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Přírodovědný klub při ZŠ Na Nábřeží Havířov 

Miniprojekt k tématu:  Nerostné suroviny v oblasti 

 

Okres Karviná 

Okres Karviná je v severovýchodní části Moravskoslezského kraje. Zaujímá rozlohu 356 km2, což jej 

činí čtvrtým nejmenším okresem v republice a za okresem Ostrava-město druhým nejmenším v kraji. 

Severně a východně hraničí s Polskou republikou, když státní hranice je více než z poloviny tvořena 

vodními toky. Ve třech úsecích v délce 26,5 km řekou Olší, jejím pravým přítokem – Petrůvkou – v 

délce 7 km a řeka Odra tvoří hranici v délce 9 km. K 31. prosinci 2003, má okres celkovou plochu 

347,27 km², z toho: 50,77 % zemědělských pozemků, které z 68,82 % tvoří orná půda (34,94 % 

rozlohy okresu)49,23 % ostatní pozemky, z toho 28,56 % lesy (14,06 % rozlohy okresu).  

 

Historie těžby na Karvinsku-  

(Grečmal – člen kroužku) 

Uhlí je základním kamenem historie Karvinska. Nález uhlí na Karvinsku na přelomu 18. a 19. století 

byl spojen s prvními uhlobarony z rodu Larischů-Monnichů. Nález uhlí znamenalo rozvoj což potvrzují 

slova tehdejší ministryně průmyslu z období první republiky o tom, že hlavní je vše uhlí vytěžit bez 

jakéhokoliv ohledu. Mezi první důl je považována jáma Gabriela a Františka .První jámy jsou 

pojmenovány po manželkách z rodu Larischů. Konec 19. století je ve znamení hloubení dalších jam v 

oblasti dnešní bývalé staré Karviné. V té době však s rozvojem těžby uhlí vzniká těžký průmysl a první 

železárny v Bohumíně, dnešní ŽDB a železárny v Karviné, dnešní Jakl. Při hledání uhlí byla nalezena 

léčivá voda s vysokým obsahem soli tzv. jodobromová léčebná voda. Nález pramenu zapříčinil vznik 

Lázní Darkov na břehu řeky Olzy. S ohledem na zvyšování obyvatel a s větší potřebou pracovníků v 

průmyslu bylo v roce 1955 rozhodnuto o výstavbě města na zelené louce. Město dostalo název 

Havířov. 
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               Historie těžby v okrese Karviná 

 

Fukalova Eva – členka kroužku 

 

 Zaměřeno na černé uhlí. 

 V širším okolí nynější Karviné se vyskytují mocné uhelné sloje, ale i solné prameny, jejichž výskyt byl znám 

již před rokem 1268. S průzkumnými pracemi a pátráním po uhlí začal hrabě Larisch na východním svahu 

kopce Čechovice, kde roku 1776 zarazil štolu. První zmínka o dolování uhlí na Karvinsku je ve zprávě 

hormistra Lutze z 15. 2. 1785. Na kopci Čechovice byly zastiženy pod sebou uložené uhelné sloje, otevřené 

štolami. Při jejich ražbě byli zaměstnáni na každé čelbě dva horníci. Současně s těmito razičskými pracemi 

pokračoval vrtný průzkum, při kterém byla zjištěna další sloj. Lutzova zpráva, adresovaná Zemskému 

guberniu v Brně, povzbudila hraběte Larische natolik, že chtěl odkoupit od majitele slezskoostravského 

panství, hraběte Wilczka, veškerá jeho práva na dolování i s otevřenými důlními díly na pravém břehu 

Ostravice, na území dnešní Slezské Ostravy. Záměr se nezdařil a novou Larischovou konkurencí se stal 

těšínský městský administrátor Kühlenz. Kromě uvedeného kopce Čechovice, známého také jako Ptáčník, s 

dědičnou štolou Johannes, jsou známy i zmínky o lokalitě Kamienčok. Největší soustředění důlních děl bylo v 

oblasti dnešního dolu Československé armády, v jehož okolí pokračovalo hloubení drobných šachtic směrem 

ke katastrální hranici s obcí Doubrava. V roce 1843 byla ve zdejším revíru postavena první koksovací pec. 

Jáma Gabriela byla založená roku 1852 a pojmenovaná po manželce hraběte Zierotina. Pak následovaly jámy 

Františka, pojmenovaná po matce hraběte Larisch-Mönnicha, jáma č. VI, později pojmenovaná Jindřich, na 

počest hraběte Jindřicha Larisch-Mönnicha a Hlubina, pojmenovaná podle očekávané hloubky. Tyto tři jámy 

byly hloubeny v roce 1856. V letech 1857 až 1877 bylo hloubeno dalších 10 jam. Baron Jan Bees hodlal. V 

roce 1862 zahájil vrtný průzkum v oblasti mezi Darkovem a stonavským nádražím. Uhelné sloje nebyly 

zastiženy, ale z vrtu začala tryskat slaná voda. Po čase se výron plynů z vrtu uklidnil a voda vyvěrala v 

pravidelných vlnách. Laboratorními zkouškami bylo ověřeno, že se jednalo o solanku s daleko větším 

obsahem jódu, než má vyhlášený léčivý pramen v rakouských lázních Bad Ischl. Hohenegger – ředitel nechal 

hloubit vedle staré jámy Gabriely novou jámu. Vznikla tak dobová zvláštnost, dvě stejné těžní věže vedle sebe. 

Dalším dolem této společnosti se stala jáma Hohenegger, která začala těžit v roce 1883. Oba doly byly roku 

1906 prodány Rakouské horní a hutní společnosti, která o rok později začala hloubit jámu Austria, 

přejmenovanou po roce 1920 na Barboru. Po roce 1920 se Rakouská horní a hutní společnost přejmenovala 

na Báňskou horní a hutní společnost. Po skončení 2. světové války ukončily dekrety prezidenta Beneše 

soukromé vlastnictví dolů, které byly podle dekretů znárodněny. Závody byly nejen přejmenovány, ale také 

slučovány ve větší celky. Jámy Jan-Karel, Františka, Hlubina a Jindřich byly převedeny pod společnou správu 

a nový celek získal název Důl Československé armády. Jáma Hohenegger byla 17. 7. 1946 přejmenována na 

Důl 1. máj. Roku 1951 byla k tomuto dolu připojena jáma Barbora. Jáma Gabriela se v letech 1947 až 1950 
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jmenovala UNNRA a od roku 1950 až ke svému připojení k Dolu 1. máj, nesla název Mír. v letech 1965 až 

1969 byl likvidován původní závod Hohenegger. V roce 1991 byl vytvořen nový důlní podnik Darkov, do 

kterého byly začleněny závody Mír-4, Mír-5 a pomocný závod Darkov. 

   

 

 Důl Gabriela 

 Důl Barbora 

 

 
Louda – člen kroužku 
 
První pokusy o zazelenění hald a odvalů prováděli havíři z blízkých  
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kolonií. 
 
Za účelem návratu krajiny do původního stavu byl v roce 1954 
vypracován program rozsáhlé asanace a rekultivace ploch v ostravsko-
karvinském revíru (OKR). V rámci programu byla u tehdejšího národního 
podniku OKR - Báňské stavby Ostrava zřízena dvě rekultivační 
střediska, která se později, v reakci na zvyšující se požadavky na 
rekultivační a asanační práce, stala základem pro samostatný národní 
podnik OKR - REKULTIVACE.  
 
V rámci polistopadových organizačních změn se podnik stal odštěpným 
závodem OKD, který se v roce 1991 přeměnil na akciovou společnost s 
většinovým podílem OKD. 
  
V současnosti zajišťují rekultivační práce pro OKD externí subjekty 
 

 

Asanace-  k ozdravení životního prostředí, ať už v přírodě nebo ve 
městě, kde má za cíl zlepšení hygienických podmínek. Ve městě se při 
asanaci provádí rozsáhlé stavební úpravy často 
zahrnující demolici objektů a následnou novou výstavbu. 
 
 
 

 

Typickým projevem hlubinného dobývání uhelných ložisek 

jsou deformace zemského povrchu nad vytěženými plochami. V 

krajním případě může docházet k destrukci staveb .Závisí také na 

horninovém složení a dalších okolnostech. 

 

Například na Ostravsku byly zaznamenány poklesy až o 20 metrů. 

Například Slezskoostravský hrad poklesl od zahájení těžby do 

současnosti o 14 metrů. 

 

V karvinské oblasti, kde jsou dobývány mohutné sloje, jde o ještě 

výraznější poklesy, místně až o více než 40 metrů. Celkový pokles 

kostela sv. Petra z Alkantary poblíž bývalého  Dolu Gabriela činí 33 

metrů. 
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Jasná Natálie – členka kroužku      Kostel sv. Petra – vliv důlní těžby 

 
Kostel Sv. Petra z Alkantary v Karviné 

 

 

Zdroj: http://www.hornictvi.info/histhor/lokality/okr/00.htm 

 

přes svou pohnutou historii, kdy pod kostelem klesla 

půda o 37 metrů v poměrně krátké době a kdy se kostel 

vlivem poklesů silně naklonil a vychýlil o 6,8 stupňů na 

jih, zůstal stát a dnes představuje ojedinělou atraktivitu 

regionu. Svou šikmostí se tak blíží světoznámé věži v 

italské Pise a stává se vyhledávaným cílem turistů z 

celého světa. Mnoho návštěvníků zajímá jeho zvláštní 

osud, zajímají se o historii nejen kostela, ale i 

původního města. Mnozí si chtějí vyzkoušet zvláštní 

pocit, kdy stojíte na rovné zemi a stěny kolem vás 

doslova padají. Mnozí si nenechají ujít příležitost vyfotit 

se vedle této tzv. „české Pisy”. Kostelík byl zařazen do 

České knihy rekordů a kuriozit jako nejšikmější kostel v 

Česku. 

http://www.hornictvi.info/histhor/lokality/okr/00.htm

