit původním účelům před 

těţbou. Tímto byl podnikatel oproštěn o následné povinnosti spojené s případnou havárií 

důlních děl (pokles zásypu jámy, zřícení dobývek atd.) následné právní povinnosti spadly 

na majitele pozemku ve které se těţba děla (ústní sdělení Uldrych P, 2011),. 

Horní zákon z roku 1854 se snaţil přenést odpovědnost za škody způsobenou horní 

činností způsobem, aby vlastník pozemku těţařovi svůj pozemek za odškodnění postoupil, 

prodal či nuceně pronajmul. Zdá se, ţe tato zákonná norma nesejmula z těţaře 

odpovědnost za pozdější škody, stav cizích pozemků před zahájením horního podnikání 

byl odborně ohodnocen a zapsán do knih aby později bylo moţné vyčíslit škody. Pozdější, 

další škody by tedy vţdy byly připsány na vrub těţaře a majitel pozemku by díky 

záznamům v knihách svůj spor o náhradu dozajista vyhrál. Tento zákon ovšem neřeší  

kdo je za pozdější škody na pozemcích zodpovědný v případě likvidace těţaře.  

Po znárodnění těţařů v roce 1945, 1948 a privatizacích po roce 1990 je dnes za 

mnohé škody a bezprizorní důlní díla odpovědný stát prostřednictvím Ministerstva financí, 

které tyto operace řídilo přes Fond národní obnovy. Uvedená problematika by si zaslouţila 

hlubší rozbor (ústní sdělení Přibil M, 2011). 
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Několik paragrafů Horního zákona z 23. května 1854 ve smyslu pozdějších 

novelizací: 

§ 98 

  Kaţdý majitel pozemku je povinen postoupiti za přiměřené odškodnění (§ 365 obč. 

zák.) potřebné pozemky hornickému podnikateli, aby jich uţíval k hornickému provozu. 

  

§ 99 

  Vlastník pozemku je povinen (§ 101) postoupiti pozemky, na nichţ kutání je 

závislé na jeho svolení (§ 17, odst.1), jen tehdy, dal-li ministr hospodářství a práce  

z převaţujících důvodů veřejného zájmu k tomu souhlas; v tomto případě je báňský 

podnikatel oprávněn a na ţádost vlastníka pozemku povinen, převzíti označené pozemky 

do vlastnictví. 

  Je-li ke kutání na pozemku zapotřebí povolení příslušného správního úřadu (§ 17, 

odst. 2), je jeho povolení zapotřebí i pro postoupení pozemku. 

  

§ 100 

  K pokusům kutacím neb jinému jen přechodnému pouţití pro hornictví můţe býti 

poţadováno jen dočasné postoupení pozemku, při odnětí jeho však k účelům, při nichţ lze 

předvídati trvalé uţívání, má vlastník pozemku právo naléhati na převzetí pozemku  

do vlastnictví. 

  Poţadavek tento můţe býti i tehdy vysloven, ukáţe-li se teprve dodatečně,  

ţe pouţívání, které se s počátku pokládalo za dočasné, přechází v trvalé. 

 

§ 101a 

.... 

Stav pozemku, pokud má význam pro pozdější stanovení ceny pozemku a vedlejších 

odškodnění, budiţ zjištěn v řízení o uvedení do drţby nebo, není-li to ihned moţné,  

v novém řízení, které se stanoví písemně s krátkou lhůtou, v případě potřeby s přibráním 

jednoho nebo více znalců. 
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 Odškodnění (odstavec 2) budiţ stanoveno pokud moţno jiţ v usnesení o uvedení  

do drţby. Budiţ vyplaceno oprávněnému co nejdříve; bude-li placení zaviněně zdrţováno, 

budiţ na návrh oprávněného usnesení zrušeno. 

 

§ 106 

  Majitel hor neodpovídá za škody na budovách, vodovodech neb jiných zařízeních, 

která byla zřízena v dolovém poli teprve po jeho propůjčení bez úředního stavebního 

povolení. 

  

§ 107 

  Chce-li majitel pozemku stavěti v propůjčených měrách povrchových, stanoví 

politický úřad po slyšení báňského úřadu majiteli povrchových měr přiměřenou lhůtu,  

ve které má dobýti propůjčené vyhrazené nerosty v prostoru pro stavbu určeném. 

 

Musím upozornit, ţe  v historii báňské úřady a legislativa sledovala důlní podniky 

zaměřené především na kovy a vyhrazené nerosty. Nevyhrazené nerosty mohl dobývat 

majitel pozemku, kde se nerosty nacházely. Dlouhou dobu v historii hornictví báňská 

správa nedozorovala těţbu nevyhrazených nerostů. Aţ na přelomu 19. a 20. století  

se setkáváme s dozorem báňských úřadů u podniků dobývajících nevyhrazené nerosty. 

Byla dozorována pouze střelecká práce (skladování a nakládání s výbušninami) a jízda na 

laně. Těţba nevyhrazených nerostů byla prací lomařskou, která nespadala do oblasti 

báňské legislativy a byla regulována ţivnostenskými a stavebními odbory okresních úřadů 

(ústní sdělení Přibil M, 2011). Podzemní díla, v nichţ se například hlubině dobývali 

pokrývačské břidlice či vápenec byly lomy (byť podzemní), jejich dělníci byly skalníci, 

lamači nikoliv horníci. Stejně tak i díla určená k těţbě jílů, pískovců a dalších nerostů. 

Dnes je legislativa velice podobná, přičemţ moderní zákony, platící aţ po 2. světové válce 

(!) jiţ povaţují dobývání všech nerostů za hornickou činnost, spadající do kompetence 

Státní báňské správy. Dodnes není ani v Horním zákoně stanoveno, co se rozumí pod 

pojmem důlní dílo. Tento odstavec je důleţitý pro pochopení způsobu, kterým MŢP 

přistupuje k zajišťování starých důlních děl. 

Pro správné pochopení problematiky je třeba pochopit smysl zajišťování nebo 

likvidace důlních děl a dobu kdy se toto téma započalo rozvíjet. Nejdůleţitějším zlomem 
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označuji vznik demokratického Československého státu po roce 1989. Následkem vzniku 

nového státu se zcela jiným smýšlením neţ před rokem 1989 byl kromě privatizace 

těţebních podniků i program útlumu. Těţba nerostů, která vyţadovala veliké finanční 

náklady nebyla udrţitelná. Státem dotované hornictví formované politikou „surovinové 

soběstačnosti“ RVHP se ocitlo za hranicí rentability. Mnoho důlních závodů bylo 

odsouzeno k úplnému zániku, byť jejich vyhlídky do budoucnosti nebyly zcela negativní. 

Díky novému smýšlení se změnil i postoj k ekologii a ochraně ţivotního prostředí. Snaha 

co nejrychleji narovnat pokřivený stav dlouhá léta průmyslově vyuţívané krajiny vedla ke 

vzniku ne zcela domyšlených řešení, vyhlášek, předpisů a zákonů. Útlumem v hornictví 

přibylo mnoho lokalit, které vyţadovaly pro svou likvidaci a následující rekultivaci mnoho 

finančních prostředků. Především u národních podniků, které do roku 1989 tvořily 99,9 % 

celkového počtu bylo nutno vyměřit dostatečné prostředky. Podobnou nově řešenou 

otázkou byly i pozůstatky a zátěţe po hornické činnosti, která pocházela z dob mnohem 

starších, neţ byla doba působení socialistického státu. Tedy zcela nově vznikal pohled na 

stará důlní díla, která do té doby nebyla víceméně nijak řešena. Staré doly určené 

k dobývání pokrývačský břidlic na Jesenicku, které nikomu 100 let  nezpůsobovaly ţádnou 

újmu se tak staly nebezpečnými objekty, které musely být neprodleně odstraněny za velké 

finanční prostředky, pocházející především z daní občanů České republiky. Mylně se velké 

procento občanů domnívá, ţe finance potřebné na likvidaci průmyslových zátěţí pochází 

takzvaně z fondů těţařských společností. I tyto fondy pocházejí především z daní a výdajů 

(ceny za suroviny, teplo, energie atd.) občanů. Na likvidaci starých důlních děl má MŢP 

specifický rozpočet, stejně tak jako na řešení environmentálních záleţitostí, spojených 

s existencí státního podniku Palivový kombinát Ústí se sídlem v Ústí nad Labem nebo 

státního podniku DIAMO Stráţ pod Ralskem. 

Můţeme se domnívat, ţe politika státu má snahu chránit své občany a veřejné 

zájmy před nebezpečím ze strany starých důlních děl a jejich projevů, nebo dalších 

negativních pozůstatků po hornické činnosti. Finance vydávané na zajištění, nebo likvidaci 

důlních děl nejsou malé a dosahují mnohasetmiliónových částek. Je tedy nutné vědět, kde  

a jak se tyto finance čerpají. 

Ministerstvo ţivotního prostředí se zabývá a financuje zjišťování, vedení registru, 

zajištění nebo likvidaci hlavně a především důlních děl se statutem „Staré důlní dílo“ dle  

§ 35 Horního zákona č.44/1988 Sb. Ostatní jinak kategorizované důlní díla do kompetence 
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MŢP nespadají. ODD, OPDD, PO nejsou řešena, neboť jejich likvidací jsou pověřeny 

majitelé a bývalí provozovatelé, nebo státní podnik Palivový kombinát Ústí se sídlem 

v Ústí nad Labem nebo státní podnik DIAMO Stráţ pod Ralskem. Je to zcela logické, proč 

by stát řešil něco, co má svého zodpovědného majitele, nebo provozovatele. Veškeré 

postupy při řešení problematiky jsou spojené s platnými zákony České republiky (ústní 

sdělení Uldrych P, 2011). Je však otázkou, zda-li jsou tyto zákony správně koncipované  

a aplikované. Pro správné pochopení mých myšlenek a návrhů jiţ zde se odvolávám  

na kapitolu 4, podkapitolu 4.1.  

Statistika ČGS-Geofondu o počtech zajištěných SDD je veřejná a uvádí i další 

důleţité údaje, jako jsou procenta SDD a ODD, OPDD atd. Z této statistiky je patrné, ţe 

děl se statutem SDD je nejvíce a nárůst oznámených důlních děl, které jsou následně 

prohlášeny za SDD je v posledních letech velmi značný (ústní sdělení Večeřa J, 2011). 

Poloţme si tedy otázku: „Čím to, ţe dlouhá léta byla problematika důlních děl spíše 

okrajová a dnes se jedná o velice ţivou kategorii, kde se investují nemalé finanční 

částky?“. Legislativa je náročná, často obtíţně vyloţitelná, ale můţeme si všimnout,  

ţe zájmu zachraňovat technické montánní památky moc nepřeje, za to můţeme mít  

pocit, ţe přeje firmám, které se zajišťováním a likvidací SDD zabývají. 

Starým důlním dílem (SDD) se podle horního zákona rozumí důlní dílo v podzemí, 

které je opuštěno a jehoţ původní provozovatel ani jeho právní nástupce neexistuje nebo 

není znám. Výklad tohoto bodu není jednoznačný. Není přesně stanoveno, co je důlní dílo, 

zdali jsou důlní díla i díla z doby, kdy se za důlní díla nepovaţovala (byla to díla na těţbu 

nevyhrazených nerostů). U mnoha důlních děl se dá původní provozovatel i jeho právní 

nástupce dohledat v literatuře či archivních fondech, čímţ je znám. Horní zákon totiţ 

neřeší problematiku práva a následných vazeb mezi provozovateli. Je tedy výklad § 35 

Horního zákona dost sloţitý a pro průměrného občana nepochopitelný. Známe přeci 

historické události, ze kterých vyplývá, ţe mnoho těţebních podniků bylo po roce 1945 

znárodněno či konfiskováno jako nepřátelský (německý) majetek. Kupříkladu pro 

břidlicové doly, které se ve většině případů nacházely v prostorech bývalých sudet 

můţeme dohledat konfiskační dekrety, ze kterých často vyplyne, ţe majitelem 

(provozovatelem) díla se stal stát prostřednictvím Fondu národní obnovy spadajícího  

a likvidovaného Ministerstvem financí (ústní sdělení Přibil M, 2011). Právní nástupce  

je tedy znám (i kdyţ je stát) a dílo nespadá do kategorie SDD dle § 35 Horního zákona 
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č.44/1988 Sb. Podobně je tomu u mnoha dalších důlních děl, které jiţ byly za SDD 

vyhlášeny a následně zajištěny nebo zlikvidovány. Zodpovědný je za tyto škody sice stále 

stát, ale jiná jeho organizační sloţka, která v minulosti opomněla důlní škody řešit. 

Podobný případ jsou četná opuštěná důlní díla na vitriolové břidlice bývalých „Montánních 

a průmyslových závodů dříve J.D. Starck“. I zde po znárodnění zbyla zbytková podstata 

znárodněného podniku kterou je dnes Min. financí. (ústní sdělení Přibil M, 2011). 

Další podobné případy jsou důlní díla ve vojenských újezdech, kde například 

v případě Velké Střelné ve Vojenkém újezdu Libavá došlo k jakémusi vyrovnání s firmou 

Řihák a doly připadly Ministerstvu národní obrany včetně minulých i budoucích škod. 

Z uvedených grafů a diagramů je patrný nárůst zajištěných důlních děl. Jsou snad 

občané ČR svědomitější a důlní díla nebo jejich projevy ohlašují častěji neţ předtím? Nebo 

stala se historická - stará důlní díla v posledních letech více nebezpečná? Nejedná se spíše 

o lobby firem, kterým tato činnost přináší patřičné zisky? Dále bude tato problematika 

rozebrána v kapitole 4.  

 

 

Obr. 27 – Diagram zastoupení SDD registru ČGS-Geofond . (Geofond, 2011)) 
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Obr. 28 – Statistika přírůstku SDD . (Geofond, 2011) 

 

 

Obr. 29 – Výskyt  SDD na území ČR (růţové kříţky) . (Geofond, 2011) 
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3.2 Kompetence a přístup NPÚ 

Nejvýše postaveným úřadem, který by mohl ve věci montánních památek 

zasáhnout, je Národní památkový úřad (dále jen NPÚ), spadající pod Ministerstvo kultury 

České republiky (dále jen MKČR). Moţným způsobem, jak alespoň některé montánní 

památky chránit, je jejich prohlášení za kulturní památky. O konečném rozhodnutí, zda-li 

bude objekt vyhlášen za kulturní, nebo národní kulturní památku rozhoduje MKČR, 

přičemţ NPÚ je institucí, která návrhy zpracovává. 

V naší zemi je pro péči o památky zaveden zákon č.20/1987 Sb. O státní památkové 

péči. Ať má památka jakékoliv kvality, její ochrana není moţná, pokud není oficiálně 

chráněna jako „kulturní památka“ nebo „národní kulturní památka“. Přidělený statut však 

není nezvratný a ochranu je moţné i zrušit (Zákon 3). 

Kulturní památkou se dle §2 zákona č.20/1987 Sb. rozumí: Movité a nemovité věci, 

popřípadě jejich soubory, které byly za památky prohlášeny ministerstvem kultury české 

republiky dle zákona č.20/1987. Jsou to věci které jsou významnými doklady historického 

vývoje, ţivotního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti, jako 

projevy tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro 

jejich hodnoty revoluční, historické, umělecké, vědecké a technické, nebo jsou to věci, 

které mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem. 

Podle výše citovaného paragrafu můţeme tvrdit, ţe většina starých důlních děl  

je svým způsobem stoprocentním adeptem na statut kulturní památky. Nelze však vyhlásit 

všechna důlní díla, která povaţujeme za cenná. Návrh můţe podat kdokoliv a k jakékoliv 

věci. O jejich kvalitách a případném prohlášení se vede řízení. V dalším textu nebudou 

uváděny záleţitosti ve věci archeologických památek, neboť vzhledem k rozdílné 

legislativě nespadají do naší problematiky. 

Prohlášení za kulturní památku nemusí být iniciováno pouze památkovým úřadem 

nebo ministerstvem kultury České republiky. Navrhovatelem můţe být kaţdá fyzická nebo 

právnická osoba, která podá podnět k prohlášení věci za kulturní památku, který 

Ministerstvo kultury vyhodnotí a případně zahájí řízení o prohlášení. Podnět se podává 

písemnou formou a listina se nazývá „návrh“, avšak není návrhem (ţádostí), na zahájení 

řízení, nýbrţ pouze podnětem, na jehoţ základě můţe Ministerstvo kultury, po jeho 
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vyhodnocení, zahájit řízení o prohlášení. Návrh můţe kdokoliv podat ve spolupráci 

s Územním odborným pracovištěm  Národního památkového úřadu, krajským úřadem 

nebo obecním úřadem obce s rozšířenou působností.. Základním předpokladem pro podání 

návrhu je, ţe věc má hodnoty uvedené v § 2 odst. 1, zákona o státní památkové péči.  

 

Návrh má své povinné náleţitosti, které jsou podmínkou pro přijetí návrhu. Těmito 

náleţitostmi rozumíme: 

a) název a označení věci. V případě souboru věcí označení kaţdé jednotlivé 

věci  

v tomto souboru, 

b) umístění věci; jde-li o nemovitost - kraj, obec a katastrální území, čtvrť 

nebo část obce, ulice, číslo popisné, popř. číslo evidenční nebo orientační, 

parcelní číslo pozemku(ů); jde-li o věc movitou, přesné určení místa, kde se 

věc nachází,  

c) označení vlastníka nebo spoluvlastníků, případně uţivatelů věci  

(u právnické osoby název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo 

obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování;  

u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, 

popřípadě jinou adresu pro doručování), 

d) popis věci (věcí v souboru), její současný stav a vyuţití, 

e) odůvodnění návrhu na prohlášení věci za kulturní památku - uvedení hodnot 

věci.  

 

Součástí návrhu jsou přílohy podání, které musí obsahovat: 

a) aktuální fotodokumentaci; jde-li o nemovitost, pokud moţno fotodokumentaci 

exteriéru i interiéru; jde-li o soubor, fotografie kaţdé jednotlivé věci (movité  

či nemovité) v tomto souboru, 

b) u nemovitostí lze doporučit výpis z katastru nemovitostí a kopii katastrální mapy. 

 

 

Návrh se podává MKČR které můţe zahájit řízení. V řízení o prohlášení věci  

za kulturní památku se procesně postupuje podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,  

a dále podle § 3 zákona o státní památkové péči. V řízení o prohlášení si Ministerstvo 
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kultury opatřuje zejména vyjádření krajského úřadu, obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností a Národního památkového ústavu, který je odbornou organizací státní 

památkové péče. Cílem řízení je zjištění, zda věc vykazuje znaky kulturní památky, které 

jsou stanoveny v § 2 zákona o státní památkové péči. Národní památkový úřad si pro 

zjištění obstarává materiály od ústředních odborných pracovišť NPÚ podle lokalizace 

navrhované památky. Lhůty jsou stanoveny ve správním řádu. Účastníkem řízení je pouze 

majitel dané věci. Správní poplatky nejsou stanoveny. O výsledku řízení podá MKČR 

oznámení Územnímu odbornému pracovišti národního památkového úřadu, krajskému 

úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a majiteli. Pokud navrhovatel 

není majitelem památky, není účasten řízení a MKČR není povinno jej informovat  

o jakýchkoliv záleţitostech řízení (Zákon 3). 

Nejsem si vědom, kolik bylo za dobu existence zákona o památkové péči podáno 

návrhů na prohlášení montánních podzemních objektů za kulturní památku. Zda existují 

nějaké neúspěšné návrhy. Známe ale úspěšné případy. K dnešnímu dni eviduje NPÚ 24 

památek, jejichţ součástí je podzemí důlního díla. U některých děl se jedná pouze  

o několik metrů. Většina památek s podzemím má statut SDD, většinou s provedeným 

zajištěním. Některé památky jsou ODD. Minimum z nich bylo převzato do správy. Většina 

těchto památek je ve své podstatě nepřístupná a není u nich znám majitel, ani provozovatel. 

Je tedy sloţité domáhat se zodpovědnosti dle zákona č.20/1987 Sb. 

název město 

podzemí 

ANO/NE 

rudný důl 

Kutná Hora 

Vnitřní Město ANO 

rudný důl (vodní kanál) , archeologické stopy Klínec NE 

rudný důl - štola sv. Josefa Luka pod Medníkem ANO 

rudný důl - pinkoviště Halíře, archeologické stopy Pohoří NE 

rudný důl - Mariánská štola, z toho jen: vstupní portál 

Příbram VI. 

Březové Hory NE 

rudný důl - Ševčinská průjezdní štola, z toho jen: 

vstupní portál 

Příbram VI. 

Březové Hory NE 

rudný důl Anna 

Příbram VI. 

Březové Hory NE 

rudný důl Vojtěch 

Příbram VI. 

Březové Hory NE 

rudný důl Ševčiny 

Příbram VI. 

Březové Hory NE 

rudný důl Drkolnov s historickým podzemím 

Příbram V. 

Zdaboř NE 
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rudný důl - dědičná štola císaře Josefa II. Trhové Dušníky ANO 

rudný důl - Květenská štola, z toho jen: vstupní portál Trhové Dušníky ANO 

rudný důl - štola zv. Kampanova díra 

Hluboká nad 

Vltavou ? 

rudný důl, z toho jen: štola Neznašov ANO 

rudný důl Dědičná štola sv. Eliáše Úsilné ANO 

rudný důl Zlatodoly, archeologické stopy Všeteč NE 

rudný důl - soubor hald a šachet Ratibořské Hory ? 

rudný důl cínový Hřebečná ANO 

rudný důl - 1. štola, zv. Nálezná, z toho jen: vyústění Jáchymov ANO 

rudný důl Stará štola Potůčky NE 

rudný důl cínový, Jeroným Čistá - Podstrání ANO 

rudný důl Vilém (Ďuriš) Krásno NE 

rudný důl křemencový, archeologické stopy Tušimice NE 

rudný důl, z toho jen: těţní věţ Vysoká Pec NE 

nerudný důl Richard - areál 

Litoměřice 

Předměstí ANO 

rudný důl - Jezerní štola Jezeří ANO 

rudný důl na zlato, se sejpy a mostem přes Zlatý potok, 

archeologické stopy Mladé Buky NE 

rudný důl, z toho jen: odvodňovací štola pyritových 

dolů Lukavice ANO 

rudný důl - štola Přibyslav ANO 

rudný důl, z toho jen: Růţenina štola Stříbrné Hory ANO 

rudný důl, z toho jen: Pekelská štola Stříbrné Hory ANO 

rudný důl, zřícenina a archeologické stopy Branišov NE 

rudný důl stříbrný, zřícenina a archeologické stopy Opatov NE 

rudný důl - Olověná štola, zřícenina a archeologické 

stopy Horní Údolí ANO 

rudný důl - rudní revír Starohoří, zřícenina a 

archeologické stopy Horní Údolí NE 

rudný důl Měděná štola, archeologické stopy Zlaté Hory ANO 

rudný důl Měkké doly, archeologické stopy Zlaté Hory NE 

rudný důl P. Marie Pomocné I., archeologické stopy Zlaté Hory ANO 

rudný důl P. Marie Pomocné III, archeologické stopy Zlaté Hory ANO 

rudný důl Poštovní štola, archeologické stopy Zlaté Hory ANO 

rudný důl Sarkander a Barbora, zřícenina a 

archeologické stopy Zlaté Hory ANO 

rudný důl - propadlina na loţisku Ţebračka Heřmanovice ANO 

rudný důl Karel Heřmanovice ANO 

rudný důl - počátky hornictví, archeologické stopy Rýmařov NE 

rudný důl, archeologické stopy 

Bruntál - Stříbrné 

Hory NE 

rudný důl Dehýnky, archeologické stopy Suchá Rudná NE 

jiná těţařská stavba - odvodňovací dědičná štola G. 

Pfluga Horní Slavkov ANO 
Tab. 1– Statistika přírůstku SDD .  
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Stejně jako u horního zákona, tak i u zákona o památkové péči není jednoznačné, 

kupříkladu, zda je nutné aby byl znám majitel. Z paragrafů a vyhlášek se dovídáme  

o záleţitostech majitele a majetkových poměrech. Dovídáme se také o povinnostech 

majitele památky a jeho případném sankciování, záleţitostech ve věci rekonstrukcí a změn. 

Není jasné jak zákon platí ve věci starých důlních děl. U těchto totiţ není znám 

provozovatel, ani právní nástupce, nebo dokonce dle horního zákona neexistuje. 

Ovšem jak jsem jiţ poukazoval výše, pravděpodobně velká část SDD tento status 

nese neoprávněně, protoţe je znám původní provozovatel a často i právní nástupce, třebaţe 

je to stát prostřednictvím Fondu národní obnovy spravující poválečné konfiskáty  

a znárodněné podniky, FNO byl likvidován Ministerstvem financí. 

Stát zodpovídá pouze za bezpečnost, není tedy vlastníkem ani provozovatelem  

a tohoto vlastnictví se zříká. Jinak by dílo bylo zařazeno do kategorie ODD. Staré důlní 

dílo je tedy věc nikoho „res nullius“. Toto povaţuji za velice sloţité konstatování, proto 

uvádím moţné zařazení a pojmenování takto: „Důlní díla jsou věci nemovité, zvláštní, 

které nepodléhají zápisu do katastru. Důlní díla, zde rozuměna jako průběh podzemních 

prostor, vlastní ústí důlních děl (ústí štol a jam), mohou být v katastru nemovitosti zapsány 

jako součásti stavby“ (ústní sdělení Jan Rovenský, 2011). Tento výklad se dá aplikovat  

na kulturní památku Nerudný důl Richard v Litoměřicích číslo rejstříku: 22329/5-1915.  

Ta byla prohlášena jiţ v roce 1958, ale dovoluji si ji uvést, neboť poslední aktualizace 

karty proběhla v roce 2010, tudíţ tento příklad povaţuji za věrohodný. V kartě  

se dozvídáme, ţe chráněn je: vstupní portál, kterýţto jako stavba má svého majitele a dále 

je uveden průběh podzemních prostor na katastrální mapě a přesný výčet všech parcel.  

Je zde tedy patrné, ţe je moţné chránit i podzemí bývalé továrny i dolu. Těţba vápence 

probíhala před i po období provozu podzemní továrny (ústní sdělení Přibil M, 2011). 

Z registru ČGS-Geofond není jednoznačné, zda je celé dílo povaţováno za SDD, ale 

protoţe větrací komín dolu Richard II. klíč:1046 / číslo oznámení: 1030 je veden jako 

Staré důlní dílo (třebaţe vede do provozovaného úloţiště radioaktivního odpadu),  

lze se tedy domnívat, ţe celá opuštěná část důlního díla bude mít statut SDD. Pro 

věrohodnost informací, které jsou na poţádání zveřejnitelné, přikládám kopii Sdělení  

o památkové ochraně a evidenci dolu Richard.  

Největším počinem v prohlašování starých důlních děl za KP bylo prohlášení deseti 

montánních památek v revíru Zlatých Hor. osm z nich má chráněno i podzemí a vnitřní 
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vybavení. Z větší části aţ na několik výjimek se jedná o díla se statutem SDD. Dovídáme 

se tedy o tom, ţe prohlašování SDD za kulturní památky by neměl být ve své podstatě 

problém. Bohuţel uţ z nutných poloţek pro podání návrhu vyplývají některé nesrovnalosti 

a poţadavky, které kolidují s horním zákonem. Tím je nutná fotodokumentace a moţnost 

posouzení oprávněné osoby. Pracovníci  ústředních odborných pracovišť NPÚ nemají 

oprávnění ke vstupu do starých důlních děl, nemohou vykonávat činnost prováděnou 

hornickým způsobem. Hodnocení díla můţe být provedeno pouze z dokumentace, kterou 

ve většině případě poskytují nadšenecké spolky, které ji pořizují na svou vlastní 

zodpovědnost a bezpečnost. Problém, který staví památkovou ochranu do slabší pozice, 

tkví v náročnosti horního zákona. Ten poţaduje, aby SDD bylo zajištěno. Pokud jde  

o SDD, zajištění je zřizováno Ministerstvem ţivotního prostředí. Pokud se jedná o ODD,  

je jeho zajištěním odpovědný provozovatel. Coţ činí věc komplikovanější, neboť 

provozovatelé se snaţí problém zajištění vyřešit co nejlevněji a nejjednodušeji.  

Tak vznikají vcelku rozporuplné řešení, jako například ve Zlatých Horách kulturní 

památka důl Sarkander reg.č.12901/8-3845, který byl po prohlášení za památku zajištěn 

státním podnikem DIAMO. Zajištění bylo provedeno zazdívkou z kamenů a betonu 

s výletovou rourou pro netopýry. Dílo bylo znepřístupněno, čímţ nemůţe být kontrolován 

jeho stav. Toto je tedy v rozporu s § 9 zákona o památkové péči, bod (1) uvádí: Vlastník 

kulturní památky je povinen na vlastní náklad pečovat o její zachování, udrţovat  

ji v dobrém stavu a chránit ji před ohroţením, poškozením, znehodnocením nebo 

odcizením. Kulturní památku je povinen uţívat pouze způsobem, který odpovídá jejímu 

kulturně politickému významu, památkové hodnotě a technickému stavu. Je-li kulturní 

památka ve státním vlastnictví, je povinností organizace, která kulturní památku spravuje 

nebo ji uţívá nebo ji má ve vlastnictví, a jejího nadřízeného orgánu vytvářet pro plnění 

uvedených povinností všechny potřebné předpoklady.  

Další otázkou je, zda zajištěním, které bylo provedeno, nedošlo k poškození této 

památky a zda toto bylo vůbec nahlášeno NPÚ. Další kroky, povinnosti a moţnost sankcí 

jsou součástí zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči. 

Pokud bychom vzali v potaz, ţe je-li věc vyhlášena za kulturní památku, musí být 

chráněna a je povinností všech občanů, společností i firem dbát zákona č.20/1987 Sb.  
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Obr. 30 –Hornického kolečka poč. 19.stol v ţelezorudném dole – dnes zlikvidovaném . (foto Karol Šmehil) 

 

 

Obr. 31 – Podzemí vápencového dolu kulturní památky Richard v Litoměřicích . (foto Martin Přibil) 
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Obr. 32 – Dobývky, sázené ohněm, kult. památka důl M. Pomocná ZH  . (foto Martin Přibil) 
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Obr. 33 – Takzvané „římské řebříky“ v dole Alt Hackelberg – dnes nepřístupné . (foto Martin Přibil) 
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3.3 Komplexní aplikace legislativy  

Pro pochopení všech legislativních pojetí a postupů uvádím exemplární popis 

průběhu řešení problematiky starých důlních děl. Od podání po konečné zajištění. 

Vyskytne-li se v prostoru České republiky nový projev spojený s hornickou 

činností, nebo je-li znovuobjeveno ústí umoţňující vstup do důlního díla či jev ohroţující 

bezpečnost občanů a veřejných zájmů, je objevitel povinen toto zjištění ohlásit  

na Ministerstvo ţivotního prostředí. Běţný občan, neznalých těchto postupů ohlásí 

neprodleně toto zjištění na nejbliţší veřejný správní úřad (krajská správa, obec, policie 

atd.). Ve většině případů však toto ohlášení provádějí sami firmy, které se likvidací  

a zajištěním SDD zabývají, ačkoliv to není jejich hlavní pracovní činností. Dokumentace  

a lokalizace starých důlních děl můţe provádět ČGS-Geofond nebo jiné společnosti tímto 

úkolem pověřené (Zákon 1). 

Oznámení o projevu hornické činnosti putuje nejprve na Odbor ochrany 

horninového a půdního prostředí a oddělení geologie ţivotního prostředí MŢP. Zde je 

posouzena závaţnost situace, načeţ je vyzván ČGS-Geofond, aby určil, zda-li se jedná  

o staré důlní dílo dle § 35 Horního zákona č.44/1988 Sb. ČGS-Geofond provede ohledání 

místa s projevem a zjištěním ze svých databází a archivních materiálů určí, jedná-li se  

o důlní dílo a je-li znám provozovatel nebo jeho právní nástupce. Pokud dílo odpovídá  

§ 35, je mu udělen statut SDD – Staré důlní dílo. Pokud nemohou pracovníci ČGS-

Geofond jasně určit, jedná li se o důlní dílo, poţádají Českou geologickou sluţbu  

o prověření. Výsledkem je tedy správné zařazení dle Horního zákona. Udělení statutu SDD 

je podstatné pro další řešení, neboť z financí MŢP se zajišťují a likvidují pouze SDD (§ 35 

Horního zákona č.44/1988 Sb). Ostatní důlní díla, která se označují jako ODD, OPDD  

a Podzemní objekt nespadají do kompetence MŢP a nemohou být zajišťovány  

ani likvidovány z prostředků MŢP. Za tyto objekty jsou pak zodpovědní jejich poslední 

provozovatelé a vlastníci. V některých případech můţe objekt spadat do kompetence 

státního podniku Palivový kombinát Ústí se sídlem v Ústí nad Labem nebo státního 

podniku DIAMO Stráţ pod Ralskem (Zákon 1).  

Projev hornické činnosti v podobě šachty, štoly, dobývky, povrchové dobývky nebo 

propadliny je následně označen za SDD a je mu přiděleno číslo je zařazen do databáze atd. 

Dále se SDD rozdělují do kategorie „ohroţují“ a „neohroţují“ podle čehoţ se rozhoduje  
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o způsobu a akutnosti zajištění nebo likvidace. ČGS-Geofond registruje také Hlavní důlní 

díla (HDD), která jsou povaţovaná za neohroţující, jsou to důlní díla ústící na povrch 

(ústní sdělení Večeřa J, 2011). Způsob hodnocení ohroţení doposud nebyl dohledán.  

Ve většině případů oznámení podávají specializované firmy. Pokud je důlní dílo 

zhodnoceno, jako přímo ohroţující, je řízení zrychleno a bez veřejné soutěţe na zajištění  

či likvidaci je přiděleno oznamující firmě k bezprostřednímu řešení. Hlavními faktory pro 

určení nebezpečnosti SDD jsou délka, hloubka, především z pohledu větrání důlního díla 

(ústní sdělení Uldrych P, 2011). Při hodnocení „ohroţují“ a „neohroţují“ není sledována 

geotechnická či statická situace díla. Ministerstvo ţivotního prostřední nemá 

akreditovaného odborníka pro posuzování těchto faktorů. Problematika nebezpečnosti 

důlního díla je hodnocena aţ v souvislosti s návrhem zajištění nebo likvidace SBS. SDD, 

která bezprostředně „ohroţují“, jsou řešena přednostně. 

Na kaţdé zajištění či likvidaci je MŢP podána výzva k veřejné soutěţi na veřejnou 

zakázku malého rozsahu, pokud finanční hodnota přesahuje 200 000,- Kč. Na tuto soutěţ 

se můţe přihlásit jakákoliv firma, která je kvalifikovaná k vykonávání činnosti prováděné 

hornickým způsobem, dle zákonu  ČNR č. 61/1988 Sb. § 2 a § 3. Firma podá svůj návrh na 

způsob zajištění, přičemţ je moţný i návrh úplné likvidace. Odbor ochrany horninového  

a půdního prostředí a oddělení geologie ţivotního prostředí MŢP musí přihlédnout při 

hodnocení návrhu projektu zajištění i na další obecné zájmy, jako je ochrana létajících 

savců dle zákona č.114/1992 Sb. V tomto případě je doporučen jiný způsob zajištění,  

tak aby bylo moţné zajistit zimování a pobyt létajících savců (průletové otvory atd.). 

Důleţitým aspektem pro schválení a výběr navrhovaného způsobu zajištění  

je finanční náročnost. Kterou hodnotí MŢP cestou pověřeného pracovníka, který nemusí 

být vlastním zaměstnancem MŢP, ale můţe být externím zaměstnancem. Tento znalec  

a odborník oprávněný k hodnocením technicko- finanční náročnosti rozhoduje o vhodném 

návrhu zajištění. Stejný pracovník sleduje celý průběh následného řízení a realizaci, načeţ 

kontroluje konečné zajištění, kolauduje ho a dozoruje. Zajištění nebo likvidace  

je prováděna „v rozsahu nezbytně nutném“ (novelizovaný § 35 zák. 44/1988), tímto se řídí  

i posuzování návrhů ve veřejné soutěţi.Veřejná soutěţ probíhá dle zákona 40/2004 Sb., O 

veřejných zakázkách. Podrobněji o tomto průběhu pojednává část pátá „Veřejná soutěţ  

o návrh“ dle výše uvedeného zákona. (ústní sdělení Uldrych P, 2011). 
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Zák. 44/1988 ve smyslu novelizace 61/2002 Sb: 

§ 35, čl. 5: „Zajišťování nebo likvidaci starých důlních děl a jejich následků, která ohroţují 

zákonem chráněný obecný zájem zabezpečí v nezbytně nutném rozsahu ministerstvo ţivotního 

prostředí České republiky. Ministerstvo ţivotního prostředí České republiky vypořádá i případné 

škody na hmotném majetku způsobené při zajišťování nebo likvidaci starých důlních děl.“ 

Otázka je, kdo a jak posuzuje, zda existence SDD ohroţuje státem chráněný obecný 

zájem. To je natolik vágní formulace, ţe si ji lze vykládat mnoha způsoby, ale chráněným  

obecným  zájem je myšlena především bezpečnost ţivota nebo ochrana zdraví lidí. 

 

Další článek praví: 

§ 35, čl. 6: „Ministerstvo ţivotního prostředí České republiky zajišťuje v nezbytně nutném 

rozsahu likvidaci starých důlních děl uvedených v odstavcích 1 a 2, pokud existence takových děl 

brání dalšímu rozvoji území a je v souladu s územním plánem velkého územního celku. V ostatních 

případech o tom, zda tato skutečnost nastala, rozhodne Ministerstvo ţivotního prostředí České 

republiky v dohodě s Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem průmyslu  

a obchodu České republiky.“ 

Otázka je, kdo a jak posuzuje, zda existence SDD brání dalšímu rozvoji území.  

V mnoha případech z rudného hornictví, lze prohlásit, ţe existence SDD a pozůstatků  

po těţbě zhodnocuje území z hlediska krajinotvorného a jeho dopady na „rozvoj území“ 

jsou minimální. Potud lze zvolit i adekvátní prostředky „v nezbytně nutném rozsahu“  

na likvidaci těchto SDD. 
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Obr. 34 – Ústí štoly Damníkov II před zajištěním, z krajinářského pohledu zajímavá skalka se skalním 

otvorem, pro zajištění by stačila mříţka a dřevěný plůtek kolem skalky . (foto Karol Šmehil) 

 

 

 

Obr. 35 – Zajištění štoly Damníkov II . (foto Petr Strohalm) 
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Obr. 36 – K zajištění by se měl uţívat místní materiál, pokud je to moţné, štola Čermennský mlýn.  

(foto Martin Přibil) 
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Obr. 37 – Citlivé, vkusné i ekonomicky únosné zajištění SDD. (foto Martin Přibil) 
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Obr. 38 – Způsob zajištění štoly Nová Hackelberská – součást kulturní památky . (foto Radek Bartoš) 

 

 

Obr. 39 – Způsob zajištění šurfu (průzkumné jámy), podle cedulky č. ohlášení 2002. Zde bylo omylem 

provedena záměna za šachtici Gottlieb, ale jednalo se s velkou pravděpodobností o průzkumné dílo 

Jáchymovských dolů n.p. (dnes Diamo s.p.). O uvedené hloubce šurfu 50 m se dá oprávněně pochybovat 

(foto Martin Přibil). 
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Dalším kontrolním orgánem je SBS, která musí posoudit návrh zajištění ze strany 

svých předpisů a Horního zákona. Teprve zde SBS zjišťuje vhodnost a dostatečnost 

zajištění starého důlního díla z hlediska statiky a techniky provedení. Pokud SBS ohodnotí 

návrh zajištění jako nedostačující, je návrh navrácen k přepracování, nebo jsou doporučeny 

určité změny v návrhu. Pokud SBS uzná za nutné staré důlní dílo zcela zlikvidovat, ačkoliv 

návrh je původně řešen pouze zajišťovacím prvkem je nutné, aby navrhující firma svůj 

návrh přehodnotila. Státní báňská správa je k těmto úkonům zcela kompetentní, neboť 

zajištění nebo likvidace starých důlních děl jsou ošetřeny Horním zákonem 44/1988 Sb.  

a ČNR č. 61/1988 Sb. O hornické činnosti, výbušninách a státní báňské zprávě (ústní 

sdělení Uldrych P, 2011). Toto je jeden z hlavních důvodů, který znemoţňuje alespoň 

archeologický průzkum, neboť ten spadá do zákona Stavebního zákona č. 186/2006 Sb. 

Schválením návrhu – projektu zajištění Státní báňskou správou je navrhující firma 

kompetentní k zahájení stavby. 

Po vyřešení veškeré nutné byrokracie můţe firma (zřizovatel) přistoupit k pracím 

na zajištění nebo likvidaci starého důlního díla. S ohledem na veškeré přepisy, normy  

a zákony provede zajištění (nebo likvidaci). Po celou dobu „stavby“ je odepřen vstup na 

„stavbu“ všem neoprávněným osobám, přičemţ ve věci vstupu do podzemí (fárání) musí 

přihlíţet firma na projekt schválený SBS. Pokud v projektu není jasně stanoveno, kdo a za 

jakých podmínek můţe do dolu vstupovat, nejsou k tomuto oprávněni ani zaměstnanci 

firmy. V projektu je tedy jasně stanoveno, do jaké hloubky, vzdálenosti jsou pracovníci 

zajišťující firmy oprávněni vstupovat, nebo sestupovat. Tato problematika spadá  

do technologického plánu zajištění. Výsledkem je zajištění (nebo likvidace) provedené 

v plné míře dle schváleného projektu a sjednaných podmínek zadavatele (MŢP). Pověřený 

pracovník MŢP celou stavbu dozoruje a po jejím dokončení kontroluje, zda je vše 

v souladu dle sjednaných podmínek. Tento pracovník je oprávněn i k podání návrhu na 

změnu, pokud nebyly podmínky a náleţitosti projektu dodrţeny (ústní sdělení Uldrych P, 

2011). Ke konečné podobě stavby se vyjadřuje i SBS, aby byly dodrţeny všechny nutné 

normy. SBS schvaluje konečné provedení zajištění nebo likvidaci (Zákon 2). 

Po zajištění SDD je vypracována všemi účastnícími se subjekty závěrečná zpráva, 

která je archivována a je součástí databáze ČGS-Geofondu a MŢP. ČGS-Geofond dále 

uvede ve své databázi, ţe bylo SDD zajištěno. Provedené zajištění se nadále sleduje, 
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nebylo-li úmyslně poškozeno, nebo nedošlo-li k jeho havárii. Na případné opravy zajištění 

nebo celkovou rekonstrukci vyčlení MŢP dané finanční prostředky. 

 

 

Obr. 40 – Grafitové pilíře v dole z 19.století,  unikát svého druhu . (foto Martin Přibil) 

 

 

Obr. 41 – Zajištění formou zazdívky ústí znemoţňuje kontrolu stavu díla. (foto Radim Brom 2002) 
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Obr. 42 – Zmatečné zajišťování důlních děl z rozpočtu MŢP, štola Josef Čelina 2002.  

 

Obr. 43 – Dnešní stav 2010... (foto Martin Přibil) 
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4 Návrhy řešení 

4.1 Otázky nutnosti definitivního zajištění 

Pokud se nebudeme zabývat likvidací uhelných a tedy plynujících dolů, můţeme 

přistoupit k problematice zajišťování starých důlních děl. Je samozřejmé, ţe naším cílem 

není chránit veškerá důlní díla. Nebudeme se tedy zabývat moderními důlními díly z druhé 

poloviny dvacátého století a díly, kde se pouţívaly sloţité dobývací metody, především 

dobývání na zával a dobývání stěnováním v uhelných porubech. Tato moderní důlní díla  

a průzkumná důlní díla z nové doby by nás zajímala pouze v případě, ţe by proráţela důlní 

díla historická a technicky unikátní, nebo by se v nich nacházely důleţité relikty starého 

hornictví. Takovým by mohlo být moderní důlní dílo, které přefáralo stařiny anebo by 

v některé části obsahovalo zřetelné pozůstatky po starém díle. Například jako je tomu ve 

Zlatých Horách, kde moderní dobývání v 80. letech 20. století nafáralo historické důlní 

dílo Modrou štolu z období 17. století. Tím byly objeveny staré dřevěné pumpy, ručně 

raţené chodby mlátkem a ţelízkem, dobývky těţené pomocí sázení ohněm a staré hornické 

značky. V tomto případě by bylo nutné chránit i přístupovou cestu k tomuto technickému 

unikátu, neboť původní ústí starého dolu je dnes jiţ zcela zavaleno a druhý vstup byl 

v devadesátých letech zavezen haldovinou státním podnikem DIAMO. Historické důlní 

dílo Modrá štola, kde se nachází také zajímavé naleziště sekundárních minerálů, především 

linaritu, je dnes přístupné pouze moderním dílem, loţiskovou úpadnicí, která bude 

v nejbliţších letech zlikvidována. Tento příklad je sloţitější, protoţe cesta moderním dílem 

do cenných stařin je dlouhá a dílo má velké rozměry, je tedy náročnější na údrţbu. Toto  

je jeden ze sloţitějších případů. 

Většina důlních děl, které povaţujeme za cenné, se nachází v odlehlých lesních 

oblastech a má různé rozměry. Někdy se jedná o krátkou štolku s menším profilem, jindy 

zase o zajímavou dobývku, která můţe být hluboká i několik desítek metrů. I v krátké 

štolce se můţe stát závaţný úraz, který můţe končit smrtí, především u osob neznalých  

a nezkušených. Je tedy vcelku pochopitelné, ţe by vstup do nich měl být umoţněn pouze 

školeným a zkušeným osobám. Pro ostatní by měl být vstup nadále zapovězen! 

Je ale otázkou, zda k odepření vstupu je nutná totální likvidace díla. Pokud je důlní 

dílo vyloţeně nebezpečné, hrozí u něj přímo propadnutí nadloţí, nebo se nad ním má 
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v budoucnu provádět výstavba, bude jeho zajištění nutno provést ve větší míře, coţ můţe 

znamenat i likvidaci zásypem, nebo zaplavením cemento-popílkovou směsí. Rozhodnutí 

pro takový úkon by měla vydávat osoba oprávněná k takovýmto posudkům, nejlépe  

na základě výzkumu stavu díla, posouzení hornin a dalších faktorů. Bohuţel se tak  

ve většině případů neděje. Ministerstvo ţivotního prostředí nahlíţí na tuto problematiku 

pouze ze strany bezpečnosti občanů a ochrany veřejných zájmů. Nestačí pro zajištění 

bezpečnosti občanů jednoduché oplocení objektu s výstraţnými cedulkami a informačními 

panely? Není situace podobná jako u zabezpečení cizího majetku? Mám li pozemek 

oplocený a zajištěný zámkem, který osoba překoná, dopouští se tak jasného přestupku. 

Často se takováto situace stává, ať uţ za účelem nelegálním nebo jiným, v závěru je osoba 

souzena, neboť si měla být vědoma svého počínání. Majitel pozemku, který si nepřeje, aby 

na něj vstupoval kdokoliv jiný, se nebude v případě častých nevyţádaných návštěv z místa 

stěhovat na jiné místo republiky ani nebude stavět hradby a vysoké valy s vodním 

příkopem. Bude povaţovat za samozřejmé, ţe dopustí-li se někdo nezákonného porušení 

jeho vlastnictví a práv na něj, bude potrestán dle zákona. Jsme občané demokratické země, 

kde by měly platit zákony. Za zajištění SDD odpovídá MŢP, které provádí periodické 

revize, aby předešlo případným problémům s havarovaným nebo poškozeným zajištěním.  

Domnívám se, ţe tyto otázky jsou spojené s mentalitou lidu. Pokud si ten, jenţ  

do důlního díla vstupuje nelegálně, není vědom moţných následků, které jeho počínání 

můţe mít, je to způsobeno neznalostí zákona, všeobecných pravidel občanské společnosti  

a nedostačující informovanosti o této problematice. Jde-li občan do lesa, kam je vstup  

na vlastní nebezpečí, nemůţe přeci tvrdit, ţe mu hrozí přehlédnutí jámy, do které následně 

spadne, nebo štoly, do které „nechtěně“ vstoupí. Stejně tak, pokud prochází v noci, v šeru 

bez řádného osvětlení místy, kde se můţou nacházet neoplocené jámy nebo dobývky,  

je za své počínání zodpovědný. Heslo „Nehoda není náhoda!“, jak tvrdí jedna bezpečnostní 

tabulka v dílně dolu Darkov, vyjadřuje můj postoj k tomuto tématu, ale jsem si vědom,  

ţe stát se můţe ledacos. V tom případě stačí oplocení, které jednoznačně omezuje náhodný 

vstup, nebo pád do důlního díla v době sníţené viditelnosti nebo špatného soustředění 

roztrţitého občana. Kupříkladu do štol se náhodně vstoupit nedá. Je-li dílo oploceno (můţe 

být i ústí štoly) a je-li řádně označeno, mělo by být samozřejmé, aby osoba  

do něj vstupující nesla plnou zodpovědnost za své počínání při vstupu do díla. Proti tomuto 

by nemělo být diskuzí.  
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Zákon chrání především provozovatele důlních děl a to § 39 zákonu č.200/1990 Sb. 

který udává ţe:  

(1) Přestupku se dopustí ten, kdoţ: 

a) neoprávněně vnikne do důlního díla nebo do území, ve kterém  

je vykonávána hornická činnost nebo činnost prováděná hornickým 

způsobem, nebo do poddolovaného území, kam je vstup zakázán, 

b) úmyslně poškodí zařízení slouţící k vyuţívání nerostného bohatství nebo  

k provádění činnosti vykonávané hornickým způsobem, včetně důlně 

měřičských signálů, značek a ochrany znaků a jiných měřičských zařízení, 

jakoţ i značek upozorňujících na zákaz vstupu, 

c) neoprávněně odvede povrchovou, podzemní nebo jinou vodu do důlních 

vod nebo důlních děl anebo úmyslně poškodí zařízení pro odvádění důlních 

vod. 

 

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uloţit pokutu do 15 000 Kč. 

 

Další vyhlášky jsou opět koncipovány především pro činné doly. U starých nebo 

neprovozovaných důlních děl je přikázáno dílo zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob 

a vyznačit toto výstraţnými cedulkami. Jak je v bodě (6), § 4 vyhlášky č.22/1989 Sb. 

Českého báňského úřadu: „Vstup do důlních děl označených zákazem vstupu 

(bezpečnostní tabulkou, laťovým kříţem apod.) nebo znepřístupněných je zakázán.“. 

Zákony platí pro všechny stejně bez výjimky. Tak jako je jízda pod vlivem omamných  

a psychotropních látek za volantem obecně povaţována za přestupek a od určité míry 

trestný čin, za který nese zodpovědnost ten, kdo se takové nepřístojnosti dopustil, tak i ten 

kdoţ nelegálně vstupuje do důlních děl, musí si být vědom své plné zodpovědnosti. 

Neznalost zákona neomlouvá. 

Co se týče dětí, je to podobné jako v bodech výše. Zde je pouze změna, ţe právně 

odpovědný je především rodič. Fráze, které staví stará důlní díla do stínu, jako například 

to, ţe děti přece zákon neznají, jsou zcela absurdní. Pokud občan dopustí aby se jeho 

zákona neznalé dítě samovolně pohybovalo po lese nebo v místech, kde hrozí nebezpečí  

je opět zodpovědný on sám. Jsou to jednoduché záleţitosti zaloţené na základních 

myšlenkách zdravého rozumu a schopnosti ţít v soudobé lidské společnosti, řídící  

se pravidly a zákony. Tyto polemiky kolem dostatečnosti oplocení nebo mříţí, zdí  
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či konečných zásypů by se přeci nakonec daly aplikovat i na samotné skalní stěny, kaňony, 

horské strţe nebo i stromy, na kterých si děti mohou způsobit úraz. 

Je tedy definitivní zajištění ve smyslu úplné likvidace vţdy nutné? Jsou vůbec 

nutné mříţe, kolejnicové překlady a povaly z armovaného betonu? Nestačí dostatečné 

oplocení či ohrazení s výstraţnými tabulkami odvolávajícími se na zákony?  

4.2 Řešení změnou legislativy a procesů hodnocení 

4.2.1 Změna myšlení 

Pokud chceme, aby nedocházelo k dalším ztrátám cenných hodnot, musí naše 

myšlení sdílet i státní instituce a širší veřejnost. Popularizace tohoto tématu rozumnou 

cestu můţe být stěţejním hybatelem nutných změn. Je to velice podobné jako s otázkou 

ekologie a environmentálních postojů, které dnes značně ovlivňují myšlení především 

mladších generací. S tímto také staré hornictví souvisí, protoţe mezi milovníky 

ekologických tezí je odsouzeno jakoţto nesmazatelná křivda planetě Zemi. Je třeba zavést 

jiné myšlenky a odbourat některé nevhodné a nepochopitelně reprodukované mediální 

fráze, které pocházejí z úst a per samozvaných odborníků na toto téma. Vţdyť hornictví 

dalo základ pro svět, v jakém dnes ţijeme. Vyspělé technologie by neexistovaly, kdyby 

nebylo rozvoje hornictví, hutnictví a následných vědních disciplín, nutných pro rozvoj 

vědy a techniky (Majer 1984). Dnešní moderní člověk by si měl být vědom těchto 

souvislostí z dějin lidstva. Samozřejmě je nutné stále přihlíţet na přírodu. Vţdyť hornictví 

s přírodou bylo, je a bude vţdy úzce spojeno. Příroda je mnohdy silná a schopna 

samovolného vyrovnání se sloţitými zásahy do její zemské kůry. Toho si můţeme 

všimnout na mnoha místech našeho státu. I z původně nevábné krajiny, kterou musela 

v době těţby mnohá území být jsou dnes úţasné a mnohdy velmi cenné biotopy, které 

vznikly právě na bází lidské činnosti. Příroda umí sanovat plochy bývalých těţeb sama. 

Proto není nutné staleté haldy označovat za negativní faktory v krajině a následně  

je bagrovat a odváţet na organizované deponie. Často při těchto sanačních akcích dojde  

ke stavbě zbytečných komunikací a likvidaci lesních porostů v místech, kde uţ dlouhá 

staletí o minulých zásazích do kůry zemské není ţádných památek. Člověk do dnešního 

světa patří a můţeme se domnívat, ţe mu plnou silou vládne. Nemůţeme se stavět k naší 

minulosti jako k chybám a proto se ji snaţit měnit a mazat. 
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Obr. 44 – Cenné památky naší historie jimţ hrozí likvidace . (foto Martin Přibil) 

 

 

Obr. 45 – Cenné technické památky naší historie jimţ hrozí likvidace . (foto Martin Přibil) 
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Obr. 46 – Stařiny nafárané moderním dílem z 80. let 20. století . (foto Martin Přibil) 

 

 

Obr. 47 – Stařina z přelomu 19. a 20. století nafáraná moderním dílem . (foto Martin Přibil) 
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Obr. 48 – Relikty díla z 18. století, přefáraného moderním důlním dílem . (foto Martin Přibil) 

4.2.2 Rozvoj školství a státního sektoru - vzdělávání 

Předchozí myšlenky bych si dovolil rozvinout v této podkapitole. Po konzultaci 

s předními odborníky na téma montánní historie a archeologie jsem dospěl názoru,  

ţe jednou z chyb je nedostatečné vzdělaní ve věci montánní historie u osob, působících  

ve státním sektoru a školství. Je škoda, ţe zrovna pracovníci Odboru ochrany horninového  

a půdního prostředí a oddělení geologie ţivotního prostředí MŢP nemají mnohdy 

minimální znalosti v oblasti památkové péče a montánní archeologie. Jejich přístup by byl 

určitě citlivější neţ je dnes. Podobná situace je i v Národním památkovém ústavu a Státní 

báňské správě. Ačkoliv jsou technické památky dnes v oblibě, odborníci a specialisti 

v tomto oboru stále chybějí na mnoha místech. Bohuţel je to způsobeno absencí 

specializovaného oboru výuky zaměřeného na technické a především montánní památky. 

Ačkoliv je moţné v naší republice studovat podobné obory na dvou vysokých školách, 

absolventi montánní problematice nerozumí do takové míry, aby bylo moţné provádět 

změny a prosadit nové postupy v památkové péči nebo legislativě spojené s hornictvím. 

Předmět montánní archeologie je vyučován především na školách zaměřených  

na archeologii. Tento důleţitý předmět by byl vhodný pro posluchače vybraných oborů 



Karol Šmehil: Důlní díla a jejich projevy jako kulturní památky 

2011 78 

Vysoké školy báňské-TU Ostrava a Filosofické fakulty Ostravské univerzity. Inspirací by 

mohla být situace v Německé spolkové republice. Na Technische Universität 

Bergakademie Freiberg in Sachsen bylo zřízeno oddělení Industriearchäologie (industriální 

archeologie), specializované pro montánní archeologii, které v mnoha případech zasahuje 

do dění kolem starých důlních děl. Studenti mají moţnost podílet se na výzkumu  

i záchranných pracích (ústní sdělení Hrubý P, 2011). Oproti tomu absolventi českých 

vysokých škol se nepodíleli ani na jedné záchranné akci či popularizaci montánních 

památek. Vysoká škola báňská by při oboru Geovědní a montánní turizmus mohla 

připravovat ony chybějící odborníky, určené nejen pro turistický ruch, ale i pro instituce 

jako je NPU, MŢP, NTM, SBS a odbory Krajských úřadů. Pokud bude moţné v budoucnu 

obsazovat do funkcí státní správy absolventy zaměřené i na ochranu industriálního  

a montánního dědictví, bude záchrana a ochrana technických památek montánního 

charakteru mnohem reálnější. 

4.2.3 Změny ve způsobu a procesu zajišťování SDD 

Současný způsob řešení problémů se starými důlními díly není dle našeho shrnutí 

zcela ideální. Je otázkou, zda pouhá popularizace tématu stačí ke změně legislativy, nebo 

je nutné přímé podání návrhů k novelizacím zákonů. Je otázkou, zda návrhy běţných 

občanů mohou dostát realizace, anebo je nezbytné, aby návrhy podávaly instituce 

odpovídající specializaci Národního památkovému ústavu nebo Národního technického 

muzea.  

Prvním bodem, kterým bych naznačil důvody nutných změn je fakt, ţe zajišťování 

a likvidace důlních děl není laciná záleţitost a ročně spotřebovává značné finanční 

prostředky. Z tohoto důvodu by jistá změna mohla státnímu rozpočtu přinést značné 

úspory. Bylo by vhodné provést analýzu jiţ provedených a kontrolovaných zajištění, zjistit 

efektivitu a jejich nákladnost. Vytvořit srovnání, ze kterých by bylo moţné stanovit místa, 

kde by bylo moţné ušetřit změnou stanovených postupů zajišťování. Nejnákladnější druh 

zajištění je především úplná likvidace. Zásypový materiál se zajisté nakupuje vcelku levně, 

ale je pravděpodobné, ţe firmy si za jeho obstarání, transport a aplikaci účtují neúměrně 

vysoké částky. Bylo by vhodné přesně definovat kdy, kde a při kterých situacích  

je zajištění formou zásypu nutné. Ku příkladu likvidovaná jáma dolu Záluţné II. nebyla 

v havarijním stavu, nebo alespoň nevykazovala geotechnický stav takový, aby musela být 
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akutně zasypána. Známe mnoho zajištěných jam a šachet, které měli podobný nebo  

i nebezpečnější charakter jako jáma v Záluţné. Jáma Záluţné II. byla viditelná, byla 

oplocená a přesto byla zasypána. Pro srovnání uvádím jámu Cumberk v revíru Švařec, 

která byla zajištěna pouze mříţí s kontrolními dvířky. Tato šachta se nachází 

v nepřehledném svahu a je hluboká cca 60 metrů. Tedy obdobná jáma byla zajištěna 

mnohem levnějším a citlivějším způsobem. Bylo by tedy vhodné vypracovat pro firmy, 

které návrhy na zajištění podávají, určitý druh směrnic a modelových řešení, podle kterých 

by se firmy při tvorbě projektů povinně řídily. Tím by byla zajištěna jednotnost 

zajišťovacích prvků. 

Podobně je tomu u způsobu zajištění štol. Ne vţdy mívaly ústí štol zděné kamenné 

portály. Mnohdy byly štoly zaraţeny ve skalním masivu a měly tak pouze skalní portál. 

Pokud by se tedy zajišťovala štola tohoto charakteru, bylo by vhodné, aby byla vsazena 

pouze ţelezná mříţ ukotvená do skalních stěn místo nákladných zděných portálů. Pokut 

geotechnické podmínky neumoţňují pouţití pouze kotvených mříţí mohlo by být 

přistoupeno k zděným portálům. Tyto stavby by měly být provedeny z místních materiálů, 

neboť i v historii se vyuţívaly dostupné stavební materiály, především kámen. Zajišťuje-li 

se břidlicová lokalita, nechť je tedy portál vystavěn z břidlic, které se skoro ve všech 

případech nacházejí na blízkých odvalech. Pokud je nutné provést zajištění mohutnějším 

způsobem, v situacích, kdy je ústí štol a jam v špatném stavu, nepovaţuji za problém 

pouţít jako stavební materiál beton. Některé pohledové betony nevypadají zle a jsou 

mnohdy vhodnější něţ imitace kamenných materiálů. 

Jak jiţ bylo uvedeno v předešlých kapitolách, technické provedení a míru 

dostatečnosti projektu hodnotí Státní báňská správa a z hlediska ekonomické náročnosti 

pověřený odbor MŢP. Protoţe se mezi pracovníky odboru ochrany horninového a půdního 

prostředí a oddělení geologie ţivotního prostředí MŢP nenachází odborník, který by jiţ při 

oznámení hodnotil geotechnický stav díla, není moţné aby poskytl firmám moţný návrh 

řešení, dle kterého by se mohly řídit. Tím je způsobena nemoţnost objektivních  

a standardních řešení, které by práce zlevnily a zefektivnily. 

4.2.4 Pravomoc a povinnosti firem provádějících zajištění SDD 

Stavební zákon udává povinnost před kaţdou větší stavbou provádět archeologický 

průzkum, který je financován ze strany zřizovatele (investora). Tím je poměrně dobře 
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zajištěna dokumentace nebo nutná záchrana archeologických památek. Bohuţel v případě 

zajišťování SDD není moţné aplikovat stavební zákon. Práce při zajišťování starých 

důlních děl se řídí především horním zákonem č. 44/1988 Sb. Tím je znemoţněn základní 

archeologický průzkum a způsobena ztráta cenných montánně-archeologických artefaktů a 

reliktů starého hornictví, protoţe horní zákon na tyto záleţitosti nepomýšlí. Často jsou 

nejstarší a nejcennější pozůstatky skryty v blízkém okolí novějších důlních děl, které jsou 

cílem zajištění. Těţká technika, která je mnohdy potřebná pro výkopové práce můţe 

poslední archeologické stopy zcela zničit. Bylo by vhodné, aby při zajišťování SDD 

vznikala minimálně ohlašovací povinnost. Archeologové by měli moţnost lokalitu alespoň 

zdokumentovat (fotodokumentace, zaměření). Pokud budeme odváţnější, můţeme  

se domnívat, ţe zcela nejvhodnější by byl při zajišťování SDD komplexní archeologický 

průzkum. Ten by však musel být předem navrhnut v takové míře, aby byl akceptovatelný 

zřizovatelem i investorem zajišťovacích prací. Kupříkladu by nemělo smysl provádět 

vykopávky v okolí štoly ze 40. let 20. století, kde evidentně v minulosti starší těţba 

neprobíhala a zajištění by bylo provedeno pouze vsazením ocelové mříţe do skalního ústí 

štoly. Připomínám opět nutnost zamyšlení nad nutností definitivního nebo komplikovaného 

zajištění. V případech, kdy by se lokalita pouze oplocovala, nebo ohrazovala hrazením by 

otázky nutného archeologického průzkumu ztrácely na významu. 

Podobné otázky naskýtá pojetí ze strany ochrany létajících savců a reliktů starého 

hornictví či přírodních památek v podobě významných geologických úkazů. Bylo  

by nadmíru vhodné aby při kaţdém definitivním zajištění byl proveden archeologický 

průzkum, průzkum podzemních prostor, který by musela provádět HZBS aby stanovila 

geotechnický stav celého díla, moţný počet a výskyt zákonem chráněných ţivočichů 

kulturně-historickou hodnotu díla. Takovýto průzkum není aplikovatelný na všechna 

zajišťovaná důlní díla, proto navrhuji aby byl prováděn výhradně u SDD, kterým  

by hrozila konečná likvidace, a to ve formě zásypu hlavních důlních děl, odstřelu ústí nebo 

zaplavení podzemních prostor cemento-popílkovou směsí. Průzkum by byl hrazen 

zajišťující firmou nebo pověřeným odborem MŢP.  

Pro takto koncipovaný postup by bylo nutné vyškolit vhodné zaměstnance, kteří by 

se zabývali podobnými posudky. Je otázané, zda by odborné pracovníky mělo poskytovat 

MŢP nebo HZBS. Při kaţdém profárání starého důlního díla je nutné oslovit HZBS, která 

je k tomuto úkonu oprávněná. Její výkon je nutné uhradit. Pokud by se jednalo o likvidaci 
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starého důlního díla, mohla by být posudková a dokumentační akce hrazena z rozpočtu 

MŢP, neboť zájem o zajištění či likvidaci SDD pochází především ze strany státu. Firmy 

vykonávající zajištění jsou pouze dodavateli a jejich cílem je zisk. Proto by nebylo vhodné 

firmy zatěţovat dalšími náklady ze kterých by musely hradit průzkumné práce. 

4.2.5 Odborná způsobilost pracovníků 

Varianta, ve které je zahrnuta práce Báňské záchranné sluţby, jenţ by i nadále byla 

jediná oprávněná vstupovat do starých důlních děl za účelem posouzení stavu a obsahu 

důlních děl, počítá s nutnou odborností jejich pracovníků. Mezi pracovníky by měli být 

přítomni specializovaní odborníci. Zda by veškerou způsobilost mohl splňovat jednotlivec 

je sporné. Minimálně by však měl být způsobilý k vydávání základních zpráv  

o geotechnickém stavu díla, posoudit kulturně-historický stav a výskyt zákonem 

chráněných ţivočichů, přičemţ do jeho výbavy by patřila i schopnost pořízení kvalitní 

fotodokumentace. Takovýto pracovník by nemusel být ani absolventem specializovaného 

oboru, který by všechny specializace zahrnoval. Nutné vědomosti by měl moţnost získat 

formou školení. Pracovník by tak absolvoval základní školení, která by byla ověřená 

zkouškou. Specializace by mohl poskytovat Národní památkový ústav, Vysoká Škola 

báňská-TU Ostrava nebo některé akreditované spolky.  

Druhá varianta, která by mohla být reálnější je opačný přístup k věci. Tedy školení 

odborníků na technické památky, ochránu přírody atd. Pokud by bylo nutné (viz likvidace 

dle mého návrhu), pak povolat odborníky, který by komplexně posoudili stav díla. Byli  

by povoláni členové HZBS, kteří by odborníky doprovázeli ve starých důlních dílech. 

Stejně tak jako v předchozí variantě by pracovníci posuzující komplexní stav SDD byli 

vyškoleni ve věcech báňských, především v problematice fungování HZBS v případech 

vstupu do starých důlních děl. Pracovníci ať uţ památkového úřadu nebo muzejních 

institucí by tak byli oprávněni v doprovodu HZBS vstupovat do SDD. Varianta kde  

by pracovníci mohli vstupovat do starých důlních děl nezávisle na HZBS se jeví jako 

velice náročná, proto ji neuvádím. 

 

Je otázkou do jaké míry je nutné, aby do starých důlních děl mohli vstupovat pouze 

pracovníci HZBS. Tito jsou vycvičeni nejen pro zvládání a řešení krizových situací, jako 

jsou poţáry porubů, záchrana a transport zraněných osob, ale i pro speciální činnosti   
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v provozu důlních děl činných. Kdyby bylo moţné stanovit, jaké vědomosti by měli mít 

osoby, které by mohly vstupovat do opuštěných starých důlních děl (podrobnosti by byly 

upraveny předpisem), bylo by moţné je z takového obsahu proškolovat a udělovat jim 

oprávnění, pouze pro tyto nejnutnější úkony. Cílem kvalifikovaných osob oprávněných pro 

vsup do starých důlních děl by byla především cílevědomá dokumentace podzemních 

prostor. Tak by mohly být vytvořeny specifické poţadavky na tyto osoby. Například: 

základy bezpečnosti při pohybu ve starých důlních dílech, měření vzdušnin  

a vyhodnocování situací spojených se stabilitou starých důlních děl, povinná  

výbava a vědomosti. Osoby, které by byly členy veřejně prospěšných sdruţení zaměřených 

na dějiny hornictví a montánní archeologii by měli moţnost podstoupit placená školení  

a sloţit zkoušky, jejichţ úspěšné absolvování by je opravňovaly pro vstup do důlních děl. 

Toto je pouze můj návrh, je evidentní, ţe celý proces školení a přezkušování je  

sloţitý a sám nejsem kompetentní posuzovat moţnosti vydávání takovýchto oprávnění. 

Osoby které by úspěšně sloţily zkoušku by musely docházet na povinná přezkoušení, která 

by si hradily. Další opatření by se mohly týkat povinného ohlašování na dotyčná pracoviště 

HZBS a odhlašování z prováděného průzkumu v podzemí, nebo povinné výbavy osob 

vstupujících do starých důlních děl. Navrhuji, aby osoby náleţitě proškolené  

a akreditované vstupovali do SDD na vlastní nebezpečí. Neboť sami mají zájem na vstupu 

do starých důlních děl, která jsou obecně povaţována za nebezpečná. 

Tímto způsobem by vznikla reálná moţnost zabývat se historickými důlními díly 

v legální podobě. Alespoň pro odbornou veřejnost, kterou můţou být členové různých 

spolků, by se dostalo satisfakce, neboť adrenalinoví sportovci a neukáznění návštěvníci 

starých důlních děl svou medializací na veřejných webových stránkách znemoţňují  

a pošpiňují práci montánních nadšenců. Tito jsou jedinými stávajícími funkčními prvky ve 

věci záchrany našeho kulturního, montánně-historického dědictví. Bohuţel, pokud nedojde 

ke změně legislativy a přístupu státní správy, budou nadále pouze neoprávněnými 

osobami, které se opakovaně dopouštějí přestupků, byť za dobrou věc. 

4.2.6 Správná interpretace zákonů a jejich změna 

Jak jiţ bylo v textu uvedeno, interpretace zákonů podle kterých běţí zajišťování 

SDD jsou sporná. Především se jedná o ustanovení § 35, zák č. 44/1988 Sb. „Starým 

důlním dílem se podle tohoto zákona rozumí důlní dílo v podzemí, které je opuštěno a jehoţ 
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původní provozovatel ani jeho právní nástupce neexistuje nebo není znám.“ Současná 

praxe si vykládá toto ustanovení jako by zde byla místo spojky „ani“ spojka „nebo“. Aby 

zákon vyhovoval současné praxi, musel by článek znít takto: „Starým důlním dílem  

se podle tohoto zákona rozumí důlní dílo v podzemí, které je opuštěno a jehoţ původní 

provozovatel nebo jeho právní nástupce neexistují nebo nejsou známy nebo právní závazky 

původního provozovatele přešly na stát či jeho organizační sloţku.“ 

Pro článek 5 § 35 je třeba jiné formulace nebo přesnější metodiky vyhodnocení 

ohroţení „obecně chráněného zájmu“ tak aby se ve vágně definovaném „obecném zájmu“ 

neprováděli nadbytečné zabezpečovací práce. 

Podobně je třeba změnit další článek,  § 35, čl. 6: „Ministerstvo ţivotního prostředí 

České republiky zajišťuje v nezbytně nutném rozsahu likvidaci starých důlních děl 

uvedených v odstavcích 1 a 2, pokud existence takových děl brání dalšímu rozvoji území  

a je v souladu s územním plánem velkého územního celku. V ostatních případech o tom, 

zda tato skutečnost nastala, rozhodne Ministerstvo ţivotního prostředí České republiky  

v dohodě s Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem průmyslu  

a obchodu České republiky.“ doplnit klauzulí (téţ by platila i pro článek 5), ţe při 

zabezpečování SDD je třeba brát na zřetel na jejich kulturní, historickou, krajinotvornou  

či jinou uţitnou hodnotu a jako další povinný subjekt zde jmenovat Národní památkový 

ústav či jinou instituci schopnou se touto problematikou zabývat. Uţitnou hodnotou 

rozumím jiné vyuţití důlního díla které nastalo například v případě štoly Josef u Čeliny, 

která byla nesmyslně zlikvidována z rozpočtu MŢP aby byla následně opět za státní peníze 

(ČVÚT) otevřena(viz obr 41, 42, 43).  

Dalším důvodem k okamţité ochraně VŠECH důlních děl a vrtů jsou probíhající 

studie na vyuţití energetického potenciálu důlních vod v oblastech bývalé těţební činnosti 

ČR z projektu 2A-2TP1/055 programu „Trvalá prosperita“, který vyčíslil teoretickou 

hodnotu 502,66 GWh roční dynamické zásoby tepla v důlních vodách v oblastech bývalé 

těţební činnosti (ISVAV 2011). 
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5 Závěr 

Z mé práce vyplývá, ţe dnešní zřízení, legislativa a její interpetace záchraně  

a ochraně montánních, podzemních památek z větší části nepřeje. Horní zákon 

koncipovaný především pro soudobou problematiku těţeb a následných sanací 

průmyslových zátěţí nepřeje změnám, které by postoj ke starým důlním dílům zlepšily. 

Velkou roli zde hraje lidský faktor a interpretace zákonů, která je mnohdy chybná a úhel 

pohledu zodpovědných pracovníků, kteří v důlních dílech nerozeznávají určité kulturně-

historicko-technické kvality. Dalším negativním faktorem je setrvačnost a tlak zájmů 

důlně-stavebních firem provádějící zabezpečení či likvidace SDD. 

Malá informovanost a nezájem veřejnosti o problematiku technických a především 

montánních památek stěţuje moţné změny a realizace návrhů, které by dopomohly změnit 

stávající sloţitou legislativu. Nedostatek akreditovaných odborníků ponechává montánní 

památky v ústraní a ty jsou dnešními environmentálně smýšlejícími generacemi 

odsuzovány k nekontrolované likvidaci.  

Likvidace nebo chceme-li zajištění starých důlních děl se v naší zemi děje 

z podnětu státu a jeho zákonů. Ministerstvo ţivotního prostředí ani Státní báňská správa  

se nezabývá moţnou kulturně-historickou hodnotou a instituce pověřená touto doménou, 

Národní památkový ústav, nemá specializované pracovníky, neboť naše školství není  

na problematiku montánních památek vhodně zaměřeno. 

Moţné změny, které by situaci mohly změnit, jsou reálné především v procesu  

a způsobu hodnocení a zajišťování historických důlních děl a reliktů starého hornictví, 

která jsou zákonem nazvána jako „Stará důlní díla“. V této doméně Ministerstva ţivotního 

prostředí shledávám nejvíce nejasností a prvků vyţadujících legislativní změny, především 

článků 1, 5 a 6 paragrafu 35 horního zákona č. 44/1988 Sb. 

Jedno z hlavních řešení by mělo být vhodné zhodnocení stavu a případných hodnot, 

které staré důlní dílo můţe mít. V případě neodvratné nutnosti, kdy dané dílo přímo 

ohroţuje okolí, znemoţňuje rozvoj území a musí být zlikvidováno, navrhuji aby byl 

proveden archeologický průzkum jeho bezprostředního okolí, dovoluje-li to stav díla, aby 

bylo profáráno a prohlédnuto odborníky, kteří by posoudili jeho geotechnický, kulturně-

historický a environmentální stav, jehoţ výsledkem by byla zpráva schvalující nebo 

vetující úplnou likvidaci s moţným doporučením pro další postup. 
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U důlních děl kde by neexistovala přímo ohroţující situace (akutní moţnost havárie 

jámy nebo štoly jejíţ následkem by bylo těţké statické narušení okolí atd.) by zajištění 

probíhalo formou vybudování dostačujícího oplocení nebo ohrazení s výstraţnými 

tabulkami. Vstup do zajištěných důlních děl by byl na vlastní nebezpečí. Sankce za vstup 

by byly zrušeny. 

Jako moţné řešení se naskytuje legalizace vstupu do podzemí starých důlních děl 

pro spolky zaměřené na montánní historii, montanistiku, ochranu ţivotního prostředí  

a sčítání létajících savců, kteří by se museli zúčastnit speciálních školení ověřených 

závěrečnou zkouškou. Po získání omezené kvalifikace by mohli do důlních děl vstupovat, 

přičemţ by tak činili na vlastní nebezpečí. 
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