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SLOVO ÚVODEM 

Vážení a milí čtenáři, 

máme tu podzim a mimořádně i tiště-

nou verzi Bulletinu pro účastníky kon-

ference, ale pořád stejnou otázku,  

co říci úvodem? 

Že to nikdo jiný nechce napsat, už jsem 

si zvykl a nebudu si tedy stěžovat. 

Ostatně jsou horší věci v životě. Chci 

věřit, že argument „Tvoje úvody jsou 

jedinečné“, se alespoň částečně zakládá 

na pravdě a hned se mi lépe píše :-) 

Minule jsem psal, že naše konference 

zdá se býti daleko a už je to tady. Taky 

jsem se zmínil, že zvažujeme pořádání 

nějakého semináře, leč ohlas nebyl ni-

jak velký, nebál bych se říct minimální. 

Tak snad je to jen tím, že není aktuálně 

akutní potřeba „školení“ a nebudu  

se obávat o úroveň případného seminá-

ře… Také je možné, že jen nezbývá 

času, protože jak to tak pozoruji kolem 

sebe (i u sebe), všechno by mělo být  

 

 

nejlépe včera a pořád se někam  

a na něco spěchá. O tom už jsem  

se také zmiňoval, vím, ale stále nevím, 

jak z toho ven. Jestli je toho opravdu 

tolik, nebo jsem jen nevýkonný či do-

statečně neorganizovaný? 

Na konci září se konal XVII. kongres 

ISM. Mám spoustu dojmů jak z cesty, 

tak kongresu i zasedání Prezídia ISM. 

Původně jsem plánoval „reportáž“ 

v tomto čísle, ale časově (viz postesk 

výše) jsem to bohužel nezvládl :-(  

Takže už víte, co bude v příštím čísle  

a já se pokusím něco připravit alespoň 

pro účastníky konference. 

Všem pak přeji hezký podzim a moc 

neblbněte před Vánocemi, raději si ten 

čas hezky užijte. 

Ing. Miroslav Novosad, Ph.D. 

předseda Rady SDMG 
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ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 

Prosíme Vás o zaplacení členských 

příspěvků ve výši 300 Kč za rok 

2019 ve prospěch účtu: 

10836071/0100 

VS: 2019 

Poznámka: jméno a příjmení 

NEJNIŽŠÍ BOD NA POVRCHU ZEMĚ V ČESKÉ REPUBLICE 

Na obrázku 1. je jímka hlavní čerpací stanice na Dolech Bílina. Uprostřed jímky, na obrázku již zatopené, se nachází nejnižší 

bod na povrchu Země v České republice. Jeho nadmořská výška je +1,6 m. n.m. (obr. 2). Naměřené údaje jsou ze dne 30. 9. 

2019. Dá se předpokládat, že dno příští jímky již bude výškově pod úrovni hladiny moře.  

Obr. 1. Jímka hlavní čerpací stanice na Dolech Bílina Obr. 2. Aktuální pozice meřená technoligií GNSS 
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Rada Společnosti důlních měřičů  

a geologů, z. s. (SDMG) se schází mini-

málně čtyřikrát ročně, zpravidla střídavě 

v Praze a v Ostravě na VŠB – Technické 

univerzitě. Poněkud netradiční místo  

si pro své pracovní jednání zvolila rada 

SDMG v úterý 24. září 2019. Využili 

jsme totiž nabídky svého kolegy,  

Ing. Vítězslava Nešporka, za podpory 

vedení společnosti DIAMO, odštěpný 

závod Odra v Ostravě – Vítkovicích, 

kde je zaměstnán. Kromě prostor 

k jednání a občerstvení nám vedení o.z. 

ODRA nabídlo velice zajímavou 

„exkurzi“. Měli jsme totiž jedinečnou 

možnost fárat do poslední činné ostrav-

ské šachty – Dolu Jeremenko ve Vítko-

vicích. Konkrétně do těžní jámy Jere-

menko III (vodní jáma), která dnes již 

neslouží k těžbě uhlí, ale k čerpání důl-

ních vod pro zabezpečení možnosti těžit 

uhlí v karvinské části revíru. K tomu 

slouží dvě vysokotlaká ponorná čerpadla 

KSB německé výroby, která dokáží čer-

pat až 174,7 litrů za sekundu do výšky 

až 651 metrů. Denně se odčerpá 

v průměru 14.000 kubíků vody, která je 

odváděna do řeky Ostravice. 

Dostali jsme elegantní oblečky, přilby, 

lampy, sebezáchranné dýchací přístroje 

a po bezpečnostním proškolení jsme 

mohli fárat. Nejprve jsme ale navštívili 

sklad s rezervními čerpadly a vyslechli  

si výklad o čerpání důlních vod. Poté 

jsme sfárali do hloubky 582 metrů na 

páté patro jámy Jeremenko III (průměr 

7,5 m, ohlubeň +233 m, 5.patro -349 

m), která je zároveň jámou vtažnou. 

Jáma III je spojena překopem dlouhým 

cca. 300 metrů s výdušnou jámou Jere-

menko I, ve které jsou umístěna čerpa-

dla. Z překopu vede svážná chodba pod 

úroveň 5. patra, a tou jsme se dostali ke 

stvolu výdušné jámy Jeremenko I k čer-

padlům. Po návratu na povrch jsme měli 

možnost podívat se do strojovny jámy 

III, která je přímo v těžní věži kladivové-

ho typu. Zde byl k vidění těžní stroj 

z roku 1962, vyrobený v plzeňské 

„Škodovce“, který slouží k dopravě čer-

padel a menší těžní stroj pro dopravu 

osob do dolu. Z ochozu těžní věže  

je také možnost výhledu na celou  

Ostravu. Bohužel počasí nám úplně ne-

přálo a tak dále, než k areálu Dolních 

Vítkovic jsme nedohlédli. 

Na závěr nezbývá než poděkovat vedení 

státního podniku DIAMO, o.z. Odra  

za nevšední zážitek. 

Ing. Stanislav Dejl 

člen rady SDMG  

NETRADIČNÍ ZASEDÁNÍ RADY SDMG,  z. s. 

Obr. 1 Členové rady, kteří využili nabídky fárat: L. Zákravský, J. Varady, M. Novosad, V. Nešporek, S. Dejl. 

Obr. 2. Těžní věž Jeremenko III 

—nazývaná „kladivo“ 

Obr. 3.Rezervní čerpadla KSB 

—váha téměr 13,9 t 
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Obr. 4. Svážná chodba mezi jámou Jeremenko III a Jeremenko I. 

Obr. 5. Sopouch vtažné jámy Jeremenko I, ve kterém jsou umístěna ponorná čerpadla KSB. 

Obr. 6. Strojovna těžní věže Jeremenko III 
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Na území města Ostravy, které 

představuje celou Ostravskou dílčí částí 

Ostravsko-karvinského revíru (OKR), 

skončila před 25. lety těžba černého 

uhlí. Těžba byla ukončena 30. června 

1994 na posledním tehdy provozova-

ném Dole Odra v Ostravě-Přívozu.  

Na letošní rok připadá 25. jubileum této 

významné historické události v existenci 

města. Ostrava přestala být hornickým 

městem a stala se běžným městem kraj-

ským. Ukončení těžby proběhlo oficiálně 

při hornické slavnosti za přítomnosti 

zástupců vedení akciové společnosti 

OKD, a.s., okolních dolů a představitelů 

odborových organizací. V rámci ní byl 

vytěžen z dolu na povrch poslední vůz  

s uhlím (obr. 2.). Ukončení těžby bylo 

uskutečněno v rámci celostátního pro-

gramu útlumu uhelné hornické činností 

v republice, v OKR útlum probíhal již  

od r. 1991.  

 

Těžba černého uhlí na území města 

Ostravy trvala 202 let (od r. 1782 do  

r. 1994). Poznamenává se, že právě 

těžba uhlí spolu s železářstvím se za-

sloužila o rychlý vzrůst Ostravy a nebý-

valý rozmach do velikostí třetího největ-

šího města v republice. Považována byla 

za hornické město. Dokumentovala to, 

např. titulní strana Orientačního plánu 

města Ostravy z r. 1982 se siluetou 

hornického kahanu na titulní straně 

(obr. 1).  

Končící Důl Odra (dříve Vítězný 

únor), na němž byl vyvezen poslední vůz 

uhlí, byl založen v Ostravě-Přívozu  

v r. 1854 pod jménem František 

(Franzschacht). Po znárodnění dolů  

v r. 1945 byl přejmenován v r. 1947  

na Generál Svoboda. Po převzetí moci  

ve státě Komunistickou stranou  

v r. 1948 dostal jméno v r. 1953 Vítězný 

únor, viz obr. 3. Po listopadové revoluci 

v r. 1989 byl přejmenován v r. 1990  

na Odra.  

V Ostravě se na hornictví a na jeho 

hlavní vliv na rozmach města zapomíná. 

Město, v němž se už 25 let nedobý-

vá  uhlí, je přesto dosud vnímáno jako 

jedno z nejvýznamnějších českých 

i evropských hornických a hutnických 

měst.  

Těžba uhlí byla na území města Os-

travy uskutečňována nejprve mělkými 

dobývacími metodami, a to štolováním  

s těžením uhelných slojí, uložených blíz-

ko pod povrchem, či vycházející až na 

povrch. To začalo v r. 1782 v Petřkovi-

cích a nedlouho na to v r. 1787 

ve Slezské Ostravě (dříve Polská Ostra-

va) a trvalo téměř 100 let. Hlouběji ulo-

žené uhelné sloje byly těženy hlubinným 

dolováním, které začalo v 1835 na Dole 

Anselm v Petřkovicích, které bylo po-

stupně překrýváno ustupující štolové 

dobývání. Důl Anselm byl v nejdéle pro-

vozovaným dolem (1835 -1991)  

a v r. 1987 bylo na něm založeno hor-

nické muzeum, dne Landek Park. 

K útlumu těžby uhlí došlo po roce 

1989 v souvislosti se změnou politických 

a hospodářských podmínek ve státě, kdy 

se začala postupně vyvíjet nová struktu-

ra průmyslu. To mělo mimo jiné za ná-

sledek snižování poptávky po uhlí v sou-

vislosti, např. poklesem produkce železa 

a oceli. Restrukturalizace uhelného hor-

nictví byla zahájena dle rozhodnutí vlády 

v r. 1990.  

 

 

25. VÝROČÍ UKONČENÍ TĚŽBY UHLÍ V MĚSTĚ OSTRAVA 

Obr. 2 Vytěžení posledního vozu s uhlím z dolu Odra v Ostravě při hornické slavnosti 

k zakončení těžby v  Ostravě 30. června 1994. Archív H 

Obr. 1. Titulní strana plánu Ostravy 

1:15 000 z r. 1983, zobrazující  

Ostravu jako hornické město kresbou 

kahanu do situace města. GaKP  

Praha 1983. 

Obr. 3. Důl Vítězný únor (pozdější Odra) v osmdesátých letech 20. století. Foto DVÚ VTP.  
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Ostravské doly, tak jako doly  

v ostatních částech OKR, byly v době 

útlumu těžby organizační součástí akcio-

vé těžební společnosti OKD, a. s., Os-

trava. Všechny doly se závody na území 

Ostravy, byly součástí OKD, a.s., a byly 

soustředěny do čtyř organizačních cel-

ků, tzv. odštěpných závodů (o. z.), jejíž 

dobývací prostory jsou zakresleny na 

obr. 4. Útlum těžby uhlí měl velmi rych-

lý průběh a probíhal od 31. 12. 1991  

do 30. 6. 1994.  

Po ukončení těžby uhlí probíhalo  

v následujících letech až do r. 1998 zasy-

pání jam a likvidace bývalých těžebních 

provozů. To bylo až do 31. 12. 2001 

realizováno v rámci organizačního začle-

nění do odštěpného závodu ODRA 

v Ostravě-Přívozu. K závodu Odra, kte-

rý měl doly Odra, Anselm, E. Urx 5  

a  S t a c h an o v ,  b y l y  p ř i p o j e n y  

v r. 1993 utlumované ostatní odštěpné 

závody v Ostravě, a to závod Jan Šver-

ma s doly J. Šverma a Svinov, závod Os-

trava s doly P. Bezruč, Hlubina, M. Jer-

menko, Zárubek a Alexander a závod 

Heřmanice s doly Heřmanice a Michal. 

Po té, po převodu jmenovaných závodů 

od společnosti OKD, a.s. do rukou stá-

tu, byla problematika útlumu těžby  

a jejich následků převedena od 

1. 1. 2002 do hornického státního pod-

niku Diamo, odštěpný závod ODRA 

v  Ostravě- Vítkovicích.  

Jako první ukončil těžbu uhlí Důl J. 

Šverma dne 31. 12.1991. Ukončení 

těžby postupně proběhlo i na ostatních 

závodech (vyjma dvou jam komplexu 

vodní jámy Jeremenko). Doly postupně 

zanikly. U některých byly postaveny 

hornické památníky, viz např. u Dolu 

Zárubek (obr. 5), Na všech likvidova-

ných jamách byly instalovány pomníky  

s uvedením základních údajů o důlním 

díle.  

Na závěr se uvádí, že útlum těžby 

černého uhlí v Ostravě znamenal ztrátu 

zaměstnání mnoha tisíců lidí přímo  

na dolech a dalších tisíců na ně navazují-

cích provozech a institucích. V důsledku 

likvidace dolů vznikly na území města 

nové a nečekané ekologické zátěže, a to 

starými důlními jámami a štolami 

s nebezpečím propadání a také nebezpe-

čím výstupu plynu metanu z dolů na 

povrch. Tyto následky přesto, že uply-

nulo 25 let od zastavení těžby uhlí, trvají 

a nadále budou dlouhodobě trvat a úze-

mí zatěžovat. Dalším problémem po 

likvidaci dolů, bylo zatápění jejich podze-

mí důlními vodami a z toho hrozícího 

nebezpečí pro činné doly v karvinské 

části OKR.  

Ochrana Ostravy a jejího obyvatel-

stva před nebezpečnými následky útlu-

mu těžby je trvalou značně náročnou  

a drahou prioritou hornické činnosti  

v OKR a zabezpečují ji zdejší organizace 

Diamo, závod Odra, Ostrava a Green 

Gas, Paskov. 

Ing. Jaroslav Klát 

Obr. 4. Mapka dobývacích prostorů v Ostravě v době ukončení těžby uhlí s doly 

Odra, Heřmanice, Ostrava (s vyčleněným Dolem Hlubina), Jan Šverma a dříve likvi-

dovaný Důl Lidice. 

Obr. 5 Památník Dolu Zárubek ve Slezské Ostravě, těžní kolo z těžní věže na zdě-

ném podstavci. Foto H. Kunzová. 
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DORT PAVLOVA 

Kde se vzala Pavlova 

Dezert je inspirován legendární ruskou 

primabalerínou Annou Pavlovou, která 

v 50. letech vystupovala na Novém 

Zélandu. Nadýchané sněhové těsto má 

připomínat baletní sukénku a název 

samu primabalerínu. 

Ingredience pro 6—8 porcí: 

• 3 bílky 

• 175 g krupicového cukru 

• 1 lžička bílého vinného nebo 

malinového octa 

• 1 lžička kukuřičného škrobu      

(maizeny) 

Na náplň: 

• 300 g smetany ke šlehání 

• 2 lžíce sirupu z bezinkových 

květů 

• Ovoce dle chuti 

Příprava sněhového těsta: 

1. Troubu předehřejte na 130 °C. Pod-

le dezertního talířku o průměru 20 cm 

si na pečící papír nakreslete kruh. Papí-

rem lícem dolů vyložte plech na pečení.  

2. Vejce opatrně oddělte a bílky dejte 

do naprosto čisté, suché a velké mísy.  

3. Bílky ušlehejte do polotuha, až se 

začnou tvořit měkké špičky. Přidejte 

polovinu cukru a šlehejte, až bude sníh 

pevný a lesklý.  

4. Postupně zašlehejte zbylý cukr, pak 

ocet a škrob.  

 

5. Pomocí kovové lžíce rozetřete sně-

hové těsto do nakresleného kruhu a 

uprostřed vytvořte mírnou prohlubeň 

na pozdější náplň. Pečte 1 hodinu nebo 

dokud nebude těsto na povrchu suché, 

křupavé a uvnitř vláčné. Nechte vy-

chladnout na plechu.  

6. Kovovou stěrkou nebo dlouhým 

plochým nožem uvolněte těsto od pa-

píru a přesuňte ho na podávací talíř, 

než ho začnete plnit a zdobit. 

7. Na náplň ušlehejte smetanu dotuha, 

pak k ní zašlehejte sirup z bezinkových 

květů. Navršte do středu těsta. 

8. Nahoru dekorativně naaranžujte 

pokrájené ovoce. Můžete ho zakápnout 

dužninou a semínky mučenky, pak oz-

dobit spirálkami citronové kůry. 

 

Pozn. 

Čím starší bílky, tím méně stabilní sníh. 

Čerstvé bílky budete šlehat déle, ale 

námaha se vyplatí. 

Bílky třeba našlehat nejprve do řídké 

pěny, než začnete přidávat cukr. 

Cukr přidávejte pomalu po lžících, aby 

se stačil rozpustit. 

 

Recept z magazínu Apetit pro nás  

vyzkoušela Nina Tölgová  

Přejeme dobrou chuť! 
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