
  

 

 
 

 

Vážené kolegyně a kolegové, 

 
s železnou pravidelností, jak přichází po létu podzim, 

tak v září nastává období horečné přípravy konference 

Společnosti důlních měřičů a geologů. Letos bude už dva-

cátá – jubilejní. Bude se konat v místě, kde dobývání rud 

bylo několik staletí velmi významnou činností nejen 

pro  region, ale i pro celé Čechy – na Příbramsku. O histo-

rii dobývání na Příbramsku bylo napsáno mnoho knih a 

jeho věhlas překročil hranice Českého království a později 

dalších státních útvarů, kde se město nacházelo. Jak všich-

ni jistě víte, v Příbrami vzniklo i první moderní montánní 

učiliště, později báňská akademie a nakonec řádná Vysoká 

škola báňská.  Účastníci konference nasají atmosféru bý-

valého města hornictví především druhý den konference, 

který je celý vyhrazen exkurzím a prohlídce míst, kde 

kráčela historie hornictví. Samotná konference proběhne 

v hotelu U Milína, protože v Příbrami bylo obtížné zajistit 

v jednom objektu jak konferenční sál, tak i slušné ubyto-

vání. 

Rada Společnosti se v průběhu roku, kromě přípravy 

semináře ke změnám vyhlášky ČBÚ č.435/1992SB. 

(proběhl v červnu) a 20. konference SDMG zabývala i 

legislativními změnami, které souvisejí se změnou Občan-

ského zákoníku. V příštím roce (2014) proběhne 

9.  jezd  DMG a kromě volby nové rady bude třeba připra-

vit a sjezdem schválit drobné změny stanov společnosti. 

Ve dnech 16.- 20. 9. 2013 proběhl v Německých Cá-

chách 15. Kongres ISM. Protože se kongresu zúčastnili i 

dva členové naši Společnosti, tak Vás jistě budeme o prů-

běhu informovat na stránkách příštího bulletinu. 

Sledujeme rovněž situaci na Frýdecko-Místecku, vše 

co se děje v OKD, především na dole Paskov. Všem do-

tčeným horníkům a jejich rodinám vyjadřujeme podporu a 

věříme, že se nakonec najde reálné a zároveň rozumné a 

pro ně sociálně citlivé řešení komplikované situace. 

Vážení, přejeme Vám krásný podzim (možná přijde i 

babí léto) a účastníkům konference kvalitní odborný pro-

gram a zážitky z návštěvy Příbrami. 

 

Zdař Bůh! 
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VŠB-TU Ostrava, HGF 
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OOHLÉDNUTÍHLÉDNUTÍ  ZAZA  19. 19. VÝSTAVOUVÝSTAVOU  MINE-MINE-

RÁLŮRÁLŮ  VV  KKLÁŠTERCILÁŠTERCI  NADNAD  OOHŘÍHŘÍ  
Pořádání výstav s mineralogickou tématikou na zámku 

v Klášterci nad Ohří se již stalo tradicí, která neodmysli-

telně patří k tomuto kraji s hornickou historií. 

Vernisáž výstavy proběhla na konci května za bohaté 

účasti zástupců města Klášterec nad Ohří, Severočeských 

dolů Chomutov, Obvodního báňského úřadu Most, vysta-

vovatelů, přátel hornické historie a především zájemců 

mineralogie a geologie. 

Ústředním tématem výstavy bylo vystavení minerálů 

severočeské hnědouhelné pánve jako jejich reálné předsta-

vení v návaznosti na publikaci "Minerály severočeské 

hnědouhelné pánve" (obr. 2), kterou pro Severočeské doly 

Chomutov vydalo nakladatelství Granit. Kniha zde byla 

také oficiálně pokřtěna (obr. 3). 

Mineralogie třetihorních sedimentárních ložisek uhlí 

není nijak závratně pestrá, ale i tak zde bylo doposud po-

psáno, mimo klasických horninotvorných, 63 minerálů. 

Na výstavě byly k vidění krásné ukázky krystalů disul-

fidů železa (pyrit, markazit), barevně variabilní porcelani-

ty, zajímavé krystaly organického minerálu whewellitu, 

křemenná impregnace třetihorních kmenů stromů s fosilní 

pryskyřicí-duxitem, útvary bílinských a vršanských koulí 

(zaručeně léčivých) a v neposlední řadě dokonalé krystaly 

sádrovce (obr., zástupce široké skupiny síranů. 

Zajímavým doplňkem expozice byla výstava mikrofo-

tografií minerálů pana Fuchse. Svými fotografiemi nám 

ukazuje krásu dokonalého krystalu. 

Tato výstava skončila a doufáme, že 20. ročník opět 

potěší srdce všech příznivců kamenné krásy. 

 

Obr. 1   Zahájení  výstavy v Klášterci nad Ohří 

Obr. 2   Křtěná kniha 

Obr. 3   Slavnostní křest knihy 

Obr. 4     (vlevo) Sádrovec pelokarbonátové konkrece DNT (délka 
5cm); (vpravo) sádrovec z jímky v katastru obce Březno u Chomutova 
(délka 18 cm)  

Obr.5   Síra z haldy dolu Alexander u Hrdlovky (délka agregátu 4mm) 
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Ing. Pavel Coufal 

DDŮLŮL  GGABRIELAABRIELA  VV  BBRANDOVĚRANDOVĚ  (1853(1853  --

  1924)1924)  
 Za temenem Krušných hor severně od Jirkova, v těsné 

blízkosti státní hranice s Německem, kde se Krušné hory 

začínají mírně svažovat k severu, se nachází malé ložisko 

nejkvalitnějšího uhlí – antracitu. Do dnešní nadmořské 

výšky ca 550 – 600 m se ložisko dostalo při třetihorním 

výzdvihu Krušných hor. Ložisko je zbytkem předpokláda-

né větší pánve prvohorního stáří.  Nemá souvislost 

s podkrušnohorskými hnědouhelnými pánvemi, ani 

s pánvemi středočeskými. Uhelné sloje a proslojky a je-

jich mocnosti mají na malé rozloze brandovského ložiska 

značnou proměnlivost, což svědčí o tom, že sedimentační 

i vegetační poměry zde byly např. ve srovnání 

s kladenskou pánví méně klidné.  

Brandovské sloje jsou uloženy v horninách svrchního 

karbonu, které jsou překryty uloženinami středního per-

mu. Vyvinuty jsou čtyři sloje. Pravidelnější vývoj 

s mocností 60 – 80 cm mají dvě střední sloje. Svrchní a 

spodní sloj nejsou vyvinuty v celé ploše ložiska. Ostatní 

karbonské sedimenty tzv. šedého souvrství jsou zastoupe-

ny šedými slepenci, pískovci a jílovci. Podloží pánve je 

tvořeno krušnohorským krystalinikem.(obr. 1) 

Uhlí bylo objeveno náhodně při těžbě železné rudy 

západně od Brandova. Roku 1851 byl zahájen vrtný prů-

zkum na uhlí, který byl v roce 1852 úspěšný. Téhož roku 

byla založena důlní společnost pro těžbu uhlí v Brandově, 

kde nadpoloviční podíl měla hraběnka Gabriela Buqoyo-

vá, resp. majitelé panství Buqoyové z Červeného Hrádku. 

Těžební práce byly zahájeny roku 1853. Důl byl pojmeno-

ván Gabriela. 

 Ražena byla „hlavní štola“ do jihozápadní části 

ložiska. Tehdejší ruční těžba nebyla vysoká. V roce 1861 

dosáhl důl roční těžby 45,6 q antracitu v ceně 2 418 ra-

kouských zlatých a pracovalo zde 13 horníků. Těžba se 

postupně mírně zvyšovala až do roku 1863, kdy hraběnka 

Buqoyová zemřela. Panství zdědila její dcera Isabela, pro-

vdaná za prince Bohumíra z Hohenlohe-Langenburgu. 

Ten padl v bitvě u Hradce Králové v roce 1866 a panství 

převzal jeho syn, rovněž Bohumír. Obrazem změn vlast-

nických vztahů k panství byly i změny vlastnictví dolu, 

což se negativně projevilo v provozu dolu. Přesto dochá-

zelo k mírnému zvýšení těžby, např. v roce 1871 se vytě-

žilo již 10 959 q. 

 Nový rozvoj přinesl dolu Gabriela rok 1893, kdy 

důl zakoupil podnikatel Johannes Schlutius. Pocházel 

ze severního Německa, kde vlastnil rytířský statek. Těžba 

začala narůstat větším tempem. V roce 1898 bylo vydoby-

to 27 000 q, roku 1899 již 39 939 q, v roce 1900 se těžba 

zvýšila na 136 397 q a v následujících letech přesáhla 

350 000 q. Hodnoty jsou v centech, tak jak je uvádí do-

stupné prameny. Nejedná se ovšem o nám známé metrické 

centy, ale o tzv. centy celní, které odpovídaly padesáti 

kilogramům. 

Nejstarší dochovaná důlní mapa dolu Gabriela, kterou 

máme k dispozici (obr. 2), je z roku 1901 a nese název 

Přehledná mapa brandovského antracitového závodu. 

Kreslena byla na transparentním plátně v měřítku 

1 : 1000. Bohužel má méně výraznou kresbu a nese stopy 

častého používání. Mapa dokládá, že k transportu vytěže-

ného uhlí na povrch byla stále používána původní těžní 

štola. Ústí štoly bylo v nadmořské výšce cca 552 m. Terén 

ve směru štoly stoupá, štola byla ražena tak říkajíc 

„do hory“. Ve vzdálenosti 400 m od ústí je štola na kótě 

547 m, terén nad ní má nadmořskou výšku 617 m, štola je 

zde tedy v hloubce 70 m. Dále na staničení 550 m je štola 

na kótě 550 m, ale v hloubce 62 m, protože terén nad što-

lou zde mírně klesá. Dále jsou zde dvě jámy, označené 

názvy „Lesní jáma“ a „Jáma Laura“. 

V mapě je vyznačena těžba v letech 1900 a 1901, kdy 

těžba probíhala převážně v I. sloji, ve II. sloji jen z malé 

části. Starší těžba, bez vyznačení roku těžby, probíhala 

zhruba stejnou měrou jak v I. tak ve II. sloji. Důlní chod-

by jsou místy vedeny ve dvou výškových úrovních. Sple-

titá situace chodeb v centrální části dolu svědčí o obtížné 

orientaci ve složitých úložních poměrech sloje. Zobrazeny 

jsou dvě hlavní geologické poruchy (poklesy). Porucha 

v I. sloji shazuje sloj pod úhlem 60° o 13 stop (pokud se 

nejedná o chybu, jinde v mapě jsou míry jen v metrech), 

porucha ve II. sloji má sklon rovněž 60°, ale výška pokle-

su činí 11 m. Zakresleny jsou i dvě dílčí poruchy. 

 Mapa výrazně zachycuje i povrchové budovy a 

jejich ochranné „rajony“. Zakresleny jsou jednak klasické 

kruhové hranice ochranných rajonů či pilířů o poloměru 

ca 60m a jednak „hranice nových ochranných rajonů“ ve 

tvaru obdélníků, jejichž strany jsou od obvodu chráněných 

objektů vzdáleny 20 – 30 m. Dva objekty, zakreslené 

Obr. 6   Duxit v prokřemenělém kmenu (délka kapky 4 mm) ■ 

Obr. 1: Kolektiv autorů: Uhelné hornictví v ČSSR, Profil Ostrava, 1985  
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s označením“Prinz Hohenlohe“, mají dva „nové ochranné 

rajony“ ve vzdálenostech ca 15 a 20 m od obvodových 

stěn, snad pro I. a II. sloj. 

 Ve čtvercích 4 x 4 cm je zakreslena vlastní souřad-

nicová síť se středem přibližně 20 m od ústí štoly. Nechy-

bí ani zákres důlních měr. Důl byl založen na důlních mí-

rách Gabriela I a II. V roce 1864 k nim byly propůjčeny 

další dvě důlní míry, důlní mapa z roku 1901 již zachycu-

je dolové pole Gabriela o šesti důlních mírách. 

Druhá mapa z roku 1903 s názvem Důlní mapa 

J.  Schlutiova dolu Gabriela v Brandově v Čechách je rov-

něž v měřítku 1 : 1 000 (obr. 3). Mapa má výraznější kres-

bu, ale je oproštěna od důležitých detailů, postrádá dokon-

ce i souřadnicovou síť, stejně jako další tři důlní mapy. 

Zachycuje zejména postup těžby v I. sloji (modrá barva) 

západním směrem. Patrná je dobývací metoda. Jedná se 

zřejmě o zátinkování či pilířování, i když poněkud odlišné 

od stejné metody v hnědouhelných slojích. Vyuhlené pro-

story jsou přitom zakládány vytěženou hlušinou. 

V severní části prostoru odtěžené I. sloje je vyznačena 

hranice zvodněného horizontu s „vyplavenou“ slojí. Hra-

nice mezi těžbou I. a II. sloje neodpovídá kresbě 

v předchozí mapě.  

Další mapa v měřítku 1 : 1 000, rovněž z roku 1903, je 

mapou větrání dolu (obr. 4). Vyznačen je směr důlních 

větrů počínaje hlavní štolou jako vtažným důlním dílem. 

Průchod větrů úsekem, těženým v září 1903, a dále průtah 

k výdušné Lesní jámě.  

Těžba dolu Gabriela se postupně zvyšovala. Ke konci 

19. století bylo vytěženo: 

 v roce 1898   27 000 q, 

 v roce 1899   39 939 q, 

 v roce 1900 136 377 q, 

v následujících letech těžba překročila hodnotu 

350 000 q. Zvyšoval se i počet horníků, v roce 1900 jich 

bylo již 92. Začátkem 20. století pro ně firma postavila 

hornickou kolonii. 

V letech 1901 – 1902 bylo postaveno parní těžní zaří-

zení a pro další geologický průzkum vrtná věž. Vytěžené 

uhlí se na povrch stále dopravovalo starou „hlavní štolou“. 

Ke změně došlo v roce 1906, kdy byla vyhloubena a ote-

vřena nová těžní jáma a příslušné provozní budovy. Do-

choval plánek nové jámy v měřítku 1 : 50 z roku 1905 

(obr. 5). Zobrazen je na něm příčný řez jámou při jejím 

ústí a dále půdorys jámy s náražím na úrovni spodní sloje. 

Jáma měla dvě těžní oddělení a jedno lezné. V náraží byly 

tři koleje, dvě pro plné vozy a jedna pro prázdné. Od nára-

ží směřovaly překopy jihozápadním a severovýchodním 

směrem. V některých pramenech se uvádí, že nová jáma 

nesla název „Glück auf“, resp. v české verzi „Zdař Bůh“. 

Plánek nové jámy ani důlní mapa to nepotvrzují. 

V roce 1905 bylo součástí dolového pole Gabriela již 

osm důlních měr. Nově bylo stanoveno dolové pole Jo-

hannes s propůjčkou šestnácti důlních měr a dvě propůjč-

ky přebytků důlních měr. To vše dokládá Mapa polohy 

důlních měr Gabriela (obr. 6) a Johannes s přebytky 

Obr. 2: SOA Litoměřice, pracoviště Most  
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v katastru obce Brandov v Krušných horách. 

Poslední mapa dolu Gabriela je z roku 1909 (obr. 7). 

Nese název Přehledná mapa k provoznímu plánu dolu 

Gabriela v Brandově, zpracována je v měřítku 1 : 1 000. 

Dokumentuje postup těžby západním směrem. Vykresleny 

jsou pouze důlní chodby ve všech čtyřech slojích včetně 

projektovaných objektů. Chodby byly raženy i pod silnicí 

a 

pod samotnou vesnicí. Plochy, na kterých probíhala těžba, 

vyznačeny nejsou. V jihozápadní části dolu je tužkou vy-

značeno ruční zakládání. Stará hlavní štola je v mapě za-

kreslena, ale není jasné, zda ještě sloužila nějakému účelu. 

Z mapy nelze zjistit systém větrání dolu, výdušná Lesní 

jáma již v mapě zakreslena není. 

Od nové těžní jámy byla vybudována visutá lanová 

Obr. 3: SOA Litoměřice, pracoviště Most  

Obr. 4: SOA Litoměřice, pracoviště Most  
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dráha. Dopravovala vytěžený antracit do úpravny uhlí, 

která byla vybudována za státní hranicí v blízkosti želez-

niční stanice v osadě Grünthal, která je součástí města 

Olbernhau. Úpravnu tvořila třídírna, uhelné prádlo a bri-

ketárna. Lanovou dráhu nenajdeme v důlních mapách, 

zakreslena je však na topografické mapě III. vojenského 

mapování (obr. 8). Zobrazena je její trasa od dolu Gabrie-

la pouze ke státní hranici s Německem respektive Saskem, 

protože situace na zmíněných topografických mapách 

na státní hranici končila. Uhlí z Brandova se prodávalo 

v Německu a některých dalších evropských zemích jako 

Olbernhauské antracitové uhlí. 

 Vysoké těžby antracitu v Brandově pokračovaly až 

do doku 1913, kdy bylo vydobyto 370 000 q. Po vypuknu-

tí 1. světové války v roce 1914 byly hranice s Německem 

uzavřeny, s čímž souviselo i přerušení telefonického spo-

jení, které bylo pro provoz lanové dráhy nezbytné. Tele-

fonní spojení bylo povoleno po delší době až po řadě 

úředních jednání. Mezitím bylo uhlí ukládáno v Brandově 

na haldách. Těžba uhlí pak pokračovala v poněkud sníže-

ném množství: 

   Obr. 5: SOA Litoměřice, pracoviště Most  

Obr.6: SOA Litoměřice, pracoviště Most  
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 rok  těžba 
 1914  318 707 q 

 1945  311 459 q 

 1916  216 254 q 

 1917  226 185 q 

 1918  143 237 q 

 1919  216 537 q 

 1920  231 124 q 

 1921  166 075 q 

 1922  159 279 q 

 1923  169 530 q 

 1924    75 567 q 

 Prudký pokles těžby v roce 1921 souvisel se zhrou-

cením německé marky, v jehož důsledku těžba přestala 

být rentabilní. Ani v dalších letech se situace v Německu 

nezlepšovala, což vedlo v roce 1924 k zastavení těžby a 

k následné demontáži vnitřního zařízení dolu i povrcho-

vých objektů. Celkem bylo z dolu Gabriela v Brandově 

vytěženo v letech 1853 – 1924 více než 7 mil. q, tj. 

350 000 t antracitu. 

 Prakticky jediným pozůstatkem po těžbě antracitu 

v Brandově zůstala halda vytěžené hlušiny při vjezdu 

do Brandova vlevo od silnice. Halda je dlouhá asi 200 m a 

dosahuje výšky maximálně asi 15 m. Porostlá je dobře 

průchodným stromovým a křovinatým náletovým poros-

tem. Uložena je na svahu, který ve směru od silnice stoupá 

a výška haldy se proto západním směrem snižuje. Na hal-

dě můžeme stále ještě nalézt kousky antracitu. Na rozdíl 

od ostravských hald ta brandovská neprohořívá, protože 

antracit má vysokou zápalnou teplotu. 

 Podle nedatovaného rozboru čerstvého vzorku 

z III. sloje měl brandovský antracit výhřevnost 7 356 kcal/

kg a obsah čisté hořlaviny 90.5 %. Tyto hodnoty ovšem 

musíme v souvislosti s celým ložiskem považovat jen za 

orientační. Publikace Uhelné hornictví v ČSSR (Ostrava 

1985) klasifikuje uhelnou surovinu z Brandova jako antra-

citické uhlí až antracit. 

 Množstvím ponechaného těžitelného antracitu 

u Brandova bylo předmětem několika prací. Jako první se 

brandovským ložiskem zabýval v roce 1925 prof. RTDr. 

Cyril Purkyně, tehdejší ředitel Státního geologického ústa-

vu ČSR. Za 2. světové války zkoumali Němci možnost 

obnovení těžby, roku 1942 však průzkum zastavili. Neú-

spěšný byl i vrtný průzkum v 50. letech dvacátého století, 

kdy tři ze čtyř projektovaných vrtů byly negativní. Čtvrtý 

byl zmetkový, opakovaný vrt byl pozitivní. K množství 

zjištěných zásob se zpráva J. Středy z roku 1958 vyjadřuje 

větou: „Na základě jednoho positivního vrtu a při nezjiště-

ných vyrubaných prostorech nelze si dovolit ani nejhrubší 

odhad.“ Celkově lze ze všech provedených průzkumných 

prací vyvodit závěr, že zásoby antracitu v brandovské 

pánvi nejsou zcela vyčerpány, nejkvalitnější část ložiska 

však je vytěžena. ■ 

Ing. Miroslav Klvaňa  

Obr. 7: SOA Litoměřice, pracoviště Most  

Obr. 8: soukromá sbírka  
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SPOLEČENSKÝ KOUTEKSPOLEČENSKÝ KOUTEKSPOLEČENSKÝ KOUTEK   
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20.7.1953 
Petr Henc 

SD, a.s. 

KKUŘECÍUŘECÍ  MASOMASO  SS  TARHOŇOUTARHOŇOU  AA  BA-BA-

ZALKOVÝMZALKOVÝM  PESTEMPESTEM    

V našem receptu použijeme pro některé neznámou 

těstovinu zv. tarhoňa., která pochází z Maďarska. Jsou to 

drobné nočky z nudlového těsta. Z mouky, vajec a soli se 

vypracuje tuhé těsto, které se pak strouhá na  půlcenti-

metrové kousky, nebo se prolamuje přes speciální síto 

na tarhoňu. Čím jsou kousíčky kulatější, tím je tarhoňa 

považována za lepší. Ty se pak suší buď na slunci a nebo 

v mírně rozpálené troubě. Uchovávají se do zásoby. Tar-

hoňa se vaří jako příloha a má více způsobů úprav. Nej-

jednodušší a hlavně dietní, je pouhé vaření do změknutí 

ve slané vodě.  Další způsob, jak připravit tarhoňu, je 

následující. Tarhoňu předem osmažíme na sádle nebo 

oleji s cibulkou, pak se ochutí červenou paprikou a uvaří 

ve slané vodě.  Jako příloha je velmi dobrá. 

 

Ingredience pro 2 osoby: 

2 kuřecí prsíčka (můžou být na kostky nakrájená), 

25 dkg těstoviny tarhoňa, 

1/4 středně velké cukety, 

parmazán na posypání, 

zelená bazalka na ozdobení. 

 

Bazalkové pesto (jednoduché na přípravu a  bude 

chutnat): 

Na bazalkové pesto budeme potřebovat: čerstvou ba-

zalku(lístky a křehké stonky)přibližně 5 plných hrstí, hrst 

mletých kešu oříšků, 5 lžic olivového panenského oleje, 

3 stroužky prolisovaného česneku, 5 lži-

ček jemně nastrouhaného čerstvého parmazánu a půlka 

kávové lžičky hrubozrnné soli. Vše rozmixujeme, dáme 

do skleničky, uzavřeme víčkem a uschováme v chladnič-

ce. Toto množství je na více použití. S množstvím nepře-

háníme. Pesto je výrazné chuti a stačí opravdu málo. 

 

Příprava: 

Kuřecí kousky osolíme a orestujeme na pánvi bez tu-

ku. Nerestujeme dlouho, ať není maso vysušené. Dáme do 

misky, přikryjeme, ať nevychladne. Na pánev nalijeme 

5 lžic vody, přidáme na proužky nakrájenou cuketu a dusí-

me pět minut. Bude křupavá. Během přípravy masa, uvaří-

me i tarhoňu. Do osolené vody dáme 25 dkg   tarhoni 

a vaříme 10 minut. Jak Italové říkají, měla by být na zkus.  

Máme uvařeno, můžeme servírovat. Kousky masa, tar-

hoňu, cuketu dáme na talíř, mírně posypeme parmazánem, 

na maso dáme lžičku pesta a ozdobíme bylinkami.  

 

Přejeme Dobrou chuť! Vaše redakční rada. 

55 

3.8.1958 
Ing. Antonín Jahn 

OKD, a.s., Karviná 
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4.9.1963 
Ing. Petr Stanislav 

Coal Services, a.s. 
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15.7.1978 
Tomáš Vávra 

SD, a.s. 

23.9.1978 
Ing. Jiří Roll 

SUBTERRA, a.s. 

26.9.1978 
Ing. Tereza Foltýnková, Ph.D. 

Ostrava 
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27.8.1973 
doc. Ing. Hana Staňková, Ph.D. 
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