
V návaznosti na Surovinovou politiku ÈR a báòskou legislativu
schválila vláda svým usnesením è. 713 ze dne 11. øíjna 2017 „Zprá-
vu o nutnosti zajištìní ekonomických zájmù státu v oblasti využití
kritických superstrategických surovin Evropské unie a nìkterých
dalších surovin“. 

Usnesení pøináší zvýšenou kontrolu státu nad využíváním kritic-
kých surovin Evropské unie a dále tantalu, zirkonia, titanu, zlata,
lithia a uranu (dále jen strategické suroviny ÈR). 

Na základì tohoto materiálu uložila vláda státnímu podniku
DIAMO ve spolupráci s Èeskou geologickou službou zajišt’ovat
ocenìní ložisek strategických surovin ÈR jako majetku státu a se-
stavit návrh dalšího postupu pøi jejich osvojování. Ke splnìní toho-
to úkolu poskytla obìma organizacím pøednostní práva ke stanovení
prùzkumných území nad jejich ložisky, a to ve veøejném zájmu.
V první øadì bude zaktualizován seznam strategických surovin ÈR
a bude sestaven plán oceòování jejich ložisek. 

Oceòování ložisek strategických surovin ÈR bude probíhat ve
dvou etapách. V první etapì budou ložiska oceòována na základì
starších výsledkù státního geologického prùzkumu. Nové technické
práce (napø. vrtné práce, úpravárenské testy apod.) budou realizová-
ny v minimálním rozsahu. Výsledkem bude seznam ložisek s pøed-
pokládaným zvláštním potenciálem pro èeskou ekonomiku a dále
návrh postupu dalšího osvojování tìchto ložisek. 

Ve druhé etapì bude probíhat geologický prùzkum, resp.
doprùzkum ložisek se zvláštním ekonomickým potenciálem. Geo-
logický prùzkum, resp. doprùzkum již pøedpokládá realizaci vyš-
ších objemù finanènì nároèných technických prací. V pøípadì po-
tvrzení zvláštního ekonomického potenciálu ložisek bude navržena
jejich otvírka, pøíprava a dobývání. Ocenìní ložisek pak probìhne

formou studií proveditelnosti. Realizace druhé etapy
oceòování ložisek, pøípadnì realizace navazujících tì-
žebních zámìrù organizacemi s majetkovou úèastí stá-
tu bude probíhat na základì samostatných usnesení
vlády. 

S ohledem na to, že státní podnik DIAMO mùže být
v budoucích letech povìøen tìžbou konkrétních ložisek
strategických surovin ÈR, je nezbytné, aby si uchoval
personální a technologické kapacity, které mu umožní
øídit pøípravu souvisejících tìžebních projektù. 

Státní podnik DIAMO bude v souladu s pøijatým
usnesením každoroènì informovat vládu o postupu
prací pøi oceòování ložisek nerostných surovin. Nej-
bližší zpráva, která bude vládì pøedložena k projedná-
ní, pøinese již v první polovinì listopadu letošního roku
analýzu možností státu podílet se na pøípadné tìžbì
a zpracování lithia na území Èeské republiky. Bìhem
pøíštího roku pak bude posouzen význam strategických
surovin v surovinové bilanci ÈR pro hospodáøství èes-
kého státu, pøípadnì bude výèet tìchto surovin aktuali-
zován. 

V neposlední øadì pak bude provedena analýza ma-
teriální, vzdìlávací a personální základny s návrhem
na její potenciální posílení tak, aby mohlo být zajištì-
no plnìní všech úkolù a èinností za úèelem posílení
úlohy státu v oblasti nakládání se strategickými suro-
vinami ÈR.

Ing. Pavel Rychtaøík
vedoucí odboru rozvojových programù, ØSP

Ve dnech 19. a 20. záøí 2017 se v mosteckém Hotelu Cascade konal
7. roèník konference Tìžba a její dopady na životní prostøedí. Akci
poøádala spoleènost Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r. o., ve spolu-
práci s Masarykovou univerzitou, Univerzitou Komenského v Brati-
slavì, Palivovým kombinátem Ústí, s. p., a státním podnikem
DIAMO. Souèástí programu byla také odborná exkurze, tematicky
zamìøená na obnovu krajiny po tìžbì hnìdého uhlí.

V prùbìhu konferenèního jednání zaznìlo celkem 16 pøednášek
a 4 posterová sdìlení, následovaná živými diskuzemi. Mezi jinými
zde byly prezentovány a diskutovány možnosti využití pøírodì blíz-
kých zpùsobù obnovy území po tìžbì, rozdíly v preferencích obyva-
tel vùèi rekultivovaným a sukcesí vzniklým porostùm v posttìžební
krajinì, otázky pùdní biologie a obnovy ekosystémù nebo také rizika
plynoucí z nestability výsypek v sousedství zatopených lomù Severo-
èeské hnìdouhelné pánve. Problematice zahlazování následkù tìžby
uranu bylo vìnováno 6 pøíspìvkù, z nichž 3 pøipravili zástupci odbo-
ru rozvojových programù ØSP DIAMO a pøedstavili v nich novou
koncepci likvidace odvalù po tìžbì uranu na ložisku Pøíbram.

Slovenští kolegové z Univerzity Komenského se ve svých pøíspìv-
cích zabývali geochemickým hodnocením kontaminace životního pro-

støedí na opuštìném Hg ložisku Merník a analýzou rizik
území po tìžbì nerostných surovin na lokalitì Slovinky.

Odborná exkurze byla v režii tìžebních spoleèností
Vršanská uhelná, a. s., a Severní energetická, a. s., které
v rámci montánní osvìty tìžební a energetické skupiny
Czech Coal Group organizují pro odbornou i širokou
laickou veøejnost tzv. Uhelné safari (http://www.uhelne-
safari.cz). Cílem je pøiblížit veøejnosti technologii tìžby
hnìdého uhlí návštìvou uhelných lomù za plného provo-
zu a prezentovat možnosti obnovy, tvorby a využití kraji-
ny po tìžbì. V rámci rekultivaèní exkurzní trasy se úèast-
níci konference seznámili s rekultivací areálu bývalého
lomu Benedikt, navštívili hipodrom Most na rekultivova-
né Velebudické výsypce, z vyhlídkové terasy shlédli èin-
ný lom Vršany a jako pøíklady hydrické rekultivace si
prohlédli vodní dílo Matylda, vzniklé zatopením po-
vrchového dolu Vrbenský, a jezero Most, vznikající na
místì pùvodního mìsta Most a lomu Ležáky.

Ing. Pavel Vostarek  
èlen programového výboru konference  
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Vuplynulém roce 2016 jsme si pøipomnìli 240
let trvání tìžby èerného uhlí v Ostravsko-kar-

vinském revíru (OKR). Tìžba zaèala v poslední
ètvrtinì 18. století na velkých panstvích v Tì-
šínském a Hluèínském Slezsku. Zaèátek tìžby uhlí
v roce 1776 pøedstavoval historický milník, od kte-
rého se zaèaly psát dìjiny uhelného dolování
v OKR. Velmi pìkný èlánek k této problematice
publikoval Ing. Jaroslav Klát na webu Klubu pøátel
hornického muzea v Ostravì (viz http://www.hor-
nicky–klub.info/2016/11/29/v–ostravsko–karvinskem
–reviru–se–uhli–tezi–240–let/). 

Tìžba uhlí zapøíèinila enormní rozvoj Ostravska
a Karvinska, ale nesla s sebou i negativní vlivy na
krajinu, napø. poddolování s dùlními škodami (èás-
teènì zahlazovanými rekultivací a projekty revitali-
zace). Pøi útlumu tìžby novì došlo ke vzniku ne-
bezpeèných výstupù dùlního metanu starými dùlní-
mi díly na povrch. Samovolný výstup metanu
z podzemí a nebezpeèí s tím spojená je možné po-
važovat za nedoøešený dùsledek tìžby èerného uhlí
na Ostravsku. 

Projekt 35/AKT 
DIAMO, státní podnik, odštìpný závod ODRA

provádí dohled nad realizací zakázky, pro niž zpra-
coval v roce 2009 projekt a požádal o zadání veøej-
né zakázky „35/AKT – Komplexní øešení proble-
matiky metanu ve vazbì na stará dùlní díla“ z pro-
støedkù na øešení revitalizace Moravskoslezského
kraje. Na základì smlouvy, uzavøené s Minister-
stvem financí na dobu plnìní v letech 2010–2019,
zajišt’uje realizaci prací dle tohoto projektu Sdruže-
ní „Velký metan“ se svými subdodavateli z øad
ostravských odborných firem, zabývajících se hor-
nickou èinností. 

Projekt pøedstavuje ucelený soubor prací, vedou-
cích k zajištìní bezpeènosti, zdraví a majetku osob
pøed plošnými samovolnými výstupy dùlních plynù
na povrch, zejména v oblastech s rozvinutou ob-
èanskou zástavbou. Základní èinností je monitoro-
vání výstupu dùlních plynù na povrch na vybra-
ných územích v Ostravsko-karvinském revíru
o celkové rozloze 4 300 hektarù, která jsou rozdì-
lena do tzv. logických územních celkù (LÚC 01 až
LÚC 75). 

Logický územní celek LÚC 05 
Jedním z tìchto území je LÚC 05 v èásti ka-

tastrálních území k. ú. Petøkovice a k. ú. Koblov.
LÚC 05 je naplnìn staøinami prakticky celého
defilé slojí petøkovického souvrství. Nejstarší
rozfárávka slojí byla vedena øadou smìrných štol
do jižního úboèí kopce Landek, doplnìných øa-
dou šachtic, ražených po strmých úklonech slojí
nebo svisle. Štolová etapa exploatace pokraèova-
la ražbou dìdièné štoly Kleinpeter. Dobývání z ní
bylo postupnì doplòováno hloubením jam pro
postup hornické èinnosti do vìtších hloubek. Na
povrchu pøedmìtného území je zástavba jižní
èásti obce Petøkovice u Ostravy a hlavnì národní
pøírodní památka, karbonský vrch Landek. Dùl
Anselm, založený v roce 1835 na úpatí vrchu
Landek, byl prvním hlubinným dolem provozo-
vaným v OKR. Situaci bývalých štol a dùlních
jam na Landeku ukazuje mapka z výše citované-
ho èlánku Ing. Kláta. 

Podle Mapy kategorizace území OKR (viz vý-
sek okolí vrchu Landek), z pohledu potencionální-
ho ohrožení výstupy metanu vlivem geologické
stavby území a dobývacích prací na povrch, se

LÚC 05 nachází pøevážnì na území nebezpeèném
a ohroženém výstupy dùlních plynù na povrch
a èásteènì na území s možnými nahodilými výstu-
py dùlních plynù na povrch. Pokryvné útvary ne-
jsou v ploše LÚC vyvinuty souvisle. V kopci Lan-
dek vystupuje karbonské pohoøí na nìkolika mís-
tech až k povrchu a tvoøí tak karbonská okna, ze-
jména pøi jižním a jihozápadním svahu podél øeky
Odry až do Koblova. 

V prostorách bývalého dolu Anselm na úpatí vr-
chu Landek se dnes rozkládá areál „Landek Park“
s hornickým muzeem. Jedná se o unikátní komplex
staveb, které jsou prohlášeny za kulturní památky.
Návštìvníci mohou sfárat a podívat se na expozice
jednotlivých pracovišt’ tìžby uhlí v podzemní štole.
Souèástí je také pozoruhodná výstava vìnovaná
báòskému záchranáøství. Landek Park nabízí vše-
stranné využití od sportovních, firemních a spole-
èenských akcí až po procházky po nauèných stez-
kách pøírodní rezervace NPP Landek. Protimetano-
vá opatøení pro zajištìní bezpeènosti byla realizo-
vána v projektu 35/AKT v rámci LÚC 05 i v tomto
areálu. 

Protimetanová 
opatøení

Základní mìøení kon-
centrace metanu a sou-
èasnì i oxidu uhlièitého
v pùdním vzduchu
a ovzduší metodou at-
mogeochemie na ploše
LÚC 05 bylo realizová-
no v období od 2. 8.
2012 do 7. 12. 2012.
Maximální koncentra-
ce metanu byla zmì-
øena dne 14. 9. 2012
ve výši 4,75 % CH4.
Na základì výsledkù
tohoto mìøení byly
v projektu 35/AKT
prostøednictvím Tech-
nického upøesnìní
è. 37/LÚC 05 navrže-
ny a schváleny aktivní
prvky protimetano-
vých bezpeènostních

opatøení, vázaných na plochu LÚC 05, spoèívající
v realizaci odplyòovacích vrtù VM-OV è. 120, 
VM-OV è. 121, VM-OV è. 122 a VM-OV è. 123. Si-
tuování jednotlivých odplyòova-
cích vrtù bylo urèeno na základì
vyhodnocení základního me-
tanscreeningu a geologické analý-
zy oblastí se zvýšenými koncentra-
cemi CH4 v pùdním vzduchu. 

Soubìžnì probìhla pøíprava
a realizace zajištìní dìdièné što-
ly Kleinpeter. Štola je situována
na západním úboèí vrchu Landek s ústím štoly
v zahradì rodinného domu. Celková délka štoly je
cca 660 m. Hornická èinnost statického zajištìní
štoly byla provedena v øíjnu 2013, na základì Roz-
hodnutí Obvodního báòského úøadu pro území
krajù Moravskoslezského a Olomouckého, è. j.
SBS/19167/ 2013/OBÚ–05/9/510/lng.Ka ze dne
15. 8. 2013, zaplavením volných prostor
a rozvolnìného nadloží štoly mezi vytvoøenou
tìsnící zátkou a ústím štoly cemento-popílkovou
základkovou smìsí, plynové zajištìní bylo prove-

deno realizací jed-
noho odplyòova-
cího vrtu do ovì-
øených volných
prostor štoly
(odplyòovací vrt
VM-OV Kleinpe-
ter). 

Hlavním cílem
realizace odplyòo-
vacích vrtù je odvá-
dìní smìsí dùlních
plynù z rozvolnì-
ného karbonského
souvrství nad vydo-
bytými uhelnými
slojemi, potvrze-
né atmogeochemic-
kým mìøením (me-
tanscreeningem), tj.

na lokalitách s ovìøenými výstupy dùlních plynù do
pùdního vzduchu a ovzduší nad povrchem terénu.
Tìmito opatøeními lze omezit, resp. úplnì zamezit
migraci samovolných výstupù smìsí dùlních plynù
na povrch chránìného území, resp. do stavebních
objektù. 

Odplyòovací vrty VM-OV è. 120 až VM-OV
è. 123 byly realizovány v roce 2014 v souladu
s Rozhodnutím OBÚ è. j. SBS/08590/2014/
OBÚ–05/6/511/Ing.Ny ze dne 29. 4. 2014. 

První kontrolní metanscreening (1. KMS), tj.
kontrolní mìøení koncentrací CH4 a CO2 v pùdním
vzduchu a ovzduší v LÚC 05, probìhl v období od
14. 10. 2014 do 31. 1. 2015. Mìøení v LÚC 05 pro-
kázalo úèinnost provedených opatøení v areálu
Landek Parku, ale souèasnì byly vyhodnoceny èty-
øi bodové výstupy metanu, maximální koncentrace
metanu byla zmìøena dne 14. 11. 2014 ve výši
1,34 % CH4 v zastavìném území v mìstském ob-
vodu Ostrava-Petøkovice. 

Prostøednictvím Technického upøesnìní
è. 71/LÚC 05 byl navržen a schválen doplòující
aktivní prvek protimetanových opatøení váza-
ných na výstup metanu LÚC 05, spoèívající
v realizaci odplyòovacího vrtu VM-OV è. 184.
Situování doplòujícího odplyòovacího vrtu 
VM-OV è. 184 bylo urèeno na základì vyhodno-
cení 1. KMS a geologické analýzy oblasti. Vrt
byl realizován v lednu 2017 v souladu s Rozhod-
nutím OBÚ è. j. SBS 32998/2016/OBÚ–05/6 ze
dne 25. 11. 2016.

Druhý kontrolní metanscreening (2. KMS)
v LÚC 05 po realizaci doplòujícího aktivního bez-
peènostního protimetanového opatøení, tj. odply-
òovacího vrtu VM-OV è. 184, byl proveden v ob-
dobí od 20. 3. 2017 do 25. 4. 2017. Z výsledkù
2. KMS v LÚC 05 je patrné, že nebyly zjištìny
koncentrace metanu vyšší než 5 000 ppm (0,5 %)
CH4. Tato skuteènost potvrzuje, že dosud provede-
ná protimetanová bezpeènostní opatøení na ploše
prokázaných výstupù metanu pøi základním me-
tanscreeningu a pøi 1. KMS byla dostateènì úèinná
a LÚC 05 splòuje parametry pro území ovìøené
bez nebezpeèí nekontrolovatelných výstupù meta-
nu na povrch. 

Závìr 

Na pøíkladu jednoho z územních celkù, dotèe-
ných bývalou hornickou èinností na území statu-
tárního mìsta Ostravy, jsme si ukázali postup, kte-
rým jsou v rámci dlouhodobého projektu 35/AKT
øešena protimetanová opatøení v ohrožených oblas-
tech OKR. Ke dni zpracování tohoto pøíspìvku
v øíjnu 2017 byla ukonèena bezpeènostní protimeta-
nová opatøení v celkem 37 LÚC. DIAMO, státní
podnik, odštìpný závod ODRA tak pøispívá k zajiš-
tìní rozvoje regionu, k dosažení cíle snížit ohrožení
obyvatel a zajistit pro vlastníky lepší využitelnost
pozemkù, dotèených bývalou hornickou èinností. 

Ing. Alena Orlíková, Ph.D. 
technik bezpeènosti hornické krajiny 

o. z. ODRA

Parametry odplyòovacích vrtù v LÚC 05
oznaèení vrtu délka [m] souøadnice x souøadnice y
VM-OV è. 120 52,5 1 097 783,05 471 628,38
VM-OV è. 121 88 1 097 501,17 471 395,93
VM-OV è. 122 105 1 097 345,86 471 065,07
VM-OV è. 123 101,5 1 097 912,80 471 494,27
VM-OV è. 184 60 1 097 437,70 471 796,43

Mapa kategorizace území OKR 
-  výsek okolí vrchu Landek

STRANA 2

Je jím 22. listopad., kdy bylo v roce 1962 karo-
tážní skupinou z Ostrova nad Ohøí, vedenou Jind-
øichem Klazarem, nalezeno uranové zrudnìní ve
vrtu HJ-1 v Hamru na Jezeøe. Vrtal ho GP Praha
na silné magnetické anomálii zjištìné letecky. Jde
tedy o 55. výroèí. V publikaci 50 let UD Hamr
mìøení detailnì popisuje Ing. Petr Køest’an. Trva-
lo 7 hodin, prakticky celou smìnu. 

Karotážní skupina byla na závodì Geologický
prùzkum JD v Ostrovì nad Ohøí souèástí geofy-
zikálního oddìlení, jehož jsem byl vedoucím. 

Co tomu pøedcházelo? Já, po ukonèení studia
užité geofyziky v Praze, jsem v roce 1958 nastou-
pil do Ostrova nad Ohøí k uvedené, tehdy ještì sa-
mostatnì pùsobící revizní karotáži, která promì-
øovala tzv. cizí vrty. Existoval totiž pøíkaz è. 15
pøedsedy Èeského geologického úøadu o nutnosti
tyto vrty promìøovat na výskyt uranového
zrudnìní. Vrtné organizace mìly uloženo vychá-
zet nám vstøíc a hlásit ukonèení vrtù. Na to však
nebylo vždy spolehnutí a informace si musel zjiš-
t’ovat samotný vedoucí Klazar. Žádoucí bylo mì-
øit po skonèení vrtání. Na tuto chvíli se mnohdy
muselo èekat i hodiny. 

Jako karotážní pøístroj byl používán ruský ra-
diometr KRT. Byl pravidelnì cejchován radio-
vým standardem. Podle cejchovací køivky se
mìøení pøevádìlo na smluvní jednotky pro dáv-
kový pøíkon záøení gama, tedy na µR/h (symbo-

licky oznaèovány jako gama). Pak už byl jedno-
duchý postup pro pøevod na ekvivalentní obsah
uranu. 

Nejèastìjší výmìna informací o vrtech probíha-
la s Ústøedním ústavem geologickým, od nìhož
jsme požadovali seznamy vrtù a jemuž jsme pøe-
dávali výsledky v podobì grafu s hodnotami
v µR/h. V pøípadì anomálií museli s nimi zachá-
zet jako s utajovanými skuteènostmi. 

Práce u karotážní skupiny mì uvedla do odbor-
ného života. Poznal jsem geologické pomìry rùz-
ných lokalit, jako Cínovec, Zlaté hory, Lamperti-
ce na Trutnovsku. Sám jsem nìkteré vrty mìøil
a poznal tak radost z výsledkù. Zažil jsem i mimo-
øádné úkoly, jako mìøení svislých vrtù v šachtì –
souprava se musela vyndat z auta a pøemístit klecí
dolù. Takový pøípad byl na Lešeticích v Pøíbrami
nebo na Barboøe v Horním Slavkovì. 

Jindøich Klazar objevil ve stejném roce jako
Hamr i anomální radioaktivitu ve vrtu Dolní
Heømánky. Okolí vrtu bylo intenzivnì provrtáno,
ale prùmyslové zrudnìní zjištìno nebylo. 

Zrudnìní zjištìné ve vrtu HJ-1 významnì ovliv-
nilo rozvoj regionu. V Hamru vznikl nový závod
pro prùzkum severoèeské køídy. Z Ostrova sem
pøešli „vrtáci“, geologové a geofyzici, øídící a dal-
ší pracovníci. Pøišli lidé i odjinud. Pøešel jsem
sem i já a Jindra Klazar. Finanèní ocenìní za ob-
jev uranového zrudnìní v Hamru nedostal. Když

se projektovala šachta è. 3 v Hamru, uvažovalo se
o názvu Jindøich.

I následující léta po odvrtu vrt HJ-1 provokoval.
V novinách DIAMO z února 2004 uveøejnil Otto
Hejnic informaci „Legendární vrt HJ-1 byl nale-
zen“. Stalo se tak 9. ledna. Autor mimo jiné uvádí:
„Kdo si prolistoval Rudné a uranové hornictví
v Èeské republice, mohl být pøekvapen, že je zde
uvádìno pøes 100
nalezišt’ uranových
rud, ale podle mínì-
ní vìtšiny tehdejších
odborníkù byla èes-
ká køídová pánev
oblastí, kde se uran
v tìžitelném množ-
ství vyskytovat ne-
mìl. 

Vrt HJ-1 tuto teo-
rii zvrátil. Nachází
se pod hradem Dì-
vínem, na levé stra-
nì cesty na starou
Lužici, kde se již
v roce 1964 zaèala
hloubit první ha-
merská jáma. Vzhle-
dem k složitým hyd-
rogeologickým pod-
mínkám se však hlu-
bináøi dostali pouze
do hloubky 95 m.

Další postup jim znemožnil velký pøítok vody do
jámy, který se nepovedlo eliminovat ani vrtáním
èerpacích vrtù kolem hloubené jámy, pøi nìmž se
zde vystøídaly prakticky všechny vrtné firmy
(napø. Vodní zdroje Praha, Naftové doly Hodonín
nebo GP Ostrava). První skuteènou šachtou se tak
stala až jáma 1 na Hamru-Sever.“ 

Mgr. Stanislav Stára

Vrch Landek v projektu 35/AKT 

Vrty VM-OV è. 120–123, 184

Historické foto vrtu HJ-1

Další výročí uranu 



V pátek 13. øíjna se na høišti TJ Letná
v Mimoni odehrál tradièní podzimní tur-
naj v malé kopané. 

Za krásného poèasí, pod Ralskem,
které zaèíná nádhernì zbarvovat pod-
zim, se tentokráte sešlo pìt družstev.
Pøesto, že byl pátek, se na Letné sešel
i nebývalý poèet divákù, který atmosfé-
ru turnaje krásnì doplnil. Nìkteré hlasi-
té poznámky z hledištì byly vážnì veli-
ce vtipné. 

Turnaj zahájila družstva NDS–ML
a SVRT (obhájci trofeje 2016). Velice
opatrný fotbal, soustøedìný na zajištì-
nou obranu, skonèil nerozhodnì 1:1.
V druhém utkání nastoupila družstva
Odparky proti Vokurkám. Odparka je
v podstatì nováèkem v turnaji. Markovi
Šámalovi se podaøilo složit velice pove-
dené a silné družstvo, které již pøed tur-
najem neskrývalo své vysoké ambice.
Mùj èerný kùò, družstvo Vokurek, ne-
nastoupilo ve svém nejsilnìjším složení
a bylo to znát. Vokurky podlehly

Odparce 0:3. Tøetí zápas Tornádo CHÚ
versus NDS–ML. Tento zápas byl skvì-
lou a vyrovnanou podívanou. Krásný
útoèný fotbal se spoustou šancí na obou
stranách a tìsným výsledkem 3:4. Další
utkání na dnešním turnaji: SVRT –
Odparka. Loòští vítìzové SVRT hrají
úèelný fotbal ze zajištìnou obranou
a nováèek z Odparky, laèný po vítìzství,
se snaží vstøelit branku. SVRT nakonec
využívá nepozornosti útoèící Odparky
a z rychlého výpadu dává branku, která
je pøi závìreèném hvizdu rozhodující,
a zápas konèí 1:0. 

Vokurky proti Tornádu CHÚ. Taktic-
ky špatnì hrající Vokurky, po hrubých
chybách v obranì a kostrbatém útoku,
prohrávají 0:3. Odparka : NDS–ML. Ta-
dy je na co koukat. Zase je tu fotbalo-
vost, spousta šancí a gólù. Nováèek
z Odparky mìl více štìstí a zvítìzil nad

NDS–ML 4:3. V této èásti turnaje se už
zaèíná taktizovat. Celky poèítají své bo-
dy a skóre tak, aby dosáhly na medaile,
pokud je pro nì Putovní pohár již ztra-
cen. 

Zápas Vokurek proti SVRT byl spíše
nudný. Celý turnaj hrající takticky
SVRT vstøelilo dvì branky a výsledek
už si nenechalo vzít 0:2. 

Tornádo CHÚ proti Odparce. Zde se
asi zrodil vítìz turnaje. Tak rychlý ná-
stup Odparky neèekal asi nikdo. Ve-
lezkušený celek Tornáda byl natolik za-
skoèen, že úplnì rezignoval. Útoèný
tlak Odparky vyústil v šest branek a na
koneèný výsledek 0:6 by si tìžko nìkdo
vsadil! NDS–ML versus Vokurky. Ma-
ximální nasazení ze strany Vokurek
udìlalo ze zápasu zajímavé drama. Bylo
jasné, že Vokurky zùstanou poslední.

Snaha útoènì se prosadit a koneènì
vstøelit na turnaji gól udìlala z outsidera
velice tìžkého soupeøe i pro tak zkušené
družstvo, jakým NDS–ML bezesporu je.
NDS potøebuje tøíbodový zisk, aby se
dostalo na bednu, ale Vokurky jsou tìž-
ce proti. Koneènì dávají Vokurky bran-
ku a není jediná. Tøetí branku za celek
Vokurek dává, svìte, div se, Martin Vá-

lek. Pøestávám se ovládat a øvu: „Vo-
kurky, do toho!!!“ NDS–ML srovnává
na 3:3 a hra pokraèuje. Vokurky koneè-
nì hrají fotbal! Lukáš Kožár dává za
Vokurky ètvrtou branku, která však není
uznána, pro pøedchozí faul. Moc škoda,
ale z mého pohledu to faul byl. Šest vte-
øin pøed koncem zápasu padne branka
do sítì Vokurek. NDS–ML tak doslova
vydøelo na Vokurkách potøebné tøi body
a vyhrálo 4:3! 

Na poslední zápas turnaje jsem byl
opravdu zvìdav. Nastupují obhájci
z minulého roèníku, kteøí letos ještì ne-
prohráli. Tøíbodový zisk by družstvu
SVRT zajistil obhajobu. Jiný výsledek
než vítìzství je druhé místo. Tornádo
CHÚ naopak konèí ètvrté bez ohledu na
výsledek. 

Poslední zápas letošního turnaje za-
èal. Ano, ano, bude to fotbal. Tornádo
CHÚ hraje o èest a zápas nevypustí, jak
by nìkdo èekal. Hraje se soustøedìnì na
obou stranách a dostat se blíže k brance
na jedné i druhé stranì je velice tìžké.
Snad i proto, zhruba v pùli utkání, nasa-
dil Jakub Šmíd z Tornáda ke støele
z velké dálky. Rána to byla tak povede-
ná, že otøela bøevno a vymetla šibenici
v brance Petra Kusého – 0:1. Poté
SVRT zvýšilo úsilí a dostávalo Tornádo
CHÚ pod tlak, ze kterého zazvonila tøi-
krát tyèka branky Tornáda. Na výsledku
to již nic nezmìnilo. SVRT poprvé v le-
tošním turnaji prohrálo 0:1. Tornádo
CHÚ bylo nakonec jediným celkem,
který dokázal porazit loòské vítìze,
a zároveò tím pomohlo nováèkùm
z Odparky k získání Putovního poháru. 

Putovní pohár do pøíštího turnaje
a zlaté medaile si pro letošní rok odnáší
Odparka (SLKR). Druhé místo a støíbr-
né medaile patøí SVRT, která na skóre
porazila tøetí v poøadí, tedy bronzové
NDS–ML. 

Na závìr mi dovolte pogratulovat ví-
tìzùm a podìkovat všem aktérùm vèet-
nì obecenstva. Høištì na TJ Letná Mi-
moò považuji již za nebezpeèné! Vzhle-
dem ke spoustì nezavinìných pádù, kte-
ré jsem vidìl, bych doporuèoval zmìnu.
Tøeba Noviny pod Ralskem. Jsem
opravdu rád, že se nikomu nic vážného
nestalo. Pravda, terén byl stejný pro
všechny, ale proè zbyteènì riskovat.
Kvalitní høištì = lepší fotbal!

Vilda Válek

V modrém Petr Prokop (Tornádo) 
brání útoèné snaze Martina Valeše a Petra Jeníèka è. 11 (oba Vokurky)

Již staletý pergamen „vydaný na Ho-
rách Kutných v den Lucie v mìsíci octo-
bru L. P. 1383“ ukazuje, že slavnosti
pøijetí do cechu hornického mají v na-
šich zemích starou èeskou tradici. Akt
tohoto pøijímání se nazývá „skok pøes
kùži“. Samotný slavný skok pøes kùži
zahajují „fuksové“ (mladí adepti, kteøí
chtìjí být pøijati do cechu hornického)
hledáním slavného a vysokého nadlišá-
ka v nìkolika „lišèích norách“ (hospùd-
kách), kde se „posiluje chutnou mastí“
(popíjí pivo). Jestliže ho fuksové koneè-
nì naleznou, uprosí a pøemluví jej, aby
je pøivedl na sešlost „semestrù“ (horní-

ci, kteøí mladým fuksùm pøedávají své
znalosti a zkušenosti) a hostù ze všech
revírù. Sešlost („sesse“) je øízena tzv.
slavným, vysokým a neomylným prezi-
diem (SVNP), což je starý a zasloužilý
„semestr“, požívající všeobecné vážnos-
ti v celé obci hornické. Celá slavnost má
svùj øád a pravidla…

Ptáme se, kde vlastnì našel dnešní
„skok pøes kùži“ svou podobu? Musíme
jít trochu zpátky, proti èasu. Pøesnì v ro-
ce 1849 se dostává první báòské uèilištì
svìta, založené v roce 1716 v Jáchymo-
vì, po dlouhém putování pøes Prahu
a Banskou Štiavnici až do Pøíbrami, kde

se na dobu témìø sta let pevnì usazuje,
až pøechází v roce 1945 do Ostravy.
A právì v pøíbramské éøe života tehdejší
Báòské akademie, pozdìji Vysoké školy
báòské, hrály významnou roli staré hor-
nické tradice, z nichž mnohé byly dobou
pøekonány a zapomenuty, avšak „skok
pøes kùži“ se dochoval dodnes. 

Letošní 128. skok pøes kùži hostilo
hornické mìsto Most, pøièemž generál-
ním partnerem akce byla Vršanská uhel-
ná, a. s., a Severní energetická, a. s.,
(èlenové skupiny Czech Coal Group).
Skok jako obvykle zaèínal prùvodem
mìstem, kdy mladí fuksové hledali

nadlišáka za hudebního doprovodu hor-
nické „smeèky“ (kapely). Slavnostní ve-
èer patøil již samotnému obøadu skoku
pøes kùži, kdy jsou mladí fuksové pøijí-
máni do cechu hornického. Mostecký
sál byl naplnìn do posledního místa, se-
šli se zde zástupci hornických organiza-
cí, státní báòské správy, samosprávy,
vysokého školství a pøíznivci hornictví.
Obvod sálu byl ozdoben kùžemi z nì-
kterých slavných skokù. Mezi nimi ne-
chybìla ani kùže s nápisem „94. skok
pøes kùži – UD Hamr – 1983“. Mnozí
z nás tento skok zažili, konal se tehdy
v kulturním domì v Mimoni. Celý
letošní skok øídilo slavné, vysoké a ne-
omylné prezidium v podání prof. Pavla
Prokopa, CSc., z VŠB-TU Ostrava

a nutno øíci, že øízení bylo skvìlé. Hosté
se bavili až do ukonèení této velkolepé
hornické akce. Podìkování patøí zejmé-
na sponzorùm a poøadatelùm, bez nichž
by tato akce nebyla možná. 

A co si pøát na závìr? Snad jen to,
aby tato stará èeská hornická tradice,
která má svùj pùvod v dekretu krále
Václava IV. z roku 1383 a v letošním
roce se konala již po sto dvacáté osmé,
byla vždy dobrou zábavou i význam-
ným spoleèenským aktem v celé další
budoucnosti èeského hornictví! 

Za DIAMO, s. p.
Ing. Eduard Horèík 

a Ing. Václav Dorazil, Ph.D. 
Foto: Ing. Hana Martiníková, Ph.D.

VŠB-TU Ostrava

128. skok přes kůži v Mostě 

STRANA 3

Turnaj v malé kopané na o. z. TÚU 

Slavnostní zahájení

Prof. Pavel Prokop, CSc.,
jako SVNP

Dobíhající Jakub Kovalev (Odparka) 
pøihlížel, jak Michal Guba (SVRT) pálí
na branku, ale Martin Kovalev (Odparka) byl pozorný

Pavel Hurdes (Tornádo) v souboji s Tomášem
Janeèkem, pøihlíží Štefan Varga (oba NDS-ML)

Družstvo Odparky, dole zleva: Milan Tíma, Marek Šámal, Martin Kovalev,
stojící zleva: Martin Zendel, Jakub Kovalev, Pavel Slejška, David Versbach,
na fotce chybí ještì Karel Knejzlík a Adam Dostál

Ceremoniál skoku pøes kùži



Když nám kamarád Drobek z Mì-
dìnce nabídl možnost sfárat na dole
Svornost v Jáchymovì, ani na vteøinu
jsme nezaváhali. V pátek 29. záøí brzy
ráno vyjela ze Stráže a z Èeské Lípy dvì
auta bývalých hamerských horníkù.
Pøesnì v 9 hodin nás pøivítal závodní do-
lu Jiøí Pihera. V lampovnì jsme se od nì-
ho dozvìdìli nìkolik zajímavých údajù
o historii dolu. Støíbrný dùl Svornost po-
chází z roku 1518, v provozu je od roku
1530 a je tedy nejstarším pracujícím do-
lem ve støední Evropì. Nyní je v provo-
zu jako lázeòské zaøízení pro místní ra-
donové láznì. Když se roku 1518 hlou-
bil, nesl jméno Konstantin. Jméno Svor-
nost získal roku 1530 na památku ukon-
èení sporù mezi místními tìžaøi. Spory
byly èasto krvavé i s obìt’mi na životì.
Ke smíru pøispìla králova výhružka ode-
bráním horního práva! V roce 1864 na-
razili horníci v hloubce 530 metrù na
pramen s vysokým obsahem radonu. Ten
byl pozdìji pojmenován po Marii Curie-
Sklodowské, která ze zdejších hornin
izolovala radioaktivní radium. Tato nosi-
telka Nobelovy ceny na Svornosti v té
dobì dokonce nìkolikrát sfárala. To byl
již poèátek uranového hornictví. Zprvu

se uran využíval ve skláøství, pozdìji pro
výrobu jaderných zbraní a koneènì je
využíván v energetice. Nejsmutnìjší ob-
dobí Svornosti nastalo po roce 1949, kdy
tu byl zøízen neblaze proslulý komunis-
tický koncentraèní tábor. Na tuto dobu
zavzpomínal i náš èestný èlen pan Šír,
který v Jáchymovì prožil nìkolik kru-
tých let! Dnešní využití a provoz dolu je
zcela jiný. Dùl dodává radonovou vodu
do zdejších lázní. Zajímavou informací
pro nás bylo, že zde fáral pøi pokusu
o likvidaci havarovaného vrtu známý at-
let Emil Zátopek. Poté, co veøejnì od-
soudil vstup sovìtských vojsk do Èesko-
slovenska v roce 1968, byl vyhozen z ar-
mády a pracoval jako vrtaè. Když jsme
se patøiènì vystrojili, nasadili pøilby
a rozsvítili lampy, vcházíme do tìžní
klece. A je tu ten okamžik, na který se už
20 let tìším. Slyším signál „jízda muž-
stva“ a my se propadli do tmy! 

Hlavou mi letí film z mého pùsobení na
šachtì è. 3 v Hamru. Sedím ze strany na
„geháèku“, motor øve a já páku výklopu
lehce vyklápím a zaklápím. Stroj se po
centimetrech zarývá do foroty. Koneènì
pøitáhnu páku a na lžíci se kupí balík
horniny. Lehounké drcnutí klece – stojím

u páèek vrtací soupravy KVV a sleduji,
jak mizí bor v èelbì. To je doprovázeno
zvukem, který z výrazného rachotu po-
stupnì pøechází ve slábnoucí dunivou
vibraci. Cítím lehký náraz klece o prù-
vodnice. Já stojím u páèek svorníkovací
soupravy KSV. Lafeta je opøena o strop
komory a právì vyjíždí bor z vývrtu. Když
zcela vyjede, otoèím lafetu o 180 stupòù.
Do díry opatrnì vsunu svorník, aby ho
pneumatické kladivo zatlouklo. Další
t’uknutí – stojím na pracovní plošinì
PP–10 s Mírou Hájkem. Pøes hlavu táh-
neme pletivo. Za opaskem kleštì, nìkolik
destièek a v kapse matky. Destièky
pøišroubujeme pøes pletivo ke svorníkùm.
Ještì rychle natáhnout flexibilní lutnu
a mùžeme ládovat. Lehký odraz klece –
stojím pøed èelbou s navrtanou canadou
(druh zálomu používaný na Hamersku)
a kolem mì kamarádi Bendys, Lišák,
Hrášek, Míra Hájek, Žížala, Honzík
Bebzù, Kadleèák, Krákora, Joža Raèek
a Vašek Rybáø. Všichni chvatnì ládujeme
støelivo do vývrtù. Ještì jedno t’uknutí
klece – stojím na pøekopu, je slyšet svišti-
vý zvuk, jak toèím klièkou roznìtnice. Vo-
lám: „Pálíme“, nato zmáèknu tlaèítko
PAL. Ozve se dunivá rána a z komory se
vyvalí èerný oblak spalin. 

V tom se klec zhoupne a do oèí nám
zazáøí svìtlo, jsme na místì! Jirka Pi-
her otevøe dvíøka klece a my stojíme
500 metrù pod zemí na 12. patøe dolu
Svornost. Pøejdeme pøes pumpárnu do
plnì automatizovaného velínu, kde

jsou kromì pøístrojù ovládajících chod
dolu taktéž pøístroje Akademie vìd ÈR,
které zaznamenávají seismické pohyby
v zemské kùøe. Koneènì vyrážíme na
1 500 metrù dlouhý prohlídkový okruh.
Míjíme støedovìké dobývky se stopami
želízka a mlátku. Dál pokraèujeme
chodbami s kovovou výztuží. Jiøí nám
ukázal všechny vrty, ze kterých je od-
èerpávána léèivá voda. Ochutnali jsme
i teplou vodu z Bìhounkova pramene.
Postupnì jsme navštívili všechny zdej-
ší prameny. Jsou to: Curie, Bìhounek,
C1 a pramen Agricola. Po tøech hodi-
nách vycházíme plni dojmù z provozní
budovy dolu Svornost. Trošku nás mr-
zí, že jsme nestihli zajít do staøin hori-
zontu Daniel z poèátku 16. století, kde
na patøe Barbora je 800 metrù od jámy
nádherný vodopád. Sem Jáchymovští
pustí jen horníky. Máme se alespoò na
co tìšit. Jirka nám slíbil, že nás k vodo-
pádu nìkdy zavede. Dìkujeme za úžas-
né pocity na Svornosti a jednou se vrá-
tíme!

Zdaø Bùh! 
Za Hornicko-historický 

spolek pod Ralskem 
Miroslav Janošek

Fárání na Svornosti 

Hornický spolek Støíbro 28. øíjna 2017
pøedstavil v prostorách Mìstského mu-
zea ve Støíbøe pozvaným hornickým ka-
marádùm z Èech, Slovenska, Polska
a Nìmecka kolekci peèetí a razítek hor-
nických cechù, úøadù a organizací od
17. století po dnešek, pøi oslavì 15. vý-
roèí vzniku spolku ve Støíbøe. Pro zájem-
ce je od 1. listopadu 2017 volnì pøístup-
ná k nahlédnutí. Touto tematikou se již
dlouhodobì zaobírá èlen spolku Karel
Neuberger, který odbornou výstavu pøi-
pravil.  

Život cechù a sdružování jednotlivých
øemeslníkù do spoleèenstev zapoèal ve
14. století (Kutná Hora) jako ochrana
proti konkurenci z jiných mìst, uplatnì-

ní se na trhu a jako ochrana svých práv.
Cechy velmi výraznì ovlivòovaly život
ve mìstech a mìsteèkách, kde byla do
výrobního procesu zapojena vìtšina
obyvatel, a tento stav se udržel až do
19. století, kdy nastoupila prùmyslová
revoluce. Každé spoleèenství potøebo-
valo ke svému bytí urèitý øád a pravidla,
která se zaèala uplatòovat nejdøíve
v Praze a dále se šíøila po celé zemi.
Vedle cechmistrù a mistrù mìl každý

cech i tovaryše. Nedodržování ce-
chovních artikulí se velmi tvrdì trestalo
pokutou do cechovní pokladny, ale i ji-
ným trestem (Kutná Hora), tìlesným.
Peèet’ je znak nebo nápis otištìný tvr-
dým peèetidlem v nìjaké plastické hmo-

tì èi barvì, která je schopná uchovávat
toto znamení. Na peèeti se uplatòuje ja-
ko symbol výrobní nástroj (želízko
a mlátek), polepšením cechu se rozšiøuje
o symbol postavy horníka nebo o sym-
bol horního mìsta nebo letopoètem, kdy
peèet’ vznikla, anebo byl ustanoven
cech. Celé nápisové peèetì se uplatòují
až od zaèátku 19. století, kdy jsou na
deskách typáøù vyryta jména, mono-
gram cechmistrù nebo cechu a letopoèet
vzniku cechu. K peèetìní se nejèastìji
používal peèetní vosk. Peèet’ pak jedno-
znaènì urèovala konkrétní osobu, která
vtiskla toto znamení. Peèet’ dosvìdèova-
la vlastnictví toho, kdo peèetil. Byla
prostøedkem kontroly. Peèet’ byla záru-
kou neporušenosti dopisu nebo nìjaké-
ho pøedmìtu. Od 13. století se peèetì
staly kritériem pravosti listin. Nejprve
byly zavádìny v královských kancelá-
øích a církevních institucích. Pozdìji pe-
èetì používala šlechta a mìsta. Rychtáøi
a konšelé zaèali používat peèetì na kon-
ci 18. století. V prùbìhu 17. století se
peèetìní stalo bìžným administrativním
úkonem. Posléze se již používala peèet’
jen spolu s podpisem. Peèet’ èi razítko
samo o sobì již listinu nelegalizovaly. 

Razítka se zaèala používat až po roce

1850. Zpoèátku byla kovová, od konce
19. století se zaèala používat gumová
razítka. Tvarem a obsahem se razítka
shodují s peèetìmi. Právní sílu mají ku-
latá razítka. Nìkde se však používají
osobní peèeti dodnes. 

Hornický spolek Støíbro vám pøedklá-
dá ke zhlédnutí peèeti a razítka od
18. století až do 60. let 20. století. Jedná
se hlavnì o peèetì a razítka støíbrských
tìžaøstev a státní báòské správy (Horní
úøad, Horní hejtmanství, Horní komisa-
riát, Revírní báòský úøad, Báòské hejt-
manství, Ministerstvo) v rùzných ver-
zích. Pevnì vìøím, že vás tato tematika
zaujme. Již vyšlo nìkolik publikací,

které se tematicky zabývají úøednickými
a øemeslnickými peèetìmi, ale nikde
jsem neobjevil jedinou peèet’ nebo
razítko hornického cechu. Proto jsem se
rozhodl díky návštìvám v archivech
vám nìkteré z nich pøedstavit (pøede-
vším to, co je nám nejbližší, a to
støíbrský rudní revír). Hornický spolek
získal od Nadace Landek Ostrava
finanèní podporu z grantu pro rok 2017.

Karel Neuberger, MBA 
Hornicko-historický spolek Støíbro
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