
Z hlediska bezpečnosti úložiště flotačních písků je těleso
dostatečně zajištěno a nedochází ke kontaminaci podze-
mních a povrchových vod. Zvýšené obsahy Pb a As v sedi-
mentech retenčního rybníka a při jeho výtoku mohou být
následky provozu odkaliště do konce 70. let, kdy flotační
vody a vody z odkaliště odcházely bez retenční nádrže do
rybníka a potoka Jamník. Pro další hospodaření na rekulti-
vovaných pozemcích nelze doporučit v budoucnosti naru-
šení svrchní izolační a rekultivační vrstvy.
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Abstract: The article reflect the possibilities of evaluation of his-
torical maps at localization of the mine workings on several ex-
amples, eventually restoration of the maps of historical mines on
the strenght of documentary reports.

V našich i zahraničních archivech se ukrývá množství
materiálů, které zatím nebyly zpracovány nebo patřičně
doceněny a umožňují mnohdy poměrně přesně určit polo-
hu starých dolů a způsob těžby nebo mohou upřesnit geo-
logickou a ložiskovou charakteristiku lokality. V násle-
dujícím příspěvku je několik příkladů z rudních revírů
Horní Město a Horní Benešov v Moravskoslezském kraji,
dokumentujících možnosti využití starých hornických
map při lokalizaci nebo interpretaci dolů, případně jejich

rekonstrukci z psaných záznamů. Na závěr jsou uvedeny
příklady chyb ve starých mapách, na které je potřeba si
dávat pozor.

1. Horní Město – vztah štol Leopold, Vodní
a Antonína Paduánského

V Moravském zemském archivu Brno je ve fondu Guber-
nium (kart. 92; sign. B 147, inv. č. 606) uložena nejstarší
dochovaná mapa hornoměstských stříbrných dolů. Na čás-
tečně kolorované obrázkové mapě je zobrazen průběh štoly
Leopold, později známé pod názvem Antony nebo Antony
de Padua. Pochází z roku 1682 a jejím autorem byl Ferdi-
nand Georg Stossel.
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Obr. 1. Srovnání průběhu dědičné štoly Leopold, Vodní a Antonín Pa-
duánský.



Na mapě je zakresleno ústí štoly Leopold, od níž je vy-
značen průběh štoly a níže další ústí Vodní štoly bez zákresu
průběhu (obr. 1). Srovnáním s průběhem štoly Antonína
Paduánského, zmáhané a zaměřené při geologickém prů-
zkumu v padesátých letech 20. století, vyplývá, že toto ústí
odpovídá i s ohybem současného potoka Vodní štole. Ta se
napojuje na starou štolu Leopold v ohybu chodby před prv-
ním světlíkem, který je dnes zcela zaházen odpadky. Další
průběh štoly po jámu sv. Václava, později zmáhanou jako
Goldschacht, přesně odpovídá zákresu štoly z roku 1682.

2. Horní Město – středověké důlní pole

Jak bylo vidět z prvního případu, odpovídal průběh zakres-
lené štoly na mapě z roku 1682 velice přesně novodobému

zaměření. Proto jsem se pokusil i o rekonstrukci vlastního
dolu. Na obr. 2 je překreslený výsek dolu pod Horním Měs-
tem s jámou St. Andre z mapy z roku 1682 (žlutě štolový
horizont a okrově vyšší horizont) a doplněný zaměřenými
chodbami (červeně štolový horizont, zeleně vyšší hori-
zont), přístupnými v době průzkumu.

Pokud vyjdeme z předpokladu, že středověká důlní
míra byla dlouhá 7 lánů (49 láter) a byla otevřena třemi já-
mami, můžeme se pokusit o rekonstrukci dolu. Hlavní
jámu můžeme předpokládat v blízkosti osy průběhu dě-
dičné štoly, zmíněné poprvé v polovině 14. století. Ve
vzdálenosti asi 38 m k JZ od dědičné štoly je na Weixler
Gang zavalená jáma. Na druhé straně je na mapě z roku
1682 zakreslena St. Andre Schacht. Tento úsek by tak
mohl odpovídat jedné důlní míře celkové délky 116 m
(podle českého dumplochu), která je na obrázku i s prů-
měty jam na povrch znázorněna růžově. Je vidět, že místa
interpretovaných ústí jam odpovídají terénním elevacím,
které by tak mohly být původními odvaly středověkých
dolů.

3. Horní Benešov – rekonstrukce Tagstollen

Kromě map lze úspěšně provést rekonstrukci dolů také
na základě pouhých slovních popisů. V Zemském archivu
v Opavě se zachovala měsíční hlášení J. J. Lutze z let
1764–1766, kdy se o obnovu zdejších dolů pokoušela
dvorská komora (fond Královský úřad). Podle uváděných
délek vyzmáhaných nebo nově vyražených chodeb lze re-
konstruovat celé tehdejší rozfárání výškového horizontu
štoly Tagstollen a situaci poté srovnat s novějšími mapa-
mi a usadit do geografických souřadnic (obr. 3). Novým
zjištěním byla zvláště délka ražby směrem k SZ, o níž se
dosud nevědělo.

4. Horní Benešov – rekonstrukce štoly
Maxmilian

Pro rekonstrukci štoly Maxmilian bylo využito
odebírkových hodnot ve mzdových listech
horního těžařstva (SOkA Bruntál, prac. Krnov,
fond Horní těžařstvo v Horním Benešově, inv.
č. 7), v kombinaci s indikační skicou Stabilní-
ho katastru (ZA Opava Indikační skici Sl 127
Horní Benešov), kde v předpokládaných mís-
tech dvou světlíků jsou zakresleny úhory. Raž-
ba štoly byla zahájena v prosinci roku 1817,
v červnu 1818 byl ve staničení asi 60 láter vy-
ražen první světlík hloubky 3 látra a 4,5 stopy.
Po dalších 108,5 látrech byl v lednu 1819 vyra-
žen druhý světlík s hloubkou 6,5 látra. Ve
vzdálenosti 64 láter od druhého světlíku se
v červnu roku 1820 propadla výše ležící stará
štola sv. Tří králů. Následně bylo vyzmáháno
ještě 20 láter. Původně byla štola označena
jako Maxmilian Stolln der Gutten Hofnung,
ale záhy se používalo jen označení Maxmilian
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Obr. 2. Rekonstrukce možné polohy středověkého dolu v Horním Městě.

Obr. 3. Rekonstrukce průzkumu na Tagstollen v letech 1764–1766 (podle měsíčních zpráv
J. J. Lutze uložených v ZA Opava, fond Královský úřad).



Stolln, popř. Maxmilian Erbstollen nebo Feldstollen.
Vztah vůči vyšší štole sv. Tří králů (poloha a výška) za
předpokladu, že odebírkové hodnoty jsou udávány ve ví-
deňských sázích, je znázorněn na obr. 4. Z tohoto srovnání
vyplývá, že k propadu mohlo dojít v místě jámy alte Hal-
len, popisované prubířem a hormistrem zdejších dolů
Christophem Herdeckem von Töblen. V místě propadu byl
výškový rozdíl štol asi 1,5 m.

5. Horní Benešov – rekonstrukce železorudných
důlních měr

Kromě stříbrných rud se v okolí Horního Benešova těžily
i železné rudy. I když jejich těžba probíhala minimálně od
16. století, nezachovala se nám téměř žádná dokumentace.
Jsme odkázáni pouze na jednu mapu důlní míry Anna a po-
pis dolů od Frantze Kretschmera z roku 1894, který ve své
studii excerpoval Lomič (1956). Kromě těchto pramenů se
podařilo dohledat zprávu o dolech z roku 1877 (Podnikový
archiv Vítkovických železáren) a žádost Vítkovických že-
lezáren na nové vyměření důlních měr (MZA Brno, fond
D16, kart. 39, i. č. 1068). Mapa, která měla být přílohou
spisu, se nedochovala. Přesto je možné průběh důlních měr
na základě jejich charakteristik rekonstruovat (obr. 5).
V terénu jsou zbytky dolů většinou již aplanovány. Vzhle-
dem k tomu, že celý pruh důlních měr měří 3,5 km, poda-
řilo se jej poměrně přesně (±10 m) lokalizovat podle jam
Antoni, Anna a Jakob (podle parcel stabilního katastru)
a nejjižnější jámy Marie, dohledané přímo v terénu.

6. Horní Město – chyby v mapách

Při podrobném zkoumání map lze odhalit i chyby dřívěj-
ších autorů. V takovém případě je důležité pokusit se zjis-
tit, proč daná chyba vznikla. Prvním příkladem může být
mapa železorudných dolů v Pittenwaldu z roku 1842 (ČGS
– Geofond, sign. KH MA A 1912), na níž je průběh štoly
Jana Nepomuckého otočen o 37° k jihu, přičemž zbylá část
mapy je zakreslena správně. Štola byla špatně vykreslena
pravděpodobně v důsledku chybějících jakýchkoliv zá-
chytných bodů u ústí štoly.

Dalším příkladem může být mapa Hornoměstských dolů
Carla Reuttra z roku 1885, na níž jsou zakresleny železo-
rudné doly otevřené štolami Josefa a Dürnhübel a důl na
stříbro, otevřený štolou Antonína Paduánského. Protože
štola Antonína Paduánského a část chodeb z komplexu što-
ly Josefa byla v 50. letech 20. století vyzmáhána a zaměře-
na, měli jsme možnost tuto mapu srovnat s reálným sta-
vem. Zjistilo se, že komplex štol Josefa a Dürnhübel je
zakreslen přesně, kdežto u stříbrného dolu je zákres nutno
pootočit o 2,25° a zmenšit na 90 %. K tomuto došlo pravdě-
podobně tím, že mapa vznikla skreslením dvou map,
z nichž jedna část byla vykreslena podle vídeňského sáhu
(1,8965 m) a podle ní bylo přepočítáno měřítko výsledné
mapy na metry, kdežto druhá byla vykreslena pravděpo-
dobně podle mapy z roku 1838, která je vykreslena podle
hornického látra (okolo 2,1 m), ale přepočet byl opět pro-

veden jako by mapa byla vykreslena podle vídeňského
sáhu. Pootočení může být dáno chybou překreslení nebo
tím, že původní mapa byla starší s jinou deklinací.

Posledním prezentovaným příkladem je mapa J. J. Lutze
z roku 1764 uložená v Österreichisches Staatsarchiv Wien
(Hofkammerarchiv – Mapy a plány, inv. č. Pd 10a). Na této
mapě, která pravděpodobně vycházela ze starší mapy J. A.
Alise, jsou zakresleny průběhy žil, interpretované podle
mapy Ch. Herdecka z roku 1570. Při lokalizaci Herdecko-
vy mapy vyplynulo, že průběh žil na Lutzově mapě je po-
otočen o 20° ve směru hodinových ručiček. Původní Aliso-
va mapa se nezachovala, ale jistým vodítkem může být
vynesení šipky v růžici na Lutzově mapě, jež je pootočena
vůči severu právě o 20° proti směru hodinových ručiček.
Chyba tak mohla vzniknout opomenutím pootočit žíly
o těchto 20° (v tomto případě by šipka odpovídala severu
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Obr. 4. Rekonstrukce štoly Maxmilian z odebírkových listů (SOkA Brun-
tál, fond Horní těžařstvo Horní Benešov) a její vztah k úvodní části štoly
Tří králů (mapa a profil).



podle Herdeckovy mapy). Toto opomenutí mělo fatální dů-
sledky při vlastním průzkumu, neboť hledaná žíla Elisabeth
se stejnojmennou jámou se nacházela asi 60 m východněji,
než Lutz předpokládal.

Poděkování. Práce vznikla jako součást grantového projektu
GAČR č. 105/07/1358.

Literatura

LOMIČ, V. (1956): Zpráva o výsledcích báňskohistorického výzkumu
Horní Benešov. – MS ČBA Kutná Hora, Čes. geol. služba – Geofond,
P 8741.

310 Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 • Česká geologická služba, Praha, 2010 • ISSN 0514-8057

Obr. 5. Rekonstrukce důlních měr u Horního Benešova.




