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Anotace 

Práce se zabývá historií těžby černého uhlí v ostravsko-karvinském revíru 

od jejího počátku až do dnešní doby. Zpracována je geologie české části 

hornoslezské pánve. Popsány jsou ostravské a karvinské souvrství a jejich vrstvy. 

Další část se věnuje činným uhelným dolům oblasti, konkrétně Důl Karviná, Důl 

Darkov, Důl ČSM a Důl Paskov. Poslední bod je zaměřen na negativní dopady 

hornické činnosti na krajinu a možnosti rekultivace.  

 

Klíčová slova: Hornoslezská pánev, Ostravsko-karvinský revír, černé uhlí, 

historie těžby 

 

Summary 

My thesis deals with the coal mining of hard coal in Ostravsko-Karvinský 

coal district from its beginning until these days. The geology of the Czech part of 

the Upper silesian basin has been worked out. Ostravské and Karvinské stratums 

and its layers have been described. Other part deals with active coal mines 

especially Mine Karviná, Mine Darkov, Mine ČMS and Mine Paskov. The last topic 

is focused on the negative impact of the mining activity to the landscape and 

restoration possibilities. 

 

Keywords: Upper silesian basin, Ostravsko-Karvinský coal district, hard coal, 

history of mining 
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Seznam použitých zkratek 

cca.  cirka 

cm
3
   centimetr krychlový 

ČHP    Česká hornoslezská pánev 

ČR      Česká republika 

ČSA    (Důl) Československé armády 

ČSM    (Důl) Československého svazu mládeže 

km  kilometr 

m  metr 

mil.   milión  

mm  milimetr 

OKD    Ostravsko – karvinské doly 

OKR    Ostravsko – karvinský revír 

r.   rok 

t  tuna 

VŠB-TUO Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
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1 ÚVOD, CÍL PRÁCE 

Bakalářská práce je zaměřena na popis ostravsko-karvinského revíru 

z pohledu těžby černého uhlí. Tento kaustobiolit přitahoval pozornost člověka již 

v dávných dobách. Dokládají to archeologické nálezy na vrcholu Landek 

v Ostravě, kde uhelné sloje vycházely na povrch. Zájem o těžbu této suroviny 

nastal s rostoucí potřebou paliva, díky rozvoji průmyslu v druhé polovině 18. 

století. Avšak až po založení Vítkovických železáren a výstavbě Severní dráhy 

Ferdinandovi se započalo s masovou těžbou. Industrializace oblasti poskytla nové 

pracovní příležitosti lidem z širokého okolí, což zapříčinilo rozrůstání měst. 

 Úvod je zaměřen na stručnou geologickou charakteristiku daného území. 

V dalším bodě je popsána bohatá historie dodnes stále činných černouhelných 

dolů, posledních v České republice. Všechny zmíněné doly jsem osobně navštívila 

a pořídila aktuální fotografie. Závěrečná část práce je věnována dopadům 

hlubinné těžby na životní prostředí a celkový krajinný ráz OKR.   
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2 GEOLOGICKÁ STAVBA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

2.1 Obecná charakteristika 

 Geologické postavení české republiky patří z hlediska regionálního do dvou 

velkých částí, které mají velice rozdílnou geologickou minulost. Větší část spadá 

do celku nazvaného Český masiv a ten zabírá na území České republiky celé 

Čechy a velkou část Moravy i Slezska (Chlupáč et al. 2002). Tato jednotka 

pokračuje dále a rozprostírá se na území okolních států Polska, Německa a 

Rakouska. Český masiv se považuje za zbytek horstva vzniklého variským 

(hercynským) vrásněním, které probíhalo hlavně před 380-300 miliony let což 

spadá do období devonu a karbonu (Mísař 1983). Tyto horotvorné pochody nebyly 

jediné, co ovlivnili geologickou podobu Českého masivu, ale právě hercynské 

pochody mu daly takřka finální podobu. Dnešní podoba masivu je rozdělena do 

pěti oblastí a ty se nazývají: moldanubikum, bohemikum, lugikum, 

saxothuringikum a moravosilezikum (obr. 1). Právě poslední jmenovaná oblast je 

pro tuto bakalářskou práci nejdůležitější z důvodu rozložení hornomoravské pánve 

v této části Českého masivu. 
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Obr. 1:  Základní regionálně - geologické rozdělení variské stavby Českého masivu 

(Chlupáč et al. 2002) 

 

Moravosilezikum - česky moravskoslezská oblast je nejvýchodnější část 

Českého masívu, která má více než zajímavé postavení v rámci regionálně 

geologickém rozdělení České republiky. Jeho západní hranice je tvořena stykem s 

téměř veškerými oblastmi Českého masivu vyjma oblasti saxothuringika. Oproti 

tomu východní hranice pomalu přechází do podloží do geologicky velmi rozdílného 

celku Vnějších Západních Karpat a to přesněji do jejich čelní předhlubně a 

flyšového pásma. Moravosileziskum je dále pak rozděleno do tří celků, jehož 

nejstarší část se nazývá brunovistulikum. Další dva celky jsou výsledkem přeměny 

již zmíněného brunovistulika a jsou označovány jako moravikum a silezikum 

(Mísař 1983, Chlupáč et al., 2002). 

Brunovistulikum je označení pro komplex různorodých hornin ve kterém 

převládají různé druhy magmatických hornin počínaje od granitů přes bazické a 

ultrabazické členy až k vzácnějším metamorfovaným vulkanitům (Chlupáč et al. 

2002). Dříve jeho označení nebylo pro celou oblast, jak jej známe dnes, ale tento 
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celek se dělil na dvě části. Západní část nesla označení brunnie a její 

severovýchodní pokračování v oblasti podloží hornomoravské pánve se nazývalo 

vistulikum. V dnešní době tento se celek nějak nerozděluje a nese označení obou 

částí známé jako brunovistulikum (Mísař 1983). Na území České republiky 

vystupuje na povrch v několika místech např. v brněnském masivu, dýjském 

masivu, v jádru svratecké klenby a také okolí Olomouce ovšem zde pouze 

v malých výskytech. Z hlubinných vrtů je prokázáno, že tvoří podloží mladších 

uloženin nejen u nás, ale i na polské straně hornoslezské pánve. Díky novým 

geofyzikálním výzkumům se usuzuje, že pokračuje dál pod Vnějšími Karpaty, až 

k okolí bradlového pásma v Pováží (Chlupáč et al., 2002).  

Silezikum náleží severní části moravosilezika. Jeho hranice na západu je 

vymezená ramzovským a nýznerovským nasunutím, jenž oddělují lugikum od 

silezika. Za opačnou východní hranici tohoto celku je považována hranice mezi 

Nízkým a Hrubým Jeseníkem. Jižní vymezení je tvořeno systémem zlomů, ty tvoří 

hranici s níže položenou jednotkou moravika. Jednotka silezika je charakteristická 

intenzivní deformací a regionální metamorfózou variského stáří (Mísař 1983). 

Moravikum je jednotkou vyplňující jihovýchodní část Českého masivu a má své 

vymezení přibližně v okolí Svojanova odkud pokračuje až do sousedního 

Rakouska. Zde převládají krystalinické celky sousedící s moldanubickou 

jednotkou, které jsou nasunuty na brunovistulikum i jeho obal (Chlupáč et al., 

2002). 
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Obr. 2:  Přehledná geologická mapa jednotek moravskoslezské pánve  

(Dopita et al. 1997) 

 

Hornoslezská pánev (obr. 2) je označení pro přibližně trojúhelníkový 

sedimetační prostor, který je řazen k paralicko – limnickým pánvím. Začíná 

v České republice a směrem na sever dál pokračuje na Polské území (Chlupáč et 

al., 2002). Celková rozloha hornoslezské pánve je přibližně 7000 km2 a většina se 

rozprostírá na Polské straně. Velikost České části hornoslezské pánve má rozlohu 

pouze 1600 km2 a dělí se dále na dvě jednotky (Mísař 1983). Severní část dostala 

označení ostravsko-karvinská a druhá, která je jižněji umístěna se nazývá 

podbeskydská část. 

Geologické podloží je tvořeno brunovistulikem, které pokrývají převážně 

devonské a spodnokarbonské. Výplň této jednotky se pak skládá z klastických 

svrchnokarbonských sedimentů a slojemi černého uhlí. Jednotky svrchního 

karbonu jsou statigraficky rozděleny do dvou souvrství označených jako ostravské 

a karvinské souvrství. Tyto jednotky sou dále překryty vrstvami neogenních 

sedimentů karpatské předhlubně, proto je jejich výzkum možný jen pomocí 

hlubinných vrtů (Chlupáč et al. 2002). 
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Obr. 3:  Odkrytá geologická mapa ČHP (Martinec 2005) 

2.2 Ostravské souvrství 

 Ostravské souvrství spadá do spodního namuru a představuje uloženiny 

střídavého kontinentálního a mořského režimu usazené po hlavní fázi variského 

vrásnění neboli paralickou uhlonosnou molasu. Jeho maximální mocnost může být 

až 3,2 km. Stáří Ostravského souvrství můžeme určit nálezy fauny, která je 

poměrně bohatá. Fauna ostravského souvrství zahrnuje okolo 220 druhů. 

Převládají zde mlži (přes 90 druhů), jako další řadíme plže, ramenonožce, trilobity, 

ostrakody, hlavonožce a další. Také jsou významné nálezy flóry, kde největší 

zastoupení uhlonosné flóry představují plavuně (Lepidodendron), přesličky 

(Mesocalamites, Sphenophyllum) a v menší míře kapradiny (Lyginopteris).  
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Spodnonamurské stáří dokazuje kapradina Sphenopteris adianopteris a zástupci 

rodu Lyginopteris. 

Ostravské vrstvy se dělí na čtyři litostratigrafické jednotky a to na vrstvy 

porubské, jaklovecké, hrušovské (svrchní a spodní) a petřkovické (Chlupáč 2002, 

Dopita et al. 1997, Martinec et al. 2005). 

 Za nejstarší jednotku ostravského souvrství považujeme vrstvy Petřkovické, 

které jsou nazvány podle obce Petřkovice. Spodní hranice petřkovických vrstev 

nelze vždy přesně určit i kdy vytyčení této hranice je dosti důležité z praktického 

hlediska, jelikož jde o rozlišení sledů neuhlonosných od uhlonosných. Nálezy flóry 

řadí Petřkovické vrstvy do spodního namuru. V ostravské části jsou tyto vrstvy 

mocné až 760 m, směrem k východu a jihu jejich mocnost klesá až na 400 m na 

Karvinsku a Těšínsku a 200 - 300 m na Frenštátsku. Nejnižší část petřkovických 

vrstev je na většině území české hornoslezské pánve tvořena velkými komplexy 

pískovců, které ostře nasedají na jílovce a prachovce. Svrchní hranici vymezuje 

hlavní ostravský brousek, což je typ horniny, která svým vzhledem, petrografickým 

složením, mocností a v neposlední řadě jedinečností výskytu v tomto souvrství, 

odlišuje od běžných typů sedimentů. Petřkovické vrstvy vycházejí na povrch jen 

v západní části Ostravy v oblastech Borovníků, Hošťákovic, ve svahu vrchu 

Landek z Petřkovic do Koblova. V ostatních oblastech jsou přikryty sedimenty 

neogénu, popřípadě kvartéru a příkrovy vnějších Karpat. Jejich rozšíření je 

z tohoto důvodu známo jen z hlubokých vrtů a důlních děl (Chlupáč 2002, Dopita 

et al. 1997, Martinec et al. 2005). 

 Jako další následují vrstvy hrušovské, které jsou díky bohatým horizontům 

fauny, kterých je zde přibližně čtyřicet a dvacet šest obsahuje faunu mořskou, 

mimořádně mocné. V ostravské části přesahuje jejich mocnost 1 km. Stejně jako 

v případě petřkovických vrstev dochází k poklesu mocnosti na Karvinsku a na 

Frenštátsku. Uhelné sloje jsou zde nestálé a nahodile dobyvatelné. Většina 

uhelných slojí a slojek má mocnost větší než 0,4 m. Hrušovské vrstvy tvoří 

podstatnou část uhlonosného karbonu a nasedají v celé oblasti na vrstvy 

petřkovické. 

 Jaklovecké vrstvy jsou pojmenovány podle vrchu Jalovce nacházející se 

v Ostravě. Dosahují mocnosti 360 až 400 m přičemž jako u předchozích vrstev se 

jejich mocnost snižuje na Karvinsku a Frenštátsku kde je redukce mocnosti až o 
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49 %. Jejich jediný přirozený výchoz můžeme pozorovat při nízkém stavu vody 

v řece Ostravici u Sýkorova mostu v centru Ostravy. Celkový počet slojí, které 

obsahují jaklovecké vrstvy je přibližně třicet, z nichž zhruba čtrnáct bylo převážně 

dobyvatelných. Značná u jaklovických vrstev je písčitost, která dosahuje až 60 %. 

Nejčastěji vyskytující se jsou pískovce arkózové a drobové  

 Jako poslední zde máme vrstvy Porubské, v dnešní době je spodní hranice 

vrstvy vymezena mořskými horizonty Barbory a svrchní část do počvy sloje 

Prokop. Úplná mocnost je známá jen z oblasti Karvinska kde dosahuje 670 až 720 

m, k východu klesá na 380 m.  Porubské vrstvy oproti ostatním vykazují určité 

zvláštnosti jako například mocný komplex takzvaného zámeckého slepence ve 

spodní části, který byl pojmenován podle slezsko ostravského zámku. Oproti 

podložní litostratigrafické jednotce je uhlonosnost nižší (Chlupáč 2002, Dopita et 

al. 1997, Martinec et al. 2005). 
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Obr. 4:  Litostratigrafické členění karbonu v HP (Martinec 2005) 
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2.3 Karvinské souvrství 

 Ve srovnání s ostravským souvrstvím má to karvinské čtyřikrát větší 

uhlonosnost. Flóra karvinského souvrství patří k uhlonotvorným, vedle běžně se 

vyskytujících se složek se zde již od sloje Prokop setkáváme s nesčetným 

množstvím, již vyhynulých plavuňovitých rostlin rodu Sigillaria i vůdčímu druhy 

kapradinovitých rostlin.  

Fauna je zde výhradně suchozemská či sladkovodní. Nejvíce zastoupeni jsou zde 

mlži, Škeblovou, a rybí šupiny. K méně častým až vzácným řadíme nálezy zbytků 

členovců a hmyzu převážně prarovnokřídlého. Karvinské souvrství členíme na 

vrstvy sedlové, sušské a doubravské. 

 Sedlovým vrstvám daly název v mohutných lavicích uzavřené mocné sloje 

pískovců a slepenců, které byly těženy v severní části hornoslezské pánve. Na 

území české části hornoslezské pánve jsou sedlové vrstvy známy z podbeskydské 

oblasti a Karvinska. Hlavním znakem sedlových vrstev je zcela převládající část 

slepenců a pískovců většinou 70 až 85 %. Nachází se zde šest až dvacet sedm 

uhelných slojí a slojek s mocností větší než 0,4 m. Na Karvinsku z nich bylo 

dobýváno tři až jedenáct ve větší či menší míře. V sedlových vrstvách rozlišujeme 

dva úseky, z hlediska vývoje uhelných slojí, mocnosti i uhlonosnosti. První z nich 

je spodní s průměrnou mocností 90 m, která obsahuje 3 až 6 slojí s průměrnou 

mocností 3,5 m. Jako další je úsek svrchní s průměrnou mocností 135 m, 

obsahující 3 až 10 slojí ve větší míře s malou mocností a to průměrně 1,1 m 

(Dopita et al. 1997, Martinec et al. 2005). 

 Litologicky navazující na sedlové vrstvy jsou vrstvy sušské, byly nazvány 

podle obce Suchá. Sušské vrstvy vystupují v plném vývoji pouze na v karvinské 

oblasti. Jsou poměrně, ovšem jako celé karvinské souvrství, chudé na nálezy 

fauny. Nalezneme zde pouze zástupce sladkovodní fauny, která se vyznačuje 

dosti monotónním druhovým vývojem. Mocnost spodních sušských vrstev je 

průměrně 230 m. mocnost svrchních vrstev dosahuje v průměru mocnosti 135 m. 

Ve svrchních sušských vrstvách je písčitost 22%, ve spodních je okolo 51%. 

 Poslední jednotkou jsou Doubravské vrstvy s.l. Doubravské vrstvy dělíme 

na dvě části a to spodní a svrchní část vyšších doubravských vrstev. Tato 

jednotka byla nazvána podle obce Doubrava. Vyšší doubravské vrstvy jsou pouze 
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zbytkem původně mocné jednotky, z tektonicky zakleslé kry z Dolu ČSA je známa 

největší mocnost 340 m. Mocnost doubravských vrstev s.s. je 220 až 260 m. 

Pískovce jsou zde zastoupeny od 39 do 82% (Dopita et al. 1997, Martinec et al. 

2005). 

3 UHELNÉ DOLY V ČHP 

Tato kapitola je zaměřena pouze na doly, které jsou v dnešní době činné.  

Na obrázcích č. 6, 9, 12 a 16 jsou schémata, která lépe osvětlí slučování a 

přejmenovávání dolů až do dnešních podob. 

Je nutno upozornit že společnost OKD je v dnešní době jediným 

producentem černého uhlí v České republice. Těží jej v hlubinných dolech v jižní 

části Hornoslezské uhelné pánve v Ostravsko-karvinském revíru. Firma OKD 

vlastní 4 činné doly a to důl Karviná, Důl Darkov, Důl ČSM a také Důl Paskov, ve 

kterém se těží to nejkvalitnější uhlí (Černý 2003). 

 OKD vyhledává, těží, upravuje, zušlechťuje a prodává černé uhlí s nízkým 

obsahem síry a dalších příměsí. Takové uhlí je vhodné palivo, lze ho využít pro 

koksování a chemický průmysl a v dalších odvětvích. Roční produkce černého uhlí 

z OKR je cca 11 mil. tun. (Černý 2003) 

Na obrázku č. 5 jsou vyznačeny všechny činné doly v OKR na mapě. A – 

Důl Karviná, B – Důl ČSM, C – Důl Darkov, D – Důl Paskov. 

 

 

Obr. 5:  Mapa umístění činných dolů OKR 
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3.1 Důl Karviná 

Důl Karviná (obr. 7) vznikl sloučením původního Dolu ČSA (obr. 7) a Dolu 

Lazy ke dni 1. 4. 2008. Sídlo se nachází 25 kilometrů severovýchodně od Ostravy. 

 

 

Obr. 6:  Schéma Dolu Karviná 

  

Historie hornictví na Karvinsku se však začala psát již v roce 1776. V tomto 

roce bylo totiž poprvé v lokalitě nalezeno černé uhlí (později prostory původního 

dolu ČSA). Uhlí v těchto prostorách vycházelo přímo na povrch a kutací práce byly 

zahájeny v roce 1780 hrabětem J. E. Larisch - Mönnichem. Do roku 1856 zde bylo 

vyhloubeno přibližně 70 šachtic do hloubky až 70 m. Rod Larisch - Mönnichů pak 

téhož roku prohloubil jámu Jindřich a založil jámu Františka. V roce 1860 byla 

hloubena jáma Jana poslední ze šachet v daném prostoru jáma Hlubina pak 

v roce 1867. Tyto šachty pak šlechtický rod vlastnil až do roku 1945 (Černý 2003). 

 Tohoto roku došlo ke znárodnění dolů a ty pak existovaly pod původními 

názvy až do roku 1950. Jedinou výjimkou byl Důl Jan, který se přejmenoval na Důl 

President Beneš. Ovšem v roce 1951 se doly sloučily v jeden národní podnik ČSA. 

V následujících letech pak byla realizována rozsáhlá investiční výstavba, 

rekonstrukce dolů a sjednocení těžby všech závodů na 8. nové patro. V roce 1953 
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byla zahájena těžba uhlí na nově vzniklé jámě č. 2. Rok 1965 pak přinesl likvidaci 

jam závodu Františka, jeho důlní pole bylo přičleněno k závodu Jindřich. O rok 

později došlo k likvidaci závodu Hlubina, důlní pole bylo rozděleno mezi závody 

Jindřich a Jan. V letech 1966 – 1983 pak existovaly 3 těžební závody a od roku 

1984 pak pouze dva. Závod Jindřich byl zrušen v roce 1995 v souvislosti 

s vydobytím uhelných zásob a zahájením technické likvidace (Černý 2003). 

 

Obr. 7:  Důl Karviná, závod ČSA (originál 2012) 

 

V tomto roce pak vzniká Důl Čs. armáda (ČSA), odštěpný závod OKD. 

Spojily se původní důl ČSA a samostatný důl Doubrava, jehož historie se začala 

psát v roce 1822. Tehdy začal na svých pozemcích hledat uhlí baron Richard 

Mattencloit. Uhlí však objevil v tomtéž roce až jeho potomek baron Anton 

Mattencloit na kopci zvaném Vidrholec. Postupně v lokalitě nechal vyhloubit 

dalších 30 šachtic do hloubky až 50 m.  V roce 1836 pak zakládá baron spolu 

s hrabětem Jindřichem Larisch-Monnichem první těžařskou společnost Orlovsko-

doubravské těžířstvo. Podíly obou rodů postupně odkoupil v letech 1843 a 1849 

bankéř S. M. Rothschild. Stal se tak jediným těžařem v Doubravě. Těžba uhlí 

v tomto katastru pak mimo jiné výrazně pomohla k rozvoji Vítkovických železáren. 
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V roce 1855 byla vyhloubena jáma Versuch (nyní Doubrava I) do hloubky 121 m. 

Hloubily se i další jámy jako Eleonora a Betina. Léta 1937 – 1942 byla ve znamení 

rekonstrukcí na dolech, které pak pokračovaly ještě v letech 1956 – 1967. 

V šedesátých a sedmdesátých letech byly vyhloubeny jámy Doubrava II, III a IV. 

Organizačně zůstal samostatným až do již zmíněného roku 1995 (Černý 2003).   

 Dne 1. 7. 1995 došlo ke spojení původně samostatných dolů Lazy, Dukla a 

František. Vznikl tak nový, skupinový důl Lazy (obr. 8).  

 

Obr. 8:  Závod Lazy (originál 2012) 

 

Prvopočátky dobývání černého uhlí na Orlovsku se vážou k roku 1817. 

Těžilo se převážně mělkými šachticemi. První jáma byla vyhloubena až ve 30. 

letech 19. století Vídeňskou společností. Jáma se nazývala Stará mašina. Byla 

jako první v celém revíru vybavena parním vodotěžným strojem. V roce 1848 bylo 

zahájeno, nedaleko původní jámy, hloubení další těžní jámy, která se později 

jmenovala Hlavní jáma. V roce 1885 byla vyzděná jáma Stará mašina, 

prohloubena do hloubky 353 m a přeměnila se na větrní jámu. Hlavní jáma byla 

v roce 1899 hluboká 493 m. Na začátku 20. století pak byly založeny další větrné 

jámy hluboké až 365 m. Těžba v tomto období překračovala 100 000 t ročně. 
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Dobývány byly svrchní sloje karvinského souvrství o mocnosti 80 a 300 cm. 

V okolí pak bylo vyhloubeno ještě několik nepříliš hlubokých šachet, jejich 

životnost však byla krátká (Eduard, Bedřich, Albert aj.). 

V roce 1890 je založen v Lazích nový důl nazvaný Nová jáma. V roce 1898 

je v jeho areálu založena i koksovna. Ta byla přímo spojena s dolem lanovkou a 

využívala 50 % těžby dolu. Již roku 1894 dosáhla hloubka těžní jámy 1 konečné 

hloubky 425 m. Vzrůstající poptávka těžby si vynutila vyhloubení druhé těžní jámy, 

těžilo se přes 600 000 t černého uhlí ročně. Dne 1. 1. 1932 došlo ke sloučení 

důlního pole zrušené Hlavní jámy s důlním polem Nová jáma. Povrchový provoz 

Hlavní jámy však byl využíván až do roku 1968, kdy byla provedena úplná 

asanace areálu. V období druhé světové války přesáhla těžba 1,3 mil. t ročně, 

těžily se však jen ty nejvhodnější sloje. Důl prošel v letech 1955 – 1962 za plného 

provozu rekonstrukcí a modernizací, předtím však byl přejmenován v roce 1950 

na Důl Antonín Zápotocký. V průběhu opravných prací byla vystavěna nová 

úpravna a sociální zařízení pro horníky. Mezi lety 1969 – 1974 pak proběhla 

otvírka 7. patra. V roce 1981 pak byla zahájena těžba i na 8. patře. Těžba 

představovala okolo 2 mil. t ročně.  V roce 1991 je důl přejmenován na Důl Lazy. 

Dnešní dobývací prostor byl stanoven již v roce 1961 a je tvořen stranami 

nepravidelného třináctiúhelníku a zaujímá plochu přes 600 ha. Těženy jsou pouze 

sloje karvinského souvrství. V roce 2000 byla průměrná dobývaná mocnost 4,32 m 

v průměrných dobývacích hloubkách 678 m. Největší hloubka těžby pak byla 

v 970 m (Černý 2003). 

  Od počátků těžby až do roku 2000 bylo vytěženo přes 114 mil. t 

energetického a koksovatelného uhlí. Ročně od skončení druhé světové války bylo 

vyraženo mezi 7 až 21 tisíci metrů dlouhých důlních děl. 

3.2 Důl Darkov 

Velkodůl 1. máj vznikl 3. 12. 1991 sloučením původních dolů Hohenegger, 

který byl 17. 7. 1946 přejmenován na Důl 1. máj a Austria (ve schématu Barbora, 

byl takto přejmenován roku 1920). 1. dubna 1958 byl k tomuto dolu přiřazen Důl 

Mír (původně Gabriela, od 2. 3. 1947 Důl UNRRA následně 4. 6. 1950 Důl Mír). 

Velkodůl 1. máj byl dne 1988 spojen také s dolem Suchá-Stonava (od 1. 1. 1964 

Důl 9. květen). Tento celý komplex Velkodůlu 1. máj byl 2. 5. 1991 přejmenován 
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na Důl Darkov. Důl 9. květen byl v období 1. 4. 1990 – 1. 7. 1995 samostatným 

podnikem. 

 

 

Obr. 9:  Schéma Dolu Darkov 

 

Prvním dolem, který začal psát historii těžby v revíru, byl Důl Gabriela. 

Tento důl dal později vzniknout dnešnímu Dolu Darkov. Počátky tohoto závodu 

spadají již do roku 1852, kdy se začala na území Karviné hloubit první jáma 

s dřevěnou výztuží. Majiteli tohoto dolu byli Z. O. hr. Žerotín, který byl majoritním 

vlastníkem, také se podle jeho manželky hraběnky Žerotínové tento důl 

pojmenoval, a horní mistr Fr. Handwerk (Černý 2003). 
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Obr. 10:  Důl Darkov (originál 2012) 

 

Oběma majitelům byla první důlní míra propůjčena roku 1854 

(Gabrielezeche I) a později i další. Po pouhých dvou letech provozu a to v roce 

1856 se zde stalo první důlní neštěstí a to exploze důlních plynů, která si vyžádala 

17 obětí. Tato událost vedla k prvnímu zákazu kouření v dolech horními úřady, 

nicméně o tři roky později shořelo veškeré dřevěné zařízení nad zemí a taky 

dřevěná výstroj jámy až do hloubky 8 m. Dílo bylo v tomto roce opuštěno a další 

práce začaly probíhat až po jeho zakoupení novým majitelem arcivévodou 

Albrechtem roku 1864. Dokázal, že roční těžba již v roce 1865 přesáhla 10 000 t. 

V r. 1906 přešel tento důl do majetku Rakouské báňské a hutní společnosti. 
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Obr. 11:  Důl Darkov, těžní věž (originál 2012) 

 

Těžba v dole byla nejvíce ovlivněna obdobím první republiky, kdy postihlo 

důlní dílo několik výbuchů a požárů a společně s hospodářskou krizí ve 30. letech 

zapříčinilo výrazný pokles těžby. Další období nepříznivě ovlivňující těžbu bylo od 

října 1938 a po celou dobu 2. světové války. Nedostatek pracovních sil v dolech 

byl řešen nasazením ruských válečných zajatců. (Černý 2003) 

Doba těsně po 2. světové válce byla pro těžbu také náročná, avšak 

postupně se zvyšovala ze 717 400 t v r. 1947 na 971 515 t v r. 1954.  Důl byl 

dvakrát přejmenován a to roku 1947 na Důl UNRRA a roku 1950 na Důl Mír, jeho 

nová historie však začala, až roku 1958 kdy se spojil s Velkodolem Máj. Vlastní 

Důl Gabriela byl uzavřen roku 2000, jeho konečná hloubka dosahovala 750m, měl 

9 pater a 7 jam. 

Následuje druhý nejstarší důl a to Hohenegger nacházející se v Karviné. 

Pojmenován byl po Ludvíku Hoheneggerovi známém geologovi, hutním a 

báňském odborníkovi.  Jeho historie začíná roku 1880, kdy byl v blízkosti pramene 

Karvinského potoka, který je v blízkosti jam závodu Barbora, proveden zkušební 

vrt a 1. září 1884 začalo hloubení těžní a větrní jámy. Samotná těžba započala r. 
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1889, tento rok vykazoval Důl Hohenegger těžbu 2148 t uhlí. Od roku 1895 se 

množství vytěženého uhlí stále zvyšovalo. Po zakoupení závodu novým majitelem 

Rakouskou báňskou a hutní společností r. 1906 se šachta zmodernizovala a těžba 

se neustále zvyšovala. K 17. 7. 1947 byl důl přejmenován na 1. máj. Poválečná 

léta dolu byla poznamenaná výrazněji se rozvíjejícím blízkým dolem Barbora, 

proto historie samostatného Dolu 1. máj byla ukončena 31. 12. 1951 spojením 

s Dolem Barbora do nového celku -Velkodůl 1. máje a převedením těžby pouze na 

závod Barbora (Černý 2003). 

K dolům Gabriela a Hohenegger byl později přidán ještě jeden důl, který dal 

vzniknout Velkodolu 1. máj a to Důl Austria od roku 1920 Barbora. Začátek tohoto 

dolu můžeme uvést od roku 1898, ve kterém začal Arcivévoda Albrecht budovat 

na Karvinsku nový důl, který měl císařské rodině zajistit dostatečný až 

nadprůměrný zdroj příjmů. Jelikož  hloubení jam bylo velice obtížné byly k tomuto 

přizváni odborníci až z Itálie. Marně se pokoušeli odčerpávat vodu, ale tehdejší 

pumpy nebyly dosti výkonné na množství přítoků vody do dolu. Z tohoto důvodu 

zůstala tato nehluboká jáma zatopena a opuštěna až do roku 1907 kdy důl 

zakoupila Rakouská báňská a hutní společnost a začala a začala novou Austria 

dále hloubit. Z této doby jsou zmínky o „celých vozech špeku“, který v tehdejší 

době sloužil k utěsňování přítoku vod do hloubené jámy. Zkušební vrt dosáhl 

hloubky 584 metrů a zastihl deset slojí. První uhlí bylo vytěženo až 14. května 

1912. V r. 1916 bylo vytěženo již 276 000 t. Po rozpadu Rakousko - Uherska byl 

důl Austria v r. 1920 přejmenován na důl Barbora. V r. 1923 si Báňská a hutní 

společnost se sídlem v Brně tento důl převzala a těžba uhlí začala postupně 

vzrůstat. Nejvyšší těžby bylo dosaženo během války v roce 1943, kdy bylo 

vytěženo 1 038 000 t. Po roce 1945 těžba rapidně poklesla, což bylo způsobeno 

poválečným chaosem. Proto bylo přistoupeno k velmi rozsáhlé modernizaci dolu. 

Rekonstrukcí prošly všechna povrchová zařízení. Rekonstrukce těžních strojů a 

rozhodnutí o nové rozsáhlé mechanizaci pasovalo důl v roce 1950 na 

nejmodernější důl v OKR. Stinnou stránkou historie těžby bylo mnoho důlních 

neštěstí. V roce 1951, kdy mělo přijít se spojení s Dolem 1. Máj, došlo k výbuchu 

ve sloji. Téměř polovina dolu byla vyřazena z provozu. Zahynulo 13 horníků. Po 

této tragické události bylo rozhodnuto o zákazu používat v dole elektrických 

zařízení. Zařízení se tak přestavovaly většinou na vzduchový pohon. Návrat 
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k elektrické energii byl opět v roce 1956, kdy byl v dole nasazen první elektrický 

kombajn. V dalších letech pak proběhla elektrifikace většiny porubů. Důl Barbora 

měl devět pater, čtyři jámy a konečnou hloubku 810 m (Černý 2003).  

Jak už bylo zmiňováno sloučením předešlého Dolu Barbora s Dolem 1. máj 

(do r. 1946 Důl Hohenegger) vznikl 31. prosince 1951 Velkodůl 1. máj.  

Mimořádně velké požadavky na výši těžby, společně s nedostatkem 

kvalifikovaných horníků dával prostor zejména velkým počtům brigádníků. Práce 

však trpěly zejména velkým počtem neomluvených směn. Na dole se tak často 

střídali nejen samotní brigádníci, ale i ředitelé a pracovníci z vyšších postů. Dané 

úkoly se podařilo zvládnout až v roce 1957. V roce 1958 došlo ke sloučení 

Velkodolu 1. máj s Dolem Mír. Vznikl tak jeden mohutný komplex, který od roku 

1960 nesl zjednodušený název Důl 1. máj. V následujících letech proběhly na 

dolech další rekonstrukce a elektrifikace. Dřevěná výztuž byla v porubech 

postupně nahrazena kovovou, těžilo se kombajny a zavedla se první hydraulická 

posuvná výztuž.  

V Dubnu roku 1988 se k Dolu 1. máj připojil další důl Suchá - Stonava. 

Tento důl dříve nesl název Důl 9. květen. Byl to první důl v poválečné historii OKR, 

zřízený byl roku 1957. V 60. letech probíhala mechanizace a nasazovaly se první 

kombajny, stejně tak se nasazovaly první mechanické výztuže. Rozvíjela se důlní 

investiční výstavba. Stěnování se základkou a stěnování z pole na zával, byly 

dobývací metody 70. let minulého století. V roce 1980 roční těžba činila 1 400 000 

t, vyraženo bylo na 15 km důlních děl. V letech 1990 – 1995 se stal důl opět 

samostatným podnikem Důl Darkov. Historie tohoto dolu se začíná psát v roce 

1949, kdy byla poblíž Soleckého potoka vyhloubena větrní jáma Mír 4. Samotná 

výstavba závodu Darkov započala v roce 1972. Součástí závodu byla i nová 

úpravna uhlí. Stavbou tohoto dolu byl položen základ novému skupinovému dolu 

Karviná – východ. Tento nový komplex měl zahrnovat doly Barbora, Mír, Darkov, 

9. květen a ČSM. Samotný provoz prvního porubu dolu Darkov byl zahájen roku 

1984. V roce 1986 se začalo využívat jižní těžní skipové zařízení z 9. patra, které 

bylo v hloubce 505 m. Pásovou linkou se do úpravny dopravovalo také uhlí z dolů 

Barbora a Mír. A to až do roku 1990, kdy byla ukončena vozová těžba na závodě 

Barbora. Dne 2. května 1991 byl Důl 1. máj přejmenován na Důl Darkov. V roce 

1992 byla ukončena těžba skipem na jámě Mír 1. Následně došlo k řadě 
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organizačních změn, které vedly ke spojení závodů Darkov a Mír dne 1. 1. 1993. 

Důl Darkov byl nucen rozšiřovat své důlní pole, zejména díky úbytku těžebních 

kapacit závodu Barbora. V červenci 1995 byl Důl Darkov opět sloučen s Dolem 9. 

květen. Důl Darkov je dnes tvořen závodem Barbora, závodem Darkov a závodem 

9. květen (Černý 2003). 

 

3.3 Důl ČSM 

 Důl ČSM je členěn na dva těžební závody, důlní závod Jih (obr. 14, 15) a 

důlní závod sever (obr. 13). Nachází se ve východní části karvinské dílčí pánve a 

dobývací prostory jsou v katastrech obcí Stonava, Karviná, Albrechtice a 

Chotěbuz. Životnost dolu se odhaduje do roku 2028 (internet - 1). 

 

 

Obr. 12:  Schéma Dolu ČSM 

  

Historie Dolu ČSM začala až po druhé světové válce. Průzkumné vrty 

v okolí obce Stonava potvrdily existenci kompletního karbonského souvrství. 

Výstavba započala 1. 9. 1958 a 16. června 1959 se započalo s hloubením jam. 

Byla prohlášena za stavbu mládeže (internet - 1). 

 První těžba započala až v roce 1968 a to z důvodů problémů s hloubením 

jam, které bylo zapříčiněno složitými hydrogeologickými a plynovými poměry 

v pokryvu a na styku s karbonským masivem. Dobývací prostory byly dolu 

otevřené čtyřmi jámami a třemi patry, vyhloubené až do 500 m zpřístupnily sloje 

sušských a doubravských vrstev. Těžba začala rychle vzrůstat. Roku 1971 

přesáhla 1 mil. t. a maximální těžby bylo dosaženo v roce 1981 – 2,843 mil. t. Od 

roku 1977 probíhala rekonstrukce dolu za plného provozu, kvůli ne příliš příznivým 

geologickým poměrům jako tektonické porušení, zavodnění apod. a také z důvodu 

rychlého odčerpávání uhelných zásob. Později byla otevřena na závodu sever i 

jich mezipatra, která posloužila k překlenutí doby do otvírky 4. patra, které 
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umožnilo těžbu skoro všech slojí sušských a nejvyšších slojí vrstev sedlových 

(Černý 2003). 

 

Obr. 13:  Důl ČSM sever (originál 2012) 

 

V důsledku politických změn došlo na začátku 90. let k organizačním 

změnám v černouhelném hornictví. Na základě usnesení vlády ČR o 

restrukturalizaci uhelného průmyslu ze dne 9. 12. 1992 došlo ke vzniku a.s. 

Českomoravské doly a důl ČSM se stal jejím odštěpným závodem. Díky 

osamostatnění dolu si mohl vytvořit podmínky k tomu, aby mohl posílit svou 

technickou základnu a v první řadě dopřát svým zaměstnancům sociální a 

mzdovou stabilitu, v té době tolik potřebnou, ze svého hospodářského výsledku. 

Investice se zaměřovala z velké části na finančně náročné ekologické stavby jako 

například úprava kalových oběhů a také čističky odpadních vod. Další část financí 

byla investována do výstavby 5. patra, které umožnilo přístup zásoby v hloubce až 

1100 m a tím všechny zásoby slojí sedlových vrstev a nejvyšší úsek vrstev 

porubských. Výstavba byla zahájena roku 1996. Nové patro by mělo prodloužit 

životnost dolu do roku 2035, avšak společnost OKD dnes uvádí předpokládanou 

životnost dolu do roku 2028 (internet – 1, Černý 2003). 
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Obr. 14:  Důl ČSM jih 1 (originál 2012) 

 

Obr. 15:  Důl ČSM jih 2 (originál 2012) 

3.4 Důl Paskov 

1. ledna 1994 byly původně samostatné doly Staříč a Paskov sloučeny 

v jeden skupinový důl Paskov. Ani jeden z těchto dvou dolů nemá příliš dlouhou 

histori, u dolu Paskov se začala psát až roku 1960 a v případě Staříče roku 1962. 

Tyto doly byly prvními vystavěnými v podbeskydské oblasti. Těžební práce na 

závodu Paskov byly zahájeny roku 1966 a po deseti letech dokázal důl dosáhnout 

projektované těžby 500 tis. tun čisté těžby. V dobývacích prostorách závodu 

Paskov nevystupují na povrch petřkovické a spodní hrušovské vrstvy. Místy 

poškozené uhelné sloje zachovávají uhlí vysoké kvality vhodné ke koksování. Důl 
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byl zařazen mezi doly s nebezpečím průtrží plynu a uhlí jelikož již při ražbě 

prvního patra docházelo k těmto nehodám.  

 

 

Obr. 16:  Schéma Dolu Paskov 

 

Na závodě Paskov byla v roce 1999 ukončena těžba a v současné době 

probíhá těžba pouze na závodě Staříč, který je v dnešní době jediným činným 

dolem v ostravské části revíru. V důlních prostorách Staříč se započalo 

s přípravou na vybudování dolu již r. 1950, kdy byl proveden vrt, ale jeho 

nepříznivé výsledky oddálily výstavbu do provedení podrobného geologického 

průzkumu. Roku 1962 se započalo s hloubením jam trvající 4 roky, během nichž 

bylo vyhloubeno pět jam a zahájena otvírka čtyř pater. Z důvodů událostí ze dne 

24. 2. 1970 kdy došlo při přípravných pracích k první průtrži plynů a uhlí byl i tento 

důl stejně jako Důl Paskov zařazen mezi doly s nebezpečím průtrží uhlí a plynů. 

Samotná těžba započala roku 1971 a v tomto roce bylo vytěženo 267 tis. t uhlí 

z porubů a přibližně 25 tis. t z přípravných prací. Původně plánované těžby bylo 

však dosaženo až roku 1986 a to 1 356 420 t. Dobývací prostory na Staříči tvoří 

devítiúhelník, který byl stanoven r. 1962 a zaujímá plochu 4036,136 ha. Do 

organizační struktury Dolu Paskov je zařazen také Důl Frenštát, který je udržován 

v konzervačním režimu (internet – 2, Černý 2003). 
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4 HISTORIE A SOUČASNOST TĚŽBY 

Na území České republiky je hornoslezská pánev nejvýznamnější uhelnou 

pánví.  Ve využívání uhlí má světový primát, jelikož zde bylo poprvé na světě 

použito černé uhlí již pravěkými lidmi v poslední době ledové, kteří jej využívali 

k udržování svých ohňů, již před dvaatřiceti tisíci lety v období paleolitu na vrchu 

Landek, kde uhelné sloje vystupují na povrch. Avšak zájem o těžbu započal až 

v druhé polovině 18. století. V této době se začal rozvíjet průmysl a těžby hrozilo, 

že pouze dřevo nebude dostačující surovinou, proto se muselo začít přistupovat 

k novým druhům paliva (internet - 3, internet – 4, Černý 2003, Chlupáč 2002). 

4.1 Počátky těžby 

Počátky dolování uhlí v OKR byly oproti jiným revírům českých zemí 

opožděny hlavně proto, že na tomto území byly dostatečné zásoby dřeva. Dalšími 

důvody bylo například také nedůvěra k novému druhu paliva a cena dopravy uhlí 

do měst. Cesty byly špatně přístupné a cena dopravy na určené místo byla 

častokrát vyšší než cena samotného zboží. Dřevo bylo v té době levné, lehce 

dostupné a pokud bylo nutno jej přepravit plavilo se většinou po vodě což bylo 

snadné a oproti dovozu také laciné. 

 První pokusy o nalezení uhlí začaly v 50. letech 18. století na severní 

Moravě a v Těšínském Slezsku, není však nikde dokumentace o tom kde přesně 

bylo uhlí nalezeno. První lokalizovaný a ověřený nález této suroviny pochází z r. 

1763 z Polské, dnes Slezské. Ostravy. Zde po uhlí pátral c. k. šichtmistr J. A. Alis, 

který zde byl vyslán horním úřadem v Kutné Hoře. Uhlí bylo sice vyzkoušeno, ale 

samotné dolování zahájeno nebylo z důvodu nezájmu o něj (Černý 2003). 

Dne 13. 4. 1767 byl dvorskou komorou vydán příkaz k zahájení vyhledávací 

činnosti uhlí a rudy. Důvodem bylo prosazování použití uhlí místo dřeva v zájmu 

ochrany lesů. Vedením byl tenkrát pověřen c. k. šichtmistr Johann Jacob Lutz. 

8. 6. 1767 byli na Těšínsko vyslání čtyři horníci, kteří byli najati na vyhledávání 

uhlí, hledat měli začít v polské Ostravě, odkud měli postupně procházet lesy na 

východ a poté na jih.  Již 9. Června byl nahlášen nález kamenného uhlí 

v Adámkově údolí. Lutz vypracoval o nálezu zprávu a z místa nálezu bylo 

vytěženo přibližně 0,6 tun uhlí na zkoušky u místních kovářů, které proběhly 

úspěšně. Na zimu byla těžba zastavena, ale hned v květnu roku 1768 pod 
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opětovným vedením Lutze, byly vyhledávací práce i pokusná těžba uhlí opět 

obnoveny. Byla objevena další místa výskytu kamenného uhlí a z míst nálezů bylo 

vytěženo větší množství uhlí o objemu cca 1,2 tuny. To bylo opět odesláno na 

několik míst na zkoušky. 

 I když se ostravské uhlí osvědčilo dobře, další práce zpomalila finanční 

nesolventnost státu a nezájem tehdejší vrchnosti. 

 Obrat začal na začátku 80. let, přesně roku 1782, kdy na svých pozemcích 

na Landeku v Petřkovicích započal s dobýváním uhlí baron Johann Adam 

Grutschreiber. Jeho podnikání se v celku dost rozvinulo a prodávalo se do přilehlé 

části Pruska, ale také do Krnova, Těšínska a Opavy. V této době již uhlí mohlo 

cenově konkurovat uhlí dřevěnému a bylo prý dokonce levnější. Dřevo tehdy 

podražilo a tím se uhlí v mnoha městech stalo vyhledávaným palivem zejména pro 

zámečnickou a kovářskou výrobu. 

 Roku 1784 byla obnovena těžba v Karviné a karvinské uhlí začalo 

konkurovat hlučínskému uhlí, brzy však tato těžba byla opět zastavena. Pravidelné 

dobývání započalo na Karvinsku až o 10 let později. 

 Od počátku 80. let 18. století se kutalo na různých místech také na 

Novojíčínsku, u Příbora, Kopřivnice, Metylovic, na Frýdecku, Hukvaldském panství 

a také na jiných místech. Na některých místech uhlí sice nalezeno bylo, ale mělo 

velmi špatnou kvalitu, bylo zvětralé. Byly to jen do karpatských příkrovů 

zvrásněné, utržené, různě velké kry uhlonosného karbonu ležícího velmi hluboko 

pod povrchem (Černý 2003). 

 Počátek skutečného rozmachu OKR znamenalo teprve až založení 

Vítkovických železáren a jejich rychlý rozvoj. Od roku 1825 do roku 1835 se těžba 

uhlí n Moravě a ve Slezsku víc než zdvojnásobila a během dalších deseti let se víc 

než z čtyřnásobila. Hlavní podíl na tomto rozmachu mělo samotné Ostravsko. 

 Roku 1836 započala stavba první parní Železnice v Rakousku, Severní 

dráhy Ferdinandovi, která měla spojit Vídeň s Krakovem a stát se hlavní obchodní 

tepnou Haliče, Rakouského Slezska, Moravy a dolních Rakous. Právě Vítkovické 

železárny se měly stát dodavatelem železničního materiálu, kolejnic, vozových kol 

a dalších železných součástí vagónů. Z tohoto důvodu se do Vítkovických 

železáren začalo investovat velké množství financí a také se začala hledat 

palivová základna pro provoz válcovny, vysoké pece a rafinerie.  
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V roce 1847 stavba Severní dráhy Ferdinandovi dospěla konečně až do 

Moravské Ostravy a hned v dalším roce byla v Bohumíně připojena na zahraniční 

železniční síť do Vratislavi a roku 1871 na Košicko-bohumínskou dráhu. Pro 

rozvíjející se uhelné revíry znamenalo otevření železnice laciný odbyt uhlí hlavní 

příčinou rozvoje. Pro Ostravské uhlí se otevřela možnost odbytu směrem na Jih a 

do Vídně. Železnice vyřešila zásadní problém a to cenu dopravy oproti koňským 

povozům přibližně o desetinásobek a proto o dopravu po ní byl veliký zájem.  

 Do poloviny 80. let 19. století se v dolech západní části OKR těžili nejvýše 

uložené sloje (porubské vrstvy) jejichž mocnost byla cca 6 m. Později musely doly 

přejít k níže uloženým slojím jakloveckých vrstev, kde byla průměrná mocnost 

poněkud menší. Také na Karvinsku se zpočátku těžilo ve velmi malých hloubkách 

a mocné sloje se začaly objevovat až od 50. let a později a to v jeho jižnější části. 

Rychlé pronikání do větších hloubek a otevírání nových slojí nastalo na Karvinsku 

až v 70. letech. 

 Některé sloje v západní části revíru byly tak tvrdé, že se k jejich soustavné 

těžbě přistoupilo až na začátku 20. století po zavedení strojních brázdiček, do té 

doby se tyto sloje buď vůbec netěžily, nebo se využívaly jen některé jejich části. 

Dále pak na některých místech západní části revíru bylo nevhodné nadloží 

s mocnými vrstvami nepevných sedimentů, které ztěžovalo otvírku. V celém OKR, 

zvláště ve velkých hloubkách na Karvinsku, se objevovalo obrovské množství 

výbušného metanu. 

I když zde bylo velké množství překážek a obtíží vyvažovalo je obrovské 

zásoby uhlí na Ostravsku, které neměl žádný uhelný revír v českých zemích a celé 

rakouské monarchii. Postupně se tak z Ostravska stával nejdůležitější uhelný revír 

celé tehdejší monarchie (Černý 2003). 



Nikol Grandettiová: Historie těžby uhlí v české části hornoslezské pánve 
 

2012  28 
 

 

 

Obr. 17:  Důl Barbora (internet - 9) 

4.2 OKR během první republiky a druhé světové války 

 Po konci první světové války a vzniku Československé republiky, navázalo 

dolování uhlí na trend svého vzestupu z dob monarchie a to dovedlo dolování 

k doposud nejrozvinutějšímu stupni vývoje. Vznik Československé republiky 

přinesl v první řadě výraznou změnu poměrů na trhu. V porovnání s tehdejší 

rozlohou celé rakousko-uherské monarchie byl nový stát velmi malým územím. 

V ČSR i přes přítomnost značně rozsáhlého průmyslu nemohla spotřebovat uhlí, 

které se zde nacházelo a navíc zde začali usilovat o uplatnění na trhu i okolní 

státy jako například černé uhlí z Polska nebo koks z Německa. Bylo tedy nutné 

začít hledat odbyt pro uhlí z našeho území i za hranicemi státu, kde bylo 

československé uhlí vystaveno tvrdším podmínkám. 

 

Obr. 18:  Důl Gabriela (internet - 10) 
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Ukázalo se, že počet států, ve kterých by uhlí z OKR mohlo konkurovat 

ostatním dodavatelů nebude mnoho. Jednalo se o export do Rakouska, 

Jugoslávie, Itálie, Maďarska a z počátku i do Německa. Export uhlí z OKR se 

podařilo těžařům v letech 1923 až 1929 zvýšit o 49%. U hornoslezských polských 

těžařů vývoz tím pádem poklesl, i když ne nějak výrazně. Toto byla hlavní 

skutečnost, která ovlivnila mimořádně rychlý vzestup těžby v období 1923 a 1929 

až o 45 %. Hospodářská krize, v letech 1929 - 1933, zasáhla do vývoje OKR 

silným omezením spotřeby uhlí a koksu. Vzhledem k tomu, že zásoby báňské 

produkce byly nahromaděny, se největší krize revíru protáhla až do doku 1934. 

Oproti roku 1929 byla roční těžba v roce 1934 zredukována až o 40 %. 

 Nové možnosti k uplatnění se OKR dostalo, až roku 1936 kdy došlo jednak 

k významnému oživení československé ekonomiky a také k rozšiřování 

průmyslové produkce, která byla potřebná pro rozvoj výroby k zajištění ochrany 

republiky před fašisty. Těžaři z OKR dokázali eliminovat na minimum dovoz uhlí 

z Polska do samotného Československa a taktéž snížit dovoz uhlí na Ostravsko 

z ostatních uhelných revírů Československé republiky. Dokázali také zvýšit export 

do zahraničí a to na 85 % oproti roku 1934. Polské uhlí definitivně ztratilo pozici na 

Rakouském trhu a dokonce i v jiných zemích. Vyskytl se zde však problém, kdy 

politický tlak Německa začal vytlačovat Československé uhlí z Maďarska a dalších 

zemí, které se začali hlásit k fašismu (Černý 2003).  

 

Obr. 19:  Důl Hohenegger (internet-11) 
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  OKR se následkem mnichovské dohody ocitl v nových historických 

podmínkách až do osvobození Československé republiky v květnu 1945. 

Charakteristické bylo zejména rozdělení, do té doby jednolité, ostravské oblasti 

mezi tři rozdílné politické celky. Petřkovice spolu s celým Hlučínskem byly 

zařazeny přímo do německé říše. Těšínská část OKR, kde se nacházelo celkem 

15 dolů, byla v říjnu 1938 připojena k Polsku a zbývající část OKR, do které 

připadalo čtrnáct důlních závodů a pět koksoven, zůstala součástí Česko-

Slovenska od března 1939 pak Protektorátu Čechy a Morava. Rozdělení OKR 

působilo potíže vzájemné koordinaci vývoje dolů, výši těžby i produktivitě práce 

atd., větší význam z hlediska dalšího vývoje mělo větší význam, že se rozdělené 

části zapojily do německého válečného hospodářství. OKR přispíval do celkového 

množství kamenného uhlí, které bylo na začátku 2. světové války vytěženo na 

celém území Německa, pouze 3,5 %, ale přesto byl jeho význam pro válečné 

hospodářství dosti významný, jelikož zde bylo dosti kvalitní uhlí vhodné ke 

koksování a dalšímu zpracování. Lze v podstatě říci, že v období totální války 

závody v OKR dosahovaly enormních výsledků. Těžba začala významně upadat 

až v průběhu prvního čtvrtletí roku 1945, například těžba v Ostravské části revíru 

poklesla o přibližně 100 000 t měsíčně (Černý 2003). 

4.3 Období od roku 1945 

 Tak,  jako však všude byla situace v OKR po konci druhé světové války 

mimořádně složitá, avšak dalo by se říci, že OKR byl až do posledních dnů války 

relativně klidným územím. V průběhu osvobozovacích bojů byl díky sovětské 

armádě uchráněn před úplným zničením. Přes to však bylo mnoho věcí 

poškozeno, byl ochuzen vozový park, některá důlní zařízení poškozena, některá 

demontována. Provoz dolů byt také ochromen i řadou nepříznivých škod. Celý 

důlní provoz byl po dobu šesti let zcela podřízen válečným potřebám, zvláště pak 

ke konci války kdy bylo Německo silně bombardováno a jejich doly do značné míry 

poškozeny, což samozřejmě vyvolalo pokles produkce z jejich uhelných revírů. 

Další problém představovala teritoriální a vlastnická nesourodost revíru stav dolů 

samotných. V této době byla zoufalá potřeba uhlí pro oživení průmyslu a pro 

zásobování obyvatel a proto bylo nutné soustředit všechny síly a prostředky na 

obnovu těžební schopnosti revíru. Toto se již v květnu 1945 splnilo. V souladu 
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s Košickým těžebním programem byly všechny těžařské společnosti dány pod 

národní správu. Znárodnění bylo slavnostně prohlášeno 28. října 1945 v den 

státního svátku vzniku Československé republiky (Černý 2003) 

 Jak již bylo zmíněno OKR se po skončení války potýkal s mnoha problémy 

a v neposlední řadě to byl nedostatek pracovních sil. Velká část pracovníků, kteří 

se na dolech ocitli jen z důvodů tlaku okupantů, rozvázala po osvobození pracovní 

poměr. Odcházeli zpět do svých domovů a vraceli se ke svým původním 

povoláním. V druhé polovině roku 1945 se stavy oproti začátku tohoto roku snížily 

o 30 – 70 %, pokles byl na každém dole jiný. Již na počátku léta roku 1945 byly 

organizovány takzvané národní směny. Výtěžek z těchto prvních směn byl 

věnován válečným vdovám a sirotkům a celkově na dobročinné účely. Další 

směny byly organizovány pokaždé pod jiným hesly, například Horníci na pomoc 

moravskému průmyslu. Na začátku se těchto směn zúčastňovalo jen velmi malé 

množství horníků a byly také nepravidelné, později však začaly nabývat 

pravidelnost a také množství pracovníku se zvyšovalo. Tito lidé pracovali opravdu 

tvrdě pro obnovu průmyslu a zlepšení celkové situace. Byli ochotni pracovat, i 

když byla velká potíž v dopravě do zaměstnání. Další výpomoc přicházela také 

v podobě rolníků, kteří přicházeli na brigády mimo sezónu. Tuto formu výpomoci 

dolům umožňovala hlavně tehdejší jednoduchá technologie, která byla založena 

výhradně na fyzické zdatnosti. V prosinci roku 1946 byla ukončena první fáze 

revitalizace dolů. Stav pracovníků na dolech se zvýšil více než o 10 000 osob a 

dosáhl počtu 30 000 horníků. Měsíční těžba se pomalu, i když s malými 

odchylkami, každým měsícem zvyšovala, v květnu 1945 bylo vyprodukováno 

157 000 t a již na konci roku 1946 bylo vytěženo více než 1 milión t. Ve druhé fázi 

mělo být během dvou let dosaženo v těžbě celkových výkonů jako před válkou 

v roce 1937. K těžbě z roku 1937 skoro dosáhli již v roce 1947 a v roce 1948 

dokonce vytěžené množství z roku 1937 přesáhli. Za 3 roky po válce tedy 

těžařstvo v OKR dokázalo zvýšit produkci skoro o 64 %. Na uhelné produkci se 

z velké míry podílela i těžba na mimořádných směnách, i když s kolísavou 

tendencí. Těžební potenciál se tedy za dané dvouleté období zvýšil o 14,6 %. 

OKR jako jediný uhelný revír dokázal dvouletý plán splnit v prvním roce na 

101,1 % a v roce druhém na 102,1 %. Zároveň s růstem těžby docházelo 

postupně k rozmachu celého těžařského odvětví. Probíhala přestavba dolů na 



Nikol Grandettiová: Historie těžby uhlí v české části hornoslezské pánve 
 

2012  32 
 

střední hloubky z hloubek malých. V roce 1960 byla ukončena výstavba dolu 

Suchá - Stonava  a byla zahájena výstavba dalších dolů (Černý 2003). 

 Od roku 1961 začaly prameny rozvoje pomalu vysychat. Začaly se 

projevovat důsledky ekonomické nerovnováhy, posledních let. Růst produktivity 

práce se opožďoval za vývojem mezd. Rostl dovoz levné sovětské ropy a tempo 

výstavby těžkého průmyslu bylo čím dál nižší. V produktivních dolech OKR se 

začaly častěji objevovat důlní otřesy a další obtíže spojené s dobýváním slojí 

sedlových vrstev. Ostravsko – karvinské doly musely dodávat velké množství uhlí, 

a proto se opět muselo zavádět těžení ve volných dnech. Po OKR bylo 

vyžadováno, aby v období od roku 1961 do roku 1965 vzrostla těžba uhlí 

vhodného ke koksování, které v té době produkoval pouze OKR, o skoro 39 %. 

Bylo zdůrazňováno, že plnění daných těžebních plánů ostravsko – karvinského 

revíru, je jeden z nejdůležitějších úkolů pro československé hospodářství. Kromě 

roku 1961 kdy došlo na Dole Dukla k důlnímu neštěstí, přesně 7. července a tato 

nehoda si vyžádala 108 obětí na životech, se jim plán dařilo plnit a však jen díky 

tomu, že se těžilo i v nepracovních dnech. Vše se upravilo roku 1965, kdy se 

v revíru vyrovnalo množství vytěženého uhlí s potřebami uhlí v národním 

hospodářství. V tomto roce dokonce zcela vymizela těžba v nepracovních dnech.  

 Odbytové potíže nastaly již ke konci roku 1965, důsledkem vyrovnání 

potřeb se zdroji v tuhých palivech. Potíže v odbytu zapříčinily z velké části hutě, 

které v krátké době snížily víc než o třetinu spotřebu vysokopecního koksu. 

Z těchto důvodů klesla těžba uhlí v letech 1966 – 1967 o tisíce tun. Již ke konci 

roku 1968 se objevili noví odběratelé a nastal další tlak na nepřipravený OKR. 

Tentokrát už definitivně, dosáhla roku 1974 průměrná těžba revíru svého maxima. 

V následujících letech bylo potvrzeno, že nejde v žádném případě o krátkodobý 

jev a byly již zaznamenány pouze úbytky. Uhlí se v dnešní době otvírají nové 

obzory a to vzhledem k vysoké poptávce po energiích a problémy s dodávkami 

ropy a zemního plynu. Dokonce ani rozvoj jaderné energetiky a jiných způsobů 

získávání energie v posledních desetiletích nedokáže uhlí vytlačit z čelní pozice 

klíčové suroviny pro výrobu elektrické energie. Výsledky těžebních společností se 

čím dál více zlepšují a poptávka po tomto fosilním palivu roste. Celosvětové 

zásoby uhlí, které se dá vytěžit dnešními technologiemi, se odhaduje na 1 trilion 

tun, ale různé prameny se v názorech liší, z tohoto množství by měla být přibližně 
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polovina uhlí černého. Většina koksovatelného uhlí končí v dnešní době 

v ocelárnách (Černý 2003). 

5 VLIV TĚŽBY UHLÍ NA VYBRANÉ ÚZEMÍ  

Pokud bychom navštívili oblast OKR v začátcích těžby uhlí, je jisté, že 

bychom byli velice překvapeni, jelikož se od své dnešní podoby značně lišila. 

Dnešní krajinný ráz OKR byl silně ovlivněn nálezem uhlí a následným rozvojem 

hornické a průmyslové činnosti. V průběhu let se tak bohužel nenávratně změnila 

krajina. Došlo tak k dosti výrazné demografické proměně této původně řídce 

osídlené oblasti a vzniku průmyslové aglomerace. Na tuto oblast měl dopad vznik, 

rozvoj, ale i následný postupný úpadek těžkého průmyslu. Do budoucnosti se jeví 

největším problémem zejména otázka rekultivace tohoto průmyslového regionu.  

V případě této oblasti dochází k postižení krajiny jako celku, která je pak 

označována tzv. hornickou krajinou. V této oblasti soustředěné a dlouhodobé 

těžby dochází k velkým změnám geomorfologie, hydrologie, ovzduší, půdního 

fondu i ostatních částí biotické krajiny (Dirner, 1997). 

Těžba a zpracování černého uhlí je činnost, která výrazným způsobem 

ovlivňovala, stále ovlivňuje a mění geologické poměry, životní prostředí a krajinný 

ráz OKR. Rozsah složek životního prostředí, které jsou dotčeny těžební činností, 

je pravděpodobně nejrozšířenější ze všech ostatních dopadů průmyslových aktivit 

člověka. Vliv hornické činnosti na životní prostředí je v zásadě dvojí. Za prvé jsou 

to projevy, které jsou s těžbou přímo spojeny, kam lze zahrnout poklesy povrchu 

terénu z důvodu poddolování, vznik novotvarů antropogenního původu, jako jsou 

odvaly a odkaliště, znehodnocení podzemních a povrchových vod, poškození 

živočišných a rostlinných ekosystémů, úniky metanu atd. Za druhé pak na životní 

prostředí nepříznivě působí projevy činností, které na těžbu navazují. Největším 

problémem je úpravárenský průmysl, který životní prostředí ohrožuje vypouštěním 

emisí, vznikem skládek odpadů, poškozování lesních porostů a vegetace aj. 

(Hudaček, 2000). 

5.1 Odkaliště 

Vedlejším produktem úpravy uhlí flotací dochází ke vzniku uhelných kalů, 

které bývají většinou situovány v poklesových kotlinách, vzniklých vlivem dolování. 
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Je to směs jemných částí hornin a uhlí do velikosti 1 mm. Obsah popela je 

v těchto kalech do 45 % a obsah síry do 1 %. Jsou ukládány do usazovacích 

nádrží jinak odkališť, které mají fungovat jako předstupeň čištění vody. V 50. a 60. 

letech vrostla produkce uhelných kalů z důvodů vzrůstu používání kombajnové 

těžby. V roce 2000 bylo v OKR zaznamenáno 96 odkališť a jejich celková kapacita 

v tomto roce byla více než 29 miliónů m3. 

Uhelné kaly v nádržích můžeme rozdělit do dvou různých kategorií a to 

podle obsahu popela v uhelném kalu. Energeticky využitelné kaly obsahují 

maximálně 50 % popela a po jejich vysušení na uhelný granulát je možno jejich 

využití jako druhořadého paliva. Kaly energeticky nevyužitelné jsou následně 

využívány při asanaci poklesových kotlin nebo ukládány do odvalů a důlních děl 

(Hudeček, 1996). 

Kdysi představovala odkaliště nejlevnější způsob čištění odpadních vod z 

úpraven uhlí, avšak mezi jejich negativní vlivy  řadíme rozsáhlý zábor a 

kontaminaci půdy toxickými kovy a organickými polutanty. Dále pak znečištění 

povrchových a podzemních vod, vysoké náklady na těžbu, zvýšenou prašnost a 

poškozování životního prostředí (Lintnerová, 2002). 

Moderní technologie úpravy uhlí již v současné době zcela odbourává 

vypouštění uhelných kalů do sedimentačních nádrží. Jdou do nich tak jen 

hlušinové kaly a nádrže se po naplnění navrací rekultivačním procesem do 

kulturního půdního fondu. Vytěžují se také uhelné kaly ze starých odkališť (tzv. 

reflotace). Vytěžený prostor je poté naplněn hlušinovými kaly a celá plocha rovněž 

projde rekultivací (Ekologie, 2008). 

V případě řádného nezabezpečení stability hrází odkaliště může dojít k 

protržení hrází, přívalové vlně a bahnotokům. Případné průsaky srážkových či 

povrchových vod vyplavují z tělesa odkaliště škodlivé látky do povrchových 

popřípadě podzemních vod. Po vyschnutí odkaliště, pokud není rekultivováno, 

hrozí větrem šíření prachu do okolí (internet – 5). 

5.2 Odvaly 

Odvaly, ale i odkaliště bývají při nedostatečném zabezpečení zdrojem 

kontaminace podzemních také povrchových vod z důvodů stále probíhajících 

chemických procesů a jejich následného vymývání vodou (internet – 6). 



Nikol Grandettiová: Historie těžby uhlí v české části hornoslezské pánve 
 

2012  35 
 

Nejnápadnějším projevem, pozůstatků rozvinutého hornictví v původně 

rovinaté krajině Ostravské pánve, jsou vedle poklesů půd právě odvaly. Obecně 

jsou odvaly vnímány dvouznačně, v první řadě jako výrazný prvek vyčleňující se z 

okolního reliéfu krajiny a dále také jako fenomén s negativním dopadem na životní 

prostředí. Pro Ostravu tak typické haldy souvisejí s tehdejším způsobem 

odvalování nevyužité hlušiny z hlubinné těžby, kdy byla ukládána na povrch se 

snahou zabrat co nejmenší plochy pozemků. Od druhé poloviny minulého století 

se začaly vytvářet spíše ploché, tabulovité nebo stupňovité odvaly, které více 

vyhovovaly používané technologii i záměrům jejich budoucího využití. S ústupem 

těžby se objem odvalované hlušiny samozřejmě postupně snižoval. 

Neprovozované haldy byly zpočátku jednoduše ponechávány k „ozelenění 

přirozenou cestou“, tzv. sukcesí. Později byly na odvalech prováděny lesnické, 

zemědělské nebo vodohospodářské rekultivace někdy více a někdy méně 

úspěšné. Nejzajímavější ale je, že právě odvaly, na kterých se lidská činnost 

podílela nejméně a byly rekultivovány převážně působením samotných přírodních 

podmínek se v této době, po několika desítkách let stávají ekologicky 

nejhodnotnější místy antropogenně přeměněné krajiny (internet - 7). 

Při dobývání černého uhlí je zapotřebí zpřístupnit ložisko těžní jámou nebo 

štolou, kterou se vytěžený nerost dopraví na povrch. Spolu s těženým nerostem 

se na povrch dostává i hornina z jeho okolí neboli hlušina. Tato hornina se od 

nerostu musí oddělit a ve většině případů se následně ukládá na odval. I když byla 

vyvíjena snaha o její využití, například na zasypání šachet a zarovnání nerovností 

v terénu, z důvodů rostoucí těžby a tím pádem i hlušiny, nebylo ji možno užít beze 

zbytků. Množství hlušiny, která se vyprodukuje, je závislé na množství těžby a 

bohatosti materiálu na uhelnou složku, tento rozdíl je patrný zejména při srovnání 

ostravského a karvinského uhelného revíru. Ostravské sloje, které jsou ve většině 

případu uloženy velice hluboko, mají vcelku nízkou mocnost, něco kolem půl 

metru a z tohoto důvodu se na povrch dostává s uhlím velké množství kamene. 

Na druhé straně karvinské sloje se vyznačují vysokou mocností, přibližně 4 metry, 

a bývají uloženy v menších hloubkách, proto se hlušiny ve srovnání s ostravskými 

slojemi vyprodukuje mnohem méně. (Štýs 1990) 

V minulosti byla hlušina většinou ukládána přímo při ústích štol a mělkých 

těžních jam. Ve většině případů byl tento přebytečný vytěžený materiál využíván 
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zpětně pro zasypání šachet nebo zarovnání terénních nerovností. Množství 

vyprodukované hlušiny rostlo samozřejmě se zvyšováním potřeby těžby uhlí, ta se 

ukládala na jedno místo a tak postupně začaly okolní krajině dominovat kuželovité 

haldy, které však znamenaly velkým rizikem samovznícení, velkou prašností a 

možností sesuvu. Od 50. let minulého století se postupně začalo přecházet k 

budování tabulovitých, terasovitých a hřebových hald, které mohou následně 

vytvořit dobré podmínky pro jejich navrácení přírodě.  

Druhy hornin a jejich množství, které se vyskytuje na odvalech jako 

například pískovce, jílovce, prachovce a zbytků uhlí je dáno vrstevní jednotkou 

v které těžba probíhala a také použitými technologiemi úpravy uhlí a hlušiny, proto 

se každý odval liší poměry zastoupení hornin (Černý 2003). 

Při ukládání hlušiny na povrchu v podobě odvalů dochází k navyšování 

terénu a vytváření novotvarů, které v krajině působí cizorodě. Odvaly dále 

způsobují zábor půdy, jsou zdrojem sekundární prašnosti a v souvislosti s jejich 

vznikem dochází k významným morfologickým změnám v okolí. Mění se odtokové 

poměry, kvalita podzemní vody a celkový vzhled krajiny. (Havrlant, 1980) 

Větší část odvalů je v dnešní době rekultivována lesnicky nebo zemědělsky, 

část z nich však bývá upravena na stavební plochy a následněji je zastavěna. 

V tomto případě je již nemožné jejich opětovné využití a brání tomu také 

nebezpečí, že při otevření starého odvalu dochází často k rychlému samovznícení 

uhlí obsaženého v nahromaděné hlušině. Požáry, které v tomto případě mohou 

vzniknout, jsou velmi špatně zvladatelné (Černý 2003). 

5.3 Emise důlních plynů 

Mezi další negativní vlivy hornické činnosti, můžeme zařadit také 

uvolňování důlních plynů. Jedná se o běžný jev v oblastech těžby uhlí. Hlavní 

složkou důlních plynů je metan, společně s CO a CO2. Metan se uvolňuje z 

uhelných slojí, odkud se dostává do důlního ovzduší. Při probíhající těžbě se 

uvolněné důlní plyny mísí s důlními větry, čímž se docílí povolené koncentrace a 

následnému odvětrání. Problémy však nastávají v době ukončení těžby, kdy je 

důsledkem zastavení odvětrávání kumulují plyny v důlních prostorách, odkud se 

nekontrolovatelně dostávají na povrch například tektonickými poruchami nebo 

nedostatečně zajištěnými důlními jámami atd. Nebezpečí při úniku plynů 
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představuje možnost vzniku výbušné směsi, popřípadě vytvoření nedýchatelného 

prostředí v uzavřeném prostoru (internet - 8).   

  Při neřízeném úniku metanu do volného ovzduší se dostává do nejvyšších 

míst atmosféry, což je z hlediska ochrany životního prostředí nepřijatelné, jelikož 

vliv metanu je z hlediska absorpce tepla 21krát vyšší než u CO2 a tím pádem se 

podílí na 23 % celkových emisí (Obručníková, 2006). 

5.4 Poklesy terénu  

Klasickým projevem hlubinného dobývání uhelných ložisek jsou deformace 

zemského povrchu, popřípadě deformace až destrukce povrchových objektů. 

Velikost vzniklých deformací je podmíněna rozlohou dobývaných uhelných slojí a 

jejich mocností, na geologických poměrech a také na intenzitě a používané 

technologii dobývacích prací v dané části důlního pole. Mezi základní deformace 

řadíme za prvé poklesy terénu (vertikální pohyby) a za druhé posuny (horizontální 

pohyby). Dá se předpokládat, že za celou existenci OKR bylo vytěženo přes 1,6 

miliard tun uhlí. Povrch území poklesl během celého období na některých 

plochách o několik desítek metrů. Odhaduje se, že poklesy na Karvinsku dosáhly 

od počátku dolování na některých místech až 40 m. Území o rozloze přibližně 260 

km2, které je zasáhnuté dobýváním došlo ke vzniku zcela nové krajiny. Jedním 

extrémem jsou zmíněné poklesy a tak vzniklé kotliny a druhým výrazné navýšení 

v místech nasypávání odvalů (Ekologie, 2008, Černý 2003). 

 Pohyby terénu, které vznikají v důsledku poddolování, způsobují negativní 

změny tvářnosti povrchu krajiny a vedou k destrukci staveb, komunikací, 

inženýrských sítí, zemědělských i jiných pozemků. Vlivem pohybů dochází také k 

nevratným změnám v režimu podzemních a povrchových vod. Vzniklé poklesové 

kotliny se nedokážou vypořádat s odtokem vody a vznikají tak zátopy terénu a tím 

i následná devastace půdy. 

 První důlní škody v OKR pocházejí již z roku 1849. K velkým škodám na 

budovách, inženýrských sítích, železnicích i silnicích docházelo zejména proto, že 

šachty v ostravské části revíru byly umístěny přímo v areálu města (Černý 2003). 
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5.5 Důlní vody 

 Během hlubinné těžby uhlí je nutností čerpat důlní vodu, kterou rozumíme 

veškerou vodu nacházející se v důlních prostorách. Hlavními důvody čerpání 

důlních vod je zajištění bezpečnosti v daném dobývacím prostoru a také zajistit 

udržení hladiny důlních vod v uzavřených dolech, aby nedošlo k zatopení 

dobývacích prostor, které jsou stále v provozu. Tato odčerpávaná voda se poté na 

základě platných povolení vypouští a to v limitech, které zajistí, aby nedošlo 

k ohrožení funkcí a životaschopnosti ve využívaných povrchových tocích. Důlní 

vody jsou ve svém přirozeném prostředí téměř nezávadné. Problémy však 

z ekologického hlediska nastávají při nutnosti jejich vypouštění. Důlní vody jsou 

charakteristické svým složením a vysokým obsahem rozpuštěných látek, které se 

po staletí soustřeďovaly pod povrchem. Při vypouštění do vodních toků tak 

způsobují znečištění vysokým obsahem látek, které se přirozeně v povrchových 

tocích nevyskytují. Dochází tak k nadměrnému zasolování vodních toků, zvyšuje 

se zde obsah chloridů, síranů a dalších látek způsobující znečištění. Důlní vody 

mají také oproti vodám povrchovým vyšší teplotu (Pitter, 1999). 

 Ze všech těchto důvodů není možné z ekologického hlediska vypouštět 

důlní vody volně do povrchových toků a je zcela nezbytné jejich čištění. Veškerá 

voda, vypouštěná důlními i ostatními podniky OKD, je proto v rámci vodního 

hospodářství monitorována a centrálně sledována po kvalitativní i kvantitativní 

stránce (Ekologie, 2008).  

V OKR pak funguje dávkovací nádrž Heřmanice, která má zamezit 

nadměrnému zasolování a znečišťování vodních toků. Dávkovací nádrž slouží 

zejména k řízenému napouštění mineralizovaných důlních vod a jejich 

regulovanému vypouštění do řek po dohodě s orgány životního prostředí, 

vodoprávního úřadu a Povodí Odry. Dalším opatřením jsou čističky vod, které se 

skládají ze soustavy biologických rybníků. Voda zde prochází sedimentační nádrží 

a dále se čistí kořenovým systémem rostlin, čímž se snižuje množství škodlivých 

látek (např. závod Lazy), (Černý 2003). 
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5.6 Rekultivace území postiženého hornickou činností 

 Proces rekultivace bychom mohli rozdělit do dvou různých fází, jedná se o 

rekultivaci technickou a dále rekultivace biologickou. Cílem technické rekultivace 

představující první fázi je obnovení a vytvoření georeliéfních podmínek což 

zahrnuje stabilizaci svahů, výstavbu komunikací, tvarování území, navážky ornice 

odvodnění apod. Druhou fází je biologická rekultivace, která zahrnuje soubor 

několika postupů, který povede k budoucímu využití daného pozemku. Může se 

jednat například o rekultivaci lesnickou, zemědělskou nebo vodohospodářskou. 

Sanace i rekultivace jsou dnes neodmyslitelnou a důležitou součástí 

samotného dobývání nerostu. Horní zákon (Zákon č. č. 44/1988 Sb., o ochraně a 

využití nerostného bohatství) proto přikazuje všem těžebním společnostem 

povinnost uvést pozemky, ovlivněné hornickou činností, do stavu podle požadavků 

vlastníků, orgánů činných v oblasti ekologie a správních orgánů, s vazbou na 

územní plány. Proces obnovy krajiny se postupně vyvíjí a je ovlivňován zejména 

změnami technologického postupu těžby a vědecko – technickým rozvojem. V 50. 

a 60. letech 20. st. se o ozelenění poškozené krajiny staraly buď vznikající 

okrašlovací spolky, nebo dokonce horníci sami. Již v 70. letech započala 

technická rekultivace, která se pokoušela o zlepšení stavu poškozených území a 

následné výsadbě náročnější vegetace. V roce 1954 byl vypracován program 

asanace a rekultivace ploch v celém OKR. Tento program ustanovoval dvě 

rekultivační centra, která byla na práci kapacitně zcela nedostačující. Z důvodů 

zabránění dalšího zhoršování stavu této krajiny byl roku 1962 založen národní 

podnik OKR – Rekultivace (Landová, 1995).  

V případě této krajiny se jedná o zahlazování škod vzniklých z větší části 

ještě před privatizací, a proto na ně přispívá i stát. Podle informací na stránkách 

OKD byla do rekultivace karvinské části revíru od roku 1991 investována částka 

7,7 miliard korun. 

  Vzhledem k míře poškození území OKR zde není možno provádět obnovu 

krajiny v pravém slova smyslu, proto v tomto případě mluvíme spíše o tvorbě 

krajiny. Tato nově vytvořená krajina by měla umožnit ve větší míře stejné 

podmínky k využívání území, jaké byly před zahájením hornické činnosti a tím její 

devastace.  Dále pak ekonomické či společenské zisky z tohoto území by měly být 
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srovnatelné s jinými oblastmi. Během prací by však nemělo dojít k popření jejího 

historického vývoje a měly by být zachovány prvky, jako jsou například terénní a 

stavební dominanty, které jsou tak typické pro hornickou činnost.  Poté budou 

znamenat zvýšení atraktivity daného území a také dokládat určité historické etapy 

vývoje této krajiny. Poslední dobou je rekultivace pořád častěji zpracovávána jako 

ochrana přirozeně se vyvíjejících se ekosystému. Krajinné prvky vytvořené 

hornickou činností se tak významně podílejí na zvýšení biologické rozmanitosti 

krajiny a zároveň představují útočiště ohroženým druhům (Dolný, 2000). 

6 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo přiblížení historického vývoje hornické 

činnosti v ostravsko-karvinském revíru a jejím dopadu na životní prostředí. Tento 

uhelný revír má nejen celosvětové prvenství v použití černého uhlí člověkem, ale 

je také významný tím, že se zde, jakož to na posledním místě České republiky, 

stále těží. 

První pokusy o nalezení uhlí začaly na počátku 50. let 18. století. Avšak 

první doložený nález této suroviny pochází až z roku 1763, tehdy bylo uhlí 

objeveno v místě dnešní Slezské Ostravy. Následovaly další úspěšné pokusy o 

nalezení tohoto nerostného bohatství, které mělo v zájmu ochrany lesů nahradit 

do té doby používané palivové dříví. Průkopníkem byl baron Johann Adam 

Grutschreiber, který na svých pozemcích těžil a následně prodával uhlí do přilehlé 

části Pruska, Krnova, Těšínska a Opavy. Na počátku 19. století byly vybudovány 

Vítkovické železárny, které v podstatě ihned zdvojnásobily těžbu. Následná 

výstavba první parní Železnice v Rakousku-Uhersku, která procházela touto 

oblastí, měla také značný význam pro odbyt a snižování cen uhlí. V následujících 

obdobích pokračovala těžba a bylo otevřeno mnoho nových dolů. Některé byly 

modernizovány a slučovány, jiné po ukončení těžby zrušeny a asanovány. Po roce 

1945 v důsledku politických změn a podpory v budování těžkého průmyslu 

nastává v OKR největší rozvoj těžby v historii. 

V práci byla podrobně popsána historie v současné době stále činných dolů 

Darkov, ČSM, Paskov a také Důl Karviná. Každý z dolů je doplněn o přehledné 

schéma dokládající jeho historický vývoj a aktuální fotografie.  
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Jelikož si uvědomuji, že je s hlubinnou těžbou spojeno mnoho negativních 

dopadů na životní prostředí a krajinný ráz jako jsou odkaliště, odvaly, emise 

důlních plynů, problematika důlních vod a poklesy terénu, věnovala jsem této 

problematice celý poslední bod své práce.  
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