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   Rok 2022 začal u nás diskusí o EU Taxonomii a o podmínkách, za jakých budou banky v Evropské unii 

financovat nové investice do jaderných elektráren a do plynových zdrojů.  

Vojenská agrese Ruska proti Ukrajině koncem února zcela změnila situaci v preferenci zemního plynu, 

jako náhrady za uhlí, a i dříve zelení aktivističtí novináři začali nazývat EU Green Deal mrtvým dokumen-

tem.  

 
   Nepokrytě se hovoří o “Návratu uhlí” a nové příležitosti, která se před tímto naším domácím zdrojem 

energie otevírá. Nepochybně je to definitivní odmítnutí nápadu s koncem uhlí v roce 2033 a je pravdě-

podobné, že uhlí v ČR neskončí ani v roce 2038, jak navrhovala Uhelná komise.  

   
 
   Měl jsem možnost tuto věc vysvětlovat v televizi na 

CNN Prima News 8. 3. 2022. 

   Na dotaz, zda se uhlí vrací, jsem reagoval tak, že uhlí, 

naštěstí pro Českou republiku, nikam neodešlo a má-

me ho stále dost na zajištění 40% elektřiny a 50% tepla 

na nejméně 25 až 30 let. 

 

 

   Vláda ČR vypíše tendr na dodavatele jaderné elektrárny Dukovany, bude vypracována nová Státní 

energetická koncepce a naše země se bude muset zbavit závislosti na ruské ropě a ruském plynu. To vše 

přinese prodloužení využívání našeho domácího energetického zdroje. 

   ZSDNP je odborně připraven spolupracovat na tvorbě těchto nových strategických dokumentů. Uhlí 

bylo, je a dlouho ještě bude jedním z pilířů české energetiky. 
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   Fosilní paliva jsou ve světě zcela zásadní a tvoří 80% všech energetických zdrojů pro lidstvo na Zemi. 

Proto i Evropská unie by měla zaujmout racionální postoj a ukončIt svoji svatou válku proti uhlí, kterou 

až dosud vedla. Vyzval jsem k tomu na jednání s polskými kolegy v Katowicích a podobně budu mluvit v 

březnu na jednání s EU v Bruselu. 

 

   Rok 2022 začíná v naší blízkosti velkým dramatem a já bych chtěl upřímně poděkovat našim členům, 

kteří se aktivně zapojili do pomoci uprchlíkům, ženám a dětem z Ukrajiny. Přejme si co nejrychlejší ko-

nec té strašné války a co nejdříve opět mír v Evropě.  

 

    

   Kyjev, kde jsem byl vloni na jednání Výkonného výboru EURACOAL, se 

mění v ruiny. Obdržel jsem tam od ukrajinských kolegů řád svaté Varvary. 

Myslím na ně a přeji si, aby válku přežili. 

 

   Sláva Ukrajině. 

 

     Zdař Bůh! 

         Prezident ZSDNP 

         Ing. Vladimír Budinský, MBA 
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 Dne 31. 5. 1892 došlo v březohorských dolech k největší důlní katastrofě té do-

by ve světě v oblasti rudného hornictví a největší v historii českého báňského podniká-

ní. Požár, který vzplanul v dole Marii a jehož zplodiny se záhy v podzemí rozšířily i do 

okolních šachet, vznikl pravděpodobně shodou nešťastných okolností a náhod a vyžá-

dal si celkem 319 obětí z řad horníků, včetně záchranářů. Zůstalo po nich přes 280 

vdov a více než devět set sirotků.     Důlní neštěstí takřka symbolicky znamena-

lo zároveň konec období prosperity příbram-

ského stříbrorudního hornictví. V té době to-

tiž došlo též k poklesu ceny stříbra a někte-

rých dalších kovů na světových trzích objeve-

ním bohatých nalezišť v zámoří, přechodem 

evropských států na zlatou měnu, neklidnou 

politickou situací, včetně válečných konfliktů 

v četných exponovaných lokalitách, a dalšími 

faktory. Zdejší báňský průmysl se dostal do 

ekonomické ztráty. Produkce rud a výroba 

kovů sice dosáhla v následujícím 20. století 

podstatně vyšší úrovně než ve století 19., i tak 

se ale ztráty nadále pohybovaly v průměru kolem 20 % a staly se trvalou součástí roč-

ních rozpočtů příbramského horního závodu. Čas nezhojil ani všechny stopy březohor-

ské důlní katastrofy. Zvláště ty, týkající se nejvyšších obětí, na lidských životech. 

Autor: PaedDr. Josef Velfl 

 
Od březohorské důlní   

katastrofy uplynulo 130 let 

Kompletní text článku je 
umístěn na stránkách 
www.zsdnp.cz v rubrice  

URGP: Odborné články 

FOTO: Archiv Hornického muzea Příbram  

Obr. 1: Hořící důl Marie na Březových Horách 
31. 5. 1892 na vyobrazení akademického malíře 
Viktora Olivy. 
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   Poznávání industriálního dědictví a jeho odkazu se v posledních letech těší velké po-

pularitě, kdy tento trend navazuje na to, co prožívala západní Evropa již počátkem 90. 

let 20. století. Mezi tzv. industriál patří mj. i hornické (montánní) památky. Přestože je 

doba, kdy bylo pro širokou veřejnost otevíráno jedno podzemí za druhým, již za námi, 

stále registrujeme několik projektů, kde je otevření podzemí na spadnutí, kupř. histo-

rické podzemí po těžbě stříbra v Horním Městě, okr. Bruntál anebo naopak, které je ve 

fázi příprav, jako právě břidlicový Jezerní důl.  

   Zpřístupnění podzemí jako takové je dlouhodobý proces, který se liší i svou složitostí. 

Známe podzemí, jejíchž zpřístupnění bylo jednoduché a na straně druhé taková podze-

mí, kde se bylo nutné vypořádat s technickými, stabilitními či jinými problémy. Nicmé-

ně co je známým faktem, že se jen výjimečně podaří do těchto projektů zařadit vý-

zkumnou, př. jinou badatelskou činnost, byť jen malého rozsahu. To ovšem není případ 

Jezerního dolu, kde byla pracovníky Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i., konkrétně zaměst-

nanců z oddělení geomechaniky a báňského výzkumu, realizována celá řada měření, 

která se stala podkladem a základem pro vlastní projektové řešení zpřístupnění dolu. 

  Autoři: Ing. Radovan Kukutsch, Ph.D.,   
  Mgr. Kristýna Schuchová,  
  Ing. Petr Waclawik, Ph.D. 

Zpřístupnění zapomenutého dolu 

   na Vítkovsku 

Kompletní text článku je 
umístěn na stránkách 
www.zsdnp.cz v rubrice  

URGP: Odborné články 
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 V září 2020 bylo s několikaletým zpožděním zpřístupněno veřejnosti jezero 

Most. Díky příjemnému podzimnímu počasí se bývalá zbytková jáma hnědouhelného 

lomu Most/Ležáky, která prošla zdařilou vodohospodářskou rekultivací, proměnila ve 

vyhledávaný cíl Mostečanů i návštěvníků ze širokého okolí.  

 Jezero Most s vodní plochou 309 ha se tak stalo největším vodním dílem vznik-

lým zatopením uhelného lomu v Ústeckém kraji. Seznámit se s jezerem a jeho okolím 

můžete například přímo z jeho hladiny na paddleboardu, nebo z přilehlých cykloste-

zek na kole, in-line bruslích nebo jen tak pěšky. Vždy to bude zajímavý pohled na vy-

dařenou rekultivaci.    

Autor: Mgr. Tomáš Vrba 

 

 Jezero Most 

Kompletní text článku je 
umístěn na stránkách 
www.zsdnp.cz v rubrice  

URGP: Odborné články 

FOTO: Mgr. Tomáš Vrba, Stanislav Štýs a archiv OM v Mostě  
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   Přes protesty Polska a varování  USA, že Evropa je příliš závislá na dodávkách plynu z Ruska, byl téměř 

zprovozněn další  plynovod z Ruska -  Nord Stream 2. Chybělo už jen dokončení certifikace ze strany Ně-

mecka, kam Nord Stream 2 plyn přivádí.  

   A nastalo ráno 24. února 2022. Probudili jsme se do nové reality, do tzv. ruské speciální akce na Ukraji-

ně. Po zahájení ruské invaze na Ukrajině vedla nejistota ohledně dodávek ruského plynu k nárůstu ceny  

o třetinu a  7. března se již vyhoupla na 267 €/MWh (vnitrodenní až na 345 €/MWh), což je třicetináso-

bek z loňského června. 

   Analytici hned předložili 3 možné scénáře k dodávkám plynu z Ruska: dodávky plynu do Evropy přeruší 

Rusko, plyn přestane odebírat Evropa nebo se bude situace řešit  postupnými kroky z obou stran. První 

ani druhá varianta se okamžitě nekonaly. Důvod je  zřejmý:  Rusko je  ekonomicky závislé na platbách 

plynu z Evropy, za které dostává 700 mil. € denně, a evropské ekonomiky by měly velký problém  

s okamžitým odstřižením se od  ruských dodávek plynu.  

Závislost EU na ruském plynu 
   EU lehkomyslně nakupuje dlouhou řadu let zemní plyn z Ruska. Závislost na jeho dovozu je značná. 

EU  je na dovozu z Ruska závislá ze zhruba  40% a v mnohých členských zemích EU je závislost na rus-

kém plynu mnohem vyšší. Česká  republika stejně jako např. Lotyšsko, pokrývá 100 % dovozu  plynu 

dodávkami z Ruska. Maďarsko dováží z Ruska 95% a Slovensko  85 %.  

   Evropa je obecně na dovozu zemního plynu z Ruska i řady dalších zemí výrazně závislá (viz obr. 1). 

Mezi  dovozně nezávislé evropské země na zemním plynu patřilo v roce 2020 pouze Norsko.  

Obr. 1 - Dovozní závislost evropských zemí – zemní plyn, 2020  
zdroj: EUROSTAT  a MPO, březen 2022 



 7 

Hledání alternativ 
   Obě strany začaly hledat alternativy. Rusko hodlá zvýšit dodávky plynu do Číny. EU požádala o zvýše-

ní dodávek evropské dodavatele. Snížit  závislost na ruském plynu pomůže Norsko. Norská vláda 

schválila 3 nová povolení pro těžbu zemního plynu. I zvažované snížení těžby  v nizozemském ložisku 

zemního plynu Groningen bude přezkoumáno. Kromě toho začala EU ještě intenzivněji hledat další 

dodavatele plynu. Jednala s Alžírskem,  Ázerbájdžánem i Izraelem. Problémem je však kromě volné 

kapacity často i nedostatečná infrastruktura.  

   EU zkoumala  i vyšší dodávky LGN.  Velkými dodavateli jsou Katar, Austrálie a USA. U dodávek  

LNG  jsou problémem dlouhodobé smlouvy a určené destinace, kdy přesměrování není jednoduché. 

Pokud dojde k přesměrování, pak většinou tam, kde je to ekonomicky výhodnější, vzhledem k aktuální 

ceně plynu a přepravním nákladům. I počet evropských terminálů je omezen. Jejich plné vyžití by dle 

analytiků pokrylo přes 30 % z celkových  dodávek ruského plynu. Výstavba nových terminálů by trvala 

zhruba 3 roky. Pomoci by mohly plovoucí skladovací a znovu zplyňovací jednotky (FSRU – Floating Sto-

rage Regasificaion Unit). Německo, Francie, Itálie a Řecko již zahájily pronájmy nebo výstavby těchto 

plovoucích jednotek  

Reakce EU v oblasti energetiky - společné nákupy plynu a plnění zásobníků 
   EK se zatím vyhýbala přímým akcím v oblasti energetiky  a setrvávala na doporučující a plánovací 

úrovni, jako by možnost okamžitého nebo rychlého přerušení dodávek plynu z Ruska vůbec neexisto-

vala. Z krátkodobých opatření EK doporučuje členským státům např. regulaci cen, státní podporu, do-

časná daňová opatření, možnost doplácet výrobcům tržní cenu nebo zavést zvláštní daň za mimořád-

né zisky z vysokých cen energií, samozřejmě za předpokladu dodržování unijních předpisů.  

   Na březnovém summitu EU se představitelé EU shodli, že EK   vytvoří tým, který bude pracovat na 

zajištění společných nákupů plynu a usnadňovat dodávky z jiných zemí. Společné nákupy plynu budou 

dobrovolné.  Bylo také dohodnuto povinné plnění zásobníků. Zásobníky plynu by měly členské státy 

naplnit do listopadu  z 80% a od příštího roku pak k 1. říjnu  každého roku z 90 %. Do května  má EK 

předložit detailní plán RePowerEU, na jehož základě by se EU měla zbavit závislosti  na ruském plynu. 

   Pokud jde o pomoc EU Ukrajině v oblasti energetiky, je třeba vyzdvihnout připojení Ukrajiny 

k evropské energetické síti. Proces propojení soustav byl dokončen 16. března, plán byl v roce 2023. 

Ukrajina by mohla získávat až 15 % energie z EU, pokud by byla její výrobní kapacita zasažena ruskou 

invazí. Obava je především z výpadku elektřiny při ochlazování ukrajinských jaderných elektráren.   

Reakce členských zemí EU 
   Na summitu EU 25. března  se o okamžitém zastavení dovozu energetických surovin z Ruska diskuto-

valo. Neprošlo. Usilovaly o to Polsko a pobaltské státy. Odkazovaly na skutečnost, že platbami za ropu 

a plyn se financuje válka na Ukrajině a že zastavení dodávek přispěje k ochromení ruské ekonomiky. 

Proti zastavení dovozu energetických surovin byly Německo a Maďarsko. Německý kancléř O. Scholz 

prohlásil, že ruské dodávky jsou aktuálně nezbytné pro energetickou bezpečnost Evropy. Podpořil jej 

nizozemský premiér Mark Rutte. Dalším tématem, na kterém se členské státy EU na březnovém sum-

mitu neshodly, bylo zavedení cenových stropů a úpravy  trhu s elektřinou (např. oddělení cen elektřiny 

od cen plynu). Zásah do trhu s elektřinou požadovalo Španělsko. Proti bylo Německo i ČR. Německo 

s některými západoevropskými a skandinávskými zeměmi  prosazovalo na summitu urychlení přecho-

du k OZE. To se do závěrů summitu nedostalo. 

   Na začátku dubna oznámila Litva, jako první země EU, že přestala odebírat plyn z Ruska.  Spotřebu 

plynu pokryje  z dodávek LNG, který je dovážen do terminálu v Klajpedě. Litva jej má prozíravě 

https://excelerateenergy.com/capabilities/fsru/
https://excelerateenergy.com/capabilities/fsru/
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v provozu již od roku 2014.V případě potřeby může Litva  odebírat plyn přes propojení s Lotyšskem a od 

začátku května i potrubím vedoucím z Polska. 

Reakce Ruska 
   Rusko se v oblasti dodávek plynu zprvu omezovalo na ujištění, že i nadále dodává plyn dle uzavřených 

smluv. Až koncem března se Rusko rozhodlo, že bude svůj plyn prodávat  „nikoli přátelským“ zemím jen 

za rubly. 31. března  podepsal  ruský prezident Putin příslušný dekret s platností od 1. dubna. Dekret sta-

noví mechanismus, podle něhož  by měl každý kupující u ruské banky Gazprombank dva účty, devizový a 

rublový. Na devizový účet převede kupující platbu v zahraniční měně. Gazprombank za tyto peníze  koupí 

na moskevské burze rubly a uloží je na rublový účet klienta. Z tohoto účtu se pak uskuteční platba na 

účet ruské plynárenské společnosti Gazprom. Prezident Putin prohlásil, že pokud se takové platby neu-

skuteční, bude to považovat za nesplnění povinnosti ze strany kupce a stávající kontrakty budou zastave-

ny. Rusko  chce tímto způsobem aspoň částečně čelit sankcím, kterým je Rusko kvůli své invazi na Ukraji-

nu vystaveno a které se týkají i bankovního sektoru. Platba v rublech je úmorná snaha zastavit propad 

rublu (viz obr. 2).  

 

Obr. 2 - Vývoj kurzu rublu vůči americkému dolaru. 
Zdroj: tradingeconomics.com 

   Země skupiny  G7 i EU, velmi hlasitě Německo a Francie, s nákupem plynu za rubly nesouhlasí. Považují 

to za vydírání a trvají na platbách podle smluvně dohodnutých měn, tj. v eurech, USD a GBP.  

Aktuální situace 
   Situace okolo dodávek plynu z Ruska se vyhrotila. Evropa  se musí připravit na možnost zastavení  dodá-

vek. Německo již  vyhlásilo stupeň včasného varování, což je první ze tří varovných stupňů u zásobování 

plynem  a v evropských zemích, včetně České republiky, se svolávají krizové štáby. Ani Rusko není 

v jednoduché situaci. I EU může přerušit dovoz plynu, za který dostává Rusko, jak již bylo uvedeno,  700 

mil. € denně. Ekonomika EU potřebuje plyn a Rusko peníze za plyn. Jsou v klinči.  Je vhodné připomenout 

nebezpečný omyl, kterému slušní a demokratičtí politici často podléhají. Spočívá v tom, že pokud ustoupí, 

očekávají, že druhá strana také v něčem ustoupí. To se však až příliš často nestává. A pokud ano, tak pou-

ze krátkodobě a z taktických důvodů. I plyn se tak dá nadále využívat jako zbraň v mocenském pokru.   

 Stav k  3. dubnu 2022                                                  Dr. Renata Eisenvortová,  
                                                                                       předsedkyně zahraničního výboru ZSDNP 
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Program: 

Pátek 29. 4. 2022 

14:30 Ševčinský důl (areál Hornického muzea Příbram)  

Shromáždění hostů a veřejnosti, slavnostní přivítání zástupci pořadatelů. 

Zahájení krojovaného hornického průvodu v režii HGF VŠB-TU Ostrava (fuxové a fuxie 
hledají nadlišáka). 

Trasa průvodu z nádvoří Ševčinského dolu – Památník vdovám po obětech důlní kata-
strofy na dole Marie – hospůdka na Marii – restaurace U Simony – prostranství u ředi-
telství o. z. SUL, s. p. DIAMO Příbram (zdravice ředitele o. z. SUL) – náměstí 17. listopa-
du  (restaurace Original) – Divadlo A. Dvořáka Příbram (Kulturní dům – estrádní sál). 

17:00 133. Skok přes kůži  

(pro zvané hosty), dle tradičních regulí báňského vysokého školství.  

Sobota 30. 4. 2022 

V příbramském kině v Kulturním domě budou promítány historické filmové dokumenty 
o zdejším hornictví a hutnictví vybrané z Archivu s. p. DIAMO, Národního filmového ar-
chivu, Archivu Krátkého filmu Praha a Archivu České televize Praha. Úvod promítání do-
plní průvodním slovem ředitel Hornického muzea Příbram Josef Velfl. 

 

Dvoudenní program oslav nám připomene slavnou hornickou a hutnickou historii Příbrami, 

170 let od uskutečnění prvního Skoku přes kůži v Příbrami v roce 1852 a další kulatá výročí, 

o kterých se zmíníme při Skoku samotném. 

Cech příbramských horníků a hutníků ve spolupráci s Hornickým muzeem Příbram, 

Hornicko-geologickou fakultou VŠB-Technické univerzity Ostrava, ZSDNP Praha, 

Nadací Landek a dalšími organizacemi pořádá  

133. Skok přes kůži  

v rámci akce Hornické slavnosti v Příbrami ve dnech 29. - 30. 4. 2022 



   

 
     Srdečně Vás zveme na připravované setkání, 

které se uskuteční ve dnech 23. – 25. září 2022  

v Kutné Hoře, jenž je matkou všech hornických měst. 

 V letošním roce se uskuteční již  

26. setkání hornických měst a obcí České republiky       

v prostředí historického města Kutná Hora. Toto setkání pořádá město Kutná Hora ve 

spolupráci se Středočeským krajem, Českým muzeem stříbra, p. o. Kutná Hora a Hornic-

kým spolkem Barbora, z. s. Kutná Hora. Garantem této akce je Sdružení hornických a 

hutnických spolků České republiky, z. s.  

Účelem této akce je každoroční setkávání hornických měst a obcí, hornických a hutnic-
kých spolků, bývalých havířů, příznivců i zájemců o hornictví a hornické tradice. Tohoto 
setkání se pravidelně účastní zástupci měst a spolků s hornickou tradicí nejen z celé 
České republiky, ale i z mnoha zemí střední Evropy. Setkání je velkou společenskou udá-
lostí i příležitostí k prezentaci či představení Vašeho města.  

10 

24. 9. 2022, 11:30 PRŮVOD MĚSTEM 

 Již od pátku 23. 9. se může stát, že v ulicích potkáte zvýšený počet horníků. 

 Ta pravá podívaná ovšem vypukne v sobotu 24. 9., kdy se v 11:30 hod. 

 od chrámu svaté Barbory vypraví Hornická paráda - slavnostní            

 průvod složený ze zástupců hornických spolků nejen z České republiky.  

 Konečnou zastávkou průvodu bude park pod Vlašským dvorem -  

 Breüerových sadech, kde od 12:30 proběhne slavnostní ceremoniál 

 s prezentací hornických spolků, stužkování, předání světla sv. Barbory,        

 putovního praporu a vystoupení hornických kapel.  

24. 9. 2022 v odpoledních hodinách 

 SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI 
 V sobotu 24. 9. na Palackého náměstí proběhnou tradiční Svatováclavské 

 slavnosti. Lidová veselice s folkovou, country a moderní hudbou, řemeslný

 mi trhy a doprovodným programem. 
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      Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o. a partneři 

si vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci Stříbrná Jihlava 2022 

která se uskuteční ve dnech 29. 9. – 1. 10. 2022 (čtvrtek až sobota)  

v kongresovém sále budovy B Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova ul. č. 57, Jihlava. 

Téma konference: 

Letos na podzim se opět uskuteční tradiční trienále zaměřené na staré hornictví 
a hutnictví od pravěku do raného novověku. Konference dává prostor k představení 

vlastních výzkumných témat v oblasti získávání a distribuce surovin či výzkumu metalur-
gie. Tradičně zde zaznívá řada zajímavých tuzemských i zahraničních presentací, což dá-

vá možnost získat badatelskou inspiraci, ale i nové badatelské a pracovní kontakty.        
Je proto vhodná i pro studenty. 

Konferenci pořádá Muzeum Vysočiny Jihlava, spolupořadateli jsou ÚAM FFMU a ARCHAIA 
Brno. Záštitu konferenci udělil hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek. 

 
Na konferenci budou přijímány příspěvky těchto tematických okruhů: 
 
• historie báňských regionů v Evropě 

• montánní archeologie 

• průzkum, zaměřování a mapování historických dolů (do 18. století), virtuální modelování 

montánních památek 

• geologie – mineralogie s vazbou na těžbu nerostných surovin 

• numizmatika s vazbou na těžbu nerostných surovin 

• ochrana montánních památek – památková péče 

• prezentace montánních památek – expozice 

 
Jazyky konference: angličtina – čeština – slovenština 
 
Přihlášky včetně abstraktu posílejte na adresu: stribrnajihlava@muzeum.ji.cz do 30. 4. 2022 

nebo poštou na adresu: 
 
Kontakt: Sylva Pospíchalová, Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o., Masarykovo náměstí 55, 586 01 Jihlava 
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Představujeme knihu: 

Všechny, kdo se zajímají o rudní ložiska a dolování v České republice nepochybně 

potěší nově vydaná publikace autorů Stanislava Houzara, Vladimíra Hrazdila, Pavly 

Hršelové a Jiřího Tomana s  názvem „Historické dolování drahých kovů  

na Českomoravské vrchovině. 

   Na díle se podíleli též další spoluautoři. Jsou to 

Lenka Buřivalová, Dagmar Grossmannová, Tereza 

Hladišová, †Jiří Litochleb, Karel Malý, Pavel Škrdla, 

Jaroslav Šmerda, Petr Vedra, Eva Víšková a Milan 

Vokáč.  

   Základem knihy je 9 kapitol, zakončených obšír-

ným seznamem literatury a anglickým a německým 

souhrnem.  

   Po předmluvě následuje úvod, kde jsou mj. zmíně-

ni i mnozí další kolegové a spolupracovníci, kteří 

v různé míře přispěli k prezentovanému dílu.  

   V kapitole 2. je vymezení oblasti z topografického 

a geologického hlediska. V následující 3. kapitole 

autoři díla vzpomenuli na řadu badatelů a odborní-

ků, kteří se v průběhu historie geologických věd po-

díleli na poznávání zdejších rudních ložisek, přede-

vším zlata a stříbra, na Vysočině. Nechybí zde nám 

velmi známá jména jako Jiří Agricola, Kašpar 

Šternberk, Jaromír Koutek, Josef Kratochvíl nebo Jiří 

Litochleb.   

Rozsáhlejší je kapitola 4. s názvem „Pohled do his-

torie dolování na Českomoravské vrchovině“. Je to 

o počátcích a úspěších hornického podnikání na Vy-

sočině ve 13. až 14. století, následovaného úpad-

kem a pokusy o oživení dolování ve století patnác-

tém až sedmnáctém. Na to pak navazují další texty 

o tzv. tereziánském kutání, o posledním dolování v 

18. a 19. století a o postupném zániku hornictví dra-

hých kovů na Českomoravské vrchovině 

v devatenáctém a dvacátém století.  

V kapitole 5. se dočteme z celé knihy nejvíce o geo-

logické pozici regionu a souvislostech geologické 

stavby s rudními ložisky, a to i v rámci celé oblasti 

Vysočiny. Je tu vlastně taková teorie o vzniku 

(metalogenezi) zdejších rud zlata a stříbra, popis 

charakteru těch rudních žil, jejich přeměn při zvě-

trávání. 

Kapitola 6. „Mineralogie ložisek zlata a stříbra na 

Českomoravské vrchovině“ patří k velmi rozčleně-

ným v celé knize. Je tu zvlášť část týkající se charak-

teru rudních mineralizací a zvlášť část o přehledu 

zdejších minerálů.  
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V rámci rudních mineralizací je tu 

zas extra pojednaní o paragene-

zích se zlatem, které je typickým 

minerálem pro tuto oblast, a ex-

tra část o minerálech stříbra, což 

jsou převážně sulfidické minerali-

zace vázané na hydrotermální 

žíly.  

Na tomto místě, zvláště u této 6. 

kapitoly, je třeba uvést, že 

k nesporné kvalitě a atraktivitě 

celé knihy významně přispívá vel-

ké množství, technicky převážně 

dokonalých, době vybraných 

krásných fotografií celé řady růz-

ných minerálů. Jejich autory jsou 

zejména R. Kummer, J, Cága, L. 

Vrtiška, J. Toman aj.  

Z tohoto uvedeného přehledu 

minerálů v této 6. kapitole je také 

zřejmé, jak výrazně vzrostly zna-

losti o jejich počtu v průběhu času 

a technického vývoje. Na počátku 

tu bylo známo jen o několik desí-

tek běžných a snadno i makrosko-

picky identifikovatelných nerostů. 

Nyní jsou to až násobky původ-

ních počtů, vše díky rozvoji mo-

derních metod mineralogického 

výzkumu jako je zejména mikro-

sonda, rentgenová difrakce aj.  

Zcela jiného charakteru je kapito-

la 7., „Jak získat zlato a stříbro 

(podtitul „od nálezu rudy k ryzí-

mu kovu“)“, která má z celé knihy 

nejblíže k těžbě otázkám vyhledá-

vaní a těžbě. Jsou tu dílčí kapitoly 

o prospekci na rudní suroviny 

v historii tohoto území, o otvírce 

a těžbě ložisek, o rýžování zlata a 

hlubinném dolování rud zlata a 

stříbra a o vodohospodářských 

dílech, které s touto činností sou-

visí. Dílčí kapitolou je tu úprava a 

zpracování rud, zahrnující roztlou-

kání, drcení, praní a praženi rud, 

dále zkoušky rudy a tavení rud.  

Závěr obsahuje zamýšlení nad 

účely zdejší veškeré práce. 

S určitou nadsázkou by se dalo 

říci, že tyto všechny předchozí 

kapitoly i s jejich detailním členě-

ním jsou do jisté míry jakýmsi 

„úvodem“ k nejobsáhlejší části 

posuzované knihy. Tou je kapitola 

je kapitola 8 s názvem „Putování 

po rudních revírech Vysočiny“. Je 

úctyhodně objemná, od str. od 

152 až do str. 448.  

V této kapitole postupně následu-

jí erudovaně a místy i velmi de-

tailně popsané zdejší historické 

důlní revíry. Jsou to revíry jihlav-

ský, pelhřimovský, brodský, le-

dečský, revír Zlatý Humpolec a 

Zlátenka u Pacova. Následuje zla-

tonosný revír předínský, revír 

Jemnice a okolí, telčsko-

slavonický, revír štěpánovský a 

rudní obvod na Bílém potoce. Ja-

ko poslední jsou tu popsána 

ostatní malá stříbrná ložiska na 

Vysočině. 

Součásti díla autorského kolektivu 

je komentář k celému dílu s ná-

zvem „Několik slov závěrem“. Ob-

sahuje úvahy o osudech zdejších 

hornických památek s nadějí, že 

některá díla budou někdy i zpří-

stupněna a stanou se součástí 

hornických skanzenů a naučných 

stezek. Takto budou všem připo-

mínat hornictví a dobývání rud, 

činnosti, které odedávna patřily 

ke krajině českých zemí. 

Dál následuje ještě obsáhlý se-

znam literatury, kromě toho je tu 

i stručný slovníček základních poj-

mů v knize uvedených, a na úplný 

závěr pak anglický a německý 

souhrn. Překlady provedli Pavla 

Seitlová, Jan Loun, Jan Cempírek, 

Lane Dawson 

Na závěr můžeme říci, že jde o 

publikaci mimořádnou, a to 

z hlediska rudní mineralogie, geo-

logicko-ložiskového, montanistiky 

a historie geologie. Obdivuhodný 

je též velký rozsah díla s četnými 

zajímavými detaily. Atraktivní činí 

knihu i její vysoká grafická úro-

veň. Je nepochybné, že vše je tu 

výsledkem dlouhodobé, promyš-

lené a náročné práce odborně 

velmi erudovaného autorského 

kolektivu. Okruh budoucích čte-

nářů tohoto díla bude zřejmě vel-

mi široký a neomezí se bezpochy-

by jen na zájemce z regionu Čes-

komoravské vrchoviny, jak by 

snad název knihy naznačoval. 

Vždyť problematika zlata a dra-

hých kovů je v našem státě stále 

velmi populární, o čemž mimo 

jiné svědčí i dlouhodobý zájem o 

dřívější publikace této kategorie, 

jako je třeba dílo Petra Morávka 

„Zlato v Českém masívu“ z r. 

1992, později doplněné i 

„Mapami výskytu zlata v ČR“ od 

téhož autora z roku 2015.  

Autory lze pochválit i za to, že ve 

svém díle mineralogicky a geolo-

gicky náročnější části textů vždy 

udrželi na takové populárně vě-

decké úrovni, která je přístupná a 

srozumitelná prakticky všem zá-

jemcům o danou problematiku. 

RNDr. Karel Pošmourný 
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 Ing. Miroslav Šťastný se narodil v Příbrami 9. 3. 1945. Po maturitě 

na příbramském gymnáziu zamířil do Ostravy a úspěšně v roce 1968 do-

končil Hornicko-geologickou fakultu Vysoké školy báňské. Jeho profesní 

cesta pak celý život sledovala hornictví ve všech podobách. Nejprve prošel 

řadou šachet Uranových dolů, aby potom po významnou část své hornické 

kariéry zakotvil ve státní báňské správě, kde dosáhl pozice šéfa Obvodního 

báňského úřadu Příbram. Ale kdekoli pracoval, všude zanechal výraznou 

stopu a vzpomíná na něj řada kamarádů a jistě i podřízených. 

   Jak byl dobrý horník a šéf, tak byl i vynikající znalec hornických tradic. A 

nejen, že je dobře znal, ale dokázal svým příkladem, vtipem a zpěvem při-

táhnout k zájmu o propagaci hornictví další a další lidi. 

   Byl výborný zpěvák, se sluchem, který dokázal rozeznat falešné tóny ne-

jen v písničce. Byl fanda na dějiny a nejen že je miloval, ale velice dobře si pamatoval, co se kde kdy stalo a doká-

zal své hluboké znalosti historie smysluplně vložit do své řeči. Nemiloval dlouhé kecy. Kdykoli, v podstatě bez 

přípravy, vystoupil před jakýmkoli shromážděním, obdivovali jsme, jak dokázal stručně a přesně vyjádřit základní 

myšlenku a oslovit posluchače. Když jsme se pak ptali, jak to proboha dokáže, jen se usmál a řekl – to jsem si roz-

myslel a vymyslel během cesty k pódiu. 

   Již v roce 1973 stál u obnovení slavnostních hornických večerů v Příbrami - Skoku přes kůži - v rámci sympozia 

Hornická Příbram ve vědě a technice. A společně s mnoha dalšími hornickými kamarády, mezi nimiž byl i jeho 

bratr Jarda, se i touto formou vytrvale podílel na záchraně a obnově hornických tradic. V roce 1993 se pak všichni 

společně rozhodli založit Cech příbramských horníků a hutníků, který Mirek od roku 1996 po 18 let vedl jako slav-

ný, vysoký a neomylný perkmistr a samozřejmě řídil i ty každoroční podzimní Skoky přes kůži středoškoláků 

z příbramské průmyslovky. Snad řízením osudu se tahle parta z Příbrami účastnila v roce 1996 německého hornic-

kého dne ve Schneebergu. Byla to zásadní inspirace pro to, aby již rok nato, v roce 1997, společně s městem a 

tehdejšími Rudnými doly Příbram organizoval s Cechem v Příbrami první setkání hornických měst a obcí ČR a jistě 

tehdy netušil, že zakládají tradici, která má letos v pořadí již 26. pokračování, tentokrát v Kutné Hoře. V roce 

2006 společně s hornickými kamarády z Cechu a dalších sedmi hornických spolků zakládal Sdružení hornických 

a hutnických spolků České republiky a 15 let toto Sdružení vedl jako jeho perkmistr. 

   Jeho osoba byla při spolkové činnosti nepřehlédnutelná. Patřil svými názory a hlavně svým humorem, pro Cech 

a akademickou obec tak typickým, mezi nejvýraznější osobnosti Cechu a Sdružení. Cech příbramských horníků a 

hutníků a Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky budou navždy spojovány s jeho jménem. 

Byl přesvědčený o tom, že ani my, ani naši potomci nesmíme nikdy zapomenout na své předky, kteří nám zane-

chali veliký odkaz – odkaz perfektní práce, odkaz lidské vzájemnosti při nejednoduché práci horníků. Naprosto po 

zásluze byla jeho činnost oceněna rezortní medailí Georgia Agricoly za zásluhy o české hornictví. A posléze i ce-

nou Český permon za celoživotní zásluhy o uchování hornických tradic, čestným odznakem ministra hospodářství 

Slovenské republiky a řadou dalších. 

   O Mírovi by se dalo psát mnoho dalšího a pamětníci jistě mohou přidávat další a další příhody ze života. Prostě 

byl to skvělý a jedinečný člověk, kterého jsme milovali, bude nám neskutečně scházet. Od 16. února 2022 už ten 

huntík s hornickými tradicemi tlačíme dál bez Míry. 

   Mirku, ať tě tam nahoře už nic netrápí a drž nám tam s Kolomanem a všemi dalšími kamarády, na které vzpomí-

náme, místo. Nakonec se tam dříve či později sejdeme. 

Za Cech příbramských horníků a hutníků a Sdružení hornických a hutnických spolků, 8. 3. 2022, Příbram 

Pavel David 

 Za Mirkem Šťastným 
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 Dne 24. ledna 2022 nás navždy opustil jeden z nejvýznamnějších badatelů v oblasti 

dějin českého hornictví a českého horního práva PhDr. Ladislav Jangl.  

 Dr. Jangl se narodil roku 1926 v Kolíně. Po absolvování reálného gymnasia v Kolíně 

vystudoval Filozofickou fakultu Karlovy univerzity v Praze. Od roku 1954 do roku 1989 

pak působil jako výzkumný pracovník na báňsko-historickém pracovišti České geologické 

služby - Geofondu v Kutné Hoře. Byl rovněž soudním znalcem v odvětví těžby nerostů.  

 Velkou část svého profesního života zasvětil dr. Ladislav Jangl dějinám českého hor-

nictví a horního práva. Významně se, ať již sám, nebo s dalšími kolegy, podílel na zpří-

stupňování historických pramenů horního práva moderním badatelům i širší veřejnosti, 

mimo jiné i prostřednictvím dnes již legendární řady „České horní právo“. Dr. Jangl také 

napsal celou řadu publikací z oblasti báňské historie a velké množství dalších odborných 

článků. 

   Čest jeho památce! 

 Odešel PhDr. Ladislav Jangl 

 Dne 30. ledna 2022 sfáral na svou poslední šichtu bývalý předseda Obvodního báňského úřa-

du v Plzni Ing. Jan Otýs. Honza byl původem z Ratíškovic u Hodonína, mládí ale strávil 

v Karových Varech, kde v roce 1956 ukončil jedenáctiletku. Po škole nastoupil jako dělník 

v podzemí na závodě Cínovec Rudných dolů Jeseník. Odtud odešel ani ne po roce na studia na 

Vysokou školu v Ostravě, kterou ukončil v roce 1962.  

 Jeho profesní kariéra byla bohatá. Po škole nastoupil na umístěnku do SHD Most kde praco-

val jako vedoucí úseku na dole Pluto, odtud přešel, jako výzkumný pracovník, do Výzkumného 

ústavu pro hnědé uhlí  v Mostě. V roce 1976 nastoupil do funkce vedoucího dolu Stanum 

v Horním Slavkově, ale již od roku 1969 působil pracoval jako báňský specialista HIP v Projekto-

vého ústavu uranového průmyslu  v Ostrově a od roku 1982 jako vedoucí oddělení důlní výstav-

by Uranových dolů Hamr. V roce 1984 nastoupil k Státní báňské správě na Obvodní báňský úřad 

v Plzni, nejprve jako obvodní báňský inspektor a od roku 1985, jako jeho předseda. Tuto funkci 

vykonával až do svého odchodu do důchodu v roce 2004.  

 Za jeho éry došlo k přestěhování plzeňského úřadu z pronájmu v Hřbitovní ulici do vlastního 

objektu v centru Plzně, kde sídlí dodnes i k předání části vedené agendy týkající se Jihočeského 

kraje Obvodnímu báňskému úřadu v Příbrami. Ing. Jan Otýs byl předsedou báňského úřadu 

v Plzni v nelehké době privatizace a rozpadu velkých těžebních podniků počátkem 90-tých let 

minulého století i útlumu uhelného hornictví na Plzeňsku. Svým jednání a postoji vždy napomá-

hal rozvoji hornictví a pozitivně ovlivňoval  záměry a možnosti  provádění hornické činnosti a to 

nejen v jemu svěřeném úředním obvodě.  

   Honzo, kamaráde, Zdař Bůh! 

 

 

 Zemřel Ing. Jan Otýs  


