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ANOTACE 

Cílem této bakalářské práce je zhodnotit stav a péči o technické památky spojené 

s hornickou činností na Ostravsku a Karvinsku. Práce shrnuje informace o 

technických památkách ve správě s. p. DIAMO, o. z. ODRA a o areálech, ve 

kterých se památky nachází. Zabývá se také náklady, které s. p. DIAMO, o. z. 

ODRA vynakládá z dotací ze státního rozpočtu ČR na útlum uhelného hornictví na 

obnovu a opravu kulturních památek. Náklady jsou také hrazeny z dotací 

Ministerstva kultury ČR z Havarijního programu.  

Klíčová slova: technické památky, hornická činnost, Ostrava, Karviná, ODRA, 

dotace 

 

SUMMARY 

The aim of the bachalor thesis is to rewiew the condition and care of the technical 

monuments associated with mining activities in the Ostrava and Karvina. The 

writing summarizes information about the technical monuments in the 

administration of Diamo s. p., o. z. ODRA campuses and in which monument is 

located. It also deals with costs that Diamo s. p., o.z. ODRA spends on subsidies 

from the state budget to the attenuation of the coal mining in the reconstruction 

and restoration of cultural monuments. Costs are covered by grants from the 

Department of Culture of the Emergency Program. 

Keywords: technical monuments, mining activity, Ostrava, Karvina, ODRA, 

subsidy 
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1 Úvod 

V bakalářské práci se budu zabývat nemovitými a movitými kulturními 

památkami, které jsou ve správě s. p. DIAMO.  

Podnět na prohlášení věci za kulturní památku může na Ministerstvo 

kultury podat skutečně kdokoli, ať už fyzická nebo právnická osoba. Podání musí 

obsahovat náležitosti předepsané správním řádem. Ministerstvo kultury se 

podáním musí zabývat vždy, podle stávající praxe buď navrhovatele vyzve k 

doplnění jeho podání, nebo podnět zašle příslušnému pracovišti Národního 

památkového ústavu, které provede odborné posouzení věci a zpracuje své 

vlastní expertní vyjádření, ve kterém věc doporučí nebo nedoporučí k prohlášení 

za kulturní památku. [3] 

Podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči za kulturní památky 

prohlašuje ministerstvo kultury České republiky (dále jen „ministerstvo kultury“) 

nemovité a movité věci, popřípadě jejich soubory, 

a) které jsou významnými doklady historického vývoje, životního 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, 

b) které mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem. 

Soubory věcí podle odst. a) a b) se prohlašují za kulturní památky, i když některé 

věci v nich nejsou kulturními památkami. [4] 

DIAMO s. p. se v roce 2011/2012 stará o 14 nemovitých a o 3 movité 

kulturní památky. Ovšem v minulosti vlastnilo 34 nemovitých a 12 movitých 

kulturních památek. Vlivem rostoucích nákladů muselo některé památky 

majetkově převést na jiné subjekty (prodej nebo bezúplatný převod na jiné právní 

subjekty). 

Odštěpný závod ODRA původně součást OKD, a. s. vznikl jako nástupnická 

organizace uzavíraných dolů Heřmanice, Šverma, Ostrava a Odra. K 1. 1. 2002 

byl odštěpný závod ODRA na základě kupní smlouvy mezi OKD, a. s. a DIAMO, 

státní podnik prodán a následně začleněn jako další odštěpný závod do DIAMO, 
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státní podnik. Skládá se ze středisek Důl a Povrch. Odborné úseky řídí vedoucí 

o. z., náměstek pro výrobu, techniku a ekologii a náměstek pro ekonomiku 

a personalistiku.  

Středisko Důl pečuje o důlní části areálu Jeremenko a Žofie. Středisko 

Povrch se stará o jižní části revíru – bývalý Důl Paskov a povrchové části areálů 

Jeremenko v ODP, Žofie v PDP a v karvinské pánvi o areál Barbora a odpovídá za 

účelně vynaložené prostředky na sanaci skládky odpadů tzv. laguny OSTRAMO.  

Činnosti podniku DIAMO: 

  Sanační práce, odstraňování následků po těžbě a úpravě rud uranu, 

barevných kovů a uhlí, 

  technická a biologická rekultivace pozemků po likvidaci těžební 

činnosti, 

  hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, 

zejména těžba, úprava a zpracování radioaktivních nerostů, 

  výkon zeměměřických činností, 

  výzkumné a průzkumné hydrogeologické práce a speciální práci 

související se zabezpečováním vodního hospodářství, 

  provádění inženýrských a průmyslových staveb s technickou 

vybaveností, včetně prací prováděných hornickým způsobem 

  zajišťuje správu a nakládání s majetkem státu, s nímž má právo 

hospodařit 

  na základě udělené licence na distribuci elektřiny provozuje lokální 

distribuční soustavu (LDS). [6] 

Cílem mé bakalářské práce je zhodnotit stav, péči a náklady, které jsou 

vynaloženy na movité a nemovité kulturní památky, o které se stará DIAMO, s. p., 

o. z. ODRA. Bakalářská práce se skládá ze šesti kapitol, z nichž první je úvod. 

Ve druhé kapitole se budu zabývat seznamem těchto památek a areály, v nichž se 

jednotlivé památky nachází. Třetí kapitola se věnuje jednotlivým památkám, kde 

popisuji jejich vzhled a stav. Ve čtvrté kapitole se zmiňuji o nákladech, které 

vynaložil s. p. DIAMO na obnovu a opravu památek, které má ve svém vlastnictví. 

Pátou kapitolou je zhodnocení a návrh opatření a poslední kapitolou je závěr. 
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2 Seznam památek 

V současné době je na území České republiky prohlášeno za kulturní památku 

téměř 44 500 nemovitých a movitých věcí nebo jejich souborů, reprezentovaných 

především hodnotnými historickými stavbami z prostředí naší krajiny a historických 

sídel. V porovnání s kulturně vyspělými evropskými zeměmi lze tento počet 

označit za podprůměrný, neboť na plošně srovnatelném území mají vyspělé země 

Evropy až trojnásobný počet zákonem chráněných památek. [7] 

Nemovité kulturní památky tvoří nejznámější a širokou veřejností nejvíce 

vnímanou část památkového fondu České republiky. Patří k nim vedle státních 

hradů, zámků a dalších státních památkových objektů zejména mnoho církevních 

a náboženských staveb, dále vysoké procento městských budov, vesnické 

architektury a dalších staveb v krajině i mnoho dalších specifických druhů staveb – 

technických, vojenských, apod. Významnou složkou nemovitých kulturních 

památek jsou tzv. drobné stavby, zejména kapličky.[9] 

Movité kulturní památky tvoří nejpočetnější a širokou veřejností samozřejmě 

přijímanou část památkového fondu České republiky. Patří k nim umělecká 

výtvarná díla malířství, sochařství, stejně jako díla uměleckého řemesla, liturgické 

předměty 1, hudební památky, ale i technická díla, architektonické články ze 

zaniklých staveb, archeologické nálezy. [10] 

Dle Fragnera (2010) se technickou památkou nazývaly předměty 

muzejního zájmu a historické hodnoty, jejichž zachování pro budoucnost bylo 

shledáno žádoucí.  

Největším lákadlem technických památek je jejich různorodost a zejména 

jejich vztah ke všem odvětvím výroby a průmyslu. Jejich původ lze hledat již 

v době, kdy člověk poprvé začal ke svému prospěchu využívat sílu větru a vody. 

Průmyslová revoluce v 19. století pak přináší páru a nový fenomén – továrnu. 

Technickými památkami teda označujeme vše, co usnadnilo člověku práci a 

posunulo vývoj kupředu. Zahrnují díla související s hornictvím, hutnictvím, 

energetikou či s rozvojem dopravy.[8] 

                                                           
1
 Liturgické předměty – předměty, které se používají při liturgii. Liturgie – bohoslužba. 
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Ve své bakalářské práci se věnuji pouze památkám, o které se stará s. p. 

DIAMO, o. z. ODRA, Ostrava, ale s. p. DIAMO obstarává svou činnost v regionech 

pomocí 4 odštěpných závodů: 

 Těžba a úpravu uranu ve Stráži pod Ralskem (TÚU) 

 GEAM v Dolní Rožínce 

 Správa uranových ložisek v Příbrami (SUL) 

 ODRA v Ostravě 

 

 

Obrázek č. 1: Odštěpné závody. [5] 

 Útlum těžby a úpravy uranu ve Stráži pod Ralskem začal koncem 

osmdesátých let zastavením výstavby dolu Hamr II. – Lužice a jeho následnou 

likvidací a likvidací dolu Křížany I. Odštěpný závod TUÚ se v posledních letech 

využívá převážně k hornické činnosti – likvidaci těžební jednotky.   

 Odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka těží zásoby uranové rudy v souladu 

s Usnesením vlády ČR, podle kterého došlo ke schválení 

a následnému prodloužení těžby a úpravy uranu po dobu ekonomické výhodnosti 

těžby bez nároku na finanční zdroje státního rozpočtu ČR.  
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 Odštěpný závod SUL obstarává likvidaci těžebních a úpravárenských 

kapacit uranových a dalších rudních ložisek na území Čech – zahrnuje 19 oblastí 

po těžbě rud. Významnou činnosti odštěpného závodu je čištění důlních vod 

v příbramské oblasti.  

Počet památek, o které se DIAMO, s. p. stará, se neustále mění, některé 

mohou být zrušeny nebo převedeny (prodány) na jiného vlastníka (kraj, obec). 

V tabulkách, které následují, uvádím srovnání počtu nemovitých a movitých 

kulturních památek z roku 2004 s rokem 2011. 
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Nemovité kulturní památky k 1. 1. 2004 

Číslo Název Prohlášení 
MK za KP 
dne 

Areál Historický 
název 

1 těžní věž a šachet. budova výdušné jámy 30. 06. 1993 Alexander Alexander 

2 šachetní budova č. 2 vč. těžní věže (TJ) 30. 06. 1993 Alexander Alexander 

3 administrativní budova 30. 06. 1993 Alexander Alexander 

4 kompresorovna 30. 06. 1993 Alexander Alexander 

5 kočárovna (sklad materiálu) 30. 06. 1993 Alexander Alexander 

6 koupelny 30. 06. 1993 Alexander Alexander 

7 budova mechanických dílen 18. 10. 1993 Cingrl Michal 

8 správní budova 18. 10. 1993 Cingr Michal 

9 těžní budova s těžní věží Terezie 18. 10. 1993 Bezruč Teresie 

10 strojovna těžního stroje č. 1 P. B. 18. 10. 1993 Bezruč Teresie 

11 strojovna pomoc. těžního stroje P. B.  18. 10. 1993 Bezruč Teresie 

12 těžní věž a těžní budova 22. 10. 1993 Hlubina Hlubina 

13 strojovna těžních strojů 22. 10. 1993 Hlubina Hlubina 

14 koupelny mužstva (staré) 22. 10. 1993 Hlubina Hlubina 

15 kotelna se 4 parními kotly Garbe 22. 10. 1993 Hlubina Hlubina 

16 úpravna uhlí 10. 04. 2000 Hlubina Hlubina 

17 třídírna a nakládací stanice uhlí 10. 04. 2000 Hlubina Hlubina 

18 komín kotelny 10. 04. 2000 Hlubina Hlubina 

19 koupelny mužstva (nové) 10. 04. 2000 Hlubina Hlubina 

20 kompresorovna 10. 04. 2000 Hlubina Hlubina 

21 rozvodna 10. 04. 2000 Hlubina Hlubina 

22 strojovna 09. 05. 1995 Stachanov Hubert 

23 budova mechanických dílen 09. 05. 1955 Stachanov Hubert 

24 těžní budova s těžní věží 12. 03. 2001 Jeremenko Louis 

25 těžní budova s těžní věží 03. 04. 1997 Pokrok Habsburg 

26 strojovna s kompresorovnou 03. 04. 1997 Pokrok Habsburg 

27 stará kotelna 03. 04. 1997 Pokrok Habsburg 

28 zámečnická dílna 03. 04. 1997 Pokrok Habsburg 

29 třídírna 03. 04. 1997 Pokrok Habsburg 

30 těžní věž výdušné jámy 03. 04. 1997 Barbora Austria 

31 strojovna, kompresorovna 03. 04. 1997 Barbora Austria 

32 kotelna 03. 04. 1997 Barbora Austria 

33 elektrické dílny (dříve koupelny) 03. 04. 1997 Barbora Austria 

34 kočárovna 03. 04. 1997 Barbora  Austria  

Tabulka č. 1: Přehled nemovitých kulturních památek k 1. 1. 2004 v DIAMO, s. p., o. z. ODRA. 

Zdroj: DIAMO, s. p. 
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Nemovité kulturní památky k 1. 1. 2012 

Číslo Název 
Prohlášení 
MK za KP 
dne 

Areál 
Historický 
název 

1 těžní věž a šachet. budova výdušné jámy 30. 06. 1993 Alexander Alexander 

2 šachetní budova č. 2 vč. těžní věže 30. 06. 1993 Alexander Alexander 

3 koupelny 30. 06. 1993 Alexander Alexander 

4 těžní budova s těžní věží Terezie 18. 10. 1993 Bezruč Teresie 

5 strojovna těžního stroje č. 1 P. B. 18. 10. 1993 Bezruč Teresie 

6 strojovna pomoc. těžního stroje P. B.  18. 10. 1993 Bezruč Teresie 

7 těžní budova s těžní věží 12. 03. 2001 Jeremenko Louis 

8 těžní věž 03. 04. 1997 Pokrok Habsburg 

9 těžní věž výdušné jámy 03. 04. 1997 Barbora Austria 

10 strojovna, kompresorovna 03. 04. 1997 Barbora Austria 

11 kotelna 03. 04. 1997 Barbora Austria 

12 elektrické dílny (dříve koupelny) 03. 04. 1997 Barbora Austria 

13 kočárovna 03. 04. 1997 Barbora  Austria  

14 těžní věž typu Walsum 17. 03. 2009 Barbora Austria 

Tabulka č. 2: Přehled nemovitých kulturních památek k 1. 1. 2012 v DIAMO, s. p., o. z. ODRA. 

Zdroj: DIAMO, s. p. 

Movité kulturní památky k 1. 1. 2004 

Číslo Název 
Prohlášení 
MK za KP 
dne 

Areál 
Historický 
název 

1 těžní stroj č. 1 18. 10. 1993 Bezruč Teresie 

2 pomocný těžní stroj 18. 10. 1993 Bezruč Teresie 

3 pístový kompresor 19. 10. 1993 Stachanov Hubert 

4 turbokompresor 22. 10. 1993 Hlubina Hlubina 

5 4 ks vodotrubný parní kotel 22. 10. 1993 Hlubina Hlubina 

6 těžní stroj 10. 04. 2000 Hlubina Hlubina 

7 elektrický těžní stroj 09. 05. 1995 Jeremenko Louis 

8 kotly GARBE – pohon roštu 09. 05. 1995 Jeremenko Louis 

9 těžní stroj KOEPE 03. 04. 1997 Pokrok Habsburg 

10 turbokompresor PTK 36 03. 04. 1997 Pokrok Habsburg 

11 elektromotor těžního stroje  Přívoz  

12 soubor 2 vyrovnávacích tlakových nádob 03. 04. 1997 Barbora Austria 

Tabulka č. 3: Přehled movitých kulturních památek k 1. 1. 2004 v DIAMO, s. p., o. z. ODRA.  

Zdroj: DIAMO, s. p. 
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Movité kulturní památky k 1. 1. 2012 

Číslo Název 
Prohlášení 
MK za KP 
dne 

Areál 
Historický 
název 

1 pomocný těžní stroj 18. 10. 1993 Bezruč Teresie 

2 elektrický těžní stroj 09. 05. 1995 Jeremenko Louis 

3 soubor 2 vyrovnávacích tlakových nádob 03. 04. 1997 Barbora Austria 

Tabulka č. 4: Přehled movitých kulturních památek k 1. 1. 2012 v DIAMO, s. p., o. z. ODRA. 

Zdroj: DIAMO, s. p. 

 

Památky, o které se DIAMO s. p., o. z. ODRA stará se nachází v 5 areálech, 

které v minulosti sloužili k těžbě. Každý areál (důl), který Vám níže přiblížím, získal 

svůj název podle významné události, ať už to bylo pojmenování na něčí počest 

nebo pojmenování po manželce zakladatele.  

Důl Alexander  

Důlní areál byl založen roku 1896 společností výhradně privilegované 

Severní dráhy císaře Ferdinanda na katastrálním území Kunčičky a pojmenován 

na počest hraběte Alexandra Palaviciniho. Otvírka dolu byla provedena dvěma 

centrálními jámami. Stavba dolu na „zelené louce“ přetvářela dle Matěje (2009) 

reprezentativní architekturu s přeskupenou kompozicí čestného dvora do důlního 

podniku. Při budování dolu probíhala i výstavba dělnických kolonií – tzv. staré 

v letech 1894 – 1899 a nové v letech 1900 – 1904. Roku 1926 byl důl Alexandr 

sloučen s dolem Hermenegild (Zárubek) a těžba byla převedena podzemními 

cestami na zárubeckou těžní jámu.  

Po ukončení těžby na dole Zárubek byly obě jámy Alexandr v letech 1993 a 

1994 zasypány. Důl Alexandr uhlí těžil ve slojích jakloveckých a hrušovských 

vrstev v okolí ostravského souvrství a během těžby vlastní jámou vytěžil odhadem 

cca 7 mil. t uhlí. Jeho konečná hloubka byla 1120 m. [1] 

Důl Petr Bezruč (Teresie) 

Důl byl založen roku 1842 jako mělký tehdejším centrálním ředitelem 

Vítkovických železáren Josefem Grossem u silnice z Moravské Ostravy do 
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Michálkovic a navazoval na důlní díla Jaklovecké dědičné štoly. Důl pojmenoval 

po své manželce a roku 1843 ho prodal vlastníkovi Vítkovických železáren 

Salamonu Mayeru Rothschildovi. Pomocnými provozy dolu se staly v roce 1883 

důl Jindřich a roku 1887 důl Luční, které byly k dolu Teresie připojeny. Vítkovické 

horní a hutní těžířstvo vlastnilo důl od roku 1894 a důl se stal součástí 

Vítkovických kamenouhelných dolů v Moravské Ostravě. V roce 1942 byl důl podle 

své výrazné polohy na kopci nad městem přejmenován na Bergschacht (Náhorní 

důl) a v roce 1946 podle významného slezského básníka Petra Bezruče. [1]  

Těžba uhlí na dole byla ukončena v roce 1992. Důl byl těžebně činný od roku 

1843 jako mělký a v letech 1862 – 1992 jako hlubinný důl. Za dobu své existence 

vytěžil odhadem přibližně 60 mil. t uhlí z hloubky až cca 1340 m ze slojí 

hrušovských a petřkovických v ostravském souvrství. [1] 

Důl Jeremenko (Louis) 

Důl byl založen roku 1891 jihozápadně od dnešního křížení ulic Rudná a 

Místecká na katastrálním území Vítkovic společností Vítkovické kamenouhelné 

doly, která důl pojmenovala Nová Jáma. Od roku 1873 měly Vítkovické 

kamenouhelné doly v nájmu Rothschildovy doly ostravsko – karvinského revíru, 

ale roku 1895 se staly všechny pronajaté doly součástí Vítkovického horního a 

hutního těžířstva a název dolu Nová Jáma byl změněn na Louis podle hlavního 

vlastníka těžířstva Louise Rothschilda. Roku 1942 byl důl přejmenován po 

vídeňském advokátu Dr. Steinböckovi na Steinböck. Důl byl opět přejmenován 

v roce 1946 na Generál Jeremenko, později Maršál Jeremenko na počest velitele 

sovětské armády, která osvobodila od německé okupace Moravskou Ostravu. 

Těžba uhlí na dole Jeremenko byla ukončena roku 1992. Důl byl těžebně 

činný v letech 1896 až 1992 a vytěžil odhadem cca 32 mil. t uhlí ze slojí 

jakloveckých a hrušovských vrstev v ostravském souvrství. Konečná hloubka 

těžby uhlí byla 1200 m. [1] 
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Důl Pokrok (Habsburg) 

Důl se nachází v katastru města Petřvald jižně od silnice z Ostravy do 

Karviné a byl založený Rakouskou báňskou a hutní společností. Provozní objekty 

byly postaveny v letech 1911 – 1912 a také byly vyhloubeny centrální jámy. Dle 

Matěje (2009) bylo řešení povrchu dolu založeno na bezprostřední návaznosti 

provozních toků bez vzájemného křížení. Důl byl pojmenován Habsburg podle 

vládnoucího panovnického rodu, ale roku 1920 byl přejmenován na Pokrok, což 

symbolizovalo pokrokové cíle v hornictví šířené Báňskou a hutní společností. 

V roce 1951 byl důl přejmenován na Julius Fučík. Při slučování dolu a vzniku 

provozních závodů se důl přejmenoval zpátky na Pokrok. V roce 1953 byl k němu 

připojen důl Albrecht (Hedvika) v Petřvaldě, roku 1961 důl Ludvík v Radvanicích a 

ostatní doly v petřvaldské dílčí pánvi revíru, sloučené v jeden velkodůl pod 

názvem Julius Fučík.  

Těžba na dole Pokrok byla ukončena roku 1998. Důl, který byl nejmladším a 

přitom nejhlubším dolem v petřvaldské části revíru, byl těžebně činný v letech 

1914 – 1998 a vytěžil 46,4 mil. t uhlí ze slojí v porubských a jakloveckých vrstvách 

v ostravském souvrství. Největší hloubka důlních děl byla 1000 m. [1] 

Důl Barbora (Austria) 

Jihovýchodně od křižovatky silnice z Ostravy do Karviné a Horní Suché na 

katastrálním území Karviná - Doly se nachází průmyslový areál bývalého dolu a 

činné elektrárny. [1] Důl Austria byl založen roku 1907 Rakouskou báňskou a hutní 

společností a. s., která sídlila ve Vídni a důl nazvala podle svého sídla. Po vzniku 

Československé republiky roku 1920 byl přejmenován na důl Barbora podle 

patronky horníků sv. Barbory. Areál dolu byl postaven podle Matěje (2009) „na 

zelené louce“ a tvoří promyšlenou technickou a provozní koncepci. Moderní 

prosklená hala s eliptickým vstupem byla postavena podél důlního pole, které bylo 

otevřeno dvěma jámami. Výstavbou elektrárny po druhé světové válce začala 

modernizace areálu. V roce 1951 byl důl Barbora sloučen s dolem Hohenegger 

v Karviné – Dolech v jeden velkodůl a byl přejmenován na 1. máj, ke kterému byl 

připojen důl Mír (Gabriela) roku 1958.  
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Těžba byla ukončena v roce 2002 a obě jámy byly zasypány. Důl byl těžebně 

činný vlastními jámami v letech 1912 – 1987 a vytěžil cca 65 mil. t uhlí, které bylo 

dobýváno ve slojích sušských a sedlových v karvinském souvrství až do hloubky 

důlních děl 810 m. [1] 

3 Stav a péče o vybrané památky 

Vlastník kulturní památky je povinen na vlastní náklad pečovat o její 

zachování, udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením, poškozením, 

znehodnocením nebo odcizením. Kulturní památku je povinen užívat pouze 

způsobem, který odpovídá jejímu kulturně politickému významu, památkové 

hodnotě a technickému stavu. Je-li kulturní památka v společenském vlastnictví, je 

povinností organizace, která kulturní památku spravuje nebo ji užívá nebo ji má ve 

vlastnictví, a jejího nadřízeného orgánu vytvářet pro plnění uvedených povinností 

všechny potřebné předpoklady. [4] 

Povinnost pečovat o zachování kulturní památky, udržovat kulturní památku v 

dobrém stavu a chránit ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo 

odcizením má také ten, kdo kulturní památku užívá nebo ji má u sebe; povinnost 

nést náklady spojené s touto péčí o kulturní památku má však jen tehdy, jestliže to 

vyplývá z právního vztahu mezi ním a vlastníkem kulturní památky. [4] 

3.1 Těžní věž a šachetní budova výdušné jámy - Alexander  

3.1.1 Těžní věž 

Těžní věž vzpěrového typu je tvořena ocelovou nýtovanou konstrukcí, která 

„vyrůstá z šachetní budovy“ a byla až do roku 2003 poznamenána pokročilou 

korozí vlivem povětrnostních podmínek. V roce 2003 byla ocelová konstrukce 

těžní věže opravena, poškozené a chybějící prvky konstrukce a schodiště věže 

byly vyměněny, ocelové prvky byly zbaveny rzi otrýskáním a konstrukce byly 

opatřeny třemi vrstvami nátěru. Základní nátěr a mezivrstva byl epoxidový, vrchní 

nátěr byl polyuretanový černošedého odstínu. Opravy probíhaly na základě 
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ohlášení prací místně příslušnému stavebnímu úřadu pod odborným dohledem 

pracovníků z územního pracoviště Národního památkového ústavu Ostrava.  

3.1.2 Šachetní budova 

Zděná omítnutá budova, která je zastřešená sedlovou střechou s docela 

výrazným architektonickým členěním pilastry a zubořezem. Šachetní budova je 

dvoupodlažní, přibližně čtvercového půdorysu a jsou k ní připojeny jednopodlažní 

boční křídla a vstupní jednopodlažní objekt. Výsledný půdorys připomíná tvar 

písmene E. Svislé nosné konstrukce byly v nedobrém stavebně-technickém stavu, 

který odpovídal stáří budovy – klempířské konstrukce ve velmi špatném stavu, 

betonové podlahy v průměrném stavu, vnitřní i venkovní omítka pouze z 50 %. 

V roce 2008 byla budova stavebně zabezpečena před dalším chátráním, opravena 

střecha včetně klempířských prvků. Opravy probíhaly na základě ohlášení prací 

místně příslušnému stavebnímu úřadu pod odborným dohledem pracovníků 

z územního pracoviště národního památkového ústavu Ostrava. Budova vyžaduje 

celkovou opravu s předpokládanými náklady cca 2 mil. Kč. 
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Obrázek č. 2: Těžní věž a šachetní budova výdušné jámy – Alexander. Zdroj: DIAMO, s. p. 

3.2 Šachetní budova č. 2 vč. těžní věže – Alexander 

3.2.1 Šachetní budova 

Zděný omítnutý objekt, který je zastřešen sedlovou střechou s nápadným 

kamenným soklem a opěrnými pilíři v patě se rozšiřujícími. Jedná se 

o dvoupodlažní budovu čtvercového půdorysu, která má zděné svislé nosné 

konstrukce v poměrně dobrém stavebně-technickém stavu, který odpovídá stáří 

objektu. Betonové podlahy jsou ve špatném stavu, klempířské konstrukce 

v dobrém stavu, okenní otvory jsou vyplněné sklenými tvárnicemi nebo jsou 

zazděné. Budova vyžaduje celkovou opravu s předpokládanými náklady cca 

3 mil. Kč. 
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3.2.2 Těžní věž 

Těžní věž vzpěrového typu je tvořena masivní ocelovou nýtovanou 

konstrukcí, která „vyrůstá z šachetní budovy“ a byla až do roku 2009 

poznamenána pokročilou korozí vlivem povětrnostních podmínek. V roce 2009 

byla ocelová konstrukce těžní věže opravena, poškozené a chybějící prvky 

konstrukce a schodiště věže byly vyměněny, ocelové prvky byly zbaveny rzi 

otrýskáním a konstrukce byly opatřeny třemi vrstvami nátěru. Základní nátěr a 

mezivrstva byl epoxidový, vrchní nátěr byl polyuretanový černošedého odstínu. 

Opravy probíhaly na základě ohlášení prací místně příslušnému stavebnímu úřadu 

pod odborným dohledem pracovníků z územního pracoviště Národního 

památkového ústavu Ostrava.  



Monika Čevelová: Technické památky ve správě s. p. DIAMO, o. z. ODRA, 
Ostrava 

2012  15 
 

 

Obrázek č. 3: Šachetní budova č. 2 vč. těžní věže – Alexander. Zdroj: DIAMO, s. p 

3.3 Koupelny – Alexander 

Zděný omítnutý objekt, který je zastřešený ze dvou částí dvěma 

nepravidelnými sedlovými střechami. Jedná se o podélný nepravidelný půdorys 

s tabulovým štítem, plastickým dekorem a římsami. Zděné svislé nosné 
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konstrukce jsou v průměrně stavebně - technickém stavu, venkovní omítka je ze 

70 % neudržovaná, střešní krytina je z části lepenková a plechová. Klempířské 

konstrukce jsou v průměrném stavu, okna jsou ocelová. Objekt má dřevěné dveře 

se segmentovým nadpražím a vestavěná ocelová vrata. Objekt je pronajímán ke 

skladování zboží. Budova vyžaduje celkovou opravu s předpokládanými náklady 

cca 1,5 mil. Kč.  

 

 

Obrázek č. 4: Koupelny - Alexander. Zdroj: DIAMO, s. p. 
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3.4 Těžní budova s těžní věží Terezie – Bezruč (Teresie) 

3.4.1 Těžní budova 

Zděná omítnutá budova, která je zastřešená sedlovou střechou se 

zřetelnými zpevněnými nárožími. Budova je podélného půdorysu a z venkovní 

strany je připojena k ocelové konstrukci, která sloužila k uchycení potrubí. Zděné 

obvodové svislé nosné konstrukce a vnitřní ocelové sloupy jsou ve stavebně -

technickém dobrém stavu, který odpovídá stáří budovy – vnitřní i venkovní omítka 

je z 50 % popraskaná, betonové podlahy jsou ve špatném stavu. Budova je bez 

okenních otvorů a střešní konstrukci má z ocelových vazníků. Budova vyžaduje 

celkovou opravu s předpokládanými náklady cca 4 mil. Kč.  

3.4.2 Těžní věž 

Dvojice těžních věží má ocelovou konstrukci, která „vrostla do těžní budovy“. 

Těžní věže jsou k sobě pod úhlem 90°. Těžní věž má příhradovou konstrukci a její 

svislá část je doplněna plechy. Objekt je celkově v dobrém stavu. Věž byla v roce 

2004 opravena a natřena. 
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Obrázek č. 5: Těžní budova s těžní věží – Teresie. Zdroj: DIAMO, s. p 

3.5 Strojovna těžního stroje č. 1 P. B. – Bezruč (Teresie) 

Podsklepený objekt z hrázděného zdiva v ocelové příhradové konstrukci, 

který je zastřešen sedlovou a pultovou střechou. Půdorys připomíná tvar 

písmene L se vstupem ve štítové stěně z delší části objektu. Svislé nosné 

konstrukce jsou v dobrém stavebně - technickém stavu, klempířské konstrukce 

a vnitřní omítky jsou místy poškozeny. Ocelové venkovní schodiště je ve špatném 

stavu. Budova vyžaduje celkovou opravu s předpokládanými náklady cca 

1,7 mil. Kč.  
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Obrázek č. 6: Budova strojovny těžního stroje č. 1 - Bezruč. Zdroj: DIAMO, s. p. 

3.6 Strojovna pomocného těžního stroje P. B. – Bezruč (Teresie) 

Podsklepený objekt z hrázděného zdiva v ocelové příhradové konstrukci, 

který je zastřešený pultovou a sedlovou střechou. Strojovna má část 

železobetonové podezdívky až pod zvýšený parapet oken. Vstup od objektu je ve 

štítové stěně delší části objektu připomínající tvar písmene L. Svislé nosné 

konstrukce a sdružená ocelová okna se nachází v dobrém stavebně - technickém 

stavu. Vnitřní omítky, střešní krytina z pozinkovaných dachmanů2 a klempířské 

konstrukce jsou v docela dobrém stavu. Podlahy má objekt z keramické dlažby. 

Budova byla opravena v roce 2011. Opravy probíhaly na základě ohlášení prací 

místně příslušnému stavebnímu úřadu pod odborným dohledem pracovníků 

z územního pracoviště Národního památkového ústavu Ostrava.  

 

                                                           
2
 dachman – lehká ocelová střešní krytina 
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Obrázek č. 7: Budova strojovny pomocného těžního stroje - Bezruč. Zdroj: DIAMO, s. p. 

3.7 Těžní budova s těžní věží – Jeremenko (Louis) 

3.7.1 Těžní budova 

Budova je podélného půdorysu a má přímou vazbu na další pomocné 

budovy. Jedná se o ocelový skelet s cihelnou vyzdívkou a s plochou střechou. 

Svislé nosné konstrukce má objekt v dobrém stavebně - technickém stavu, který 

odpovídá stáří objektu. Vnitřní omítka a betonové podlahy se nachází v dobrém 

stavu. Budova je velkoplošně zasklená ocelovými rámy a drátosklem.3 

3.7.2 Těžní věž 

Věž kladivového typu má robustní ocelovou příhradovou konstrukci s těžním 

strojem nahoře ve věži. Věž má výtah ke strojovně těžního stroje. Ve spodní části 

                                                           
3
 drátosklo – neboli drátěné sklo, je sklo, uvnitř kterého se nachází drátěná vložka, která v případě rozbití skla 

drží pohromadě jednotlivé kousky skla 
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věž není opláštěná, ale strojovna těžního stroje, která se nachází nahoře, je 

opatřena celoskleněným pláštěm. Podlaha strojovny má montážní otvor a je 

z keramické dlažby. Objekt je ve velmi dobrém stavu. Věž byla opravena a 

natřena v roce 2011. Opravy probíhaly na základě ohlášení prací místně 

příslušnému stavebnímu úřadu pod odborným dohledem pracovníků z územního 

pracoviště Národního památkového ústavu Ostrava. 

 

Obrázek č. 8: Těžní budova s těžní věží – Jeremenko. Zdroj: DIAMO, s. p. 
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3.8 Těžní věž – Pokrok (Habsburk) 

Věž vzpěrového typu má ocelovou konstrukci, která „vyrůstá z šachetní 

budovy“. Konstrukce je příhradová z částečně ocelových nosníků. V roce 2011 

byla věž opravena. Opravy probíhaly na základě ohlášení prací místně 

příslušnému stavebnímu úřadu pod odborným dohledem pracovníků z územního 

pracoviště Národního památkového ústavu Ostrava. 

 

Obrázek č. 9: Těžní věž – Pokrok. Zdroj: DIAMO, s. p. 
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3.9 Těžní věž výdušné jámy – Barbora (Austria)  

Věž vzpěrového typu je ve velmi dobrém stavu. V roce 2008 byla opravena a 

natřena. Opravy probíhaly na základě ohlášení prací místně příslušnému 

stavebnímu úřadu pod odborným dohledem pracovníků z územního pracoviště 

Národního památkového ústavu Ostrava. 

 

 

Obrázek č. 10: Těžní věž výdušné jámy - Barbora. Zdroj: DIAMO, s. p. 
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3.10 Strojovna, kompresorovna – Barbora (Austria) 

Jedná se o největší stavební objekt lokality vykazující značné poškození 

obvodového pláště z důvodu hornické činnosti. Obvodový plášť objektu vykazuje 

četné trhliny v hrázděném zdivu, místy degradaci zdiva a vyžaduje celkovou 

opravu. Vnitřní prostor je stavebně rozdělen na strojovnu a kompresorovnu. 

Otvory v podlaze se zbytky základových konstrukcí po demontovaných strojích 

vyžadují stavební úpravy. Pro další využití vnitřního prostoru je nutné otvory po 

jejich vyčištění od zbytků technologie překrýt – dobetonovat. Střešní konstrukce 

s krytinou z hliníkových dachmanů vyžaduje menší opravy, dominantní věž je silně 

poškozena a vyžaduje okamžitou opravu. Budova vyžaduje celkovou opravu 

s předpokládanými náklady ve výši 16 mil. Kč bez DPH. 

 

Obrázek č. 11: Strojovna, kompresorovna - Barbora. Zdroj: DIAMO, s. p. 
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3.11 Kotelna – Barbora (Austria)  

Větší stavební objekt, který vykazuje značné poškození obvodového pláště 

z důvodu hornické činnosti. Obvodový plášť objektu vykazuje četné trhliny 

v hrázděném zdivu, místy degradaci zdiva a vyžaduje celkovou opravu. Vnitřní 

prostor není stavebně rozdělen. Z jižní strany je nutné odstranit zdevastovaný 

přístavek, který není součástí kulturní památky. Střešní plášť s ohledem na typ 

krytiny, ocelové dachmany je nutno pravidelně revidovat a opravovat. 

Předpokládaný náklad na opravu objektu činí 5 mil. Kč bez DPH. 

 

Obrázek č. 12: Budova kotelny - Barbora. Zdroj: DIAMO, s. p. 

3.12 Elektrické dílny (dříve koupelny) – Barbora (Austria) 

Jedná se o větší stavební objekt v lokalitě vykazující značné poškození 

obvodového pláště z důvodu hornické činnosti. Obvodový plášť objektu vykazuje 

četné trhliny v hrázděném zdivu, místy degradaci zdiva a vyžaduje celkovou 

opravu. Vnitřní prostor je značně stavebně rozčleněn. Střešní plášť s ohledem na 
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typ krytiny, hliníkové dachmany, je nutno pravidelně revidovat a opravovat. 

Předpokládaný náklad na opravu činí 5 mil. Kč bez DPH. 

 

Obrázek č. 13: Budova elektrické dílny – Barbora. Zdroj: DIAMO, s. p. 

3.13 Kočárovna – Barbora (Austria) 

Jedná se o menší, členitý stavební objekt lokality vykazující značné 

poškození obvodového pláště z důvodu hornické činnosti. Obvodový plášť objektu 

vykazuje četné trhliny v hrázděném zdivu, místy degradaci zdiva a vyžaduje 

celkovou opravu. Objekt byl naposledy využíván jako požární zbrojnice a vyžaduje 

značné stavební opravy stropních i střešních konstrukcí. Střešní konstrukce 

s krytinou z hliníkových dachmanů vyžaduje časté opravy, věž objektu je rovněž 

poškozena a vyžaduje opravu. Předpokládaný náklad na opravu činí 3 mil. Kč bez 

DPH. 
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Obrázek č. 14: Kočárovna - Barbora. Zdroj: DIAMO, s. p. 

3.14 Těžní věž typu Walsum – Barbora (Austria) 

Jedná se o ocelovou těžní věž unikátní konstrukce. Po odstranění těžní 

budovy a navazujících přilehlých objektů v rámci revitalizace Moravskoslezského 

kraje bude věž opravena, oplocena a opatřena nátěrem. Předpokládaný náklad: 

6 mil. Kč bez DPH. 
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Obrázek č. 15: Těžní věž typu Walsum - Barbora. Zdroj: DIAMO, s. p. 

3.15 Pomocný těžní stroj – Bezruč (Teresie) 

Těžní stroj je ve velmi zachovalém stavu i s příslušenstvím. Zachovává se 

jako technická památka. Stroj byl v roce 2011 opraven. Opravy probíhaly pod 

odborným dohledem pracovníků z územního pracoviště Národního památkového 

ústavu Ostrava.  

 



Monika Čevelová: Technické památky ve správě s. p. DIAMO, o. z. ODRA, 
Ostrava 

2012  29 
 

 

Obrázek č. 16: Pomocný těžní stroj - Bezruč. Zdroj: DIAMO, s. p. 

3.16 Elektrický těžní stroj – Jeremenko (Louis) 

Těžní stroj je funkční a nachází se ve velmi dobrém stavu. Zachovává se 

jako technická památka.  
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Obrázek č. 17: Elektrický těžní stroj - Jeremenko. Zdroj: DIAMO, s. p. 

3.17 Soubor 2 vyrovnávacích tlakových nádob – Barbora (Austria) 

Jedná se o movitou KP sestávající ze dvou oddělených ocelových 

vyrovnávacích tlakových nádob, které byly opraveny (včetně úpravy okolí) a 

opatřeny antikorozním nátěrem v roce 2011 s projektovanou životností nátěru 

15 let. Náklady na opravu a nátěr činily z dotace na útlum 0,5 mil. Kč. Opravy 

probíhaly pod odborným dohledem pracovníků z územního pracoviště Národního 

památkového ústavu Ostrava.  
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Obrázek č. 18: Tlaková nádoba č. 1 - Barbora. Zdroj: DIAMO, s. p. 

 

 

Obrázek č. 19: Tlaková nádoba č. 2 - Barbora. Zdroj: DIAMO, s. p. 



Monika Čevelová: Technické památky ve správě s. p. DIAMO, o. z. ODRA, 
Ostrava 

2012  32 
 

4 Náklady spojené s vybranými památkami a jejich financování 

Vlastníku kulturní památky může obec nebo kraj na jeho žádost poskytnout 

ze svých rozpočtových prostředků, jde-li o zvlášť odůvodněný případ, příspěvek 

na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky za 

účelem jejího účinnějšího společenského uplatnění. Příspěvek může poskytnout i 

tehdy, nemůže-li vlastník kulturní památky uhradit z vlastních prostředků náklady 

spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky. [4] 

V případě mimořádného společenského zájmu na zachování kulturní 

památky může na obnovu kulturní památky poskytnout ze státního rozpočtu 

příspěvek ministerstvo kultury buď přímo, nebo prostřednictvím krajského úřadu, 

nebo prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou působností. [4] 

V letech 2002 až 2011 bylo na opravy a obnovu KP v rámci DIAMO, s. p., o. z. 

ODRA vynaloženo více než 80 mil. Kč. Z této částky bylo cca 60 mil. Kč v letech 

2002 – 2009 vynaloženo na obnovu objektů v rámci Národní kulturní památky –

 Důl Hlubina.  
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Skutečné náklady na obnovu a opravu kulturních památek v jednotlivých areálech 

ve správě DIAMO, s. p., o. z. ODRA v letech 2002 – 2010 v tis. Kč 

Číslo Název areálu MK ČR MMO DIAMO 
Celkem 
areál 

1 NKP Hlubina 52 898 2 740 10 988 66 626 

2 Alexandr 1 645 250 6 617 8 512 

3 Jeremenko - - 6 311 6 311 

4 Barbora 200 - 4 655 4 855 

5 Pokrok - - - - 

6 Hrušov - - 2 554 2 554 

7 Bezruč 600 540 2 278 3 418 

Celkové skutečné 
náklady na obnovu a 
opravu kulturních 
památek 

55 343 3 530 33 403 92 276 

Tabulka č. 5: Skutečné náklady na obnovu a opravu kulturních památek v jednotlivých areálech ve 

správě DIAMO, s. p., o. z. ODRA. Zdroj: DIAMO, s. p. 

Areál národní kulturní památky Důl Hlubina byl k 31. 12. 2009 převeden do 

vlastnictví Moravskoslezského kraje. Památková ochrana objektů v areálu Hrušov 

byla v roce 2009 rozhodnutím MK ČR zrušena.  

V areálu Alexander byla z uvedených finančních prostředků provedena 

oprava a nátěr obou těžních věží, zabezpečení a oprava střech těžních budov 

a oprava objektu koupelen.  

V areálu Jeremenko (Louis) byla realizována oprava a nátěr těžní věže 

jámy Jeremenko.  

V areálu Barbora (Austria) byla z uvedených finančních prostředků 

provedena oprava a nátěr těžní věže Hlavní výdušné jámy a byly také provedeny 

havarijní opravy střech na zbývajících objektech KP.  

V areálu Bezruč (Teresie) z uvedených finančních prostředků byla 

provedena oprava a nátěr těžní věže jámy Teresie. 
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V roce 2011 obdrželo DIAMO, s. p., o. z. ODRA dotaci MK ČR 

z Havarijního programu ve výši 400 tisíc Kč na obnovu a zajištění objektu budovy 

pomocného těžního stroje v areálu Bezruč (Teresie) včetně konzervace 

pomocného těžního stroje v budově. Zbývající finanční prostředky na tuto opravu 

ve výši cca 1,5 mil. Kč uhradí DIAMO, s. p. z dotace ze státního rozpočtu ČR na 

útlum uhelného hornictví. 

Z prostředků DIAMO, s. p., které získalo z dotace ze státního rozpočtu ČR 

na útlum uhelného hornictví byla realizována v roce 2011 také oprava a nátěr 

těžní věže jámy Pokrok (Habsburg) za cca 5,8 mil. Kč a oprava a nátěr dvou 

vyrovnávacích tlakových nádob v areálu Barbora (Austria) za cca 0,5 mil. Kč.  

Skutečné náklady na obnovu a opravu kulturních památek ve správě DIAMO, 

s. p., o. z. ODRA v roce 2011 v Kč 

Číslo Areál Památka MK ČR DIAMO 

1 Bezruč strojovna pomocného těžního stroje 400 000 1 449 382 

2 Barbora 2 tlakové nádoby -  489 785 

3 Pokrok těžní věž -  4 653 247 

4 Jeremenko těžní věž -  4 218 875 

Celkem     400 000 10 811 289 

Tabulka č. 6: Náklady na obnovu a opravu kulturních památek ve správě DIAMO, s. p., o. z. ODRA 

v roce 2011. Zdroj: DIAMO, s. p. 

5 Zhodnocení a návrh opatření 

V letech 2002 – 2009 byla prioritou DIAMO, s. p., o. z. ODRA obnova 

a opravy kulturních památek v areálu Národní kulturní památky (NKP) důl Hlubina, 

kde bylo vynaloženo na tento účel více než 60 mil. Kč. K 31. 12. 2009 byl areál 

NKP Hlubina převeden do vlastnictví Moravskoslezského kraje.  

V období současné ekonomické krize, kdy má výše dotace ze státního 

rozpočtu na útlum klesající trend a nepokrývá náklady na technickou likvidaci 

a provoz této organizace, nelze vyčleňovat na opravy a obnovu kulturních 

památek potřebné prostředky. Důvodem je i stále vysoký počet KP spravovaných 

touto organizací (celkem 14 nemovitých a 3 movité KP) a jejich rozptýlenost 
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v 5 lokalitách. Náklady na všech 17 KP z prostředků DIAMO, s. p., o. z. ODRA z 

dotace ze státního rozpočtu ČR na útlum uhelného hornictví v posledních 5 letech 

ročně činily celkově cca 6 mil. Kč.  

Na základě výše nákladů, které jsou potřebné pro opravu památek v areálu 

Barbora – cca 35 mil. Kč je zřejmé, že s ohledem na jejich současný stav se nejen 

nepodaří zastavit jejich postupnou devastaci, ale jejich stav se ještě podstatně 

zhorší. Zátěží je i 1,7 mil. Kč ročně trvalých nákladů na jejich ostrahu. Vzhledem 

k tomu, že technická likvidace lokality Barbora by měla být v roce 2012 ukončena, 

tak k 31. 12. 2012 dojde z ekonomických důvodů ke zrušení fyzické ostrahy 

a elektronická ostraha není tak účinná, aby samotná zamezila devastaci objektů 

nepřizpůsobivými občany z blízkého okolí. Na základě zkušeností tito občané 

napadají především uzavřené objekty a zatím se nesoustředí na větší otevřené 

složitější celky například těžní věže.  

Je nutno vzít v úvahu, že od roku 2004 do 03/2012 projevil zájem o KP na 

Barboře, mimo pracovníky magistrátu města Karviné a NPÚ územní pracoviště 

Ostrava, pouze jediný zájemce o jejich prohlídku. Ani jeden z objektů KP v lokalitě 

není pronajímán z důvodu nezájmu místních podnikatelských subjektů. Rovněž 

není zájem o koupi těchto objektů a není ani zájem o převod do vlastnictví ze 

strany města Karviná. 

Z výše uvedených důvodů by zrušení následujících KP v lokalitě Barbora 

přispělo k úspoře nákladů: 

 strojovna, kompresorovna 

 kotelna 

 elektrické dílny 

 kočárovna 

Nejvýhodnější by bylo v lokalitě Barbora ponechat jen opravené nebo 

památkově cenné KP, které jsou zároveň dominantami městské části Karviná - 

Doly: 

 těžní věž výdušné jámy 

 těžní věž vtažné jámy typu Walsum 

 soubor 2 vyrovnávacích tlakových nádob 
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Tímto opatřením by došlo nejen k výrazné úspoře státních prostředků 

v položce nákladů na opravy výše uvedených KP ve výši cca 29 mil. Kč a části 

trvalých nákladů na jejich ostrahu, ale pravděpodobně by došlo i ke zvýšení jejich 

atraktivity pro další využití.  

6 Závěr 

V bakalářské práci jsem se zabývala technickými památkami ve správě s. p. 

DIAMO, o. z. ODRA, Ostrava. V úvodu mé bakalářské práce jsem Vás mimo jiné 

seznámila s činnostmi s. p. DIAMO, které obstarává pomocí svých 4 odštěpných 

závodů. Ve druhé kapitole s názvem „Seznam památek“, jsem porovnala památky, 

o které s. p. DIAMO pečuje od 1. 1. 2012 (14 nemovitých a 3 movité KP) 

s památkami z roku 2004 (34 nemovitých a 12 movitých KP). Od roku 2004 

památek ubylo, jelikož snahou s. p. DIAMO je kulturní památky převést (prodat) na 

jiného vlastníka. Tím by došlo k úspoře nákladů a tyto úspory by mohly být použity 

na památky, které jsou opravené a mohlo by také dojít ke zvýšení jejich atraktivity 

pro další využití. Dále jsem Vás v této kapitole seznámila s jednotlivými areály, ve 

kterých se tyto památky nachází. V další kapitole jsem popsala stav jednotlivých 

památek, který jsem doložila obrázky, takže si památky můžete prohlédnout. Ve 

čtvrté kapitole, která se věnuje nákladům, jsem vyčíslila náklady, které byly 

vynakládány na obnovu a opravu těchto kulturních památek v letech 2002 – 2010 

a náklady, které byly vynaloženy v roce 2011. V další kapitole jsem se zabývala 

zhodnocením a návrhy opatření, zejména v lokalitě Barbora. 

Stávající velký počet rozptýlených technických hornických památek v okrese 

nesměřuje k jejich záchraně s cílem jejich zachování pro další generace, ale 

vytváří podmínky pro vznik řízených ruin. Navíc je nutno vzít na vědomí, že v kraji 

mimo památky dokumentující těžbu uhlí ve správě DIAMO, s. p., o. z. ODRA 

existují již dvě hornická muzea (důl Anselm a důl Michal).  

Cílem nás všech by mělo být spíše snížení počtu památek v bývalých 

hornických areálech a zvláště odstranění jejich rozptýlenosti a soustředit finanční 

prostředky především na ty, které si zachovaly původní hornický ráz (Anselm, 

Michal, Hlubina a Vrbice). 
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