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ANOTACE 

Tato bakalářská práce se zabývá historií těžby v oblasti Slezskoostravského hradu. V první 

části je charakterizována zájmová oblast, jsou popsány geologické poměry hornoslezské 

pánve, souvislost se vznikem uhlí jako takového a zpracována je i historie 

Slezskoostravského hradu. Následující kapitola se věnuje těžbě v oblasti.  Podstatná část je 

o těžbě uhlí v okolí Slezskoostravského hradu, od vývoje uhelného hornictví, přes 

charakteristiku vybraných bývalých důlních děl, po techniku, způsob dolování a vliv těžby 

na okolí. V poslední části jsou navrhnuty možnosti dalšího turistického využití, sestaven je 

také návrh informační tabule, která může být použita například v areálu 

Slezskoostravského hradu pro informování návštěvníků o těžbě v oblasti.  

Klíčová slova: Slezskoostravský hrad, těžba, uhlí, hornoslezská pánev 

SUMMARY 

This thesis deals is about history of mining in the Silesian Ostrava Castle. The first part 

describes the area of interest are described geology of the Upper Silesian Basin, associated 

with the development of coal and processed as such is the history of the Silesian Ostrava 

Castle. The following chapter is devoted to mining in the area. A substantial part of coal 

mining in the vicinity of the Silesian Ostrava Castle, from the development of the coal 

mining industry, through the characteristics of selected former mining works, the 

technique, the method of mining and the impact of mining on the environment. In the last 

section are designed to opportunities for further tourism opportunities, is also prepared 

draft information sheet that can be used for example in the area of the Silesian Ostrava 

Castle to inform visitors about mining in the area. 

Keywords: Silesian Ostrava Castle, mining, coal, Upper Silesian Basin 
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1. ÚVOD 

Přírodní bohatství naší země, ložiska rud, nerud a energetických surovin, je pro nás a naši 

budoucnost velice důležité. Tuto skutečnost si uvědomovali již lidé v dobách minulých.  

Postupně přicházeli na to, jak si život ulehčit efektivním využíváním toho, co příroda sama 

od sebe dala. Prvopočátky hornictví sahají až do doby kamenné. Ve snaze o přežití musel 

pravěký člověk myslet racionálně. Hominidé často měnili místo svého pobytu. Stěhovali se 

z místa na místo, aby našli nejvhodnější oblast pro přežití. Před více než dvěma miliony let 

byl nejcennější surovinou kámen, ten lidé využívali mnoha způsoby a byl nedílnou 

součástí jejich života. Používali jej k výrobě zbraní, nástrojů a také jako stavební materiál 

k výstavbě primitivních obydlí. Důkazem přítomnosti člověka na Ostravsku ve starší době 

kamenné je nález pazourkového pěstního klínu, jehož stáří se odhaduje na 150 000 až 

300 000 let. Důležitý je i kopec Landek v Ostravě – Petřkovicích, odtud pochází významné 

svědectví o využívání uhlí jako paliva již z mladší doby kamenné. Zájem o nerostné 

suroviny v oblasti dnešního ostravsko-karvinského revíru postupem času vzrůstal. První 

hmatatelné důkazy o nálezu uhlí na Ostravsku pocházejí právě z oblasti Slezské Ostravy 

(Vokřínek 2003). Téma své bakalářské práce jsem si vybrala z více důvodů. Rozhodující 

byla nadmíru zajímavá montanistická, historická a nyní i moderní propojenost zájmové 

oblasti. 

Cílem mé bakalářské práce je zmapovat průběh těžby v oblasti Slezkoostravského hradu. 

Těžba uhlí měla velice negativní vliv na statiku této historické památky. Každý z majitelů 

si počínal různě, jak pozitivně, tak i negativně. V první části práce se zaměřuji na 

geologické poměry a na základní vymezení a charakteristiku Slezské Ostravy. Následuje 

historie Slezskoostravského hradu a část o hornické činnosti v této oblasti. Závěrečná část 

se věnuje dopadům hlubinné těžby na krajinný ráz oblasti a na poškození a opravy hradu. 

Vzhledem ke spojitosti těžby uhlí a oblasti slezskoostravského hradu budou vyhotoveny 

informační materiály pro návštěvníky hradu. Součástí bude také návrh dalšího turistického 

využití oblasti. 
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2. HISTORIE 

2.1. Slezská Ostrava 

Moravskoslezská metropole Ostrava leží v severovýchodní části České republiky, na 

pomyslném rozhraní Moravy a Slezska. Ostrava je třetím největším městem České 

republiky. Rozprostírá se na území o rozloze 214 km
2
 a je rozčleněna do 23 samostatných 

městských obvodů (Hošťálkovice, Hrabová, Krásné pole, Lhotka, Mariánské hory a 

Hulváky, Martinov, Michalkovice, Moravská Ostrava a Přívoz, Nová Bělá, Nová Ves, 

Ostrava – Jih, Petřkovice, Plesná, Polanka nad Odrou, Poruba, Proskovice, Pustkovec, 

Radvanice a Bartovice, Slezská Ostrava, Stará Bělá, Svinov, Třebovice, Vítkovice) (obr.1) 

(Krzyžánková 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Územní vymezení Slezské Ostravy (Český statistický úřad 2013) 
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Městský obvod Slezská Ostrava je považován za nejstarší písemně doloženou část Ostravy. 

Historicky první písemná zmínka pochází z roku 1229, kdy papež Řehoř IX. povoluje 

benediktýnskému klášteru v Týnci u Krakova vybírat z této vsi desátky. Zásadním 

předpokladem vzniku této vsi byla strategická poloha na obchodní cestě z Opavy přes 

Hlučín a Těšín, až do Krakowa. Slezská Ostrava byla do roku 1327 součástí polského 

státu. U vlády byla zpočátku knížata opolská a od roku 1282 knížata těšínská. Od roku 

1327 je toto území součástí českého státu. Stalo se tak, neboť se těšínský kníže Kazimír I. 

zřekl své suverenity a akceptoval lenní svrchovanost českého krále Jana Lucemburského. 

Nad soutokem řek Ostravice a Lučiny se tyčí nejvýznamnější dominanta Slezské Ostravy, 

Slezskoostravský hrad. Jeho hlavním úkolem bylo střežit státní hranici opolského, později 

těšínského knížectví a českého státu (Navrátil 2007). 

2.2. Geologické poměry 

Z hlediska regionální geologie spadá území České republiky ke dvěma hlavním celkům 

s rozdílnou geologickou minulostí. Jedná se o Český masiv a Západní Karpaty. Součástí 

Českého masivu je většina Moravy, Slezsko a Čechy. Západními Karpaty označujeme 

oblast ve východní části Moravy a Slezska. Stavba Českého masivu a Západních Karpat je 

dosti složitá. Každá jednotka se vyvíjela v jiné době a v odlišných podmínkách. V Českém 

masivu dominovalo variské vrásnění, a to od středního devonu k svrchnímu karbonu. 

Západní Karpaty jsou o mnoho mladší než Český masiv, zásadní formování proběhlo až 

díky alpínskému vrásnění v období od svrchní křídy do terciéru (Chlupáč et al. 2011).
 

Český masiv je v oblasti Ostravy zastoupen hornoslezskou pánví karbonského stáří. 

Západní Karpaty představuje karpatská předhlubeň. Ostravská pánev se dále rozčleňuje na 

Antoškovickou rovinu, Ostravskou nivu, Karvinskou plošinu, Havířovskou plošinu, 

Novobělskou rovinu, Porubskou plošinu a Orlovskou plošinu. Ostravská pánev se nachází 

na pomezí Českého masivu a Západních Karpat, v karpatské předhlubni (Chlupáč et al. 

2011).
 

2.2.1. Ostravsko-karvinský revír 

Hornoslezská černouhelná pánev leží na území o rozloze přes 7000 km2, uhlonosný 

karbon na území České republiky je rozprostřen na cca 1550 km
2
. Jedná se o území v okolí 



 

Pavlína Boháčová: Historie těžby v oblasti Slezskoostravského hradu 

- 4 - 

2013 

Karviné, Ostravy, Českého Těšína, Frýdku-Místku, Frenštátu pod Radhoštem a dalších, 

kde se nacházejí uhlonosné vrstvy z období karbonu. V české části hornoslezské pánve 

rozlišujeme v hospodářsko-geologickém slova smyslu dvě základní části, ostravsko-

karvinskou a podbeskydskou (obr. 2). Ostravsko-karvinská část se dále člení na oblast 

ostravskou a oblast karvinskou. V podbeskydské části je vymezeno pět podoblastí, 

příborská, těšínská, mořkovská, frenštátská a jablunkovská. Česká část hornoslezské pánve 

je v hospodářském pojetí nazývána Ostravsko-karvinský revír. V podbeskydské části těžba 

uhlí ještě neproběhla, zato ostravsko-karvinská část je těžbou černého uhlí proslulá (Dopita 

et al. 1997). Uhlonosné uloženiny vystupující v Ostravsko-karvinském revíru dělíme do 

dvou základních jednotek, ostravské a karvinské souvrství. Obě souvrství jsou značně 

odlišné, jak charakterem usazenin, mocností, plošným rozsahem, tak i počtem a vývojem 

uhelných slojí. V Ostravsko-karvinském revíru je celkově evidováno cca 415 uhelných 

slojí. Podle podmínek dobyvatelnosti je 141 slojí označeno jako průběžné, nebo místně 

dobyvatelné.  Ostravskému souvrství přísluší 86 slojí a 55 slojí patří k souvrství 

karvinskému (Černý et al. 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Česká část hornoslezské pánve (Dopita et al. 1997) 
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Ostravské souvrství se vyvíjelo v prvohorách, v nejmladším spodním karbonu. Souvrství 

se vyvíjelo z paralické uhlonosné molasy svrchní části kyjovických vrstev hradecko-

kyjovického souvrství. Ostravské souvrství vzniklo v přímořské oblasti, kde docházelo na 

rozsáhlé akumulační plošině k sedimentaci. Důkazem jsou mořské usazeniny, obsahující 

mořskou i brakickou faunu, které vznikaly díky občasným mořským záplavám pevniny. 

Jedná se například o nález obtisku mořského mlže Cardiomorpha oblonga SOWERBY a 

otisk kapradiny Sphenopteris adiantoides SCHLOTHEIM. Ostravské souvrství je díky 

rozmanitosti sedimentačního prostředí zřejmě nejpestřejší sedimentární jednotkou v celé 

paleozoické minulosti Českého masivu. Převládají jemno až střednozrnné pískovce, hojně i 

prachovce a jílovce. Vlivem intenzivní vulkanické činnosti se usadilo velké množství 

horizontů vulkanického původu a smíšených vulkanicko-terigenních hornin. Některé 

horizonty umožňují vymezení dílčích jednotek, a také identifikaci a souvztažnost 

jednotlivých uhelných slojí. Například horizonty uhelných tonsteinů, brousků, či tufitů, 

dále také faunistické horizonty, mezi které patří otisky schránek mlžů. Uhlí v ostravské 

části se vyznačuje svou kvalitou ve slojích s menší mocností (Dopita et al. 1997). 

Litostratigraficky se dělí do čtyř jednotek a to  na vrstvy petřkovické, hrušovské, 

jaklovecké a porubské (obr. 3) (Dopita et al. 1997). Petřkovické vrstvy jsou pojmenovány 

podle obce Petřkovice a jsou nejstarší litostratigrafickou jednotkou. Vymezeny jsou 

stropem skupiny faunistických horizontů Štůra a stropem hlavního ostravského brousku. 

Převažují jemno až střednozrnné pískovce. Četně jsou zastoupeny i vulkanogenní horniny 

(uhelné tonsteiny, tufity, brousky). Absolutní uhlonosnost (> 0,1m) se pohybuje od 2,6 do 

4,5% a ložisková uhlonosnost (> 0,5m) je v rozmezí od 0,7 do 1,7%. Vrstvy hrušovské 

jsou nazvány podle obce Hrušov. Jejich počátek je u stropu petřkovických vrstev a končí 

svrchní plochou bezeslojné skupiny faunistických horizontů Enny. Hrušovské vrstvy mají 

mimořádnou mocnost. V ostravské části přesahující až 1000m. Sedimentární horniny jsou 

zastoupeny jemno až střednozrnnými pískovci různých typů, jílovci a prachovci. Oproti 

petřkovickým vrstvám je zde zaznamenáno mírné snížení písčitosti. Hrušovské vrstvy ve 

své svrchní části vykazují nejnižší uhlonosnost, absolutní uhlonostnost se pohybuje od 1,6 

do 2,9%, ložisková pak od 0,25 do 1,5%. Jaklovecké vrstvy jsou pojmenovány podle 

vrchu Jaklovec na Slezské Ostravě. Spodní hranice byla nepochybná, tvoří ji skupina 

faunistických horizontů Enny, svrchní hranice byla postupně měněna. V současnosti je 

svrchní hranice jaklovecké vrstvy kladena do stropu skupiny faunistických horizontů 
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Barbory. Časté je střídání různých typů pískovců s prachovci a jílovci. V této jednotce se 

setkáváme se slojemi poměrně stálými, zde patří sloj Leopold, Adolf, Eliška, Hugo a 

Mohutný. Nejmocnější a nejstálejší slojí v Ostravském souvrství je sloj číslo 386 - 

Mohutný. Uhlonosnost jakloveckých vrstev je nejvyšší, absolutní uhlonosnost je 2,1 - 

4,5%, ložisková 2,0 – 3,7%. Porubské vrstvy jsou nazvány podle obce Poruba u Orlové. 

Spodní hranice byla postupně měněna, ale nyní je kladena do stropu skupiny faunistických 

horizontů Barbory. Svrchní hranice jednotky, a také celého ostravského souvrství, je 

umístěna do počvy sloje Prokop. V blízkém podloží svrchní hranice se nachází nejvyšší 

skupina mořských horizontů (sk. f. h. Gaeblera) reprezentující poslední mořskou záplavu 

v hornoslezské pánvi. Ve spodní části porubských vrstev došlo k výraznému narušení 

paralické sedimentace a uložil se mocný komplex hrubozrnných pískovců s polohami 

slepenců. Tento úkaz je nazýván podle Slezskoostravského zámku, v jehož blízkosti 

zámecký slepenec vycházel na povrch. Zvláštní postavení mezi pískovci má granistr. Jde o 

šedobílý pískovec až křemenec představující v podloží sloje Prokop fosilní půdu. Je 

zároveň identifikačním horizontem, který poukazuje na přerušení sedimentace, kdy nastává 

intranamurský hiát v goniatitové zóně H trvající 2 až 4 mil. let. Uhlonosnost absolutní je 

2,4 – 2,8%, uhlonosnost ložisková je 1,7 – 1,8% (Černý et al. 2003). 

Karvinské souvrství se ukládalo po intranamurském hiátu, po konečném ústupu moře k 

severu, je tedy mladší než souvrství ostravské. Klastika jsou výlučně kontinentálního 

původu, v podstatě tedy jde o kontinentální uhlonosnou molasu. Počet poloh uhelných 

tonsteinů a tufitů klesá, brousky se již nevyskytují vůbec. V porovnání se slojemi 

ostravského souvrství je karvinské souvrství charakteristické většími mocnostmi slojí, ale 

nižší kvalitou uhlí. Karvinské souvrství vystupuje v ČHP pouze na Karvinsku a 

Frenštátsku (Dopita et al. 1997). 

Karvinské souvrství se dělí na tři litostratigrafické jednotky, na vrstvy sedlové, sušské a 

doubravské (obr. 3). Sedlové vrstvy jsou v dnešní době těžebně nejvýznamnějšími 

jednotkami Ostravsko-karvinského revíru. Spodní hranice je kladena do počvy sloje 

Prokop a svrchní hranici tvoří počva sloje 605/606. Sedlové vrstvy se v České části 

hornoslezské pánve vyskytují na Karvinsku a v podbeskydské oblasti. Mocnost sedlové 

jednotky se pohybuje od 150 do 320 m, v centrální části území je mocnost v rozmezí 200 

až 230 m, stoupá k severu a klesá k jihovýchodu. Mocnost se znatelně snižuje východním 
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směrem, klesá až na pouhých 150 – 50 m. Základním litologickým rysem sedlových vrstev 

je absolutní převaha pískovců a slepenců proměnlivé mocnosti a charakteru, které se 

podílejí na stavbě jednotky většinou od 70 do 85%. Typickým znakem jsou relikty 

prouhelněných kmenů a větví, úlomky i valounky uhlí soustřeďující se na bázi slepenců. 

Menší je oproti ostatním vrstevním jednotkám podíl prachovců a jílovců. Charakteristické 

je pro polohy pískovců a slepenců vykliňování na krátkou vzdálenost a hojné jsou i eroze, 

které často postihují i uhelné sloje. U kontinentální uhlonosné molasy karvinských vrstev 

vyčleňujeme slojové horizonty. V sedlových vrstvách se vyčleňuje osm slojových 

horizontů. Sloj Prokop je nejstálejší a nejvýznamnější slojí uhlonosného karbonu a celé 

hornoslezské pánve. Absolutní uhlonosnost u uhelných poloh s mocností větší než 0,1 m 

činí v sedlové jednotce 6,4%, ložisková uhlonosnost (> 0,4) je 6,3%. Sušské vrstvy jsou 

vymezeny spodní hranicí, která je kladena do počvy sloje 605 a svrchní, která je kladena 

do počvy sloje 804. Mezi spodní a svrchní hranicí sušských vrstev se nachází významná 

faunistická poloha – skupina faunistických horizontů Huberta, která tvoří 

litostratigrafickou hranici mezi spodními a svrchními sušskými vrstvami. Tato poloha 

odpovídá hranici mezi namurem a westphalem. Litologicky navazují spodní sušské vrstvy 

na vrstvy sedlové, pouze na východě Karvinska se ojediněle objevují polohy 

drobnozrnných slepenců ve formě jemno až hrubozrnných tenkých vloček v pískovcích. 

Ve svrchních vrstvách, směrem do nadloží, dochází k zřetelnému zjemnění sedimentů a 

dominují jemnozrnné pískovce až prachovce. Celkově lze konstatovat, že vývoj uhelných 

slojí a také těžební podmínky byly a jsou v sušských vrstvách příznivější než ve 

vrstvách sedlových. Doubravské vrstvy nazvané podle obce Doubrava se vyvíjely 

pozvolně jako jezerně-aluviální komplex ze svrchních sušských vrstev. Biostratigraficky 

náleží doubravské vrstvy svrchnímu karbonu, do periody westphal. Doubravské vrstvy se 

vyskytují pouze v karvinské části a jsou umístěny mezi slojí č. 16 a nejvyšší známou slojí 

č. 1 dnešního Dolu Čs. armády. Spodní hranice je biostratigrafická, je zde dokázán 

stratigraficky nejstarší výskyt lonchopteridních flór, například druh Lonchopteris 

karvinensis Purk. Svrchní hranice je erozní. Doubravské vrstvy jsou litostratigraficky, 

podle zákonu superpozice, rozděleny na část spodní a část svrchní. Spodní část sahá po sloj 

č. 876, vymezení svrchní části bylo nutné z důvodu objevení stratigraficky mladších slojí. 

Mocnost doubravských vrstev se pohybuje mezi 220 až 260 m, ale pro hornickou činnost 

jsou tyto vrstvy bezvýznamné. Byly v činných dolech buď vyrubány, nebo jsou 
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nepřístupné. Četný je výskyt jemno až střednozrnných pískovců, a to v poměru 39 – 82%. 

V pískovcích se ojediněle objevují i polohy slepenců, často i prachovce, jílovité prachovce 

a jílovce (Černý et al. 2003). 

Obr. 3: Schématický řez ostravsko-karvinským revírem (Dopita et al. 1997) 

 

2.2.2. Vznik uhlí 

Počátek vývoje uhelných slojí v ostravsko-karvinském souvrství započal přibližně před 

320 miliony let v geologické éře prvohor. V periodě zvané svrchní karbon byla zemská 

kůra v aktivním pohybu a díky doprovodné sopečné činnosti pak docházelo ke vzniku 

oxidu uhličitého. Oxid uhličitý rázně podporoval růst rostlin. Na území dnešní 

hornoslezské pánve se rozkládaly přímořské bažinaté laguny, které vytvářely ideální 

životní prostředí pro mohutné stromovité přesličky, kapradiny a plavuně. Nejvyšší z těchto 

rostlin dosahovaly vzrůstové výšky přes 40 metrů. Postupem času se kořeny dřevitých 

rostlin vzájemně proplétaly a vrstvily přes sebe. Při periodickém zemském pohybu dřevitá 

masa klesala do hloubky a byla průběžně a opakovaně zakrývána vrstvami bahna a písku. 

V hloubce docházelo ke stmelení vrstev bahna a písku. Po odumření se i svrchní část 

dřevité hmoty ponořila pod hladinu bažiny, kde se nemohla rozkládat běžnými 

biologickými procesy. Ve velkých hloubkách a při značném tlaku postupně docházelo 

k prouhelnění dřevité hmoty, střídavým ukládáním pak vznikala mohutná souvrství hornin 

a slojí. Tato souvrství dosahovala mocnosti přes 3000 metrů. V celé hornoslezské pánvi 

vzniklo během údobí, které trvalo téměř 40 milionu let, přes 400 uhelných slojí. Nejdříve 

vznikalo souvrství ostravské, které je charakteristické nízkými slojemi s mocností do 
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jednoho metru, později souvrství karvinské s mocnějšími slojemi, ale méně kvalitní 

surovinou. Součastná podoba slojí je však značně ovlivněná geologickými pochody, které 

v minulosti probíhaly. Svědectvím jsou náhlé a ostré přechody mezi uhelnou slojí a okolní 

horninou, které jsou v ostravsko-karvinském souvrství velmi časté. V období konce 

prvohor byla část původně vodorovných ostravských vrstev tektonickými pochody 

zvrásněna do šikmého uložení. V tomto údobí vznikalo mohutné karbonské horstvo, které 

bylo vystaveno v období druhohor a třetihor zvětrávání. Docházelo k transportu 

narušených hornin a zůstal jen erozní zbytek původních vrstev. Před 20 miliony let, 

v období ke konci třetihor v neogénu, docházelo z jižní strany k nasouvání karpatského 

horstva na karbonské souvrství. Tehdy byla část karbonských vrstev zatlačena pod území 

dnešních Beskyd. V údobí miocénu byla část nevyčnívajícího karbonského pohoří 

zatopena mořem, usazeniny vytvořily nad karbonským souvrstvím několik stovek metrů 

mocnou izolační vrstvu sedimentů. Nepropustné překrytí karbonských vrstev způsobilo, že 

i po prouhelňování zůstalo mnoho metanu v celém ostravsko-karvinském souvrství 

(Vopasek 2005). Výchozy karbonského souvrství vystupují nad ostravskou a karvinskou 

krajinou na více místech, dokladem je Bobrovický les, Hošťálkovický kopec, vrchy 

Landek a Jaklovec, východně pak radvanické a petřvaldské návrší. První uhelné sloje byly 

nalezeny v 18. století právě na těchto karbonských výchozech, vrch Landek má však i 

světový význam v použití uhlí jako paliva. Uhlí jako takové se netvořilo pouze v období 

karbonu, vývoj probíhal i v prvohorním období zvané perm a také v pozdějších dobách. 

Kratší doba zuhelňování však vede ke snižování kvality uhlí. Zajímavostí je, že i 

v dnešních bažinných ekosystémech dochází ke shodnému procesu vzniku uhlí jako kdysi, 

s nadsázkou možno říci, že z této suroviny se snad budou těšit generace až za několik 

desítek či stovek milionu let. Vznik a vývoj uhlí je závislý na okolních podmínkách a době 

prouhelňování. Substance je z počátku podobná rašelině, postupně se dostávala hlouběji, 

kde je díky okolním tlakům vytěsněna voda a vedlejší látky. Ke vzniku uhelné sloje o 

mocnosti jednoho metru bylo potřeba asi třicetimetrové vrstvy rašeliny. Nejmladší je hnědé 

uhlí lignit, nejkvalitnějšímu černému uhlí říkáme antracit a nejdokonalejším konečným 

produktem zuhelňování je pak grafit, který má téměř stoprocentní obsah uhlíku. Pomocí 

zjednodušené rovnice si lze představit, jak probíhala přeměna biologického materiálu na 

uhlí „biologický materiál (celulóza) = oxid uhličitý + voda + metan + uhlík (uhlí)“ (OKD 

2013). 
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2.2.3. Karbonská éra 

Přesné vymezení období karbonu je mezi 354 až 290 miliony let. Toto údobí nebylo 

nikterak klidné, nadměrná plocha jižního superkontinentu Gondwana se pootočila po 

směru hodinových ručiček. Východní část kontinentu (dnešní Austrálie) se posunula k jihu 

a získala chladnější klima. Naopak západní část kontinentu (dnešní Jižní Amerika) se 

pootočila k severu do tropičtějších oblastí. Na Laurentii (dnešní Severní Amerika) působily 

mohutné tlaky ze všech směrů, čímž vzniklo Apalačské pohoří a nejstarší část Skalistých 

hor. Prehistorický superkontinent Pangea vznikl srážkou Gondwany, Laurentie a Baltiky. 

Údobí karbonu se rozděluje na karbon raný a karbon pozdní. V raném karbonu došlo 

k výraznému zvýšení hladiny oceánů a staré devonské kontinenty byly zaplaveny. 

V pozdním karbonu však nastal pokles hladiny oceánů a vynořily se dříve zaplavené 

kontinenty. Podnebí se v tomto období značně liší od předešlé silurské a devonské éry, kdy 

panovalo tropické počasí podobající se „globálnímu skleníku“. Karbonské podnebí je 

chladnější a vlhké, ve středním až pozdním karbonu je klima charakteristické výrazným 

střídáním ročních období. V polárních oblastech vznikly rozsáhlé zaledněné plochy, které 

se držely v tomto stavu až do permu. Koncem karbonu se srážky, vlhkost a teploty snížily, 

což podpořilo tvorbu ledovců. Po vzniku rozsáhlých nížinných pralesních komplexů se 

hodnoty kyslíku v atmosféře vymrštily k nejvyšším hodnotám dosavadní historie Země. 

Přesličky, plavuně a kapradiny poskytly materiál pro vznik ohromných ložisek černého 

uhlí jak v Evropě, tak i v severní Americe. Rozsáhlé mokřadní ekosystémy dokázaly 

nabídnout nové a ideální životní prostředí pro vzrůstající živočišnou populaci. Na souši se 

v období karbonu vyvinuli první obratlovci, nadměrně se rozmnožili pavoukovci, hmyz a 

jejich nástupci nabyli na velikosti. V mělkých mořích tropických oblastí se zvýšila 

rozmanitost mořských druhů a rozrostly se i korálové útesy. V těchto mořských 

ekosystémech dominovaly kostnaté ryby a žraloci. Vrstvy mořských vápenců vznikly 

v této době nahromaděním velkého množství schránek měkkýšů a jiných odolných částí 

mořských živočichů (Palmer 2001). 

2.3. Historie Slezskoostravského hradu 

Slezskoostravský hrad je významnou dominantou ostravské metropole, rozkládá se v 

její nejstarší části Slezská Ostrava, na soutoku řek Lučiny a Ostravice. Za svou existenci 
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památka měnila svou tvář a přetvářela se i podoba okolního reliéfu. Zdá se, že pro některé 

generace Ostrava vznikla až s těžbou uhlí a metalurgií, jako by snad ani neměla minulost 

(Žárský et al. 2006). Od dob, kdy byla tato památka postavena, uplynula již řada století. 

Hrad bohužel zchátral a v posledních dvou stoletích o něj nikdo nejevil přílišný zájem, pro 

mnohé byl jen jakousi ruinou vyčnívající z hustého křovitého porostu.  

Řeka Ostravice tvořila státní hranici mezi piastovským Polskem (Opolskem) a 

přemyslovskými zeměmi (Moravou) až do 14. století. V písemných pramenech vymezoval 

hranici nedatovaný formulářový text vzniklý v polovině padesátých let 13. století, Přemysl 

Otakar II. a opolský vévoda Vladislav podepsali smlouvu, ve které se za platnou hranici 

mezi Moravou a Opolskem považuje řeka Ostravice. Město Moravská Ostrava, ležící u 

brodu na levém břehu řeky Ostravice, bylo od 13. století hlavním hospodářským centrem 

této oblasti. Osídlování Slezské Ostravy bylo bezpochyby ovlivněno polohou na samé 

hranici u pravého břehu řeky Ostravice. Slezská Ostrava byla významným místem, táhli 

tudy kupci za obchodem ze severní strany na jih. V místě, kde se kdysi nacházel brod řeky, 

bylo zapotřebí postavit účinnou obrannou bariéru. Tuto skutečnost můžeme považovat za 

důvod stavby nynějšího Slezskoostravského hradu (Šalek 2008). Hrad vznikl v 1. polovině 

13. století, plnil funkci slovanského hradiště, střežil a hájil polské zájmy již před prvními 

písemnými zápisy. Strategická poloha na kopci umožňovala dokonalý rozhled, bylo možné 

dohlédnout až k českému hradu Landek, který vlastnil Přemysl Otakar II. Původně byl 

Slezskoostravský hrad postaven ze dřeva, ale nebyla to příliš vyhovující varianta. Koncem 

třináctého věku byl zpevněn a dotvořen pomocí kamenů. Aby byla vyřešena problematika 

komplikovaného převozu, byly použity především stavební materiály z blízkého okolí 

(Žárský et al. 2006). Stavebníci koncipovali stavbu tak, aby měla co nejdokonalejší 

obrannou funkci. Svědčí o tom mohutné hradby, které byly na 4 m vysoké a 2,4 m silné. 

Centrum hradu tvořila palácová stavba lichoběžníkového tvaru se dvěma podlažími. Také 

nádvoří chránily bytelné hradby a účinný byl také hradní příkop na severní a východní 

straně. Obranná věž umožňovala vstup do hradu a fungovala také jako hláska, odtud bylo 

možné dohlédnout až do širokého okolí. V případě vpádu nepřítele byla hláska posledním 

útočištěm strážců hradu. Tento hrad však neplnil pouze funkci obranou, s pomocí kastelána 

zde byla provozována správa a dohled nad okolními knížecími vesnicemi (Šalek 2008). 

První písemná zmínka o hradu se vztahuje k datu 2. srpna 1297, kdy se setkal těšínský 

kníže Měšěk s olomouckým biskupem Dětřichem a řešili spor o polsko-moravskou hranici. 
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Tohoto jednání se účastnil i první známý kastelán hradu hrabě Heřman, zvaný Speher. 

Dohoda zněla takto, hranici mezi Polskem a Moravou bude tvořit řeka Odra až po svůj 

soutok s Ostravicí, a dál tokem řeky Ostravice až k uherským hranicím. Důležitým 

historický mezník nacházíme v listině z 23. února 1327. Tímto těšínský kníže Kazimír 

potvrdil, že přijal od českého krále Jana Lucemburského Těšínsko i se Slezskou Ostravou 

v léno. Těšínsko se stalo součástí zemí Koruny české a hrad ztratil svůj původní význam, 

nebyl již hraniční tvrzí řešící pře, hádky a nesváry. Řeka Ostravice rozdělila pouze území 

olomouckého biskupství a těšínského knížectví (Šalek 2008). Postupem času zaznamenává 

celá tato oblast rozkvět, počet řemeslníků i obchod roste a roku 1362 uděluje Karel IV. 

Moravské Ostravě právo šestnáctidenního výročního trhu (Žárský et al. 2006). Roku 1380 

vyměnil těšínský kníže Přemysl část svého panství s Arnoštem z Tvorkova. Tvorkovští 

postupně získávali do svého vlastnictví i další okolní vsi, což byl základ pro vznik 

Slezskoostravského panství, jehož střediskem byl Slezskoostavský hrad. Dalším držitelem 

hradu byl v období od roku 1409 do roku 1413 Arnoštův syn Ondřej z Tvorkova. 

Odborníci udávají, že roku 1428 obsadili Moravskou Ostravu husité, ne však na dlouho a 

není jisté, zda obsadili i Slezskoostravský hrad. Slezská Ostrava (tehdy Polská Ostrava) 

byla od roku 1434 v držení synů Ondřeje z Tvorkova, kteří hrad po otci formálně převzali. 

Ve skutečnosti syn Arnošt pobýval na panství Frýdek, Zbyněk převzal moravské statky a 

pouze Ondřej a Jan zůstali trvale na Slezskoostravském hradě. Zanedlouho se ve 

vlastnictví hradu vystřídala celá řada feudálních pánů. Jan Čapek ze Sán se hradu zmocnil 

po roce 1440, krom toho vlastnil hrad Hukvaldy, Šostýnské panství i Moravskou Ostravu. 

Spojením všech jeho majetků vzniklo v severovýchodní Moravě a přilehlém Těšínsku 

velké panství jednoho jediného šlechtice (Šalek 2008). Po smrti Jana Čapka prodala vdova 

Hedvika z Petřvaldu hrad i s panstvím Janu Talafúsovi z Ostrova. V době husitů došlo 

k významnému hospodářskému uznání, které se doneslo až do daleka. Obyvatel přibývalo 

a Jiřík z Poděbrad přidal roku 1461 městu další výroční trh. V polovině 15. století hrad 

získává zpět těšínský kníže Přemysl II. a k jeho panství připadá také území dnešního 

Petřvaldu, Radvanic, Bartovic, Kunčic, Michálkovic, Muglinova a Hrušova. Zajímavý 

obchod proběhl roku 1476, kdy hrad koupil za pouhých 1400 zlatých uherských Václav 

Hřivnáč z Heraltic. Václav Hřivnáč založil v prostorách hradu nemocnici a chudobinec. 

Nejslavnější éra v dějinách hradu nastává obchodem v roce 1508, kdy hrad i s celým 

prosperujícím panstvím sahajícím od Vratimova po Hrušov, získává za 5330 uherských 
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zlatých rod Sedlnických z Chotic. Rod Sedlnických byl zářným šlechtickým rodem, který 

měl dobré jméno široko daleko. Prvním držitelem hradu i panství byl Jan Sedlnický 

z Chotic, který za svého působení nechal hrad přestavět na renesanční zámek (obr. 4). Na 

rekonstrukci se podíleli i uznávaní stavitelé Vlach Matys a Vlach Carios, kteří aplikovali 

renesanční prvky po italském vzoru. Vše bylo dokončeno roku 1548 a výsledkem byla 

úplně nová tvář hradu v moderním pojetí. Přibyl nový rytířský sál, hospodářské budovy, 

prostory pro bydlení, zámecká kaple, nová brána s věží a také dlouhé podzemní chodby. 

Dokladem celé přestavby je pamětní deska s nápisem „J.S.Z.CH. 1548“ (JAN 

SEDLNICKÝ Z CHOTIC 1548), která je dodnes k vidění v ostravském museu (Žárský et 

al. 2006).   

 

Obr. 4: Podoba Slezskoostravského zámku po přestavbě (Archiv města Ostravy) 

Rod Sedlnických se poctivě zhostil svého úkolu, pečlivě dbali na chod a rozvoj svého 

území. Zasloužili se za vznik a rozvoj mnoha cechů na svém panství (tkalcovství, 

soukenictví, krejčovství, ševcovství, řeznictví). V tomto období neustále přetrvávaly spory 

a rozepře s Moravskou Ostravou o řeku Ostravici, která měnila v průběhu ročních období 

svou hladinu. Proto Sedlničtí rozhodli o vybudování strouhy z řeky Ostravice, která 
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začínala až u Vratimova, proťala Kunčičky, Kunčice, Zábřeh a ústila do řeky Lučiny. Na 

vodním proudu strouhy byly vybudovány mlýny a díky ní byla rozvinuta řada řemesel. Po 

smrti Jana Sedlnického se vlády ujímá jeho syn Jiří Sedlnický, který pokračuje v otcových 

šlépějích. Dal vybudovat nový kostel svatého Jiří a pokoušel se o vyhloubení studny na 

nádvoří hradu. Roku 1566 získala Moravská Ostrava v pořadí čtvrtý výroční trh. Po smrti 

Jiřího zdědili celý majetek jeho synové, kteří si panství mezi sebe rozdělili, ale bohužel se 

za jejich působení vše začalo pomalu rozpadat. V rytířském sále Slezskoostravského 

zámku stále probíhala řada rozhodujících zasedání sněmu, kde měli Sedlničtí stále vážené 

slovo. Roku 1570 zasáhly Slezsko nešťastné události, jednalo se o mor a zemětřesení. 

Když v roce 1591 Bedřich Sedlnický zemřel, jeho panství zdědil syn Jiří mladší. Koncem 

16. století byl Jiří Sedlnický z Chotic zvolen k práci u Olomouckého soudu. 

Slezskoostravský zámek poskytl zázemí několika významným osobnostem své doby, 

přenocovala zde například princezna arcivévodkyně Anna Rakouská, či princezna Cecílie 

Renáta (Žárský et al. 2006). Před třicetiletou válkou nastává smutnější éra dějin zámku. 

Hospodářský úpadek celého panství byl znatelný a přišlo postupné rozprodávání 

jednotlivých vsí. Posledním potomkem ostravské větve rodu Sedlnických byl Kryštof starší 

Sedlnický, kterému se také nedařilo obrátit věci k lepšímu. Po smrti Kryštofa převzala 

všechna panství roku 1620 jeho žena Magdaléna, která panství přivedla do ještě větší 

zadluženosti. V roce 1630 prodala zničené panství Bohuslavu Sedlnickému, který byl 

finančně zajištěn díky sňatku s Annou Marií, rozenou Vlčkovou. Zvlášť nepříznivě zasáhla 

panství třicetiletá válka, kdy císař Ferdinand II. poslal na Těšínsko neapolské vojsko, které 

mělo ochraňovat jablunkovský průsmyk. V červenci roku 1621 neapolští vojáci vyplenili 

zámek, zámeckou kapli i kostel a odtáhli až v září téhož roku. Zámek byl opět 

vydrancován, největší škody způsobili Švédové, kteří ovládali zdejší kraj od roku 1642 do 

roku 1649. Po smrti svých rodičů Bohuslava Sedlnického a Marie Anny zdědil jejich 

panství syn František Vilém, který byl velice úspěšný a vážený. V roce 1704 zdědil panství 

Františkův syn Karel Bohuslav Sedlnický z Chotic a za čtyři roky jej prodal za 24 tisíc 

tolarů své ženě Jolance Heleně Barboře Sakové z Bohuňovic. Barbora později své panství 

předala své sestře Evě Rosině Hrušovské. Roku 1714 nastupuje rod Vlčků z Dobré 

Zemnice, poté jej koupil známý rakouský vojevůdce a diplomat pán hrabě Jindřich Vilém 

Wilczek z Dobré Zemnice a Hlučína. Vyznamenal se ve válkách proti Turkům, v bitvách u 

Moháče a Zenty. Byl to velice zámožný muž, vlastnil rozsáhlé klimkovické a vítkovické 
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panství a díky sňatku s hraběnkou Marií Charlottou Saint-Hilarovou vlastnil také panství 

Kreuzenstein u Vídně. Rod Wilczků se zasloužil o rozšíření panství ve Slezské Ostravě. Na 

Slezskoostravském zámku působila pouze správa panství, bydlel zde správce a pomocný 

personál. Wilzckové sídlili na klímkovickém zámku, rodovým sídlem je však dodnes 

rakouský Kreuzenstein. Kvůli válce o Slezsko, která vypukla v roce 1740, byl 

Slezskoostravský zámek obsazen pluky pruského krále Bedřicha II. Další válkou, která 

negativně ovlivnila dějiny zámku, byla ta o bavorské dědictví v roce 1778. Významná 

událost se stala roku 1763, kdy bylo nalezeno černé uhlí na lokalitě Burňa  nedaleko 

Slezskoostavského zámku. Tuto událost můžeme považovat za jakýsi počátek chtěné, či 

nechtěné devastace zámku. Nález uhlí způsobil ohromnou změnu pro hrad i vývoj celého 

okolního regionu. Do tehdejší Polské Ostravy se začali stěhovat lidé za prací a tvář města 

se začínala měnit (obr. 5) (Šalek 2008). 

Obr. 5: Polská Ostrava koncem 17. století (Archiv města Ostravy) 

Postupně byla vlivem důlní činnosti znatelně ovlivňována celá stavba (obr. 6). 
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Obr. 6: Narušení Slezskoostravského zámku (Archiv města Ostravy) 

V roce 1965 byla zbourána poslední a jediná dochovaná pozdně gotická bašta a byla 

odstraněna i velká část hradební zdi nad Lučinou. Po osvobození byla památka vyjmuta 

z držení Wilczků a vlastnil ji důl Trojice až do roku 1958. Poté ji převzal Obvodní národní 

výbor ve Slezské Ostravě a roku 1964 Městský národní výbor v Ostravě. V roce 1963 byla 

zřícenina zapsána do státního seznamu kulturních nemovitých památek. Roku 1968 byla 

vymyšlena přestavba o rekonstrukci památky, která se však nakonec bohužel nerealizovala. 

V roce 1969 měl pod sebou správu památky Obvodní národní výbor ve Slezské Ostravě, 

který započal rekonstrukci v roce 1979 v rámci akce „Z“. V roce 1981 se dala do provozu 

hradní vinárna, díky které došlo k částečné rekonstrukci. Vyčištění a rekonstrukce byla 

provedena bez ohledu na tradici, byl použit nevhodný materiál, například cihly, beton i 

traverzy. Z tohoto důvodu byla památka vyjmuta ze seznamu kulturních nemovitých 

památek (Šalek 2008). V listopadu roku 1989 však byly stavební práce zastaveny a 

památka byla zařazena zpět do seznamu kulturních nemovitých památek. V roce 1992 

vznikl nový projekt a hrad sloužil podnikatelským účelům. V roce 1998 získává hrad do 

svého majetku město Ostrava a roku 2004 byl po rozsáhlé rekonstrukci zpřístupněn 

veřejnosti. 
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3. PŘEHLED TĚŽBY V OBLASTI 

Dominantou zájmové oblasti byla po dlouhá léta 

rozsáhlá těžba uhlí. Než se však dostanu 

k samotné problematice dolování uhlí, je třeba 

zmínit i další těžebně významné lokality v okolí. 

V blízkosti Slezskoostravského hradu jsou i nyní 

k vidění obrovské pískovcové výchozy 

vyčnívající ze stromového porostu. V tomto 

případě se jedná o specifický druh zámeckého 

slepence a pískovce (obr. 7, 8). Tyto skalní 

útvary se nacházejí jihovýchodně od hradu, podél 

řeky Lučiny. Pěší chůzí se na místo dostaneme za 

pouhých 10 minut. Je možné, že při výstavbě 

hradu byl použit materiál právě z těchto skalních 

výchozů.  

 

 

         Obr. 7: Výchozy zámeckého slepence (originál 2013) 

 

Obr. 8: Výchozy zámeckého slepence (originál 2013) 
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Zámecký slepenec a pískovec se vyskytuje přímo ve zdech hradu. Hrad byl údajně 

vystavěn na 600 m silném ostrohu z těchto materiálů. Za zmínku stojí také těžba čediče, 

která probíhala v nedalekém okolí Slezskoostravského hradu. Bazaly byly známy také 

těžbou cihlářské hlíny a písku. Existují také záznamy o těžbě štěrkopísků a štěrků z koryt 

řeky Lučiny a Odry, kterou mělo pod sebou Wilczkovo těžířstvo (Archiv OKD). 

3.1. Těžba čediče a doprovodných surovin 

Těžba čediče probíhala na více místech mezi tehdy Hrušovou a Polskou Ostravou, na 

návrší zvaném Jaklovec. Čedičové koule se dobývaly z tzv. balvanitých usazenin, které 

měly mocnost 6 až 15 metrů. Zdejší Čedič měl výborné vlastnosti, byl celistvý, neporušený 

a přezdívalo se mu dokonce „železňák“. Štípaný čedič v podobě štěrku se pak skvěle hodil 

na zpevňování podkladu nově budovaných cest. Dlouhá léta se názory o původu 

Jakloveckých Čedičových koulí lišily. Podle Profesora Jaroslava Jahna, který těženou 

lokalitu roku 1908 prozkoumal, jde o typ útesové facie miocenní. Útesová facie je typickou 

pobřežní usazeninou, která se tvořila buď v rozsedlinách a dutinách pobřežních skalních 

útesů, nebo na svazích a vrcholech podmořských skalních vyvýšenin. Útesové usazeniny 

v sobě uzavíraly menší nebo větší úlomky podkladové horniny. Valouny čediče i pískovce 

byly vlivem činnosti mořské vody utrženy, omlety a později usazeny přímo nad útesem.  

Jaklovecký hřbet byl v období miocénu zřejmě podmořskou vyvýšeninou vztyčující se 

nedaleko mořského břehu. Tato vyvýšenina se patrně skládala z rozeklaných skal 

karbonských pískovců, prostoupených místy čedičovými žilami. Na Jaklovci existovalo 

více těžebních jam (jáma hraběte Wilczka, jáma Františka Pištáka, jáma firmy M. Kulka a 

L.Ponižila, jáma paní Vítkové, jáma Löwy-ho a jáma Dr. Kadlece ) (Jahn 1908). Lokalita 

je známá také výskytem třetihorních zkamenělin fauny a flóry. 

3.2. Těžba uhlí  

Uhelný průmysl na Ostravsku má svou dlouholetou tradici a je nedílnou součástí regionu. 

Odrazem geologické stavby tohoto regionu je četnost ložisek nerostných surovin, hlavně 

však černého uhlí. Archeologickými výzkumy je dokázáno využívání uhlí jako paliva již 

před 25 tis. lety., a to z výhozů slojí na vrchu Landek v Ostravě Petřkovicích (Vokřínek 

2003). Průmyslový rozvoj těžby byl kvůli hospodářské zaostalosti krajiny a dalším 
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faktorům opožděn. Počátek černouhelného hornictví na Ostravsku nastal až v druhé 

polovině 18. století a je vázán na první ověřený a lokalizovaný nález uhlí v roce 1763 ve 

Slezské Ostravě. Po uhlí pátral J. A. Alis vyslaný horním úřadem v Kutné Hoře na popud 

Jana Augustina, mlynáře z Klimkovic u Ostravy. Prospektorská činnost na uhlí a rudy byla 

zahájena v této době také na Těšínsku a v dnešním Polsku. Usilovalo se o prosazení použití 

uhlí namísto dřeva. Prospektorskou činností se zabýval Johann Jacob Lutz. V Polské 

Ostravě bylo nalezeno kamenné uhlí v Adámkově údolí, posléze bylo z této lokality 

vytěženo cca 0,6 t uhlí pro zkušební účely. Zkoušky u místních kovářů proběhly úspěšně a 

na jaře roku 1768 byly prospektorské práce a pokusná těžba uhlí opět obnovena. Ložiska 

uhlí byla majetkem vrchností, které daný pozemek vlastnily. Tehdy to byli Wilczkové, 

kteří o těžbu uhlí na svých pozemcích neprojevovali zájem. Problémem byl nákladný 

převoz uhlí do odbytiště, který se do konečné ceny za surovinu rázně projevil. Zájem o 

nové palivo stále klesal, až do roku 1771, kdy byly státem prováděné práce ve Slezské 

Ostravě zastaveny. Roku 1782 začínají kutací práce na Landeku v Ostravě Petřkovicích, 

které spravuje baron Johann Adam Gutschreiber. Podnikání se rozvíjí, uhlí se prodává do 

Pruska, Krnova, Opavy a Těšína. Cena se snižuje a zájem o kamenné uhlí stále roste. 

Martin Kühlenz, reprezentant úřednické šlechty, se zasloužil o obnovu dolů ve Slezské 

Ostravě. V roce 1785 dostává souhlas hraběte Franze Josefa Wilczka a začíná s těžbou uhlí 

na lokalitě Burňa v Polské Ostravě. V roce 1787 odprodává svůj podíl zpět Wilczkovi a ten 

pokračuje s těžbou dále ve své režii. Od začátku 80. let 18. století probíhala těžba uhlí na 

více místech (na Frýdecku, Novojíčínsku, Příborsku, u Kopřivnice, atd.), toto uhlí však 

nebylo kvalitní a jeho těžba brzy ustala. Mezi nejvýznamnější šlechtice v zemi patřili v té 

době Franz Josef hrabě Wilczek a Heinrich hrabě Larisch-Mönnich. Počátkem 19. století je 

zaznamenán rozvoj dolů hraběte Wilczka v Polské Ostravě. V roce 1805 a 1811 získal 

propůjčky nových důlních polí a do konce 90. let rozšířil své doly tak, že byly považovány 

za největší na Moravě a ve Slezsku. Kvalitní černé uhlí se prodávalo místním 

řemeslníkům, cihelnám, vápenkám a dalším průmyslovým podnikům. Ve Slezsku bylo 

tehdy vytěženo asi 6000 tun uhlí (Černý 2003). Obrovský rozmach nastal mezi roky 1825 

až 1835, kdy byla založena Rudolfova huť (Vítkovické železárny). Vítkovické železárny 

uzavřely již roku 1829 smlouvu s hrabětem Wilczkem o pravidelných dodávkách uhlí. 

V roce 1830 získal podnik Vítkovických železáren podíl na Wilczkových dolech a od roku 

1834 spadá část důlního pole pod vedení Vídeňského těžířstva. Přemýšlelo se nad dalším 
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průmyslovým a hospodářským rozvojem na severu monarchie a vznikla vidina parní 

železnice, která by byla hlavní obchodní cestou. Na výstavě této železnice se podílely také 

Vítkovické železárny, vyráběly se kolejnice, vozová kola, osy a další potřebné železné 

součástky. Rodině Salomona Mayera Rothschilda se v té době velice dařilo (Pavliňák 

2010). Železnice znamenala pro rozvíjející se uhelné revíry hlavní podnět rozvoje. Díky 

železniční dopravě byl odbyt uhlí snadnější, hlavním odběratelem byly stále vítkovické 

železárny, ale také další slezská města. Salomon Mayer Rothschild postupně odkupuje 

důležitější doly v okolí Ostravy. Stavba Severní dráhy Ferdinandovy došla do Moravské 

Ostravy roku 1847, o rok později byla v Bohumíně připojena na železniční síť do 

Vratislavi a v roce 1871 na Košicko-bohumínskou dráhu. Značný význam si zachovává 

důlní majetek hraběte Wilczka, v jeho revíru byl založen roku 1842 důl Prokop a v roce 

1844 důl Sv. Trojice. Na přelomu 30. a 40. let Ostravsko zaznamenalo řadu kutacích a 

zakládacích činností. Největšími těžaři na Ostravsku byli ve 40. letech 19. století baron 

Rothschild, hrabě Wilczek, hrabě Larisch-Mönnich a rakouský stát. V těžebním průmyslu 

podnikali také méně bohatí těžaři, jako například v Polské Ostravě Josef Zwierzina, bratři 

Kleinové v Přívoze a Hrušově a další. Velmi nadějné bylo také dolování uhlí 

v Michálkovicích, hlavně na Jaklovci v Polské Ostravě. Hledání a těžba uhlí na Ostravsku 

nebyla vůbec jednoduchá. S vyčerpáním zásob uhlí v nízkých slojích bylo nutné jít do 

větších hloubek. Dobývání muselo projít zvětralými výchozy se slabými slojemi, až ke 

kvalitnějším slojím níže. Tato těžba už vyžadovala bohatší finanční zdroje a zkušenější 

znalce v oboru. Na konci 40. let těžily v revíru tyto důlní podniky: Státní doly se 40 

důlními mírami, doly hraběte Wilczka, Rothschildovy doly, doly Josefa Zwierziny, doly 

knížete Salma, doly hraběte Larisch-Mönnicha, Orlovsko-lazecké těžířstvo a doly bratří 

Kleinů. Ostravsko se stalo nejdůležitějším uhelným revírem celé tehdejší monarchie, 

hlavně díky mohutným zásobám a dobrou koksovatelností uhlí. Další vzestup uhelného 

hornictví je zaznamenán v období průmyslové revoluce. Spotřební průmysl vzrůstá a díky 

stoupající poptávce po uhlí se začínají stavět další železniční sítě. Okolo roku 1840 došlo 

v revíru ke spojení některých menších dolů a budují se doly větších rozměrů. I technika se 

modernizuje, dominují parní těžní a vodotěžní stroje. Uhelné hornictví se v té době dostává 

mezi ekonomicky nejuznávanější výrobní odvětví. Na Ostravsku však byla mechanizace a 

technický pokrok těžší, do málo mocných slojí nebylo technicky možné rozměrné těžební 

stroje instalovat. Těžířstvům v Ostravské části nezbývalo nic jiného, než zaměstnat větší 
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počet pracovníků na úkor vyšších nákladů. Relativně vysoké výrobní náklady se musely 

promítnout i na konečné ceně uhlí, které pak špatně konkurovalo na trhu. V polovině 50. 

let čelí ostravské-karvinské doly hornoslezské konkurenci. Hornoslezské uhlí se dováželo 

do celé monarchie, dále přes Bohumín směrem na jih, do Vídně a dolních Rakous, a také 

do Slezska a na Moravu. S hornoslezským uhlím obchodovali bratři Gutmannové. 

Ostravsko-karvinská těžířstva byla monopolní, toto postavení jim zaručovalo vysoké zisky, 

nebyli však schopni vysokou poptávku spotřebitelů pokrýt. Gutmann podal Ostravsko-

karvinským těžířstvům návrh, že převezme distribuci jejich uhlí, samozřejmostí mělo být 

zlevnění uhlí natolik, aby bylo schopné konkurence na trhu. Reakce na tento návrh byly 

značně negativní, jediný kdo na dohodu přistoupil, byl horní správce kamenouhelných dolů 

v Moravské Ostravě Leopold Fiedler. V roce 1856 dostává Gutmannovo podnikání nový 

rozměr, generální inspektor Severní dráhy Ferdinandovy a c.k. dvorní rada Hermenegild 

von Francesconi rozhodli předat distribuci veškerého komerčního paliva z dolů do rukou 

profesionálních obchodníků. Mezi obchodníky byl tehdy i Gutmann, na kterého se 

postupně obraceli i další těžířstva. Konkurenceschopnost Ostravského uhlí se zvýšila 

výstavbou Montánní dráhy protínající Moravskou Ostravu, která byla dokončena roku 

1862. V roce 1871 byla dokončena i Frýdlantská dráha, která spojila Ostravsko s východní 

Moravou. Již od roku 1855 vedla železnice ze Svinova do Opavy, tímto bylo umožněno 

dodávat uhlí i do průmyslových měst západního Slezska. V roce 1853 se uhlí z Ostravska 

dováželo především do Vídně a do zbytku Rakous, dále do Uher, na Moravu a do Slezska. 

Pro koksárenské účely nemělo Ostravské uhlí konkurenci, koks se dodával do železáren a 

pro lokomotivy Severní dráhy Ferdinandovy. V 50. letech dochází k růstu výroby železa, 

tím také stoupá odbyt uhlí z ostravsko-karvinského revíru. Na prvním místě celkové 

produkce černého uhlí v českých zemích zůstává Kladensko až do roku 1902, poté je 

vedoucím Ostravsko. Růst těžby v Ostravském revíru podmínila jak rychlá industrializace 

v některých částech monarchie, tak i náhlý růst výroby železa a oceli pomocí metody 

koksového hutnění ve vysokých pecích a rozvoj ocelářských plávkových pochodů. Těžba 

v ostravsko-karvinském revíru se až do první světové války zpomaluje. Krize, která 

zasáhla ostravsko-karvinský revír v roce 1873, značně ovlivnila vývoj cen uhlí. V období 

mezi roky 1875 až 1918 se ostravsko-karvinské doly staly našim nejvýznamnějším 

kamenouhelným revírem. Okolo roku 1880 se na Ostravsku těžilo ze svrchních slojí, z 

Porubských a Jakloveckých vrstev a postupně se dolovalo hlouběji. Čím se šlo níže, 
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průměrná mocnost slojí klesala, někdy až pod 1 metr. Sloje byly uloženy téměř vodorovně 

a to celou těžbu znesnadňovalo. V konkurenčním Horním Slezsku byly lepší podmínky pro 

hornictví, sloje byly mocnější a dobývání snazší. Výhodou hornoslezského uhlí bylo také 

jeho použití v domácnostech. V letech 1908 - 1913 se do ostravské metropole 

soustřeďovala hlavně výroba koksu. Hornoslezský revír v tomto období dominuje. 

Technická nepřipravenost Ostravska na nutnou modernizaci těžby situaci 

konkurenceschopnosti nepodpořila. Původní ryze zemědělská tvář regionu se mění, na 

počátku 20. století jsou průmyslové prvky neodmyslitelnou součástí. Během 1. světové 

války se poptávka po uhlí zvýšila, hlavním úkolem bylo zajistit co nejvyšší produkci železa 

a oceli pro zásobování zbrojního průmyslu.  Došlo také k poklesu pracovních sil, jelikož 

většina zaměstnanců byla povolána k výkonu vojenské služby. Zvýšené plány těžby nešly 

plnit, k povrchovým pracím na dolech byli povoláni mladiství a dokonce i ženy. Kvůli 

nedostatku uhlí byly provedeny změny v pracovní době zaměstnanců, v lednu 1915 byla 

zavedena jedenáctihodinová pracovní směna a nedělní směny nebyly výjimkou. 

Důsledkem špatné morální, materiální, zásobovací a zdravotní situace byl zaznamenán 

pokles produkce revíru v letech 1917 – 1918. Začátek války a její průběh způsobil rozvrat 

v organizaci výroby, což se projevilo v prudkém poklesu těžby (Černý et al. 2003). I přes 

chmurné chvíle se roku 1920 stala Ostrava největším hornickým městem Československé 

republiky (Slíva 2003). V období od roku 1929 do roku 1934 zasáhla i Československou 

republiku hospodářská krize, která měla dopad i na chod dolů. Doly sice byly důležitou 

složkou národního hospodářství, přesto zde došlo k zásadním změnám. Mnoho pracovníků 

bylo propuštěno, některé doly ukončily svůj provoz a některé byly sloučeny (Jiřík 1976). 

Po 2. světové válce přichází stádium obnovy, finanční situace státu byla poznamenána 

válkou a bylo potřeba nastartovat hospodářský rozvoj státu. Byl proveden detailní, 

rozsáhlý báňsko-historický průzkum, který měl odhalit ložiskovou kapacitu pánve. 

Aplikovány byly moderní metody výzkumu s použitím průzkumných vrtů i laboratorních 

rozborů. Zjištěné informace významně pomohly ve vývoji uhelného hornictví české části 

hornoslezské pánve (Černý et al. 2003). Po roce 1945 dochází k největšímu rozmachu, 

v roce 1974 bylo vytěženo 24 milionu tun uhlí (Strakoš 1991). Černouhelné doly 

spravovalo více majitelů (Báňská a hutní společnost Praha, Vítkovické horní a hutní 

těžířstvo, Severní dráha Ferdinandova, Kamenouhelné závody Orlová – Lazy, Larisch-

Mönnichovy kamenouhelné závody a Kamenouhelné doly a koksovna Jana Wilczka). 
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Podle znárodňovacího dekretu byly těžařské společnosti zrušeny a díky vyhlášce ministra 

průmyslu č. 829/1946 ze 7. března 1946 byl zřízen národní podnik Ostravsko-karvinské 

kamenouhelné doly (Černý et al. 2003). 

 

3.2.1. Přehled dolů ve Slezské Ostravě 

Slezská Ostrava má mimořádné postavení v dějinách hornictví. Zajímavé je, že pozůstatky 

hornictví leží nedaleko samého centra města (obr. 9). Doly, kterými se budeme nyní 

zabývat, z většiny vlastnil hrabě Wilczek, další baron Rothschild a důležitou roli hrál i 

podnik Severní dráha Ferdinandova.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9: Mapa Slezské Ostravy se znázorněním dolů (Archiv města Ostravy) 
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Údobí existence dolů ve Slezské Ostravě 

Vrchnostenské doly hraběte Wilczka     1787 – 1880 

Důl Trojice (Dreifaltigkeit Schacht)      1844 – 1874 

Důl Zárubek (Hermenegild Schacht)      1856 – 1997 

Důl Jan Marie (Johann Maria Schacht)      1852 – 1963 

Důl Bedřich (Friedrich Schacht)      1835 – 1899 

Důl Prokop (Prokop Schacht)      1842 – 1882 

Důl Neumann  (Neumann Schacht)      1848 – 1884 

Důl Jan (Johann Schacht)       1870 – 1975 

Důl Petr Bezruč (Důl Terezie)      1842 – 1992 

Jaklovecké doly         1829 – 1885 

Důl Jindřich         1842 – 1969 

Důl Luční         1842 – 1887 

Důl Josef         1847 – 1881 

Důl Zwierzina 2 – Josef       1847 – 1881 

Důl Zwierzina 7 – Josef       1847 – 1900 

Důl Salm 1 – Ignát        1851 – 1885 

Důl Salm 2 – Leopoldina        1851 – 1923 

Důl Salm 7 – Hugo Eliška       1857 – 1926 

Důl Svatá Anna (Důl č. 1)       1858 – 1964 

Důl Vilém         1859 – 1961 

Důl Ema Lucie        1861 – 1934 
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Důl Jakub         1868 – 1992 

Důl Josef         1879 – 1975 

(Kolektiv autorů 2002)   

3.2.2. Popis nejdůležitějších dolů 

Vrchnostenské doly hraběte Wilczka 

Rod Wilczků vlastnil kdysi většinu dolů na území dnešní Slezské Ostravy. Zprvu 

neprojevovali o těžbu uhlí v Polské Ostravě zájem. Později však patřili mezi 

nejvýznamnější těžíře své doby. Významná ložiska kamenného uhlí byla nalezena v údolí 

Burňa (dnešní Trojické údolí). Šlo o sloje Františka, Josef, Slabé sloje č. I, II, III a sloj 

Korunní princ (obr. 10,11). Tyto uhelné sloje patřily do pásma Porubských vrstev a byly 

dobývány metodou štolování. Větrání dolů bylo zajištěno mělkými jámami, přes které 

vzduch přirozeně cirkuloval. Nejstarším důlním dílem Wilczkových dolů byla štola Josef 

založena asi kolem roku 1790. Koncem 18. století vznikla štola Korunního prince a štola 

Františka byla ražena údajně okolo roku 1800. Těžní štola Hlavní byla založena okolo roku 

1812. Dědičná štola Josef byla založena před rokem 1812 a dosahovala délky 800 m. 

Hornická činnost se v té době soustřeďovala právě na Adámkovo údolí a horní část údolí 

Burňa (Kolektiv autorů 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10: Korunní princ (originál 2013)              Obr. 11: Ke třem slabým slojím (originál 2013) 



 

Pavlína Boháčová: Historie těžby v oblasti Slezskoostravského hradu 

- 26 - 

2013 

Z důvodu zvýšení těžebních možností vypracoval Wilczkův hormistr Anton John projekt 

na využití uhelných zásob v údolí Burňa a na kopcích Jaklovec a Hladnov. Navrhl ražbu 

unikátního důlního díla, které mělo být raženo kolmo na směr sloje. Budování štoly 

probíhalo v letech 1829 – 1842. Tato štola byla základem v rozvoji dolování, přešlo se od 

metody směrného štolování (samostatné štolové otvírky jednotlivých slojí po směru) na 

systém plošného štolování (otvírka skupiny slojí). Na ražbě této štoly se finančně podílely 

dvě strany, Franz Josef hrabě Wilczek a olomoucký arcibiskup Rudolf. Jaklovecká dědičná 

štola měřila celkově 3 160 m. Štola byla velice důležitá jak pro doly hraběte Wilcka, tak 

pro vlastníka vítkovických železáren arcibiskupa Rudolfa. Vše souviselo se vším, 

Vítkovické železárny patřily mezi vůbec největší odběratele uhlí. Jaklovecká štola 

v podzemí křižovala celkem 35 slojí, díky ní byly nalezeny i další bohaté sloje uhlí, které 

do té doby známy nebyly. Součastně sloužila také k přirozenému větrání a odvodňování. 

Štola fungovala a plnila svůj účel celkem 50 let (Klát a Slíva 2011).  

Důl Trojice 

Jáma Trojice byla založena hrabětem Stanislavem Wilczkem v roce 1844. Své 

pojmenování - Důl Trojice, německy Dreifaltigkeit Schacht, získal důl podle dne založení 

na Sv. Trojici (Kolektiv autorů 2002). Tento důl se rozkládal na katastrálním území obce 

Slezská Ostrava, blízko údolí Burňa (Klát a Slíva 2011). Jáma Trojice původně sloužila 

pro mělké dolování. Roku 1845 byl do dolu transportován parní stroj o výkonu 3HP, který 

byl roku 1847 doplněn o parní čerpadlo. Jáma č. 8, nazývána také jako Burňa, sloužila 

k odvětrávání dolu. Roku 1865 se na dole používal těžní stroj o výkonu 10HP a tahadlové 

čerpadlo. K transportu lidí do dolu sloužila až do roku 1870 Bedřichova úklonná štola, 

později byla využívána pro větrání dolu (Kolektiv autorů 2002). Těžní jáma založená roku 

1844 měla celkem 11 pater. Dobývalo se v 11 slojích s mocností od 60 do 160 cm, 

používala se metoda směrného stěnování a pilířování na zával. V květnu roku 1870 byla 

započata přestavba jámy Trojice na hlubinný provoz. Rozsáhlá rekonstrukce probíhala na 

povrchu i v jámě, jáma Trojice č. 1 byla zvětšena a vyzděna. Přirozený větrací systém byl 

nahrazen umělým. Odvodňování zajišťovala jáma Ema. Následující rekonstrukce dolu byla 

technického charakteru, roku 1889 byla dřevěná konstrukce těžního zařízení nahrazena 

konstrukcí ze železa. Byla postavena nová strojovna a instalován byl i nový parní těžní 

stroj o výkonu 180 HP. Při přestavbě byly vystavěny nové kotelny. Větrní jáma Bedřich 

byla v devadesátých letech zasypána a odvětrávání dolu v této době zajišťovaly sousední 
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doly Lucie, Michaeli a Jan Marie. V rámci rekonstrukce byla započata stavba jámy Trojice 

č. 2, která měla sloužit jako nová výdušná jáma. Na těžní jámě byly z důvodu pohodlnější 

dopravy horníků do dolu instalovány dvoupodlažní klece a na větrní jámě bylo instalováno 

nové těžní zařízení (Kolektiv autorů 2002). Pod obydlenou částí Polské Ostravy se 

dobývalo metodou „na zakládku“, ale pod neobydlenou částí metodou „na zával“. Důl 

Trojice má své prvenství v metodě plavené zakládky, která zde byla zavedena roku 1903, 

jako první v revíru OKR. V roce 1912 proběhla další rekonstrukce, v rámci které byla 

vybudována nová těžní věž, vysoká 23 m. Přebudována byla jámová budova, dokončena 

byla nová kotelna a položily se základy na novou strojovnu. Roku 1916 započal provoz 

elektrického těžního stroje soustavy Ilgner s výkonem 680HP a hloubkou těžení 860 m. 

Roku 1940 byla založena nová centrální těžní jáma - Trojice č. 3. K rubání uhlí bylo 

používáno i ruční nářadí (Čapek 1929). Po roce 1945 došlo ke znárodnění a o rok později 

byl důl přiřazen k národnímu podniku Ostravsko-karvinské kamenouhelné doly. Roku 

1961 proběhlo organizační sloučení dolů P. Bezruč a Trojice. Důl Trojice fungoval jen 

jako pobočný důl do 1. 4. 1967, kdy byla těžba definitivně zastavena. Důlní pole 

dosahovalo do hloubky 700 m. Do roku 1974 byly zasypány všechny existující jámy dolu 

Trojice (Kolektiv autorů 2002). Na obrázcích je k vidění podoba dolu Trojice za své 

působnosti a stav nyní (obr. 12, 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12: Důl Trojice, pol. 19. století (Archiv OKD) 
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Obr. 13: Aktuální stav dolu Trojice (originál 2013) 

Důl Zárubek   

První kutací jámu, která nesla název „jáma č. V“, založil rakouský stát roku 1843 (Černý et 

al. 2003). První nález uhlí byl v této oblasti učiněn 29. 9. 1844, u pravého břehu řeky 

Lučiny, nedaleko Slezskoostravského hradu. Roku 1845 byla založena kutací jáma č. V, 

která byla roku 1856 prodána těžířstvu Severní dráha Ferdinandova. V rámci realizace 

nového dolu byla kutací jáma č. V přebudována na důlní jámu a dílo víceúčelové. Později 

dostalo důlní pole název podle jména generálního ředitele společnosti Severní dráhy 

Ferdinandovy - Důl Hermenegild (obr. 14). Větrní a vodní jáma byla založena v roce 1858. 

Aby mohla těžba uhlí oficiálně začít, bylo zapotřebí nezbytných formalit. První koncese 

(důlní míry) byly uděleny těžířstvu Severní dráha Ferdinandova roku 1862. Důležitým 

mezníkem bylo v roce 1862 připojení dolu Hermenegild na trať hlavní železnice.  Práci 

v důlních prostorách komplikovaly značné přítoky vod z řek Lučiny a Ostravice, které 

místy ležely přímo na karbonském pohoří. Voda se musela odčerpávat speciálními 

velkokapacitními čerpacími zařízeními. Z těchto důvodů bylo roku 1862 instalováno 

čerpadlo o výkonu 350 HP. Vodní jáma byla hluboká 297 m. Mezi doly Hermenegild a 

Jakub byla roku 1861 vyhloubena větrní jáma č. XIII, která byla vybavena větrní pecí a 

sahala do hloubky 56,9 m. Větrání dolu zajišťovaly také jámy Vilém a Jakub. V roce 1874 

prošel důl Hermenegild rekonstrukcí, byl opatřen novým parním strojem dvouválcového 

ležatého typu o výkonu 120 HP a byla postavena nová těžní věž s železnou konstrukcí. 

První třídírna uhlí byla v závodu vybudována v roce 1897, jednalo se o třídírnu firmy 

Mayer-Sauer. V roce 1911 započala další rekonstrukce celého závodu, která trvala tři roky. 

Upravena byla hlavní těžní jáma a do provozu byl uveden nový těžní stroj. Po rekonstrukci 

byl důl přejmenován na Důl Zárubek. Kvůli nepříznivé situaci na trhu s uhlím se 

přistoupilo k sloučení dolů Zárubek a Alexander. V roce 1945 byl důl Zárubek znárodněn a 

o rok později již patřil k národnímu podniku Ostravsko-karvinské kamenouhelné doly. Po 
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organizačních změnách v roce 1967 vznikl sloučením nový podnik – Důl Ostrava se 

závody Bezruč, Zárubek a Alexander. Dne 19. 6. 1997 bylo uskutečněno poslední sfárání 

do dolu, poté byly objekty na povrchu likvidovány (Kolektiv autorů 2002). Celý areál byl 

důkladně rekultivován, pozůstatky však můžeme spatřit i dnes (obr. 15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14: Historická fotografie dolu Zárubek (Archiv OKD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15: Těžní jáma dolu Zárubek (originál 2013) 
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Důl Jan Marie  

Hrabě Wilczek prováděl v 17. století kutací práce na území tehdejší Polské Ostravy.  

V roce 1845 byla založena kutací jáma č. IV. Roku 1852 byl založen důl Jan Maria (Černý 

et al. 2003). Zakladatelem byl Johann Maria hrabě Wilczek, podle kterého byl důl 

pojmenován. Kutací jáma č IV. byla prohloubena, rozšířená a fungovala jako důlní jáma. 

Důl byl vybaven těžním parním strojem se stojatým válcem a výkonu 29 HP. Samotná 

těžba uhlí byla zahájena roku 1855. Práci v tomto dole výrazně znesnadňoval metan. 

Větrání zajišťovaly nejdříve ruční ventilátory, poté ventilátor soustavy Rittinger a Guiball. 

V letech 1873 až 1878 byla provedena rekonstrukce, při níž byl uveden do provozu nový 

dvouválcový parní těžní stroj o výkonu 100 HP. Během rekonstrukce byla těžní jáma 

rozšířena na větší profil a vyzděna. V rámci modernizace a rekonstrukce dolu byla 

postavena roku 1904 nová ocelová těžní věž a také velkokapacitní koupelna.  Do provozu 

byl uveden nový parní těžní stroj o výkonu 800 HP a byl vystavěn také nový kotelní 

komín. V další fázi přestavby byla postavena nová správní a provozní budova a přestavěna 

byla i větrní jáma (obr. 16). Konečná hloubka těžní jámy byla 453 m, větrní jáma byla 

hluboká 222,5 m. Po roce 1945 byl důl Jan Marie znárodněn a od 1. 1. 1946 jej spravoval 

národní podnik Ostravsko-karvinské doly. Roku 1954 byl důl organizačně připojen k dolu 

Zárubek. Provoz dolu byl zastaven roku 1963. Jámy byly poté zasypány (Kolektiv autorů 

2002). Zachovalé objekty dolu jsou chráněny památkovým zákonem (obr. 17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16: Důl Jan Maria v roce 1928 (Archiv OKD) 
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Obr. 17: Důl Jan Maria dnes (originál 2013) 

Důl Bedřich 

Důl Bedřich byl menším dolem v Polské Ostravě a nacházel se v blízkosti dnešní ulice Na 

Baranovci. Založil jej Stanislav hrabě Wilczek v roce 1835 (Klát a Slíva 2011). Původně se 

jednalo o mělký důl, hlubinná těžba následovala až od roku 1870. Z technického pohledu 

byl důl jednoduše zařízen, těžní zařízení bylo jednoválcové stojaté a fungovalo na parní 

pohon. První důlní míry, které povolovaly těžbu, byly propůjčeny 22. 1. 1835. Těžba na 

dole Bedřich byla ukončena roku 1870, jáma byla přeměněna na větrní jámu a sloužila 

hlubinnému dolu Trojice. Konečná hloubka těžební jámy byla 199 m. V druhé polovině 90. 

let 19. století proběhla likvidace a jáma Bedřich byla zasypána (Kolektiv autorů 2002). Na 

zaniklou těžbu v tomto místě upozorňuje památník (obr. 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18: Jáma Bedřich (originál 2013) 

Důl Prokop 

Důl Prokop se nacházel poblíž dnešní ulice Prokopské ve Slezské Ostravě, západně od 

údolí Burňa. Prvopočátky dolu Prokop můžeme datovat do roku 1841, tehdy prováděl 
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hrabě Stanislav Wilczek kutací práce na budoucím důlním poli. Kutací jáma Prokop, 

založena roku 1841, byla přestavěna roku 1842 na důlní jámu víceúčelovou (Klát a Slíva 

2011). Díky nálezu uhelné sloje byly dolu propůjčeny dvě důlní míry (Prokopi I a II). Důl 

byl vybaven nízkotlakým parním strojem s kondensací a součástí dolu byly také koksovací 

pece. Od roku 1874 sloužila jáma jako větrní dílo, likvidace proběhla roku 1882 (Kolektiv 

autorů 2002).  

Důl Neumann 

Důl Neumann byl založen roku 1848, zřizovatelem byl Johann Maria hrabě Wilczek. Důl 

se nacházel v blízkosti dnešní ulice Na Najmanské. Kutací práce byly v těchto místech 

prováděny již od roku 1841, tehdy je vedl Franc Josef hrabě Wilczek, který zde založil 

také kutací jámu Adámek. Později byla kutací jáma přestavěna na víceúčelovou důlní 

jámu. Roku 1851 byl důl přebudován na hlubinný provoz (obr. 19) (Klát a Slíva 2011). 

V roce 1851 byl na již hlubinném dole instalován parní stroj o výkonu 40 HP s ležatým 

válcem, který měl jak těžební, tak i odčerpávací funkci. Definitivní hloubka jámy byla 134 

m. Jelikož se celková těžba uhlí orientovala v této době na zmodernizovaný důl Trojice, 

byla těžba na dole Neumann roku 1874 ukončena. Jáma poté sloužila jako větrní dílo dolu 

Trojice až do roku 1884, kdy došlo k jejímu zásypu (Kolektiv autorů 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19: Důl Neumann (Archiv OKD) 
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Důl Jan 

Důl Jan založilo těžířstvo SDF v roce 1870. Těžířstvo SDF požádalo již roku 1869 o 

udělení propůjček důlních měr. Koncese k dobývání byla udělena 18. 1. 1870 pod názvem 

Michaeli č. 37 až 39. Díky této formalitě nestálo již nic v cestě a nový důl mohl být 

založen (obr. 20).  Důl Jan (Johann) byl pojmenován podle křestního jména ředitele SDF 

Johanna Fillungera. Po přebudování kutací jámy na důlní těžní jámu byl do dolu instalován 

těžní ležatý dvouválcový parní stroj s výkonem 130 HP. V roce 1870 byla vybudována 

jáma větrní a odvodňovací. Hlavní těžba se později přeorientovala na důl Josef s příhodněji 

položenými slojemi a důl Jan byl pouze pomocným dolem. Celková hloubka těžní jámy 

byla 482,9 m a pomocná jáma k odvodňování a větrání byla hluboká 376 m. Roku 1975 

byla jáma Jan zlikvidována (Kolektiv autorů 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20: Důl Jan, rok 1895 (Arciv OKD) 

Důl Petr Bezruč  

První důlní míra, licence k dolování, byla propůjčena dne 21. 11. 1839, později 

následovaly propůjčky dalších kutacích jam. Důl Terezie byl založen roku 1842, samotná 

těžba uhlí však začala až v roce 1843. Svůj název získal důl podle jména manželky 

zakladatele dolu Josefa Grosse. Od roku 1843 byl vlastníkem Salomon Mayer Rothschild, 

který důl odkoupil. Nejdříve se dolovalo způsoby mělkého dobývání, hlubinný důl byl 

založen až roku 1862 (obr. 21). K umělému větrání dolu sloužila 11,4 metrů vysoká větrní 
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věž s jednoduchou větrní pecí. V roce 1863 se k těžbě používal parní těžní stroj o výkonu 

14HP. Důl Terezie zaznamenal za své existence řadu rekonstrukcí, přestaveb a 

modernizací. Koňská doprava byla v dole Terezie zavedena roku 1873. Zděná výztuž dolu 

sahala do hloubky 173 m, níže pokračovala výztuž dřevěná. Roku 1878 přichází technický 

pokrok, v dole byl používán přímo účinný parní těžní stroj. V roce 1878 bylo uvedeno do 

provozu parní čerpadlo tahadlového typu o výkonu 75 HP. Roku 1883 se k dolu Terezie 

připojil i sousední důl Jindřich. Důl Terezie měl i svou třídírnu uhlí. Technický rozvoj dolu 

šel stále kupředu, používány byly parní těžní stroje různých typů, turbokompresor a 

v neposlední řadě také elektrický těžní stroj.  V areálu dolu byla koksovna, továrna na 

benzol a elektrárna. Po znárodnění byl důl Terezie součástí národního podniku Ostravsko-

karvinské kamenouhelné doly. Nejnovější název důl Petr Bezruč, podle známého básníka, 

je platný od 17. 7. 1946. V roce 1967 byl důl Petr Bezruč organizačně sloučen s dolem 

Zárubek a vznikl tak nový podnik Důl Ostrava. Nejhlouběji (1350 m) se dolovalo v roce 

1988. Po snížení požadavků na těžbu uhlí byla těžba na dole Petr Bezruč utlumena a dne 

30. 6. 1992 zcela ukončena (Klát 2004). Těžní jámy byly zlikvidovány zásypem, části dolu 

se zachovaly dodnes (obr. 22).  

 

Obr. 21: Důl Petr Bezruč , rok 1860 (Archiv OKD) 
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Obr. 22: Těžní věž dolu Petr Bezruč (originál 2013) 

Důl Michálka 

Počátky dolu Michálka sahají až do roku 1841, kdy byla hloubena víceúčelová rumpálová 

jáma Johann. Nejdříve byly dobývány sloje uhlí v blízkosti povrchu. Roku 1855 byl 

instalován malý parní těžní stroj o výkonu 8 HP. Větrní jáma Eliška, vyhloubena roku 

1863, sloužila pro odvětrávání dolů Ema Lucie a Michálka. Roku 1871 započala přestavba 

mělkého dolu Johann na důl hlubinný, v rámci přestavby byla ražena také nová těžní jáma 

Michaeli (obr. 23). Od té chvíle nesl důl oficiální název Johann Michaeli. Jáma Johann 

byla později přebudována na jámu větrní. Roku 1874 byl uveden do provozu nový parní 

těžní stroj. Díky připojení na montánní dráhu se od roku 1880 zlepšil odbyt uhlí. 

K odvětrávání dolu sloužily ventilátory soustavy Rittinger a Guibal. V roce 1899 byla 

postavena nová těžní věž a v roce 1900 byl instalován nový parní těžní stroj o výkonu 400 

HP. Roku 1902 byl zprovozněn kompresor značky Kostner. Konečná hloubka dolu 

Michálka byla 727,4 m. V roce 1913 byla postavena visutá lanová dráha, která sloužila 

k odvozu uhlí z dolu Michálka přes důl Ema Lucie, až k dolu Trojice. Po válce byl důl 

Michálka znárodněn a začleněn k národnímu podniku Ostravsko-karvinské doly. Dne 1. 1. 

1954 byl důl organizačně sloučen s dolem Petr Cingr (Důl Michal). V rámci likvidace 

neefektivních důlních provozů byl provoz dolu Michálka v roce 1965 zastaven (Kolektiv 

autorů 2002). Do jednoho roku došlo k likvidaci a obě jámy dolu Michálka byly zasypány. 

Povrchové budovy bývalého dolu jsou nyní využívány k soukromým účelům (obr. 24). 
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Obr. 23: Historická fotografie dolu Michálka (Archiv OKD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 24: Aktuální stav dolu Michálka (originál 2013) 

 

3.2.3.  Způsoby dobývání 

Metody dobývání uhlí jsou voleny systematicky, v závislosti na geologických podmínkách. 

Velmi důležitou roli hraje uložení uhelných slojí v horninovém masivu. Rozlišujeme tři 

hlavní druhy uložení slojí; ploché (od 0 do 22°), šikmé (od 22 do 60°) a strmé (od 60 do 
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90°). Poruby plochého uložení bývají častěji mechanizovány, při šikmém a strmém uhlí je 

doprava jednodušší, protože je použit samospád. V systému dolování je důležité dodržovat 

rovnoměrnost zatížení, musí být těženy jak příhodně uložené, tak i komplikovaně uložené 

důlní úseky (Říman 1964).  

Území Polské Ostravy bylo charakteristické kopcovitým terénem, sloje uhlí zde vycházely 

až k povrchu. K těžbě se používala metoda směrného štolování.  Základní štoly byly 

většinou raženy z úpatí kopce přímo ve sloji po jejím směru. Ze základních štol byla ražena 

další důlní díla, ve kterých probíhalo rubání. Horníci dobývali uhlí pomocí jednoduchého 

ručního nářadí, poté jej ukládali do beden a bylo transportováno na povrch. K dopravě uhlí 

na povrch se používaly nejdříve bedny, džbery a posléze okovy. Při ústí štoly byla plošina 

pro ukládání, odvoz a prodej uhlí. Součástí dolu byla také jednoduchá bouda, kde byly 

vedeny záznamy ohledně dolu a sloužila také k zápisu horníků. Rumpál a jeho 

příslušenství bylo schováno pod přístřeškem, nechyběla ani budova pro úschovu nářadí. 

Rumpál se používal k odtěžování uhlí a k odčerpávání vody, byl poháněn nejdříve lidskou 

silou, později pomocí žentourů, které pohánělo koňské či volí spřežení (Matěj et al. 2009).  

Od směrného štolování se začalo upouštět po roce 1830, kdy přišla metoda příčné otvírky 

uhelného ložiska prostřednictvím dědičných štol. Dědičné štoly byly raženy v terénu 

kolmo na směr slojí. Tento způsob se začal používat od 30. let 19. století. Nejvýznamnější 

dědičnou štolou byla Jaklovecká dědičná štola. U uhelných slojí, které nevycházely až 

k povrchu, se otvírka ložisek prováděla metodou mělkého jámového či štolového dobývání 

(Klát a Slíva 2011).  

Metody dolování odpovídaly době před nástupem průmyslové éry. K rubání byly 

používány různé speciální nástroje, z počátku horníci používali kopáče (kylofy), lopaty, 

pily, sekery, mlátky (kladiva), páčidla (sochory), ruční vrtáky apod. S postupnou 

mechanizací došlo k rozšíření důlních strojů, původně šlo o brázdičky, které se začaly 

používat na dolech v Polské Ostravě počátkem 20. století, dále zářezy, sbíječky (okolo 

roku 1908) a důlní kombajny. Zajímavostí je, že výrobou důlního nářadí se zabývali 

řemeslníci z Polské Ostravy (Klát a Slíva 2011). Transport uhlí až na povrch probíhal 

takto; narubané uhlí se od porubů odváželo v dřevěných okovaných kolečkách (táčkách), 

to zajišťovali horníci – tzv. táčníci. Později se používaly dřevěné okované truhly, které 

táhli tzv. šlepři po důlních chodbách, některé již byly opatřené dvěma páry koleček. Po 
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vývozu štolou na povrch se uhlí uložilo na skládku poblíž ústí štoly. Množství vytěženého 

uhlí zde kontroloval pověřený člověk, tzv. měřič uhlí, který zároveň vedl záznamy o 

množství vytěženého uhlí z určitých slojí a také a jeho prodeji (Klát a Slíva 2011). 

K hlubinnému dolování se postupně přecházelo po vydobytí uhlí v mělkých slojích. 

Zakládání hlubinných dolů bylo finančně i prakticky náročnější, než u mělkého dolování. 

Z počátku byly k těžbě používány Žentoury, poté parní a nakonec i elektrická těžní 

zařízení. Nejstarší používanou metodou těžby v hlubinném dole bylo ruční pilířování, 

z tohoto způsobu se později vyvinula metoda stěnování. Při stěnování se uhlí dobývalo 

v dlouhé porubní frontě. Součástí každého hlubinného dolu bylo i provozní zázemí, jámové 

budovy pro ukládání a těžbu uhlí, kotelny, strojovny a zápisny. Doprava uhlí byla 

zajišťována pomocí rumpálů, nebo žentourů, později tuto funkci zastávaly parní těžní 

stroje (Matěj et al. 2009). 

K hloubení jámy se používal těžní rumpál (hašpl), který byl postaven nad ústím 

budovaného díla. Vrátek s válcem byl opatřen dvěma klikami, kterými se navíjelo těžní 

lano. Jedním koncem lana se do jámy spouštěla prázdná těžní nádoba a druhým koncem se 

na povrch dostávala nádoba s narubanou horninou. Horninový materiál se odvážel na odval 

(Klát a Slíva 2011). 

Při dobývání „na zával“ těžba probíhá v tzv. sekcích. Strop byl zajištěn, ale když se sekce 

posunuly kupředu, došlo k spadu nezajištěného horninového materiálu za sekci. Tato 

metoda se dodnes používá v ostravsko-karvinském revíru, používá se obzvlášť pod 

nezastavěnou oblastí (Říman 1964). 

Metoda „na zakládku“ spočívá v tom, že se prostor za sekcemi zajišťuje pomocí 

zakládky, kterou tvoří například kusy dřeva, kamene atd. Prostor za sekcemi se zaplní a 

nedojde ke spadnutí stropu. Tato metoda je sice nákladnější, ale zato bezpečnější, při této 

metodě nedochází k důlním poklesům, proto se používá hlavně pod zastavěnou oblastí 

(Říman 1964). 
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3.2.4. Negativní důsledky těžby 

Těžba uhlí, která probíhala ve Slezské Ostravě, měla vliv na okolní přírodu a také na 

ekonomickou, politickou a sociální sféru státu. Není divu, těžební průmysl nabízel spoustu 

nových pracovních míst a z odbytu uhlí se radoval nejen majitel dolu, ale i stát. Těžba uhlí 

měla negativní dopad na své okolí. V archivu OKD jsou uloženy kartony záznamů o 

vyřizování důlních škod. Ve většině případů šlo o poklesy půdy, či deformace objektů 

způsobené dolováním. Majitel poškozeného pozemku či objektu napsal úřední dopis 

ředitelství těžířstva s žádostí o odškodnění. Musel vždy řádně popsat poškozené místo a 

rozsah škod. Pověřený člověk celou situaci prozkoumal, případně provedl rekognoskaci a 

udělil rozhodnutí. Poškozený byl buďto odškodněn peněžní částkou, nebo mu byly 

nabídnuty jiné pozemky k hospodaření. Poškozený pozemek mnohdy odkoupila těžařská 

společnost (Archiv OKD). 

Zajímavým osudem si prošel Slezskoostravský hrad. Roku 1763 se stala významná 

událost, která ovlivnila dějiny celé Ostravy. Po nálezu uhlí na lokalitě Burňa se hornictví 

začalo výrazně rozvíjet (Šalek  2008). Aktivní dobývání uhlí na tomto území započalo ale 

až rokem 1787 za hraběte Františka Josefa Wilczka. Panství i hospodářství se posouvá na 

druhou kolej. Středem zájmu je těžba uhlí a Wilczkové touží po větším bohatství, bohužel 

však na úkor hradu. Z roku 1843 pochází zpráva o podobě a stavu hradu, kterou 

vypracoval Jan Nepomuk Wilczek během své návštěvy. Velký sál byl tak zchátralý, že do 

něj nebylo možné vstoupit a později musel být zbourán. Koncem listopadu 1872 zasáhl 

hrad rozsáhlý požár, vyhořelo tenkrát celé levé křídlo, až po hradební věž. V 70. letech 19. 

století bylo povoleno těžit uhlí v mocných slojích přímo pod Slezskoostravským hradem a 

to mělo zcela negativní vliv(Šalek 2008). V oblasti pod jihozápadním křídlem hradu a 

téměř pod celým nádvořím se nacházelo důlní pole, mocné uhelné sloje byly uloženy 100 

m pod povrchem a níž. Toto důlní pole propůjčil Wilczek roku 1871 dopravní a těžařské 

firmě Severní dráha Ferdinandova, která zde těžila uhlí od počátku 80. let 19. století 

prostřednictvím dolu Zárubek. Wilczek vlastnil dobývací pole dolu Trojice, na kterém 

ležela menší, severovýchodní část hradu. Hranice důlních polí v oblasti 

Slezskoostravského hradu jsou znázorněny na přehledné mapce (příloha č. 1). 

Nekorigovanou těžbou již brzy vznikly vady ve zdivu a došlo k destrukci podlah. Po 

zjištění vad byla v lednu roku 1895 provedena okresním soudem Bohumín komisionální 

prohlídka a v roce 1895 a 1896 byly provedeny nutné stavební úpravy. V roce 1922 se 
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uskutečnila další komisionální prohlídka. Vlivem poddolování došlo ke vzniku dlouhých a 

hlubokých trhlin ve zdivu, klenbách a stropech (obr. 25,26). 

 

Obr. 25: Trhliny způsobené dolováním   Obr. 26: Trhliny způsobené dolováním 

(Archiv města Ostravy)      (Archiv města Ostravy)  

 

Nejvážněji na tom byla západní část, kterou statik prohlásil za nevyhovující. Státní 

památkový ústav tehdy navrhoval zachovat památku v původním stavu. Společnost 

Severní dráha Ferdinandova zažádala o zbourání nejstarší části zámku, ale roku 1927 tento 

požadavek zastupitelstvo Slezské Ostravy zamítlo. Další komisionální prohlídka zjistila, že 

trhliny a zdivo nestejnoměrně klesly a v přístavbách byly zborcené stropy. Klenby, okenní 

a dveřní rámy byly nestejnoměrným porušováním deformovány. Krov střechy byl 

zachovalý, ale krytina byla na několika místech narušena a celkový stav jihozápadní části 

zámku byl nevábný. Byla přijata opatření, která měla zamezit možnému nebezpečí zřícení, 

či opadu kamene. Šlo o nejnutnější zabezpečení, které spočívalo v zazdění oken, dveří, 

vybourání zdiva ve dvorním průčelí a oprava střechy. Roku 1929 proběhly další 

zabezpečovací úpravy proti řícení, snesly se horní vrstvy zdiva, klenby a záklenky oken. 

Městská rada Slezské Ostravy a Slezská Matice osvěty lidové zastávaly názor o zachování 

hradu. Památkový úřad rozhodl, že by záchrana hradu byla možná pouze tehdy, kdyby byl 
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terén stabilizován a eliminovaly by se důlní vlivy. V roce 1930 došlo k sesunutí stěny ve 

východní části hradu a rozklad budov pokračoval. Roku 1933 majitelé hradu odstranili 

krov střechy v jihozápadní části, což opět urychlilo chátrání. Devastace hradu pokračovala 

i během druhé světové války a ničivá byla i povodeň v roce 1940 (obr. 27,28). Dolování 

pod hradem trvalo až do počátku 60. let 20. století (Šalek 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 27: Trosky hradu a pohled na důl Zárubek (Archiv města Ostravy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 28: Slezskoostravská hrad v polovině 20.století (Archiv města Ostravy) 
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Kvůli nevhodné technice dolování „na zával“ došlo k poklesům. V období před 2. 

světovou válkou byl uváděn pokles Slezskoostravského hradu v hodnotě cca 11m a do 

konce dolování se hodnota poklesu navýšila ještě o 0,8 m. Novější informace o poklesech 

nejsou známy, předpokládá se ale, že pokračovaly (Klát a Slíva 2011). Dnešní podoba 

zrekonstruovaného Slezskoostravského hradu je vidět na fotografii (obr. 29). 

 

Obr. 29: Areál Slezskoostravského hradu dnes (originál 2013) 

Při těžbě uhlí bylo vytěženo také velké množství horninového materiálu - hlušiny, která se 

ukládala na povrchu v blízkosti dolu. Objem hlušiny záležel na velikosti určitého dolu. 

Kuželovité odvaly jsou výrazným geomorfologickým prvkem města Ostravy a díky zdařilé 

rekultivaci jsou nyní tato místa cílem mnoha návštěvníků. Nejvýznamnějším ostravským 

odvalem je „Halda Ema“, která je tvořená hlušinou z dolu Trojice. Na území o velikosti 32 

ha je nasypáno 28 mil. m
3 

hlušiny, vrchol haldy leží v nadmořské výšce 325 m nad mořem. 
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Halda Ema je prorostlá vegetací a lesním porostem, charakteristický červenohnědý vrchol 

vydává teplo a vyvěrají zde i plynné exhalace sirného zápachu. Druhým typem návozu 

hlušiny je forma tabulová, která pokryla celkem 8 ha území ve Slezské Ostravě (Klát a 

Slíva 2011). Hlušina z okolních dolů byla navezena i v okolí Slezskoostravského hradu a 

zjištěna byla také chemická zátěž. Při stavebních pracích, které probíhaly u 

Slezskoostravského hradu v roce 2011, byla zjištěna přítomnost fenolových lagun. Na 

určitých úsecích proběhla sanace a kontaminovaný horninový materiál byl zbaven 

škodlivých chemických látek. Typický zápach je však v okolí hradu stále cítit, je tedy 

možné, že zbytky fenolů ještě odpočívají někde pod povrchem.  Za touto zátěží stojí 

zřejmě Přívozskéné závody na výrobu minerálních olejů – Ostramo, které fungovaly od 

roku 1887 do roku 1997 (Diamo 2013). 

4. NÁVRH INFORMAČNÍCH MATERIÁLŮ 

Zaniklých dolů je ve Slezské Ostravě velké množství, některé z nich nyní fungují pro 

soukromé účely, jako sídla firem, či sklady materiálů. Historicko-dokumentární hodnotu 

dochovaných důlních staveb můžeme nyní obdivovat pouze za ploty, či ostnatými dráty. 

Když se zaměříme na místo prvopočátků 

dolování v Polské Ostravě, na údolí Burňa 

v Trojickém údolí, setkáme se zde pouze 

s pozůstalými ruinami budov. Oplocené 

potrubní ústí, pozůstatky štol, se tyčí napovrch 

v terénu zasypaném hromadou sutě (obr. 30). 

Někdo by si řekl, že se ocitl na skládce a ne 

na místě prvopočátků hornictví Ostravska. 

Kdyby člověk přehlédl „drobné“ 

nedokonalosti, jde o kouzelné místo v přírodě 

se značnou historickou hodnotou (obr. 31). 

            

 

    

        Obr. 30: Ústí štol v Trojickém údolí (originál 2013) 
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Obr. 31: Trojické údolí (originál 2013) 

Okolo Trojického údolí vede naučná stezka „Halda Ema, Slezská Ostrava“, ale do útrob 

Trojického údolí nás nezavede. V momentálním stavu je vhodnější se tomuto místu 

vyhnout, a to je škoda (obr. 32, 33).  
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Obr. 32: Násypy sutě – Trojické údolí (originál 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 33: Jeden z pozůstatků dolu Trojice (originál 2013) 

Informace z mé práce by mohly posloužit ke zvážení možného využití této oblasti do 

budoucna. Již existující naučná trasa by mohla být prodloužena a návštěvník by si poté 

mohl vybrat, kterou cestou půjde a jaké informace se dozví. Další turistický cíl jistě ocení i 

návštěvníci Slezskoostravského hradu. Nezbytné by byly rozsáhlé terénní úpravy a 

rekultivace například zatravněním a zalesněním. Ideální by byla výstavba chodníku pro 

pěší, či cyklisty. Nebezpečné úseky by bylo nutné zajistit a zabezpečit, aby návštěvníkům 
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nehrozilo žádné nebezpečí. Informační tabule, která může být umístěna na 

Slezskoostravském hradě, bude informovat o hornické činnosti na území Slezské Ostravy. 

Návštěvníci si budou moci představit, jak dolování probíhalo, jakými způsoby, které doly 

Slezské Ostravy jsou nejvýznamnější a které se dochovaly dodnes. Dětské návštěvníky 

jistě zaujme interaktivní tabule s hornickou tématikou. 

4.1. Koncepce informační tabule 

Informační tabule s názvem „Hornictví Slezské Ostravy“ je koncipována tak, aby mohla 

být umístěna v areálu Slezskoostravského hradu. Návštěvníkům podá základní, 

srozumitelné informace o dolování ve Slezské Ostravě. Bude informovat i o základních 

pojmech, které jsou nejasné. Objasněna bude i situace s dolováním pod Slezskoostravským 

hradem a vliv těžby na okolí. Informační list bude vyhotoven v rozměru A0 (118,9 cm x 

84,1 cm) pomocí nejlepší dostupné tiskařské techniky. S tématem bude divák seznamován 

formou naučného textu v doprovodu s fotografiemi. Součástí informační tabule může být 

také QR kód, pomocí kterého získá držitel mobilního zařízení další užitečné informace o 

navštíveném místě. QR kód může být ideálním řešením pro zahraniční návštěvníky, kteří si 

v menu zvolí požadovaný jazyk a dozví se tak všechny informace, stejně jako tuzemští 

návštěvníci. Nosný panel může být vyhotoven ze smrkového nebo dubového dřeva, 

tónovaného do jakékoliv barvy. Panel může být ukotven pomocí železných vzpěr a 

betonových pilot do terénu nebo může být ukotven pomocí šroubů ke stěně (obr. 34, 35, 

36).  Interaktivní tabule, vhodná pro děti, je ve formě otáčivých tabulek. Z jedné strany 

tabulky je otázka, z druhé odpověď v podobě obrázku (obr. 37). Po přečtení otázky si 

dotyčný tabulku otočí a dozví se odpověď. 
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Obr. 34: Info tabule ukotvéná k zemi  Obr. 35: Info tabule se stříškou 

(originál 2013)            (original 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 36: Info tabule ukotvená ke stěně  

            (originál 2013)                   Obr. 37: Interaktivní tabule 

          (originál 2013) 
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4.2. Návrh informační tabule 

 

 

Obr. 38: Návrh informační tabule (originál 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pavlína Boháčová: Historie těžby v oblasti Slezskoostravského hradu 

- 49 - 

2013 

4.3. Návrh interaktivní tabule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 39: Návrh interaktivní tabule (originál 2013) 
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5. ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo zmapovat a osvětlit průběh těžby v oblasti 

Slezskoostravského hradu. Tato oblast je z historického pohledu velice zajímavá. Nedaleko 

Slezskoostravského hradu leží místo, které je kolébkou hornictví OKR. Nesmíme 

zapomínat ani na světové prvenství v použití černého uhlí člověkem z vrchu Landek 

v Ostravě Petřkovicích. Je velice obdivuhodné, jak byli lidé šikovní a co dokázali ve své 

době vytvořit. Na území Ostravy fungovalo celkem 58 dolů k těžbě černého uhlí, které 

tvořily autentickou tvář industriálního města Ostrava. Šlo o impozantní výtvory lidské 

činnosti, které dokládaly technickou dovednost lidí své doby. Doly byly většinou 

likvidovány z důvodu vyčerpání uhelných zásob nebo kvůli neefektivnosti provozu. 

Objekty některých zaniklých dolů můžeme obdivovat i dnes, ať už v podobě existujících 

hornických muzeí, nebo na vlastní nebezpečí za ploty či ostnatými dráty. V rámci tvorby 

své práce jsem osobně navštívila a zdokumentovala aktuální stav pozůstatků hornické 

činnosti ve Slezské Ostravě. Většina pozůstalých důlních staveb slouží k soukromým 

účelům, jako sídla firem, či sklady materiálu. Trojické údolí, jakožto místo prvopočátků 

hornické činnosti, je v dezolátním stavu. Jsou zde ve velkém množství ukládány stavební 

sutě, které doslova hyzdí krajinný ráz. Na těžbu upozorňují pozůstatky štol tyčící se 

v terénu a zbytky důlních staveb. V rámci rekognoskace jsem nalezla určitý potenciál pro 

další využití této oblasti. Těžba uhlí, již dávno vtiskla Ostravě svou nezaměnitelnou tvář, 

kterou ať chceme nebo ne, nezměníme. Myslím, že za tuto jedinečnost mohou být 

Ostravané rádi. Díky této industriální podobě je náš region stále turisticky přitažlivější. Na 

hornickou minulost Ostravy bychom neměli zapomínat, právě naopak. Ve své práci jsem 

charakterizovala zájmovou oblast i geologické poměry, zaměřila jsem se také na historii 

Slezskoostravského hradu a na hornickou minulost oblasti.  Vzhledem ke spojitosti těžby 

uhlí a oblasti Slezskoostravského hradu jsem vyhotovila návrh informační tabule o 

hornické minulosti Slezské Ostravy, která může být umístěna v areálu hradu. Informace 

z mé bakalářské práce mohou být impulzem ke zvážení dalšího využití oblasti, která je 

úzce spjata s hornickou činností. V poslední části práce jsem zmínila konkrétní nápady 

dalšího využití.  
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