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Anotace 

V předložené práci je zpracován návrh turistického využití Dolu Paskov formou 

exkurze, která je rozdělená do čtyř okruhů. V první části bakalářské práce jsou uvedeny 

přírodní poměry a geologie území, na kterém se důl nachází. V následující části je 

podrobně rozepsána historie Dolu Paskov a také montánní a technické zajímavosti tohoto 

dolu. Poslední a nejdůležitější část bakalářské práce se zabývá návrhem exkurze. V této 

kapitole je exkurze rozdělena do jednotlivých okruhů s navrženými technickými atrakcemi.  

Klíčová slova: Důl Paskov, přírodní poměry, geologie, historie Dolu Paskov, 

montánní a technické zajímavosti dolu, návrh turistické trasy 

 

Summary  

In the present work is the drafting of tourist use Mine Paskov as an excursion, 

which is divided into four areas. In the first part of the thesis are given natural conditions 

and geology of the area in which the mine is located. The following section is detailed 

history of the Mine Paskov and lignite and technical interests of mine. The last and most 

important part of the thesis deals with the design excursions. This chapter is divided into 

individual excursion circuits with the proposed technical attractions. 

Keywords: Mine Paskov, natural conditions, geology, history of Mine Paskov, 

lignite mine and interesting facts, proposal hiking trails 
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AM 50 – důlní kombajn 

ČHP – česká hornoslezská pánev 

DH 30, 35, 70 – důlní lokomotiva 

DVP – 6B – mechanická výztužba 

HLH – elektrický nakladač 

HP – hornoslezská pánev 

HVJR – důlní vrtací stroj 
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LUK 630 – důlní ventilátor 
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m. n. m. – metry nad mořem 

MVK – ruční vrtací kladivo 

N – newton 

NS5 – škrabákový nakladač 

NVK – ruční vrtací kladivo 

OKD – Ostravsko - karvinské doly 

OKR – Ostravsko – karvinský revír 

PK – důlní kombajn 

RLP 62 – 73 – měřící zařízení tlaku plynu 

S – sever 



 

 

SHT – výztužba  v dole 

SHZ – výztužba v dole 

SM – třecí mechanická stojka 

SŠM7 – záchranný přístroj 

SV - severovýchod 

SZ – severozápad 

TH – hřeblový dopravník 

TP 400 – pásový dopravník 

tzv. – takzvaný 

UVK – důlní vrtací stroj 

V – východ 

VŠB – TUO – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Z – západ 

ZV – západovýchod 
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1 Úvod 

Tématem bakalářské práce je Důl Paskov a jeho turistické využití. Důl Paskov 

často lidé zaměňují s dolem Staříč, který je v současné době ještě stále v provozu. 

Tématem bakalářské práce je však Důl Paskov, jehož činnost skončila v roce 1999 a 

v současné době zde funguje pouze úpravna uhlí. Úpravna uhlí bude v provozu, dokud 

definitivně neskončí těžba na Dole Staříč, která je předběžně naplánována do konce roku 

2014. Důl Paskov se nachází na frýdeckomísteckém území. Historie dolu sahá hluboko až 

do první poloviny 20. století. Během jeho historie se na dole vytěžilo 18,5 miliónů tun uhlí 

a důl zaměstnával 3500. Po definitivním ukončení těžby, tak nastala otázka, jaký bude 

osud Dolu Paskov.  Jelikož důl svým umístěním a atmosférou má svůj typický genius loci, 

vybízí se k tomu, aby byl zachován a jeho užitek nebyl jen ve prospěch průmyslu. Cílem 

této bakalářské práce je přiblížit přírodní poměry a geologii tohoto místa, dále pak jeho 

historii. V další části jsou popsány technické a montánní zajímavosti dolu. Poslední část, 

jež je nejdůležitější, poukazuje na návrh turistické exkurze na Dole Paskov. Důl může být 

využíván stejně jako například Dolní oblast Vítkovic a proto je ideální zde vytvořit 

exkurzi, která bude rozdělena do čtyř okruhů.   
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2 Přírodní poměry 

Důl Paskov se nachází na území hornoslezské černouhelné pánve, která je 

v severovýchodní části České republiky.  Tato část se na Ostravsku také nazývá Ostravsko 

– karvinský revír (OKR). Ostravsko – karvinský revír leží ve východní části 

Moravskoslezského kraje na území bývalých okresů Frýdek – Místek, Karviná, Nový Jičín, 

Opava, město Ostrava a Vsetín. Je to jediná černouhelná pánev v České Republice, ve 

které v současné době probíhá těžba černého uhlí. Celý revír se dělí na dvě oblasti. První 

oblast je ostravsko – karvinská, ve které těžba uhlí začala už ve druhé polovině 18. Století. 

Druhá oblast se nazývá podbeskydská, ve které začala těžba až v druhé polovině 20. 

Století. Důl Paskov se nachází v Ostravsko – karvinská oblasti, která se dále dělí na tři 

části. Část ostravskou, petřvaldskou a karvinskou. V této oblasti docházelo v 90. letech 20. 

století k útlumu nebo dokonce zastavení těžby, z důvodu vytěžení dostupných zásob nebo 

vysokých těžebních nákladů. Tento případ se týká i Dolu Paskov. (MATĚJ et al. 2009)  

 

Obr. 1: Činné a uzavřené uhelné doly OKR v roce 2000 (Klát, 2000). 
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2.1 Geologie 

Hornoslezská pánev se řadí mezi smíšené pánve s celkovou plochou asi 7000 km
2
. 

Díky svým bohatým uhelným zásobám patří k nejvýznamnějším světovým pánvím. 

Vyplňuje území mezi Ostravou a polskými městy Krakowem a Tarnowskie Góry. Menší 

část pánve potom leží na severovýchodě Moravy. Na jihu ložisko zasahuje hluboko až pod 

Beskydy, které zakrývají její jižní a jihovýchodní omezení. Česká část hornoslezské pánve 

se označuje jako ostravsko – karvinský revír. (Makarius et al., 1993) 

Pánev je doposud nedokonale prozkoumaná, protože její sedimenty jsou většinou 

zakryty mladšími uloženinami. Na povrch vystupují pouze v malých výchozech. Jsou 

známy spíše z hlubokých průzkumných vrtů a důlních děl. (Dopita, 1997) 

Uhlonosné sedimenty byly na jihu zastiženy hlubokými vrty v dobyvatelných 

hloubkách severně od Rožnova pod Radhoštěm. Na jihu od tohoto místa se ponořují 

sedimenty pod příkrovy vnějších Karpat na výrazném a strmém svahu povrchu epivariské 

platformy. Tento povrch je provázen subekvatoriálním systémem zlomů, který nazýváme 

jako zlomové pásmo beskydského stupně. Výzdvih karbonských depozit a následná 

denudace v powestphalském období způsobily, že poměrně velká část nebo dokonce celý 

uhlonosný karbon nebyly zachovány. Tato fakta prokazují, že černouhelná hornoslezská 

pánev měla před denudací na jihu a jihovýchodě velké rozšíření, které nemůžeme omezit 

českým státním územím. Současně lze předpokládat existenci denudačních zbytků 

uhlonosného karbonu a to především v zakleslých krách daleko pod příkrovy vnějších 

Karpat jižně od zlomového pásma beskydského stupně. (Dopita, 1997) 

2.1.1 Stavba ložiska 

Jak už bylo řečeno, česká část hornoslezské pánve je označována jako ostravsko – 

karvinský revír. Uhlonosné sedimentaci v OKR předcházelo ukládání mořských karbonátů 

a flyšových hornin devonu, dinantu a také části neproduktivního spodního namuru. 

Svrchně karbonské uhlonosné sedimenty se vyvinuly z podložných jednotek v celém OKR 

izochroně, bez zjevného přerušení sedimentace až ve spodním namuru. Uhlonosné 

sedimenty v OKR dělíme do dvou základních jednotek nebo souvrství a to Ostravské 

souvrství a Karvinské souvrství. (Makarius et al., 1993) 
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Obr. 2: Zjednodušená geologická mapa moravskoslezské oblasti (Chlupáč et al. 2002). 

Ostravské souvrství 

Ostravské souvrství dosahuje mocnosti až 3200 metrů. Náleží spodnímu namuru a 

představuje paralickou uhlonosnou molasu. Ostravské souvrství je z hlediska fácií 

nejpestřejší sedimentární jednotkou celého Českého masivu. Střídají se zde mořské, 

brakické a kontinentální fácie, které jsou ovlivňované tektonickými procesy, změnami 

úrovně mořské hladiny, klimatem a také vulkanickou činností. Základní cykly ostravského 

souvrství jsou tvořeny opakovaným sledem: hrubozrnné bazální pískovce, prachovce, 

uhelná sloj a jílovce. Tento cyklus je odrazem probíhajících změn prostředí. Cykly často 

nebývají zachovány v úplnosti a vyskytuje se častý odnos svrchních částí cyklů při 

transgresi následujících cyklů. Ostravské souvrství se vyznačuje také svou proměnlivostí 

ve vertikálním i horizontálním směru. Vertikální změny se projevují například klesajícím 

množstvím mořských sedimentů a ubýváním uhlonosnosti směrem do nadloží a naopak 

vzrůstajícím množstvím arkóz. Horizontální rozdíly jsou značné při srovnání západní a 

východní části pánve. Západní část se vyznačuje velkou mocností a těžitelnými uhelnými 

slojemi, kterých je zde až 90, zatímco ve východní části je mocnost souvrství až 30krát 
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menší a slojí je poměrně méně. Součástí ostravského souvrství jsou takzvaná mořská patra, 

která jsou tvořena jílovými sedimenty. Mořská patra mají významný stratigrafický a 

praktický význam, protože dovolují identifikovat uhelné sloje a dělit souvrství na vrstvy. 

Mořská patra dělí ostravské souvrství na vrstvy petřkovické, hrušovské, jaklovecké a 

porubské. Charakteristickým rysem ostravského souvrství je hojný počet slojí. Vyskytuje 

se jich zde až 500. Tyto sloje však mají většinou malou mocnost a vytrácejí se. Pouze ¼ 

z nich je těžitelná. Avšak kvalita těžitelného uhlí je vysoká a značná část také 

koksovatelná. V petřkovických vrstvách je zastoupeno i antracitické uhlí. Ostravské 

souvrství má také velké zastoupení Fauny. Vyskytují se zde mlži, plži, ramenonožci a 

hlavonožci. Stejně tak i flóra má v ostravském souvrství hojné zastoupení. Mezi 

nejběžnější zástupce patří plavuně a přesličky. (Chlupáč, 2002) 

 Důl Paskov se nachází na území ostravského souvrství a těžilo se zde pouze 

z vrstev hrušovských a petřkovických, proto jsou dále tyto vrstvy podrobně popsány. 

1) Hrušovské vrstvy 

Tyto vrstvy byly pojmenovány podle názvu obce Hrušov. Začínají svrchní 

plochou ostravského brousku a končí svrchní plochou sloje 255. V ostravském 

souvrství tvoří hrušovské vrstvy poměrně velkou část uhlonosného karbonu. 

V antiklinálních strukturách byly částečně denudovány. Z podloží hrušovských 

vrstev vystupují vrstvy petřkovické. Hrušovské vrstvy se nacházejí na území 

mezi Petřkovicemi, Hrušovem a Koblovem. Charakteristickým znakem 

hrušovských vrstev jsou rozsáhlé bezeslojné partie. Mocnost hrušovských 

vrstev se pohybuje od 100 do 250 metrů. Sloje těchto vrstev jsou poměrně 

nestálé. (Dopita, 1997) 

2) Petřkovické vrstvy 

Petřkovické vrstvy považujeme za nejstarší jednotku ostravského souvrství. 

Vrstvy byly pojmenovány podle obce Petřkovice. Petřkovické vrstvy řadíme 

mezi vrstvy spodního namuru. Spodní hranici petřkovických vrstev nemůžeme 

vymezit. Její nejnižší část se nachází na území České části hornoslezské pánve a 

je tvořena pískovci, jílovci a prachovci. Tato nejnižší část je charakteristická 

svým pozvolným přechodem bezeslojných vrstev do uhlonosného souvrství. 

Jako korelační horizont je považován ostravský brousek. Ten vymezuje svrchní 

hranici české části hornoslezské pánve. Ostravský brousek je světlešedá pevná 
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politická hornina. Brousek se nachází ve všech dolech svrchních petřkovických 

vrstev. Petřkovické vrstvy vycházejí na povrch v ostravském souvrství pouze 

v jeho západní části. Na ostatních místech jsou petřkovické vrstvy překryty 

sedimentem autochtonního neogénu Mocnost vrstev se pohybuje od 400 do 750 

metrů a mocnost vrstev průměrně okolo 0,4 metrů. (Dopita, 1997) 

Karvinské souvrství 

Souvrství karvinské se nachází v podloží ostravského souvrství. Karvinské 

souvrství dosahuje mocnosti až 1000 metrů. Tvoří jej pouze denudační zbytky v karvinské, 

frenštátské a jablunkovské části pánve a proto je její plošné rozšíření menší než u souvrství 

ostravského. Floristické nálezy v tomto souvrství dokládají stáří středního a svrchního 

namuru. V karvinském souvrství chybí také mořské polohy. Jde o kontinentální 

uhlonosnou molasu. Bázi souvrství tvoří uhelná sloj Prokop, která odráží období největšího 

rozšíření uhlotvorného rašeliniště i jeho nejdelší trvání v celé historii hornoslezské pánve. 

Karvinské souvrství má také cyklickou stavbu. Jeho cyklus je složen z bazálních pískovců, 

jemnozrnných pískovců, prachovců, uhelnou slojí a jílovci. Tyto cykly jsou mocnější než u 

ostravského souvrství. V některých místech jsou mocné přes 30 metrů. Uhelné sloje se zde 

vyskytují méně, ale mají větší průměrnou mocnost. Karvinské souvrství se rozděluje na 

spodní část, kde se nachází vrstvy sedlové a svrchní část kde jsou vrstvy sušské a 

doubravské. Ze zástupců fauny se v karvinském souvrství nejčastěji objevují mlži, 

škeblovky a členovci. Ze zástupců flóry pak druhy kapradinovitých rostlin. 

(Chlupáč,  2002) 

 

Obr. 3: Strat. schéma karbonu HP (podle M. Dopity el al. 1997). 
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2.1.2 Charakteristika uhelných slojí v Ostravsko – karvinském revíru 

            V revíru převládají autochtonní černouhelné humity. Výjimečně v revíru nalezneme 

polohy nebo celé sloje, které jsou tvořeny sapropelity. V ostravském souvrství bylo 

ověřeno a prozkoumáno 168 slojí. Jejich průměrná mocnost činí 73 cm. Převládají zde 

stále až nestále sloje. Některé z nich mohou obsahovat proplástky uhelných tonsteinů. Ve 

stropech slojí můžeme často nalézt jílovce s faunou, která se řadí ke skupinám mořských 

lingulových a sladkovodních horizontů. Uhlí, které se nachází ve slojích ostravského revíru 

je středně až silně prouhelněné. Sloje, jež jsou nejvíce prouhelněné, nalezneme při 

západních okrajích pánve. Stupeň prouhelnění klesá směrem k východu.  Počet slojí a 

jejich mocnost se snižuje ve směrech na východ i na jih. Většina z vytěženého uhlí se 

používá k výrobě koksu nebo koksárenských směsí.  V revíru karvinském bylo nalezeno a 

zjištěno 88 slojí, které mají průměrnou mocnost 228 cm, až na výjimku a tou je sloj číslo 

505 nazývaný Prokop, který dosahuje celkové mocnosti až 12 metrů. Sloje s větší 

mocnosti, jsou situovány v sedlových a spodních sušských vrstvách. V karvinském revíru 

převládají taktéž sloje stále až nestále. Proplástky uhelných tonsteinů obsahují sloje v 

karvinském revíru pouze v malé míře. V některých stropech v karvinském revíru můžeme 

nalézt sladkovodní faunistické horizonty. Pro sloje v tomto revíru je typické středně 

prouhelněné uhlí. Těží se zde uhlí ze skupiny koksovatelného, koksovatelného ve směsích 

a energetického uhlí. V podbeskydské části pánve jsou také sloje, které obsahují uhlí ze 

skupiny uhlí vhodného pro koksování a energetického uhlí. (Makarius et al., 1993) 

           Na dole Paskov se těžilo velice kvalitní a koksovatelné uhlí. Důl těžil z vrstev, které 

se nachází v ostravském souvrství. Těžilo se z vrstev petřkovických a hrušovských. Tyto 

vrstvy se vyznačovaly méně mocnými slojemi, než jsou sloje v karvinském revíru. 

V Paskově se z těchto slojí petřkovických a hrušovských vrstev vytěžilo přes 18,5 miliónů 

tun kvalitního uhlí. 

 

2.1.3 Strukturní a tektonické poměry hornoslezské pánve 

Strukturně tektonická stavba hornoslezské pánve je důsledkem jejího tektonického 

vývoje. Je rozdělena dvěma podélnými tektonickými strukturami směru SSV do dalších tří 

detailně a samostatně se vyvíjejících strukturních celků. Povrch karbonu je rozbrázděn, 

vznikly erozní, tektonicky předisponované výmoly, jenž jsou orientovány hlavně směrem 
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na ZV a také oddělují karbonské hřbety. Výškové rozdíly karbonského pohoří mohou být 

až 1000 metrů. Směrem od západu k východu se dělí na části pánve ostravskou, 

petřvaldskou a karvinskou, ty jsou na jih omezeny bludovickým výmolem. Ostravská část 

je velmi tektonicky porušena.  Směr tektonických poruch u Ostravské části pánve je SZ – 

JV, méně pak S – J a V – Z. Uložení vrstev je ve sledu od subhorizontálního až do 

strmého. Petřvaldská část má na rozdíl od ostravské intenzivnější vrásozlomovou tektoniku 

na sever. Směrem na jih slábne intenzita porušení vrstev. Uložení vrstev je téměř stejné 

jako u části ostravské. Karvinská část je porušena zlomy, které mají poklesový charakter. 

Mezi nejdůležitější zlomy se řadí ty, které jsou paralélní s hlavními podélnými strukturami. 

Uložení vrstev v karvinské části je subhorizontální. Podle studií je dokázáno, že uhlonosný 

karbon má složitou kernou stavbu. Další hřbety uhlonosného karbonu se nacházejí jižně od 

bludovického výmolu.  Tyto hřbety se nazývají paskovský a staříčský. Hřbety jsou od sebe 

odděleny oprechtickým výmolem. Jejich strukturní stavba je podobná jako u části 

ostravské a petřvaldksé. Směrem na jih je stupeň geologického poznání poměrně nižší a tak 

není dostatečně známo pokračování hlavních tektonických struktur, jako jsou orlovské a 

také michálkovické poruchy. V části pánve, která se nazývá podbeskydská, není její 

průběh ověřen a předpokládá se, že pokračování je interpretováno pouze z výsledků, které, 

byly zjištěny pomocí vrtů z povrchu. (Makarius a kol. 1993) 

 

 

 Obr. 4: Schematický profil českou částí hornoslezské pánve (Chlupáč a kolektiv, 2002). 
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2.1.4 Hydrogeologie 

Hydrogeologické poměry v černouhelné – hornoslezské pánvi jsou ovlivněny 

především antropogenní činností. Přírodní geohydrodynamické systémy byli změněny 

důlními díly, těžbou, včetně hluboké hydraulické deprese vyvolané odvodňováním 

horninového komplexu. Původní hydraulické systémy byly propojeny vrty, jámami a 

důlními díly. K propojení docházelo také zálomovými trhlinami nad poruby, závaly 

důlních děl a podobně. V hornických oblastech se potom vytvořil nepravidelně rozvinutý 

hydraulický systém, který zahrnoval horniny karbonu, ale také horniny pokryvu. 

V oblastech, které byly vzdáleněji od aktivní důlní činnosti a hornických či dobývacích 

prací se tyto původní hydraulické poměry ještě zachovaly. Stratigrafický rozsah 

sekundárně vytvořených hydraulických systémů v černouhelné – hornoslezské pánvi je 

odlišný. Na území, které je mimo dosah beskydských příkrovů jsou hydraulicky propojeny 

hlavně puklinové kolektory svrchního karbonu, dále pak průlinové kolektory 

spodnobadenského pokryvu a místy také průlinové kolektory kvarterních sedimentů. 

V beskydské oblasti jsou hydraulicky propojeny například i zvodně ve spodnokřídových a 

paleogenních horninách příkrovů Západních Karpat. Jako základní přírodní zdroje důlních 

vod můžeme považovat vody kvarterních zvodní, vody zvodní spodnobadenského pokryvu 

karbonu, vody s písčitých poloh tzv. spodního zvodněného písčitého komplexu pelitické 

fácie, vody z písčitých poloh tzv. svrchního zvodněného písčitého komplexu pelitické 

fácie, vody ze štěrkopísčitých a písčitých bazálních klastik spodního badenu, tzv. detritový 

horizont, vody převážně puklinových systémů zvětralinového pláště karbonu, vody 

převážně puklinových a zlomových systémů svrchního karbonu a hlubšího podloží 

produktivních pánevních sedimentů. V místech, kde zasahují i beskydské příkrovy mohou 

být zdrojem důlních vod také vody převážně puklinových systémů beskydských příkrovů 

podslezské jednotky, vody písčitých až pískovcových bazálních klastik autochtonního 

karpatu. Mezi umělé zdroje důlních vod řadíme hlavně vody různého původu zadržené ve 

starých důlních dílech, to jsou vody se silně pozměněným chemismem produkty 

zvětrávání, dále pak vody používané k provozním účelům při důlní činnosti. Jako zdroj 

přítoků vod do dolů Ostravsko – karvinského revíru slouží šest zvodněných systémů. Jejich 

vydatnost a uplatnění je většinou různé. Řadíme mezi ně fluviální a glaciofluviální 

kvartérní uloženiny, vložky písků ve vyšší části pelitů badenu, bazální klastika badenu, 

bazální klastika a písky na spodu karpatu, karbonské a devonské sedimenty. Časté 
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nebezpečí pro hornickou činnost jsou především bazální klastika badenu. V OKR mají tyto 

klastika zvláštní název a to detrity. Tvoří je souvrství střídajících se písků, štěrkopísků a 

štěrků s vložkami písčitých jílů. Detrit zpravidla dosahuje mocnosti až 280 metrů a 

vyplňuje dna a také spodní části svahů výmolů. Detrit je nebezpečný pro hornickou činnost 

hlavně svými nečekanými průvaly velkého množství vody pod značným tlakem.  Z tohoto 

systému pochází v této době asi 45% z celkového vyčerpaného množství důlních vod 

v Ostravsko – karvinském revíru. V tzv. ochranných cilících je pod detritem uchováno 

několik desítek milionů tun zásob černého uhlí. (Dopita 1997) 

 

Obr. 5: Stratigrafické schéma a pozice přírodních zvodní ČHP (Aust et al. 1997). 
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2.2 Geomorfologie 

Ostravská pánev je mírně zvlněné území s plošinami, širokými hřbety a 

úvalovitými údolími. Jako Ostravskou pánev označujeme území, ve kterém se nachází 

sloje černého uhlí v souvrstvích karbonských sedimentů. Ostravská pánev se rozprostírá 

v karpatské předhlubni mezi Českým masivem a Západními Karpaty. Moravskoslezská 

oblast pánve se od západu rozprostírá na Hrubý Jeseník, Nízký Jeseník, Oderské vrchy. Ve 

střední části pánve se nachází Ostravské pánve, Moravské brány a Opavské nížiny. Povrch 

tohoto kraje je poznamenán těžbou uhlí. Objevují se zde poklesy povrchu a mohutné 

násypy. (Demek, 1965) 

Jižní hranice pánve je vytyčena výchozy křídových hornin. Východní hranice je 

vytyčena úpatím zlomových svahů, které lemují Těšínské pahorkatiny. Ostravské pánve 

označujeme jako kvarterní akumulační sníženinu. Základní rysy pánve jsou tvořeny 

kvarterní akumulací. Z akumulačních povrchů se zachovaly roviny údolních niv vodních 

toků. Zachovali se také akumulační terasy Odry, Olše a Ostravice. Uprostřed těchto 

akumulačních plošin se zvedá denudační pahorkatina, která se nazývá Orlovská plošina. 

Dosahuje výšky 300 m. n. m. (Demek, 1965) 

Charakteristickým znakem Ostravské pánve jsou antropogenní tvary. Nejčastěji na 

území pánve vidíme haldy. Ty pokrývají plochu o velikosti 660 000m
2
. Jsou zde haldy 

terasové, kuželové, svahové, hřebenové, vyrovnávací, haldové kupy a ploché haldové 

násypy. Haldy jsou na území Ostravské pánve rozmístěny nevhodně, často v blízkosti 

těžebních jam a hutí. Kromě jejich neestetického vzhledu, jsou haldy producentem 

plynných zplodin a producentem jemného materiálu, který zvyšuje prašnost ovzduší. 

Z tohoto důvodu se v poslední době rozšířilo takzvané haldové hospodářství a také dochází 

k asanaci starých hald. Dalším problémem, který se vyskytuje na tomto území, je výskyt 

poklesu terénu v důsledku jeho poddolování. V některých místech dochází k poklesu až 12 

metrů. Poklesy se v terénu projevují trhlinami, terénními stupni, porušením staveb, 

komunikací a vznikem depresí zaplavených vodou. (Demek, 1965) 
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3 Historie Dolu Paskov  

V této kapitole autor čerpal ze zdrojů, které mu předal zaměstnanec Dolu Paskov 

Ing. Daniel Daniš. Tyto fakta jsou doplněna o informace z internetových stránek 

www.zdarbuh.cz. a www.ostravaci.cz, jediné dohledatelné a spolehlivé zdroje, které 

dokládají informace o historii dolu Paskov. 

 

                                  Obr. 6: Historická fotografie Dolu Paskov [1]. 

 

První průzkumné vrty z povrchu na uhelné sloje, byly odvrtány na území obce 

Paskov a to počátkem 20 století. Roku 1901 se společnost Mostecká Uhelná (tehdy Brüxer 

Kohlenbergbau Gesellschaft) rozhodla započít zde zkušební horování na uhlí. Zkušební 

horování probíhalo na několika místech v obci Paskov. Jedno z míst bylo na pozemku 

paskovského občana J. Kolína. Nynější ulice Národního odboje. Další vrt byl odvrtán na 

pozemku J. Falhauera v roce 1903. Horování probíhalo i v roce 1905. V pořadí třetí vrt 

proběhl v prostoru u silnice k Hrabové. Tento vrt se nacházel opět na pozemku J. Kolína. 

Poslední vrt proběhl roku 1906 v prostoru bývalé okresní silnice, která vedla z Paskova 

k obci Žabeň na pozemku K. Matěje. V uhelných průzkumech společnost pokračovala také 

v letech 1938 – 1942. Hlavním prozkoumávaným místem, byl severní prostor, směrem 

k hrabovské hranici. V těchto místech bylo v rozmezí roku 1946 – 1949 odvrtáno spoustu 

vrtů na karbonský plyn, které využívala mitrovická čerpací stanice. Stanice zásobovala 

především vozidla poháněná na metanový plyn a také domácnosti v blízkém okolí. 

V letech 1949 – 1954 proběhla další etapa průzkumných vrtů. Tentokrát pod vedením 
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podniku Uhelný průzkum Ostrava. V okolí Paskova bylo provedeno přes 30 vrtů a ty 

určily, jak velké množství uhelných zásob zde leží. Zjistilo se, že na tomto území je 

několik set miliónů tun zásob kvalitního uhlí. Tímto byl dán základ pro vybudování 

nového dolu v Paskově. 

Výstavba byla schválená vládou v roce 1959. Krátce po schválení výstavby byly 

započaty první práce. Vedoucí výstavby dolu byl Ing. Zdražil, který se stal i ředitelem 

Dolu Paskov. V roce 1961 probíhalo hloubení prvních důlních jam. Hloubení probíhalo 

rychle a bez komplikací. V roce 1962 hlubiči, kteří pracovali na tomto díle, zkusili 

překonat světový rekord v důlním hloubení. Vyhloubili za 31 dnů 284,2 metrů těžní jámy. 

Tímto výkonem se dostali v té době na pomyslné druhé místo ve světovém žebříčku 

v důlním hloubení. Jedno z nejdůležitějších dat v historii Dolu Paskov je 18. listopadu 

1961. Tohoto dne, na ranní směně z hloubky 340 metrů vyvezl geolog Ing. Dvořák první 

kamenné uhlí. 

Ražba prvních metrů důlních překopů a chodeb ukázala, že prvotní názor na 

geologickou stavbu dolu nebyl úplně správný a na Dole Paskov započali nové průzkumné 

práce, které probíhali v roce 1964. Na základě nových průzkumných prací, bylo v roce 

1966 vytěženo oficiálně první tržní uhlí. V roce 1967 těžba tohoto uhlí činila 142 580 tun. 

V Paskově se začalo těžit na plný výkon. O rok později, tedy v roce 1968 už bylo vytěženo 

265 745 tun a roku 1969 se tato těžba zastavila na čísle 307 560 tun. 

 

                                     Obr. 7: Železniční příjezd do areálu dolu [2]. 
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Při dolování a hornických pracích i nadále rostla výstavba dolu. Roku 1970 Důl 

Paskov uvádí do provozu novou úpravnu uhlí, tzv. prádlo. Ve své době patřila k největší 

v samotném ostravsko- karvinském revíru. Tato úpravna měla také nejmodernější a 

automatizované technologické zařízení. Dokončením výstavby nové úpravny skončila 

základní výstavba dolu. Na počátku byl stav pracovníku v Dole Paskov 203 lidí. Při 

rozšíření dolů a jeho výstavbě se číslo zastavilo až na 2350 lidech. Bylo to v roce 1972. 

Lidé do Paskova přecházeli z jiných šachet OKR.  

Roku 1961 se nechaly vystavět nové byty pro zaměstnance Dolu Paskov. Bylo to 

v Paskově, v úhlu mezi Bělskou a Neužilní ulicí. V roce 1965 se nechalo vystavět dalších 

480 bytů ve Frýdku – Místku a to na sídlišti Riviéra. Byty se stavěli také v Ostravě, 

konkrétně v Hrabůvce bylo vystavěno 60 nových bytů. Další výstavba už probíhala hlavně 

ve Frýdku – Místku a Ostravě, podle potřeb dolu. Zaměstnanci nebyli ubytování pouze 

v bytech, ale také v hotelové ubytovně, kterou Důl Paskov vlastnil. Nacházela se ve 

Frýdku – Místku a měla kapacitu až 880 lůžek. Pokoje byly zpravidla pro 2 až 3 osoby. 

Důl nezaostával ani svým lékařským vybavením, které bylo na solidní úrovni a nezaostával 

ani v zařízeních pro rekreaci svých zaměstnanců.  

K prvním nepříjemnostem došlo 4. Dubna 1970, kdy došlo k mohutné explozi 

v době střídání noční a ranní směny. Došlo k explozi plynu a ztrátě životů 26 havířů, ani 

přes obrovskou snahu záchranných čet se nepodařilo této tragédii zabránit.[3]  

 

                                        Obr. 8: Těžní věž a skip Dolu Paskov [4]. 
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Dobývací zařízení v Dole Paskov bylo tvořeno především válcovým kombajnem, 

jehož nedílnou součástí byl hřeblový dopravník. Vše bylo poháněno vzduchovým 

pohonem. Jako výztuž sloužili třecí mechanické stojky SM a používali se také ocelové 

stropnice. Náklady na vybavenost dolu činili z počátku pouhých 15% z nákladů 

v současnosti. Denní těžba byla v té době pouze o 1/3 menší, než těžba v současné době. 

Celá příprava na těžbu trvala pouhých 5 let. Takového výsledku už nikdy později na našem 

území nebylo dosaženo. K dosažení výsledku bezpochyby pomohla cílevědomá příprava a 

výchova pracovníku pro důl i povrch.  

 

                                              Obr. 9: Zaměstnanci Dolu Paskov [5]. 

 

Postupem času se na Dole Paskov začali vyskytovat problémy s náklady na těžbu 

uhlí. Vedení dolu se rozhodlo vylepšit situaci spojením s Dolem Staříč. Paskov a Staříč tak 

měli jedno společné ředitelství. Takto fungoval Důl Paskov až do roku 1997, kdy došlo 

k vyhlášení utlumení těžby na Dole Paskov. Během roku 1997 začala vláda projednávat 

návrh na zastavení těžby uhlí na Dole Paskov. Tento návrh podalo samo vedení společnosti 

OKD. Důvody k podání tohoto návrhu byly především, že důl je nerentabilní a ztráta 

z roku 1996 činila téměř čtyři sta miliónů korun. Ztrátu Dolu Paskov hradili jiné doly a 

tento postup byl pro společnost OKD nadále nepřijatelný.  
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Zahájení útlumu těžby bylo naplánováno na 1. leden 1998 a hlavním cílem útlumu 

bylo zajistit ekonomickou stabilitu podniku do dalších let. Uhlí je v paskovském revíru 

dostatek, ale nachází se ve velmi nízkých slojích a v obtížných geologických podmínkách a 

bylo by velice nákladné takovéto uhlí těžit. Kromě nerentability dolu vedení OKD trápili 

hlavně osudy jejich zaměstnanců pracujících na Dole Paskov. Na Paskově jich bylo 

zaměstnáno okolo dvou tisíc. Vedení OKD nabídlo zaměstnancům přechod na sousední 

doly Staříč 2 a Staříč 3. Zaměstnanci, kteří nepřešli na sousední doly, pracovali na 

opravách vrtacích vozů, nakladačů a dalšího vybavení pro celý ostravsko – karvinský revír. 

Ostatním zaměstnancům byly nabídnuty rekvalifikační kurzy a těm zaměstnancům, kteří se 

rozhodli najít práci u jiného zaměstnavatele, bylo nabídnuto odstupné. Vedení OKD se 

zavázalo, že se o všechny své zaměstnance postará. Areál šachty nadále využívala 

společnost OKD a další firmy. Vedení OKD nenalezlo žádný způsob ani důlní technologii, 

která by umožnila, aby těžba na Dole Paskov byla rentabilní a tak byl útlum 

nevyhnutelný.[6]  

Útlumový program na dole byl oficiálně zahájen k 1. 1. 1998. Díky útlumu bylo 

možné snížit ztráty dolu na únosnou míru a zajistit činnost ostatních dolů. V roce 1998 

těžba na Dole Paskov ještě pokračovala s cílem vytěžení všech dostupných zásob. V roce 

1999 došlo k technické likvidaci na Dole Paskov a k jeho přiřazení pod skupinu 

utlumovaných dolů OKD a. s.  

 

                                       Obr. 10: Demolice skipu a těžní věže [7]. 

            V roce 1999 vyjel z hlubin Dolu Paskov poslední vozík s uhlím. V roce 1999 tak 

bylo vytěženo posledních 60 tisíc tun. Po celých 33 letech skončila těžba na tomto dole. 
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Tento důl dával ve své historii práci a obživu více než tří a půl tisícům horníků.  Uhlí se 

zde začalo těžit už v roce 1966. Za dobu kdy Důl Paskov fungoval, se vyrazilo 457 

kilometrů důlních děl a bylo vytěženo kolem 18,5 miliónů tun uhlí. Dnes na Dole Paskov 

funguje pouze úpravna uhlí, která bude v provozu do té doby, než skonči těžba i na Dole 

Staříč. Zásoby na Dole Staříč jsou podle průzkumu dostačující až do roku 2057, avšak 

vedení Dolu Staříč se rozhodlo těžbu ukončit na přelomu roku 2014 – 2015. Plány a vize 

do budoucna jsou takové, že Důl Staříč, úpravna na dole Paskov a ostatní ponechané 

budovy na dole budou srovnané se zemí a namísto nich, zde budou zelené louky.[8]  

 

                             Obr. 11: Letecký pohled na areál Dolu Paskov [9]. 
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4 Montánní a technické zajímavosti dolu 

V této kapitole jsem čerpal výhradně z informací, které mi předal dlouholetý 

zaměstnanec Dolu Paskov pan Ing. Daniel Daniš. 

4.1 Dobývací technologie 

Nejpodstatnější a nejdůležitější věc, která Důl Paskov proslavila a to nejen u nás, 

ale i ve světě je uhlí, které se zde těžilo. Bylo velice kvalitní a koksovatelné. Dalším 

charakteristickým znakem paskovského revíru je nebezpečí průtrží uhlí a plynu. 

Specifikem paskovských šachet byl také průval vod. Bylo zde nebezpečí výbuchu 

uhelného prachu a samovznícení uhlí. Proto se zde používala metoda takzvaného 

louhového dobývání. Šlo o směrné stěnování na řízený zával. Paskov měl poměrně malé 

sloje oproti slojím karvinského revíru. V Paskově se těžilo uhlí směrem od vrchu dolů 

podle hornického zákona. 

 

                           Obr. 12: Mechanizovaná výztužba (vlastní foto, 2013). 
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4.2 Razící technologie 

Kvůli nebezpečným podmínkám se při ražení používali převážně trhací práce. 

Existovali však štoly, kde takovéto nebezpečí nehrozilo, a pro ražení se používali 

kombajny tipu PK (Obr. 13), byly to ruské kombajny. Tyto kombajny byly nekvalitní a 

později se na Paskově přešlo na kvalitnější kombajny tipu AM 50 a MK2B. 

 

                                             Obr. 13: Kombajn tipu PK [10]. 

 

Při trhacích pracích se tvoří neustále zóna sníženého napětí. Dochází k odlehčení 

masivu. Aby se ve štolách nemuselo vrtat ručně, používali se vrtací stroje HVJR (Obr. 14) 

a později dokonalejší řada UVK.  

 

                                Obr. 14: Důlní stroj tipu VHJR (vlastní foto, 2013). 
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Při vrtání se používal převážně rotační chod, pouze výjimečně příklep. Pro 

nakládání rubaniny se používali škrabákové nakladače NS5 (Obr. 15) a elektrické 

nakladače HLH – 705 – 725. 

 

                             Obr. 15: Škrabákový nakladač NS5 (vlastní foto, 2013). 

 

Z nakladače se rubanina překládal na hřeblový dopravník řady TH. Tomuto procesu 

se odborně říká čelbová technologie. Z hřeblových dopravníků pak rubanina putovala na 

pásový dopravník (Obr. 16) a z pásového dopravníku do úsekových zásobníku. 

 

                                 Obr. 16: Pásový dopravník TP (vlastní foto, 2013). 
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Pod úsekové zásobníky najížděli soupravy velkoprostorových vozů, do kterých se 

rubanina sypala. Většinou jezdili soupravy až 40 takových vozů. Naložené soupravy vozů 

pak vezly rubaninu na skipový zásobník. Ve skipu se rubanina sypala do odměrného 

zásobníku, odkud šla do skipové nádoby. Ze skipu rubanina putovala do třídírny a úpravny 

uhlí. Součásti skipu byla výdušná jáma, protože skip hodně prášil. Na tažení vozů ve 

štolách se používali lokomotivy tipu DH 70 nebo DH 35 (Obr. 17).  

 

                                      Obr. 17: lokomotiva DH (vlastní foto, 2013). 

 

Při vrtání uhlí se používala takzvaná individuální hydraulická výztužba a stojky 

tipu SHT a SHZ. Dále se používala také mechanizovaná výztužba (Obr. 18), kterou 

můžeme vidět ve cvičné štole.  

 

                                         Obr. 18: Ukázka výztužby (vlastní foto, 2013). 
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       V dole stoupala teplota každých 33 metrů směrem dolů o 1 stupeň celsia, proto se 

v dolech používali ledničky pro ochlazování vzduchu. Na Paskově se použivaly ledničky 

KLC 150. Kde se při ražbě nedostali horníci s vrtacími stroji, používali se ruční vrtací 

kladiva NVK (Obr. 19) a zbíječky MVK. Kvůli ručním vrtačkám a ostatním strojům, 

musel být na Paskově zřízena také kompresorovna. 

 

                                    Obr. 19: Ruční vrtací kladivo (vlastní fot, 2013). 

 

4.3 Úprava uhlí 

Do úpravny uhlí putuje uhlí z 24 zásobníků po pásových dopravnících až do 

nejvyššího patra budovy úpravny uhlí. Zde se na sítech uhlí rozděluje podle frakce na tři 

tipy uhlí. Pro každé z nich platí jiný proces úpravy. Nejjemnější uhlí o velikosti 0 až 0,5 

cm se upravuje pomocí flotace za přidání oleje. Uhlí o velikosti 0,5 až 1,5 cm se upravuje 

na sazečce za pomocí vody a tlaku. Hrubé uhlí o velikosti 1,5 až 20 cm se upravuje 

v drewbojích za přidání magnetitu. V úpravně jsou dvě samostatné linky. Celá úpravna je 

řízena pomocí počítačů. Z úpravny uhlí putuje na váhu a dále se sype do vagónů, které 

mašiny odvážejí až ke konečnému odběrateli. 
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      Obr. 20: Fotografie úpravny uhlí ze dvou různých pohledů (vlastní foto, 2013). 

 

4.4 Těžba plynu 

Kromě hlavní suroviny černého uhlí, která se na Paskově těží, je zde i druhá 

využívaná surovina a to plyn. Těží se zde tři druhy plynu. Průmyslový plyn, sirovodík a 

metan. Plyn se těží ze dvou jam, které mají čtyři patra. Plyn se ze země odsává pomocí 

kogeneračních jednotek (Obr. 21). Využívá se hlavně pro teplárenské účely a firmy 

v blízkosti revíru. Hlavním účelem odsávání je však bezpečnost v celém paskovském 

revíru. 

 

                    Obr. 21: Kogenerační jednotka Dolu Paskov (vlastní foto, 2013). 
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4.5 Degazace 

Větrání bylo na Paskově převážně sací z kovového materiálu. Používali se 

kombinované ventilátory LUK 630 a elektrické ventilátory LUE 630. Později se přešlo na 

takzvané foukací větrání. 

4.6 Odvodňování 

Kvůli přítomnosti detritu, který je nasycený plyny ( detrit – pozůstatek karbonského 

moře) a nachází se v paskovském revíru, muselo docházet k odvodňování. Detrit 

prosakoval do štol a byl pro těžbu nebezpečný. Proto na Paskově vznikly čerpací stanice, 

které odčerpávaly vodu s detritem na povrch. Na povrchu se voda vypouštěla do lagun, kde 

následně sedimentovala. Z lagun pak voda odcházela do řeky Ostravice. 

 

                            Obr. 22: Přírodní laguny Dolu Paskov (vlastní foto, 2013). 
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4.7 Technické zabezpečení bezpečnosti horníků 

V dolech se používali úsekové merkaplánové signalizace. Používali se také telefony 

tipu JB (Obr. 23). Telefony byly spojeny s dispečinkem. Každý horník znal havarijní číslo, 

které sloužilo k rychlému spojení s dispečinkem. Horník vytočil číslo a byl automaticky 

přepojen na dispečink. 

 

                        Obr. 23: Dorozumívací zařízení horníků (vlastní foto, 2013). 

 

Pracovní pomůcky a oděvy horníka se skládaly z gumových holinek a fáraček (Obr. 

24). Na hlavách měli horníci lampy, které obsahovaly klasické žárovky. Každý horník 

musel mít záchranný přístroj SŠM7, takzvaný spasitel šachtara.  

 

                                                        Obr. 24: Fáračky [11]. 
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Pro bezpečnost v dole se používali také nádoby, které obsahovali látku pomáhající 

uhasit oheň při výbuchu. Byly rozmístěny na konstrukcích ve štolách a při výbuchu se 

roztříštily a látka hasila oheň. Kromě těchto nádob se při výbuchu používali bezpečnostní 

dveře, poháněny hydraulickým zařízením, které zastavily a tlumily tlakovou vlnu výbuchu 

(Obr. 25). V dole probíhali také pravidelná měření koncentrace plynu a předcházelo se tak 

dalším výbuchům. 

 

                                 Obr. 25 : Bezpečnostní dveře (vlastní foto, 2013). 

 

4.8 Cvičná štola 

Cvičná štola je dokonalá napodobenina důlního prostředí. Ve štole se nachází důlní 

chodby o délce 150 metrů, jsou umístěna pracoviště v technologické posloupnosti podle 

skutečného dolu včetně funkčního technického zařízení. Je vybaven moderní technikou, 

která byla nasazena v Dole Paskov a také v ostatních dolech ostravsko – karvinského 

revíru. Cvičná štola vznikla především pro zaškolování havířů ze všech dolů v tomto 

revíru, sloužila také jako praktická výuka pro absolventy Vysoké školy báňské – 

Technické univerzity Ostrava. Kromě učenců a havířů využívali cvičnou štolu také 

pracovníci báňské záchranné služby pro své cvičení. Štola je kromě zaškolovacího 

střediska také muzeem důlní techniky a je zde spousta zajímavých exponátů.  Štola byla 

zprovozněna v roce 1983. Veřejnosti byla štola zpřístupněna roku 1993. 
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5 Návrh turistického využití dolu 

V této kapitole bylo čerpáno z informací, které poskytli zaměstnanci Dolu Paskov a 

z poznatků, které autor během několika návštěv tohoto dolu zaznamenal. V kapitole je 

prezentován vlastní návrh autora a myšlenky na využití a zachování areálu Dolu Paskov 

pro turistické využití.  

Důl Paskov patří k chloubám hornictví v moravskoslezském kraji. Už jen jeho 

lokalizace a jeho génius loci na návštěvníka zanechá velký dojem. I přes svou poměrně 

krátkou historii se zapsal do dějin hornictví a to nejen v ČR. Při samotné výstavbě se 

lámaly rekordy v rychlosti výstavby dolu. Další rekordy padaly také při samotné těžbě, kdy 

za 33 let bylo na Dole Paskov vytěženo více jak 18 miliónů tun toho nejkvalitnějšího uhlí. 

Zaměstnával přes 3500 zaměstnanců. Všechny tyto aspekty a samotný vzhled místa vybízí 

k tomu, aby důl nezůstal zapomenut a předával lidem spoustu zážitků a informací z historie 

hornictví. 

Proto autor v této kapitole, navrhl turistické využití Dolu Paskov, který pojal jako 

technickou památku a podobně jako v Dolní oblasti Vítkovic zde bude probíhat prohlídka 

celého areálu s okruhem po Dole Paskov a odborným výkladem, který bude prezentován 

průvodci. 

Celý okruh je přizpůsoben tak, aby byla prohlídka dolu a jeho výklad co 

nejzajímavější a zábavný. V prohlídce areálu Dolu Paskov, poukazuje autor na jeho 

montánní a technické zajímavosti, na prostředí ve kterém zaměstnanci dolu pracovali, na 

pracovní postup a zpracování uhlí. Na samotný závěr a hřeb celého okruhu si budou moci 

návštěvníci projít a prohlédnout cvičnou štolu, ve které uvidí jednotlivé exponáty, ukázky 

hornické práce, jak celá štola vypadala, její výztuhy a podobně.  

Celá prohlídka by měla lidem předat informace, jak na Dole Paskov probíhala 

těžba, jaká je jeho historie, v jakém prostředí a podmínkách horníci pracovali a především 

by prohlídka měla v každém návštěvníkovi zanechat kouzlo celého Dolu Paskov. 

Okruh bude obsahovat jednotlivá stanoviště v areálu Dolu Paskov. Všechny 

stanoviště návštěvníci projdou s průvodcem, u každého z nich se jim dostane odborného 

výkladu a u některých dokonce uvidí jak práce a pracovní postup vypadali ve skutečnosti. 
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Exkurze bude rozdělena na čtyři okruhy (Obr. 27). Okruh první, který se bude 

zabývat těžbou a úpravou plynu, okruh druhý, ve kterém nás průvodce provede úpravnou 

uhlí. Ve třetím okruhu se návštěvníci podívají na výsypky a haldy, které zde byly 

vytvořeny po dobu činnosti dolu. Návštěvníci uvidí také laguny, které sloužili dolu jako 

zásobárny vody. Poslední čtvrtý okruh bude ve cvičné štole, kde bude názorná ukázka 

hornických prací na Dole Paskov. 

Celá exkurze, která obsahuje tyto čtyři okruhy, bude trvat zhruba 4 hodiny. Po 

prvním a druhém okruhu, budou mít návštěvníci čas na krátký odpočinek a občerstvení v 

restauraci Dolu Paskov. Návštěvníci budou ve třetím a čtvrtém okruhu na jednotlivá místa 

převážení minibusem.  

Celá exkurze začíná v místě budovy bývalého kulturního domu Dolu Paskov (Obr. 

26), kde bude vybudována restaurace a kanceláře pro prodej lístku a informace pro 

návštěvníky. Vedle této budovy je velké parkoviště, kde návštěvníci budou parkovat své 

vozy. V budově restaurace a informací si návštěvníci kromě lístku, mohou zakoupit také 

upomínkové předměty jako vzpomínku na celou exkurzi. 

 

           Obr. 26: Budova restaurace, informací a prodeje lístků (vlastní foto, 2013). 
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          Obr. 27: Mapa areálu Dolu Paskov s vyznačenými okruhy a plánek okruhu cvičná štola[12]. 

Legenda: 1- parkoviště, 2 – restaurace a informace, 3 – okruh úprava a těžba plynu, 4 – okruh úpravna uhlí, 

5 – okruh výsypky a laguny, 6 – okruh cvičná štola 
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Délka exkurze:  4 hodiny 

Okruhy: 

1. Těžba a úprava plynu 

2. Úpravna uhlí 

3. Výsypky, haldy a přírodní laguny Dolu Paskov 

4. Prohlídka cvičné štoly 

 

5.1 Okruh 1 – těžba a úprava plynu 

 

 

                                           Obr. 28: Schéma prvního okruhu [13]. 

 

Průběh okruhu: 

Po zakoupení vstupenek v budově bývalého kulturního domu Dolu Paskov (Obr. 

27) se vydají návštěvníci s průvodcem k místu prvního okruhu, který se nachází v areálu, 

kde se těží plyn. První zastávka bude u kogenerační jednotky Tedom Quanto D 1600 SP 
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(Obr. 30) a přiblíží návštěvníkům, jaké druhy plynu se zde těží a jak těžba probíhá. 

V Paskově se těží tři druhy plynu a to průmyslový plyn, sirovodík a metan. Metan je bez 

zápachu, bez chuti a je výbušný, proto se musí z dolu odsávat. Zatímco sirovodík zapáchá 

a má stejnou váhu jako vzduch. Plyn na Paskově se těží ze dvou jam, které mají čtyři patra. 

Nejvyužívanější z nich je druhé patro. 

 

                   Obr. 29: Vstupní brána k prvnímu okruhu (vlastní foto, 2013). 

 

 

                                 Obr. 30: Kogenerační jednotka (vlastní foto, 2013). 
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Kogenerační jednotky odsávají plyn, který pak na povrch prochází potrubím, u 

kterého bude další zastávka. Každé potrubí je opatřeno kuličkovým uzávěrem (Obr. 31). 

Tento uzávěr obsahuje porcelánové kuličky (Obr. 32). Když dojde k výbuchu, potrubím 

pochází tlaková vlna, která kuličky roztříští a ty zaplní prostor v potrubí a zabrání tak 

dalším škodám. Návštěvníci si budou moct prohlédnout uzávěr a kuličky, které jej 

vyplňují. 

 

                                         Obr. 31: Kuličkový uzávěr (vlastní foto, 2013). 

 

 

                          Obr. 32: Bezpečnostní výplň uzávěru (vlastní foto, 2013). 

 

Dalším místem, které uvidí je úpravna pro vyrovnávání tlaku plynu a řídící centrum 

(Obr. 33). Zde nám průvodce vysvětlí, co všechno se v této budově nachází, jaké jsou zde 

přístroje a jaké činnosti museli pracovníci v řídícím centru vykonávat. Nalezneme zde 

stroje RLP 62- 73 a stroje tipu 200 S20. Dále je zde soustava čtyř čerpadel, z nichž jsou 
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v provozu pouze dvě, ostatní slouží jako záloha v případě výpadku. Řídicí centrum 

upozorňuje na koncentraci, teplotu a také tlak vody. Při zvýšení teploty nebo tlaku dochází 

ke světelné signalizaci a poté k hlasové signalizaci. Všude jsou také umístěny čidla pro 

koncentraci metanu. Vytěžený plyn využívají hlavně teplárny, společnosti a firmy blízko 

paskovského revíru jako například Mittal Ostrava. Ale především se plyn odsává kvůli 

bezpečnosti v dolech a předchází se tak nebezpečí výbuchu způsobené plynem. 

 

            Obr. 33: Budova úpravny tlaku plynu a řídící centrum (vlastní foto, 2013). 

 

 

                            Obr. 34:  Prostory řídícího centra (vlstní foto, 2013). 
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V následující části okruhu udělá průvodce zastávku u kogenerační jednotky. 

Návštěvníci si budou moci prohlédnout, jak vypadá kogenerační jednotka uvnitř a na 

vlastní uši si poslechnout, jak velký hluk tato jednotka vydává. 

 

                         Obr. 35: Přístroj kogenerační jednotky (vlastní foto, 2013). 

Poslední místo v tomto okruhu, které průvodce ukáže, bude řídící kancelář 

dispečinku (Obr. 36) pro těžbu plynu. V této kanceláři musí být v pohotovosti neustále 

minimálně jeden zaměstnanec, který byl neustále v pozoru a sledoval monitory, které 

ukazovali, jestli na některém úseku nedošlo například k výbuchu nebo poruše při těžbě 

plynu. Návštěvníci se zde můžou podívat, jak tato kancelář vypadala a jak obtížně muselo 

být sledovat tolik obrazovek s různými údaji najednou. 

 

                                     Obr. 36: Řídící kancelář (vlastní foto, 2013). 
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5.2 Okruh 2 – úpravna uhlí 

 

 

                                            Obr. 37:  Schéma druhého okruhu [14]. 

 

Průběh okruhu: 

Druhý okruh je situován v budově úpravny uhlí, kam se návštěvníci přesunou 

z areálu úpravy a těžby plynu.  

 

                        Obr. 38: Pohled na budovu úpravny uhlí (vlastní foto, 2013). 
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Celý proces úpravy uhlí probíhá směrem shora dolů, a tak se všichni společně 

přesunou výtahem do nejvyššího patra úpravny. 

 

                                 Obr. 39: Výtah v úpravně uhlí (vlastní foto, 2013). 

 

Uhlí putuje do nejvyššího patra úpravny se 24 zásobníku po pásových 

dopravnících, které můžeme vidět z nejvyššího patra úpravny. 

 

                         Obr. 40: Pásové dopravníky v úpravně uhlí (vlastní foto, 2013). 
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V úpravně jsou dvě samostatné linky, na kterých se upravuje uhlí. Za jednu směnu 

se zde upraví zhruba 40 tun uhlí. Na směně je na celou úpravnu v pohotovosti pouze deset 

zaměstnanců. Ve vrchním patře úpravny se uhlí sype z pásových dopravníků do předsít 

(Obr. 41). Zde se uhlí separuje na nadsitné a podsitné.  

 

                                            Obr. 41: Předsíto (vlastní foto, 2013). 

 

V další části okruhu průvodce vysvětlí návštěvníkům proces úpravy nadsítného 

uhlí. Nadsítné uhlí s frakcí uhlí od 1,5 až do 20 cm padá do drewboje (Obr. 42), kdy za 

přidání magnetitu probíhá jeho úprava. Magnetit se nakonec s uhlí sprchuje a vrací se 

zpátky do procesu úpravy, protože je velice drahý. Očištěné uhlí putuje do zásobníku 

v budově úpravny. 

 

                                           Obr. 42: Drewboj (vlastní foto, 2013). 
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Průvodce nám v nejvyšším patře budovy ještě ukáže místo, na kterém se nacházel 

skip Dolu Paskov (Obr. 43). 

 

         Obr. 43: Pohled na místo kde se nacházel skip a těžní věž (vlastní foto, 2013). 

 

Po ukázce tohoto místa následuje výklad průvodce, ve kterém vysvětlí, jak probíhá 

proces úpravy podsítného uhlí a ukáže stroje, ve kterých proces probíhá. Podsítné uhlí 

s frakcí od 0,5 až 1,5 cm jde na sazečku, kde se upravuje pomocí vody a stlačeného 

vzduchu.  Sazečka má tři nádoby. Dvě jsou pro uhlí a jedno pro proplástky.  

 

                                             Obr. 44: Sazečka (vlastní foto, 2013). 



Tomáš Mládenka: Důl Paskov a jeho turistické využití 

39 

 

Ze sazečky pak uhlí putuje po pásu do stroje, který se nazývá odstředivka (Obr. 45), 

kde se uhlí pomocí rotace a vibrace vysuší. Z odstředivky pak jde uhlí do zásobníků. 

 

                             Obr. 45: Prostor uvnitř odstředivky (vlastní foto, 2013). 

 

V následující části okruhu nám průvodce vysvětlí a ukáže proces posledního tipu 

uhlí, který se na Dole Paskov upravoval. Je to nejjemnější uhlí s frakcí od 0 až do 0,5 cm, 

které se upravuje pomocí procesu flotace.  Uhlí se čerpá za pomocí čerpadel z uhelných 

zahušťovačů na budovu úpravny, aby mohlo projít procesem úpravy uhlí, který se nazývá 

flotace. 

 

                                 Obr. 46: Uhelné zahušťovače (vlastní foto, 2013). 
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Do procesu flotace se přidává olej, který obalí zrníčka uhlí. Tento proces probíhá 

v takzvaných flotátorech (Obr. 47). 

 

                                            Obr. 47: Flotátory (vlastní foto, 2013). 

 

Z flotátoru jde uhlí obohacené o olej přes potrubí a vylévá se do nádrží. Z nádrží se 

za pomocí čerpadla Habermann uhlí dostává do vany uvnitř hyperbalického filtru. Celkem 

jsou v úpravně čtyři takovéto filtry. 

 

                         Obr. 48: Nádrže hyperbalického filtru (vlastní foto, 2013). 
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                                    Obr. 49: Hyperbalický filtr (vlastní foto 2013). 

 

 

                       Obr. 50: Vana uvnitř hyperbalického filtru (vlastní foto, 2013). 
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Návštěvníci se s průvodcem podívají i do prostoru nádrží, ve kterých jsou 

hyperbalické filtry (Obr. 48). Uhlí odfukem padá z vany filtrů přímo na hřeblový 

dopravník a přes výpusť na pásový dopravník, který dopraví upravené uhlí do zásobníků. 

Celý proces flotace je řízen pomocí počítačů. 

 

                            Obr. 51: Výpusť hyperbalického filtru (vlastní foto, 2013). 

 

 

                  Obr. 52: Pásový dopravník hyperbalického filtru (vlastní foto, 2013). 

 



Tomáš Mládenka: Důl Paskov a jeho turistické využití 

43 

 

Další zastávka v budově úpravny uhlí bude v místnosti velína (Obr. 54). Zde je 

k vidění řada počítačů a elektronických strojů, které řídí a hlídají celý proces úpravy uhlí 

v areálu úpravny. Proces úpravy je rozdělen na dvě směny odpolední a noční, zatímco ráno 

probíhá na úpravně celková údržba. 

 

                           Obr. 53: Informační tabule ve velíně (vlastní foto, 2013). 

 

 

                                               Obr. 54: Velín (vlastní foto, 2013). 
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Po návštěvě velína průvodce zamíří do patra, kde se nacházejí zásobníky 

s upraveným uhlím. 

 

                                         Obr. 55: Zásobník uhlí (vlastní foto, 2013). 

 

V nižším patře pak průvodce ukáže prostory, kde se uhlí s výpustí zásobníků sype 

na pásové dopravníky (Obr. 56). Uhlí padá na dopravníky linky A a B. Kromě těchto dvou 

linek je tady také pás pro hlušinu, která putuje na odvaly Dolu Paskov.  

 

                              Obr. 56:  Výpusť zásobníků uhlí (vlastní foto, 2013). 
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Z linky A a B jede uhlí po pásových dopravnících až na váhu, kde se zváží a sype 

se do vagónů (Obr. 57 a 58). Vážení probíhá v místnosti s počítačovou technikou, kterou 

obsluhuje jeden ze zaměstnanců úpravny.  Zde bude poslední zastávka, kde se návštěvníci 

podívají, jak takovéto vážení probíhalo. Poté co se uhlí zváží a vysype se do vagónů, může 

se vézt rovnou k odběrateli. 

 

                               Obr. 57: Místnost vážení uhlí (vlastní foto, 2013). 

 

 

                            Obr. 58: Vagóny s naváženým uhlím (vlastní foto, 2013). 
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5.3 Okruh 3 – výsypky a laguny Dolu Paskov 

 

 

                                           Obr.  59: Schéma třetího okruhu [15]. 

 

Průběh okruhu: 

Po prvních dvou okruzích budou mít návštěvníci půlhodinovou přestávku na 

odpočinek a občerstvení v budově restaurace a informací, kde si také mohou zajít na 

toaletu. V následujících dvou okruzích budou na jednotlivá místa převážení minibusem 

(Obr. 60). 

 

                                            Obr. 60: Minibus pro návštěvníky [16]. 
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V tomto okruhu se podíváme na místa, kde jsou výsypky uhlí, hlušiny, ale také na 

haldu, která vznikla nedaleko od dolu. Jako poslední místo uvidíme přírodní laguny. Tyto 

laguny sloužili dolu jako zásobárna vody po dobu jeho činnosti. Po krátké přestávce a 

občerstvení se všichni přesunou k místu, kde bude čekat řidič s minibusem. Jako první 

uvidíme výsypky a zásobárny uhlí (Obr. 61). Vysypává se zde uhlí, které se neveze rovnou 

k odběrateli a tvoří se tak na tomto místě zásoby uhlí. Ze zásobáren uhlí se pak doplňují 

jednotlivé dodávky podle potřeby. Uhlí převáži a nakládají velká nákladní auta a bagry 

s těžkou technikou. Minibus zde udělá zastávku a návštěvníci si mohou zásoby uhlí 

prohlédnout a vyfotit.  

 

                              Obr. 61: Výsypky a zásobárny uhlí (vlastní foto, 2013). 

 

Dále se podíváme na výsypky hlušiny. Nachází se vedle budovy úpravny uhlí. Po 

procesu úpravy uhlí se hlušina dostává z budovy úpravny po pásových dopravnících na 

jednotlivé výsypky. Hlušina se sype z pásových dopravníků do nákladních aut a ty jej 

rozvážejí po celé výsypce. Velkou zajímavostí je, že některé druhy kamenní z této hlušiny 

se používá jako stavební základ pro dálnice České Republiky. Kromě výsypky zde uvidíme 

pásový dopravník, který vede přes řeku Ostravice až na samotnou haldu.  
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             Obr. 62: Pohled na výsypku z pásového dopravníku (vlastní foto, 2013). 

 

Halda bude další zastávkou v okruhu. Nachází se v obci Řepiště. Obec je vzdálená 

jen pár kilometrů od Dolu Paskov. Minibus musí vystoupat až na její samotný vrchol 

úzkými cestičkami.  Na vrcholu se otevře obrovský výhled a návštěvníci si zde budou moct 

pořídit spoustu zajímavých fotografií, zatímco jím průvodce podá krátký výklad o tomto 

místu. Kromě fotografií zde můžou nalézt návštěvníci například spoustu vzorků přesliček, 

plavuní a dalších zkamenělin. Halda vznikala po celou dobu, kdy byl Důl Paskov 

v činnosti, a narostla do nevídaných rozměrů. Kamenní zde putovalo po pásovém 

dopravníku přes řeku Ostravice, sypalo se zde do velkých nákladních vozů a ty jej za 

pomocí bagrů rozváželi po celé haldě. V současné době halda zarůstá pomalu trávou a 

jinými rostlinami a tvoří tak velice zajímavý přírodní útvar. Z vrcholu návštěvníci uvidí 

celý komplex areálu téměř z ptačí perspektivy. Průvodce dá všem dostatek času na pořízení 

fotografií a poté se přesunou všichni společně k poslednímu místu tohoto okruhu.  
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                                      Obr. 63: Pohled na haldu (vlastní foto, 2013). 

 

 

                  Obr. 64: Pohled na areál dolu z vrcholu haldy (vlastní foto, 2013). 
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Minibus všechny převeze na místo, kde se nacházejí přírodní laguny dolu. Důl 

potřebuje vodu pro svůj výrobní a těžební proces, dále také pro proces úpravy uhlí a proto 

zde museli být vybudovány tyto laguny. Od lagun je také nádherný výhled na celý 

komplex Dolu Paskov. I zde si návštěvníci mohou vyfotografovat komplex a laguny dolu a 

poté se v minibusu vydají na poslední čtvrtý okruh, který bude vyvrcholením celé exkurze. 

 

                                  Obr. 65:  Přírodní laguny (vlastní foto, 2013). 

 

 

                     Obr. 66: Pohled na areál dolu z místa lagun (vlastní foto, 2013). 
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5.4 Okruh 4 - cvičná štola Staříč 

 

 

                                         Obr.  67: Schéma čtvrtého okruhu [17]. 

 

Cvičná štola je vzdálená asi 10 km od areálu dolu Paskov. Na mapě je zelenočernou 

barvou vyznačena trasa z areálu Dolu Paskov ke cvičné štole Staříč. Cvičná štola se 

nachází na těchto souřadnicích: 49°41'53.409", 18°16'56.245" 

 

Průběh okruhu: 

Čtvrtý okruh proběhne v areálu cvičné štoly Staříč, která je vzdálena asi 10 km od 

areálu Dolu Paskov, odkud se hromadně přesunou minibusem na místo, kde se nachází 

cvičná štola. 

Exkurze začíná ještě dříve, než se dostaneme do samotné cvičné štoly. Průvodce 

podá výklad o historii cvičné štoly, proč byla štola postavena a k jakým účelům slouží (viz. 

kapitola č.4 ). 
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                         Obr. 68: vstupní brána do cvičné štoly (vlastní foto, 2013). 

 

Vedle vchodu do štoly se pod přístřeškem nachází několik významných exponátů 

báňské techniky (Obr. 69). Dříve než vstoupí průvodce s návštěvníky do štoly, budou mít 

prostor na prohlídku a vyfotografování těchto exponátů. Každý z nich je označen štítkem, 

na kterém je napsán název exponátu. Pod přístřeškem se tedy nachází expozice báňské 

techniky, která se používala v tomto revíru, a některé z vystavěných kusů mají významnou 

historickou cenu. 

 

                             Obr. 69: Expozice báňské techniky (vlastní foto, 2013). 
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Po prohlídce těchto exponátů, budou těsně před vstupem do štoly všichni 

obeznámeni a poučeni o bezpečnostních pravidlech chování ve cvičné štole. 

Po tomto výkladu pravidel může konečně začít prohlídka samotné cvičné štoly. Po 

slezení prvních schodů, průvodce zastaví návštěvníky u mapy (Obr. 70). V mapě je 

znázorněno jednoduché schéma celé štoly. 

 

 

                                      Obr. 70: Mapa cvičné štoly (vlastní foto, 2013). 

 

Cvičná štola se nachází v + 1.patře, ale vypadá stejně jako ostatní nižší patra. 

Jediný rozdíl je v teplotě. V nižších patrech je teplota mnohem vyšší a horníci tak mají 

ztížené pracovní podmínky. Další zastávka bude u prvního exponátu, který můžeme ve 

cvičné štole vidět. Jsou to komunikační zařízení, kterými se horníci dorozumívali a ukázka 

kufříku s první pomoci (Obr. 71).  
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                          Obr. 71:  Dorozumívací zařízení horníků (vlastní foto, 2013). 

 

Po zhlédnutí dorozumívacího zařízení a zařízení první pomoci se přesuneme dále, 

kde se nachází pásový dopravník TP 400 (Obr. 72). Je to ukázka jak se přepravovalo uhlí 

ve štolách a jak takovéto dopravníky fungovaly. V některých případech horníci používali 

pásové dopravníky jako dopravní prostředek, aby si urychlili svou cestu v dolech a 

docházelo tak ke zbytečným zraněním. Jízda na pásech je v dolech přísně zakázána. 

 

                                     Obr. 72: Pásový dopravník (vlastní foto, 2013). 
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Naproti pásového dopravníku se nachází exponát škrabákový nakladač NS5 

s ventilátorem (Obr. 73). Průvodce nám stručně vysvětlí, jak se s tímto strojem pracovalo, 

a na vlastní uši si můžeme poslechnout, jaký rámus spuštěný ventilátor vydával. 

 

                         Obr. 73: Škrabákový nakladač NS5 (vlastní foto, 2013). 

 

V další části prohlídky, můžeme vidět ukázku bezpečnostních dveří (Obr. 74), které 

sloužili jako ochrana při výbuchu v dolech. Dveře se zavřely a nepropustili vlnu výbuchu. 

Dveře byly robustné, vyráběli se z oceli a otevírali se a zavírali pomocí hydraulickému 

zařízení. 

 

                       Obr. 74: Hydraulické bezpečnostní dveře (vlastní foto, 2013). 
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Jednou z nejzajímavějších ukázek celé exkurze je expozice stroje tipu HVJR – 1 

s přítlačnou silou 16000 N (Obr. 75). Tento stroj sloužil k vrtání a prohlubování štol 

v tomto revíru. Průvodce usedne za řízení tohoto stroje a názorně nám ukáže, jak v praxi 

tento proces probíhal a návštěvníci tak naživo mohou vidět, jak takové prohlubování 

probíhalo. 

 

                                    Obr. 75: Důlní stroj HVJR (vlastní foto, 2013). 

 

Po ukázce stroje HVJR – 1 exkurze dále pokračuje úzkou cestou podél pásového 

dopravníku. Během cesty podél pásového dopravníku jsou exponáty různých pracovních 

pomůcek pro hornickou činnost. Mezi nejzajímavější patří ruční vrtačka, která vážila okolo 

70 kilogramů a sloužila k uchycování konstrukce, která držela a podpírala štolu.  

 

                                  Obr. 76: Ruční vrtací kladivo (vlastní foto, 2013). 
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Po prohlídce tohoto exponátu, průvodce s návštěvníky pokračuje dále 

k nejzajímavějšímu místu cele prohlídky. Jedná se o mechanizovanou výztužbu DVP – 6B 

(Obr. 77). Zde můžeme vidět na vlastní oči, jak vypadal výztužba  v revíru, v jak úzkých 

prostorech horníci pracovali a jak probíhala těžba uhlí.  

 

                            Obr. 77: Mechanizovaná výztužba (vlastní foto, 2013). 

 

Po zhlédnutí mechanizované výztužby si návštěvníci s průvodcem tyto úzké 

prostory mohou projít a vyzkoušet si na vlastní kůži v jakém prostředí horníci dennodenně 

pracovali. 

 

                               Obr. 78: Úzké prostory ve výztužbě (vlastní foto, 2013). 
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Po absolvování cesty skrz úzké chodbičky mechanizované výztužby bude ukázka 

prostoru, kde se horníci po své práci často scházeli, aby si dali občerstvení se svými 

spolupracovníky (Obr. 79 a 80). V této místnosti se nachází kronika, do které se všichni 

můžou zapsat, a také přijde čas na dotazy, které můžete pokládat průvodci. 

 

                             Obr. 79: Kronika návštěvníků (vlastní foto, 2013). 

 

 

                               Obr. 80: Odpočinková místnost (vlastní foto, 2013). 
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Po krátkém odpočinku a dotazech následuje cesta směrem na povrch cvičné štoly. 

Během cesty na povrch je ještě pár zajímavých ukázek a exponátu. Na konstrukcích štoly 

jsou umístěny nádoby naplněné hmotou. Když došlo ve štole k výbuchu, nádoby se 

roztříštili a hmota, která je uvnitř, pomáhal oheň uhasit (Obr. 81). 

 

                                Obr. 81: Bezpečnostní nádoby (vlastní foto, 2013). 

 

Ve štole je také názorná ukázka, jak vypadala elektrická rozvodna, která poháněla 

všechny stroje a techniku potřebnou pro těžbu (Obr. 82). 

 

                                 Obr.  82: elektrická rozvodna (vlastní foto, 2013). 
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Posledními exponáty, které návštěvníci mohou vidět, jsou kolejnice, na nichž jsou 

umístěny lokomotivy s předním i zpětným chodem tipu DH 30 (Obr. 83) a dorozumívací 

zařízení, díky němuž horníci v celé štole spolu mohli komunikovat (Obr. 84). 

 

                                Obr.  83:  Lokomotiva DH (vlastní foto, 2013). 

 

 

                          Obr.  84: Dorozumívací zařízení v dole (vlastní foto, 2013). 
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Po ukázce těchto dvou posledních exponátu se všichni s průvodcem přesunou zpět 

na povrch štoly. Průvodce se všemi zamíří zpět k minibusu a ten je převeze k areálu Dolu 

Paskov, kde celá exkurze končí. Každý ze zúčastněných dostane nakonec upomínkovou 

vlaječku s logem a obrázkem dolu jako památku na celou exkurzi (Obr. 85).  

 

               Obr. 85: Upomínková vlaječka s logem Dolu Paskov (vlastní foto, 2013). 
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6 Závěr 

Důl Paskov fungoval poměrně krátkou dobu, ale bezesporu se zapsal do historie 

v oblasti hornictví a těžby uhlí. Patřil k největším producentům toho nejkvalitnějšího uhlí 

na území České Republiky a dokonce i v Evropě. Ve své době zde bylo použito mnoho 

převratných procesů a postupů v těžbě nebo úpravě uhlí. Dnes je osud dolu v rukou vedení 

Dolu Paskov. Předpokládaný konec těžby na Dole Staříč je naplánován na přelom roku 

2014 a tím pravděpodobně dojde ke srovnání celého areálu se zemí. Vize společnosti OKD 

je taková, že na místech kde se nacházeli budovy a provozovny dolu budou zelené louky. 

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout využití dolu i mimo průmyslové účely a 

zabránit tak jeho demolici. Areál zanechal spoustu zajímavých budov a hornických strojů, 

které poukazují na hornickou historii na našem území. Řada z nich je dokonale zachována. 

Za podpory zainteresovaných lidí se důl může dále využívat jako turistická atrakce a může 

se z něj stát další technická památka, která přiláká do kraje více turistů. V bakalářské práci 

je v kapitole turistické využití dolu detailně navržena turistická trasa a exkurze, která by 

zde mohla proběhnout. Důl je situován na místě, které je velmi dobře dostupné a mohl by 

tak přilákat řadu turistů a to nejen z blízkého okolí. Dalším cílem bakalářské práce je 

rozvinout seznam technických památek na našem území, jelikož právě tyto památky 

zvyšují potenciál celého cestovního ruchu na území České Republiky.  
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