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Historický rámec Podbeskydských těžních aktivit 

Stejně jako v šeru minulosti zmizelo mnoho řemesel a povolání, které byly dříve 

nedílnou součástí života našich předků, zmizelo téměř beze stopy také železářství, které 

výrazně ovlivnilo život mnoha podbeskydských obcí. Do dnešních dnů se jako připomínka 

zašlé havířské slávy dochovaly především terénní relikty těžby rud, o nichž budeme 

podrobněji hovořit dále. 

Nejstarší nepřímé známky práce se železem se v Podbeskydí objevují již v době železné. 

Leccos naznačuje množství železných předmětů v hrobech velkého pohřebiště lidu 

popelnicových polí, které se rozkládalo nad Příborem. V této době mělo železo jako tehdy 

ještě nový materiál zajímavé postavení. Vyráběly se z něj například náramky, snad proto že 

jejich barva se lišila od zlatavých bronzových ozdob, které byly v módě již několik století. 

Synové a dcery pohřbených kraj za nejasných okolností opustili a nevíme, zda se pokusili 

místní rudy zpracovat. Po delší době přišli do opuštěné krajiny Keltové a jim příbuzný lid tak 

zvané púchovské kultury. Obě skupiny chtěly pravděpodobně bohatnout z obchodu, který 

probíhal severo-jižním směrem moravskou bránou. Obě ale známe také jako přičinlivé 

výrobce a zpracovatele železa. Bohužel, krom náznaků z jejich sídel na Požaze u Nového 

Jičína, Kotouči, nebo Hukvaldech zatím nemáme jasný důkaz o snaze místní rudu využívat. 

Víme však z jiných míst, že dovedli zpracovávat různé materiály nalézané v blízkosti svých 

sídlišť a často nepohrdli ani horší kvalitou zdrojů. Pro srovnání nám může posloužit těžba rud 

v prostoru Świetokrziských Gór (PL), která prokazatelně probíhala v laténském a římském 

období (Bielenin 1992). V této době, která končí před koncem starého letopočtu, se již železo 

stalo nedílnou součástí života a tak to již zůstalo prakticky do současnosti. 

První doložené železářské aktivity v Podbeskydí známe z 16. století, kdy pracoval hamr 

na panství Hukvaldy. Hamry v této době nesloužily pouze jako „buchary“, ale obsahovaly celý 

proces výroby polotovaru či dokonce předmětu. Jejich součásti bývaly šachtovité pece tzv. 

dýmačky, kde docházelo k redukci rudy. Oproti starším zařízením se lišily zejména zapojením 

vodní síly do pohonu měchů k vhánění vzduchu do pece. V tehdejší terminologii se používal 

pro tavbu výraz „zdýmat“. Dále se k provozu vázala výroba dřevěného uhlí, získávání rudy a 

také kování samotného železa do formy polotovarů. Někteří zaměstnanci také vyráběli 

hotové výrobky. Hamry často pracovaly s přestávkami, během nichž probíhaly přípravné či 

hospodářské práce. 

Pelokarbonátové železné Rudy získávané v Podbeskydí se nalézají v podobě žil, lávek a 

konkrecí. U čisté rudy se obsah železa pohybuje až na 30%. U těžené horniny, pak asi 12-16, 

ale i 4%. Z dnešního hlediska jde však o rudy celkově podřadné (Roth – Matějka 1953, 

Polášek 2006, 98). Průkopníkem moderního poznávání rudného bohatství této oblasti byl 

v polovině 19. století Ludvík Hohenegger (Geolog a od roku 1839 ředitel železáren), 

který označil na 400 lokalit s výskytem rud. Kromě nich jsou zde zastoupeny také hematit, 

pyrit a limonity (Burkart 1953). 
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Po pauze v raném středověku, kdy 

neznáme téměř žádné doklady osídlení 

v Podbeskydí, nastal se středověkou kolonizací 

rozkvět, který dal vzniknout obcím a krajině tak 

jak ji známe dnes. Celý proces začal okolo 

poloviny 13. století a vedl osadníky do kraje 

lesů i s vidinou nálezu drahých kovů v horách. 

Příklady stříbrné „horečky“ na 

Německobrodsku, Jihlavsku a později 

Kutnohorsku, ale také zlato v Jeseníkách byly 

silným lákadlem. Už biskup Bruno ze 

Schauenburka si v roce 1267 vymiňuje polovinu 

výnosu z případného nálezu zlata, stříbra, 

jiných kovů a soli. V Podbeskydí se sice zdroje 

drahých kovů nenalezly, ale později byly 

doceněny zdroje rudy železné. Pomyslným 

centrem železářství se ve středověku stalo 

Hukvaldské panství. První dochovanou zprávou (bohužel hlavní archiv shořel při požáru 

hradu) je zmínka z roku 1556, kdy se mluví o obnově hamru (ve Frenštátě). Díky tomu víme, 

že samotný provoz byl starší než uvedené datum, nevíme však o kolik. Pravděpodobně byl 

založen předchozím biskupem Stanislavem Thurzem, který je znám pro svou podporu 

tomuto podnikání. Jednání skončila tak že hamr zůstal majetkem biskupství a byl pronajímán 

jeho provozovatelům. Těmi se stali železáři ze Slezské Vratislavi Samuel Polák a vladyka 

Samuel z Waldu pravděpodobně z rodiny rozvětvené ve Slezsku i na Moravě (Waldové 

z Grünbergu). Panství poskytlo zdarma materiál (dřevo, kámen) na jeho obnovu (např. 

náhon). Důležitou zmínkou je právo kutat železnou rudu v biskupských horách, a pokud by 

bylo potřeba kutat na polích či lukách aby se tak stalo „bez škody chudých lidí panských“ 

(poddaných). Dřevěné uhlí potřebné k tavbě mohli vyrábět ze dřeva podle „ukázání“ hajného 

a na vymýcených plochách pak hospodařit za roční plat. Stejně jako tomu bylo v jiných 

oblastech, patřilo k hamru právo provozovat mlýn (o jednom kole), vařit pivo pro čeleď 

(kverky), péci chléb a porážet dobytek. Hamerník měl dokonce v rámci hamru nad svou 

čeledí soudní pravomoc. Jak je vidět pod pojmem hamr se, ve středověku a zvl. v 16. století 

skrývá celý složitý provoz. Počínal získáváním rudy a pálením dřevěného uhlí, pro které 

kácela dřevo čeleď. Rudu bylo potřeba žíhat a drtit ve stoupách. Po té tavbou 

v jednoduchých pecích zvaných dýmačky a následně zpracováním (kováním) železa do 

podoby polotovarů a někdy i hotových výrobků. K této středověké průmyslové zóně náleželo 

i potravinářství. Jak bylo uvedeno výše, hamerníci hospodařili na svých či vymýcených 

pozemcích a chovali dobytek. Pravděpodobně jako součást stavby hamru na jednom náhonu 

měli také mlýn. Hamerníci měli krom platů dodávat na Hukvaldy ročně 18 centnýřů železa. 

Agricollův spis „De re Metallica“ ze 16. 

Století poskytoval tehdejším hamerníkům 

návody jak pro těžbu tak úpravu rud. 
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Centnýř se pohybuje okolo 60kg a na hrad tedy bylo dodáváno okolo 1000 kg železa, později 

však o něco méně (16 centnýřů). 

V následujících letech se patrně železářství na panství Hukvaldy dařilo, neboť se objevují 

snahy o rozšíření výroby a stavbu nového hamru. Panský úředník Jaroš Syrakovský a 

olomoučtí měšťané se podíleli na práci těžařstva s dalšími právy na těžbu rudy, provozu 

kamencového dolu a hutě „Boží dar“. Když se v roce 1568 rozpadla těžařská společnost 

provozující frenštátský hamr, koupil jej Osoblažský hejtman Kašpar Bořek z Malejova, který 

již dříve hamr provozoval na panství Frývaldov. Tehdy se dovídáme krom zmíněných 

příslušenství také o řezníkovi a pile u hamru. 

V roce 1570 frenštátský hamr vyhořel a měl být obnoven. Došlo však k tahanicím o 

způsob a financování. Když se situace vyřešila, zmiňuje se roku 1581 hamerník foltýn – 

„hammermeister pod Frankstatem“ (hamr stál po vodě pod městem). Ten rozšířil hamr o 

další mlýnské kolo, kde mleli i okolní sousedé. Zdá se, že hamr zanikl někdy po roce 1605, 

kdy Foltýn umírá. Podobný osud potkal i některé hamry v jiných oblastech a souvisí 

s nástupem nových forem správy panství a jejich ekonomiky. V průběhu třicetileté války se 

k nám poněkud opožděně také dostává vysoká pec na místo straších hutních zařízení. 

Frenštát (pod Radhoštěm) v polovině 18. Století. Severně od města je zaznačen mlýn, který je 

pozůstatkem původního hamru. Později se vedlejší pole jmenovalo „Na kutách“, dnes je prostor 

pohlcen zástavbou města. Zdroj: tzv. 1. Vojenské mapování via Geolab/oldmaps.cz. 
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Struska na lokalitě Frenštát Hamřiska. 

 

Frenštát p. R., zasypaný náhon na Hamřiskách. 
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Památné lípy na lokalitě Hammřiska. 

Nový hamr vznikl na Hukvaldském panství roku 1665 ve Frýdlantě (nad Ostravicí) na 

místě tří hospodářských usedlostí. Dřevo pro huť se těžilo v „zadních horách“ (lesy za 

Čeladnou, Frenštátem a Ostravicí). Dřevo se kácelo v blízkosti vody, po které se v příhodnou 

dobu splavilo k huti. Roku 1766 byla již jedna pec pro nedostatek dřeva uhašena a správa 

hutě si posteskla nad kvalitou rudy, ze které se ročně vyrobí sotva 1600 centu surového 

železa, což ani nestačí pro dva hamry. Druhý hamr na hukvaldském zboží stál v Drnholci u 

Příbora snad již od konce 17. Století. Poprvé se zmiňuje roku 1750 a byl zřejmě později 

přeměněn na valchu (č. p. 17 před sloučením obcí). 

Huť ve Frýdlantě obsahovala několik provozů a hamrů ale také stoupy a mlýn na strusku, 

nebo brusírnu a milíře se sklady dřevěného uhlí. Její rozvoj je spojen zejména s Janem 

Václavem Homoláčem a jeho následovníky. O něco později ji pak doplnila železárna na blízké 

Čeladné. Těžit rudu mohl nájemce hutě téměř kdekoli. Na pozemcích poddaných jim musel 

zaplatit 3 krejcary za hýlu a doly po vyčerpání zasypat. Řád pro Frýdlantskou železárnu daný 

na Hukvaldech roku 1675 uvádí, že na 34 týdnů provozu bylo potřebí 650 hýlů rudy (1 hýl = 

12 kbelíků). Ruda se měla těžit po celé léto a v zimě měla být svážena robotní povinností. O 

dav roky později komise zjistila značné nedostatky v přístupu poddaných a také poškozování 

pozemků, neboť doly nebyly vyměřeny. Proti takovým praktikám a snaze ulehčit si práci se 

vrchnost snažila zakročit. 
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V této fázi dobývání rud docházelo k těžbě formou povrchových odkryvů, lámání 

výchozů a odvaly ve svazích kopců. Zanedlouho byly používány také nehluboké štoly, které 

se počátkem 17. Stol vzpomínají např. v Libotíně (Roth – Matějka 1953; Polášek 2006, 99). 

V sedmnáctém a osmnáctém století, bylo ještě možné využívat výchozy rudy, tedy snadno 

dostupná místa. Z pramenů také víme, že robotující poddaní nemajíce zvláštní zájem na 

prováděné práci, dováželi i obyčejný bezcenný kámen. Tomu se ovšem snažila vrchnost a 

železáři opět zamezit. 

Nová etapa Frýdlantské železárny se začala psát roku 1836, kdy byla vystavěna nová 

modernější pec. Také všechny budovy od této chvíle byly zděné. Hned toho roku si správa 

železáren vymohla propůjčky pro několik obcí v okolí až po vzdálenější Bordovice, Kopřivnici 

nebo mniší. V okolí 20km pak pracovalo na dodávkách rudy 27 dolů propůjčených a asi 1OO 

měr mutovaných. Hledělo se také na technický pokrok a rozvoj. Od uvedeného roku se 

začalo s přidáváním uhlí do hutě. 

Těžilo se na jednotku zvanou hýly v množství asi 8000 hýlů (t. j. 60 000 centů) ročně a v 

roce 1830 už to bylo přes 230 000 centů. 

Okolo roku 1849 bylo Vítkovickým těžířstvem zkoumáno mnoho lokalit také na 
Novojicku. U zjištěných zdrojů rudy bylo žádáno C. K. Horní komisařství v Opavě o propůjčku. 
Ložiska byly zjištěny v v obci Žilina, Hodslavicích a Veřovicích. V každé obci bylo označeno 
několik míst s ověřenou hloubkou, mocností a směrem žíly či ložiska (fond Revírní báňský 
úřad, inv. č.410). 

Dvě unikátní vyobrazení z knihy Schwarzer 

Bergbuch vydané v 16. Stol. Ukazují jak práci 

hamru, tak milířů k pálení dřevěného uhlí. 
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Lokality dnes viditelné v krajině 

Bludovice (ID 24, 25) 

Na jižním okraji obce se na pravém břehu nalézají v lese menší pozůstatky těžních aktivit. 

V poměrně strmém jihovýchodním svahu kopce Hýlovec naproti Palackého vrchu nalezneme 

drobný obval pikritu – snad ústí šachtice. Severně od něj leží lom v pikritech s údajnou štolou 

na železnou rudu. Dnes nám to nepřipadne, ale jméno vrchu upomíná na těžbu – hýly byly 

míry používané pro těženou rudu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obval na Hýlovci. 
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Obval na Hýlovci. 

Lom s údajnou štolou. 
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Chlebovice 

Severovýchodní výběžek Palkovické hůrky nad Chlebovicemi je místem kde se na okraji lesa 

u paty strmého svahu Ostružné dochovalo pole těžních jam s haldičkami. Mohutné 

vrstevnicové zářezy v jejich sousedství snad patří těžbě kamene. 

 

 

Chlebovice, kutací jámy (pinky) a drobná halda hlušiny. 



Průzkum pozůstatků železnorudné těžby. 
 

 

12 

 

Jasenice (ID 39) 

V obci se rozvíjela těžba snad již v 18. Století. Severovýchodně obce ve svazích Petřkovické 

hory se nacházejí tratě šachty, Nadevsí, Podhloží, Buňavka a Včelíny. Ruda se zde těžila v 

letech 1838-53 a dovážela se do Vítkovic. Pro náklady na dovoz do železáren byla těžba 

zastavena.  

Pokud hledáme stopy této činnosti, nejnadějnější je hluboká rokle potoka, v jehož korytě 

jsou vynesené jílovité břidlice. Nejasné terénní příznaky se nacházejí ve svazích na jeho 

levém břehu. Jde o menší obvaly a zářezy do svahu a snad také pozůstatek šachty vymezený 

plochou vyvýšeninou z kamenů s nevýraznou středovou depresí. Východně k trati Buňávka je 

terén opět předělen roklí potoka. V trati Šachty nejsou dnes žádné pozůstatky těžby patrné. 

Kopřivnice (ID 18, 19, 20) 

Nedaleko dnešního centra města leží staré zbytky těžby. Najdeme je na svazích Červeného 

kamene na pravém břehu Kopřivničky a jejích pramenů, které brázdí tento svah. Níže ve 

svahu leží tak zvaná Haviřská ďůra, která je památkou na pokusy o dolování uhlí ve druhé 

polovině 19. století. Iniciátorem jejího vzniku měl být kopřivnický Ignác Raška. O něco výše, 

pak brázdí svah jámy po lámání vápence. Podobné jámy nalezneme také na 

severovýchodním svahu masivu Červeného kamene pod vrchem Pískovna v lese Zahúři. 

Nedaleko prochází naučná stezka Lašská – Kopřivnice. 

 

Kopřivnice, Haviřska ďura. 
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Mělká deprese v lesním porostu pod Haviřskou ďurou. 

 

Zářez po těžbě vápencových slepenců na Záhuří. 
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Zářez s odvalem po těžbě vápencových slepenců na Záhuří. 

 

Jámy po těžbě vápencových slepenců na Záhuří. 
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Kozlovice (ID 5,6,7) 

Okolí vrcholu Živičky bylo dolováno na několika místech. Jedno z nich leží také na 

jihovýchodní straně katastru Kozlovic u silnice do Tiché. Na okraji území přírodní rezervace 

Rybníky (asi 140m jižně od silnice na úrovni č. p. 453) se zde v lese nachází drobná halda 

jílovité břidlice po těžbě pelosideritu. Severně na opačné straně silnice v údolí potoka 

nachází další menší halda po zavezené štole. Pokračujeme-li dále do svahu k severu k vrcholu 

Tábor, narazíme na výchoz pikritu s pozůstatky po pokusu o zavezení zeminou v rámci 

meliorací. Místo s dobrým rozhledem je zajímavé také botanicky. 

 

Plochá halda jílovitých břidlic  
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Výchoz pikritu s hromadami zeminy k zavezení lokality. 

 

 

Plochá halda jílovitých břidlic v lese nad  PP Rybníky 
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Detail haldoviny. 

Kozlovice – Měrkovice (ID 27-31) 

Mezi Kozlovicemi a Mniším se na jižních a jihovýchodních svazích Kamenice (447,3m n. m.) 

nachází pět míst se stopami po dolování. Bráno od východu, jde o mohutnou kuželovitou 

haldu jílovitých břidlic, pravděpodobný propad po těžbě, další menší haldu a nejzápadněji 

v trati Zadky příznaky po povrchové těžbě vápence se zářezy a malými haldami. 

Nejzápadnější z hald u zářezu po těžbě se skládá ze zeminy, pískovce a ojediněle křemene. 

Všechny tyto mizející památky leží ve výšce 390-410m n. m. nad údolím Lubinky. 

V roce 1986 byl na katastru Kozlovic proveden členy místního vlastivědného kroužku 

průzkum katastru zaměřený na štoly a výsypy. Polášek uvádí, že většina hald je dnes 

rozvezena a rozmetána. Bylo však identifikováno několik míst se zachovalými haldami a jejich 

skupinami. 

Nelehký život havířů či hajerů jak se jim tehdy říkalo, si můžeme přiblížit na 

jednom Kozlovickém případu z poloviny 19. Století. Počátkem května 1853 píše správce 

Maletz Hornímu komisařství v Opavě hlášení zdejšího vrchního havíře Ignáce Zindela z 

Chutky o tragédii Bartoloměje Harabiše z počátku dubna toho roku, který „se propadl“ (byl 

zavalen) do šachty 21 stop hluboké (více jak 6m). Přesto, že byl již od rána varován 

praskotem i jinak zůstal v šachtě, kde byl večer nalezen zavalen třemi sty kbelíky země. 

Komisařství je žádáno o přijetí opatření zamezujícím podobným neštěstím. Téměř ve stejnou 

dobu psal Hormistr Lumbe o horní komisi, která se do Kozlovic dostavila z Moravské Ostravy. 
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Prohlédla si sedm kutišť na pozemku Františka Pustky. Konstatovala, že rudné žíly jsou 

dlouhé 3-4 stopy, jsou vzdáleny od ložiska 3-9 sáhů, mocné jsou 2-4 palce. Podle komise bylo 

Harabišovo kutiště hluboké 18 stop a nebylo již krom malého otvoru viditelné. Šachta byla 

„zavřená“, obklopená struhami a rumpály. Vyslechnuté osoby k případu nevěděly nic 

bližšího. Hormistr Lumbe byl toho názoru, že pro malý obsah železa (18%) se ložiska nemají 

dále využívat. Zdá se tedy, že přes jakousi snahu věc vyšetřit se nejevila událost současníkům 

nijak závažnou či neobvyklou (Zemský archiv Opava, fond Revírní báňský úřad, inv. č. 708, 

karton 24). 

Kunčice pod Ondřejníkem (ID 9, 15, 16, 17) 

Obec Kunčice (dříve Velké Kunčice) se do využívání geologického bohatství zapsala hned 

dvakrát zaprvé rudným dolováním, za druhé zpracováním sklářských materiálů, zejména 

křemene. Sklárnu v obci zaznamenal na své mapě Moravy i Komenský. Ke konci 18. Století 

byly robotní povinnosti poddaných předány k Frýdlantské železárně. Patřila k nim také 

příprava dřeva pro milíře. Roku 1808 jsou Kunčice mezi obcemi, z jejichž katastru se měla 

brát ruda pro Frýdlantskou huť. 

Z mladší historické korespondence se dovídáme například o místech, kde mělo být kutáno. 

Tak žádá z Frýdlantu (28. 9. 1858) Josef Kleinpeter, ředitel kanceláře o povolení devíti kutišť 

na různých pozemcích Horní komisařství v Opavě. Místa leží např. také u cesty do Frenštátu. 

Ke kovkopeckým aktivitám náleží od západu v trati Humbarek ležící severně od silnice (č. 

483) do Frenštátu propad štoly, jehož zatopené ústí je dnes dobře viditelné. Po svahu od něj 

pokračuje rýha související pravděpodobně s odvodněním. Východně od tohoto místa leží 

v malém hájku velká halda hlušiny – jílovité břidlice. Jižně od zmíněné silnice nalezneme další 

zbytky haldy jílovitých břidlic ležící u liniového zářezu nedokončené komunikace. 

Pozůstatky štoly s pozměněným vstupem nalezneme východně od historického jádra obce 

Kunčice na úbočí vrchu Skalka (964m n. m.) u jednoho z potůčku zařezávajících se v těchto 

místech hluboko do svahů. Ústí štoly ležící ve výšce 504m n. m. je dnes patrné v upravené 

podobě, a její pokračování je až na malou část zavaleno. Na povrchu je však patrné 

v propadech terénu. 
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Šachta na Humbarku 

 

Halda na Humbarku. 
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Zajištěné ústí štoly Papratná. 

 

Propady chodeb nad zajištěným ústím Papratná. 
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Propady chodeb nad zajištěným ústím Papratná. 

(ID 10, 11, 12, 13, 14) 

Také jižně od Kunčic je zachováno několik stop starých dobývek. Nad údolím potoka 

Rakovce na výšině nad železniční tratí (472m. n. m.) se v okolí vrcholu nachází pole drobných 

propadů pravděpodobně po povrchových dobývkách. Dále k východu na stejném úbočí 

v dolní části svahu poblíž železnice nalezneme na levém břehu drobného potůčku haldu 

jílovité břidlice. Šachta, z níž materiál pochází, byla dle pamětníků dobře patrná ještě kolem 

roku 1970 včetně dřevěného pažení. Propad v jejím ústí se projevuje asi 20m nad haldou. 

Výše asi v polovině svahu se nacházejí další dvě stopy dolování. Jde o haldu v lese, k níž 

příslušná šachta byla prý patrná opět ještě okolo roku 1970. Dnes však již je terén zarovnaný. 

Východní od ní leží na louce další halda jílovitých břidlic, která byla podle pamětníků 

v sedmdesátých letech rozvážena na stavbu silnice k nedalekým chatám. Ještě dále k jihu leží 

v přibližně stejné výšce drobnější halda, nedaleko níž vyvírá na povrch pramen. 
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Jedna z posledních nerozvezených hald mimo les. 

 

Mohutná halda jílovitých břidlic. 
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Zbytky rudy na lokalitě. 

 

Drobné kutací jámy. 
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Plochá hřebenová halda. 

 

Zářez s odvalem. 
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Haldička nad pramenem (snad odvodnění z důlního díla). 

ID (34-37) 

Prostor pravděpodobných hornických aktivit Na vrchu Pekliska (547m n. m.) by se měl 

rozkládat mezi vrcholem a dále severně přes pozvolné sedlo ke kótě 490m n. m. Poblíž cesty 

k Pekliskům se v sedle mezi předním a hlavním vrcholem nachází v blízkosti vrcholu Peklisek 

nachází tři místa s drobnými stopami někdejších důlních aktivit. Od severu je to drobná 

halda, čtvercový propad a další menší propady s drobnými haldami. V silnici jsou patrné 

násypy jílovitých břidlic. Na východním svahu Peklisek se nachází mohutné haldy či výsypy 

jílovitých břidlic, snad smísené také s plošinami pro milíře. 
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Halda prořízlá cestou na úbočí Pekliska 

 

Čtvercový propad na Maralově kopci. 
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Propad a odval na úbočí Pekliska 

Libotín (k. ú. Rybí) 

Libotínské těžební pole se nachází naproti Kotouči na východním úpatí hřebene mezi vrchy 

Jedle a Holivák. Tato lokalita je patrně nejzachovalejší ze všech podbeskydských rudních polí 

a také dobře dostupná. Dnes se nachází v lese na jihozápadním okraji obce. Rudu je zde 

možné dobře vidět v meandrech potoka. Pozůstatky těžby tvoří především haldy 

s centrálním propadem po zasuté šachtě. Největší z nich dosahují až tří metrové výšky. Víme 

o pokusech hledat na Libotíně drahé kovy již počátkem novověku. Roku 1629 zde provedli 

vizitaci horníci z Uher vyslaní k průzkumu okolí Nového Jičína a prohlédli si jakési starší 

šachty. Dnes viditelné haldy náleží pravděpodobně všechny těžbě započaté Vítkovickým 

těžířstvem roku 1836. Poměrně brzy, již za 13 let však těžba zeslábla a horníci museli práci 

opouštět. Konec dolů se datuje okolo roku 1860. Vlastivědec Emil Hanzelka napočítal kdysi 

14 těžních jam, z nichž největší byla 18 sáhů hluboká. Josef Holub ve své kronice (dle E. 

Hanzelky) ukazuje několik momentek a nástrojů používaných horníky na Libotíně. V Bárově 

kronice nalezneme krásnou větu k roku 1836: „Leta Paně 1836 začala se kopat železna ruda 

anebo železny verk nakladem barona Rotšilda, který sve meškani měl ve Vidni a byl toho času 

nejbohatši v celym světě“.  
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Jedna z mohutných hald Libotín. 

 

Propad ústí šachty Libotín 
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Obrázek na předchozí straně: 

Vyobrazení z Holubovy kroniky nazvaný autorem Rudnictwi. Jde o skicu údolí potoka a 

dobývek v jeho okolí. Částečně je prostorová realita pozměněna, aby mohl být formou 

„komiksu“ zobrazeno celé dění kolem těžby. Následující text vychází z popisků na obrázku. 

 1-2: Pod štolou při které je rozdělán oheň (sání vzduchu?) je zobrazeno „strnisko“ a šachtice 

s rumpály „Šachty na hluboko“ se jmény majitelů. U nich vidíme sondovací tyče 

(nebozezy?) nazývané „wizir“ a díry po zkoušení „po wiziru ďura“. Také džbán, který snad 

sloužil k omytí vzorku. U jedné z šachet pak leží ještě „gbel“ k vynášení rudy na povrch. 

3: Nad šachtami je výjev kde jedna z osob dle popisky rudu nachází, jiná nese a postava nad 

nimi v plášti a cylindru s popisem „Obrhajer“ (překl. vrchní havíř) dílo přebírá či kontroluje 

– „meřa rudu“. U kupky rudy jsou přistaveny dřevěná kolečka. 

4: Štola ve svahu s boudou, k níž postava přináší břevno výdřevy (?). Pod štolou ústí do 

potoka roura „airstek“ sloužící pravděpodobně k odvodnění šachta, ale název by mohl 

naznačovat i funkci přivzdušnění. 

5: Zde pod nápisem „Tahne se nad noc gbely“ vyobrazil autor množství rudy v jednom 

gbelu.Hranol rudy má míry 7x6x3 jednotky. Uveden je „střevíc“ tedy stopa což je 30cm. 

Není ale jasné co je myšleno. 

6: Na polích a úhoru zde horník hledá rudu z povrchu. Opodál probíha těžba jámami a jsou 

zde označené místa pro těžbu. 

7: Postava s tyčí (nebozezem) vrtá do země při hledání rudy. Na zemi je položen džbán jako u 

čísla 2. 
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Haldy na Libotíně. 

 

Libotínský potok, ruda v korytě. 
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Lhotka 

Již v roce 1675 se měli poddaní ze Lhotky podílet na činnosti frýdlantské železárny a to 

robotou při těžbě dřeva. Na konci 18. Století byly robotní povinnosti poddaných z Tiché 

převedeny k Frýdlantské huti. Roku 1808 je Lhotka mezi obcemi, z jejichž katastru se měla 

brát ruda pro Frýdlantskou železárnu. 

Severně od centra obce se na východním svahu menšího kopce Horečka nachází série 

malých lomů na pískovce, kalové vápence a pelosiderity. Pravděpodobně zde bývala také 

štola. Místo je narušeno stavbou vodojemu a dnes zčásti zavezeno také odpadem. Přesto 

jsou pozůstatky dosti výrazné. 

Na příkladu Lhotky si můžeme přiblížit dobovou důlní agendu. Dokument, který budeme 

citovat je uložen v Zemském archivu Opava ve fondu Revírní báňský úřad Ostrava. Jeho 

originál je psán německy (ZAO, Fond Revírní báňský úřad Ostrava, inv. č. 585, karton 14). 

Vážený Horní úřade. 

Níže podepsaný jako zmocněnec Franze Kleinpetra, horního rady a ředitele, prosí o udělení 

oprávnění ke kutání železné rudy v obcích ležících na panství hukvaldském – Hukvaldy, Hájov, 

Rychaltice, Chlebovce, Zelinkovice, Lhotka, Palkovice, Metylovice, Myslík a Měrkovice. 

Oprávnění ke kutání se má týkat vsí v novojičínském kraji, v místeckém okrese, východně od 

území města Místek, dále Malých Kunčic a Hodoňovic, území k horám od Frýdlantu, Kozlovic, 

Větřkovic a Drnholce, od Příboru do Místku podél císařské silnice. Je zažádáno, aby jedno 

výhradní kutiště bylo v obci Lhotka a o potvrzení ohlášky tohoto kutiska.  O toto výhradní 

kutisko je zažádáno na pozemku Jana Michalce, č. 5 ve Lhotce, a sice ve vzdálenosti od 

nejnižšího místa ve Lhotce u č. 75 ve Lhotce ve směru 6 st. Od dalších kutacích děl ve 

vzdálenosti 180 sáhů ve směru 7 st. má být zřízeno 9 kutacích znamení. 

b)Další kutací dílo se má nalézat na pozemku Jana Brosche ve Lhotce č. 1, vpravo od dolní 

obecní cesty ze Lhotky do Kozlovic, a to od bodu, kde je kozlovická a lhotská obecní hranice, u 

které je nasypána obecní cesta, míjející ji ve vzdálenosti 3 sáhy, 4 stopy východně, po směru 

2,3 st. ve vzdálenosti 70 sáhů, 4 stopy od tohoto kutiště. Po směru 23.3 st. má být 

instalována značka. V příloze je zasláno ke zhotovení nutného razítka 30 krejcarů. 

Frýdlant 9. 1. 1857 

Bert Malatzy, kancelář 
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Komplex zářezů, kutacích jam a odvalů v pískovcích, slepencích a jílovcích. 

 

Zahliňovaný převis budí zdání vstupu do štoly. 
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Halda jílovce v komplexu zářezů. 

Mořkov (ID 32, 33)  

Na severozápadě nad obcí se táhne hřbet Mořkovského vrchu. Na jeho jihozápadních 

svazích leží dva pozůstatky těžních aktivit. Obě místa se nacházejí v lesíku a jde o nízkou 

haldu snad po těžbě pelosideritů a drobný lom 

v pikritech, v jejichž jemnozrnné frakci se ojediněle 

vyskytuje biotit. Také zde se dodnes dochovala trať se 

jménem hýlovec pod vrcholem kopce, jejíž jméno 

připomíná někdejší těžbu. 

Velmi zajímavé je že Müllerova mapa Moravy z roku 

1716 zachycuje značku pro železářskou huť v regionu 

pouze u Mořkova, jinde v Podbeskydí ovšem ne. 

Mstěnovice 

V lomu Mušina severně od obce se od roku 1860 lámal kámen. Lom ale vznikl snad pro 

těžbu rudy, neboť ta se zde a na vrchu při cestě do Příluk dobývala již v letech 1825-28, kdy 

se dovážela koňskými potahy do Frýdlantu nad Ostravicí. 

 

Mořkov na Müllerově mapě 1716 resp. 
1790. Zdroj: Geolab/oldmaps.cz 
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Rybí (ID 22, 23, 26) 

Jižně od obce Rybí – téměř ještě ve vsi – nalezneme ve svahu výběžek nesoucí jméno Na 

kopci (285m) na jehož severní straně je vylámán lom v místních pikritech. Dle tradice zde 

měly být těženy železné rudy. Jižně odtud je výše ve svahu vylámaná zatopená šachtice, kde 

měly být rovněž těženy pelosiderity. Ještě výše (412m n. m.) a o něco západněji nalezneme 

dva drobné odvaly v jílovité břidlici a podmáčenou plochu, která snad signalizuje propadající 

se zásyp jam či šachet. 

 

Pikritový lom s pravděpodobnou štolou. 
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Pravděpodobné ústí štoly za nízkého stavu vody. 

 

Halda na Kocmínku. 
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Drobné haldy. 

 

Pelosiderit v haldovině jílovité břidlice. 
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 Tichá (ID 2,3, 4,8) 

Roku 1808 je Tichá mezi obcemi, z jejichž katastru se měla brát ruda pro Frýdlantskou 

železárnu. 

Dodnes patrné pozůstatky těžby v obci Tichá se nalézají na jejím západním okraji, nad 

tokem Tichávky, která tvoří páteř vsi. V trati Živičky na jižním svahu nad potokem se zde 

dochovala halda vytěžené hlušiny ze zaniklé šachty tvořená jílovitou břidlicí. Je situována 

v severním okraji malého remízku nad č. p. 224 a volně dostupná. O něco výše do svahu se 

nalézají na jižním okraji lesíka podobné, ovšem rozsáhlejší pozůstatky tvořené po svahu 

sypanými pozůstatky hald hlušiny. Dalším pozůstatkem staré těžby na úpatí Živiček je lomová 

stěna na úpatí kopce poblíž potoka západně od obou výše zmíněných míst. Za č. p. 517 se 

zde nachází opuštěný malý lom odkrývající rozpadávající se vrstvu jílovitých břidlic, které 

obsahují také malé fosilie. Naproti těmto místům se u přítoku potoka Rakovce nalézá 

poslední pozůstatek dolování u Tiché, kterým je propadlé ústí zavalené štoly (místo leží asi 

120 metrů od budov statku). U štoly se nachází také halda vytěžené hlušiny. 

 

 

Haldy spliže (jílovité břidlice) Tichá pod Vrchovinou. 
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Haldy spliže (jílovité břidlice) Tichá pod Vrchovinou. 

 

Mohutná halda na Živičkách. 
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Halda Živičky. 

 

Výchoz jílovitých břidlic. Odtěžené úpatí svahu Živičky. 
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Veřovice 

Na severozápadním okraji obce v lese nad silnicí do Bordovic (č. 483) se v mírném svahu 

stoupajícím k západu (Na obecníku, Na kutách), nalézá několik pozůstatků těžby šachtami. 

Jde o klasické vyvýšeniny okolo 1,5m vysoké tvořené vytěženou hlušinou s centrální depresí 

po zavalené těžní jámě. Více k západu se nalézá také opuštěný kamenolom. 

 

 

Obval s centrálním propadem ústí šachty a haldy na Peklách. 
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Čtvercový propad ústí šachty. 

 

Bordovice - Na březinách 

 

Zářez v pikritech nad ložiskem pelosideritu. 
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Pelosideritové konkrece v černých pískovcích odkryté základem domu na úpatí Březin. 

 

Vyhodnocení průzkumných aktivit 

Průzkum terénních pozůstatků zaznamenal, vzhledem k archivními prameny doloženým 

důlním pracem, v území geoparku, relativně málo výrazných lokalit. Je to dáno jednak 

povinností horníků po ukončení díla vracet terén do „původního“ stavu, ale především 

zemědělskou a hospodářskou činností. Na jedné straně mohly zbytky důlní činnosti 

omezovat hospodaření, na druhé straně víme, že ještě téměř do současnosti byly například 

haldy rozváženy do cest a podobně. Na jiných místech zmizely tyto památky pod moderní 

výstavbou, která silně změnila tvář regionu, zejména co do plošného rozsahu sídel. 

Dochované důlní pozůstatky náleží dobou vzniku, v drtivé většině, aktivitám poloviny 19. 

století. Oddělit starší horizonty rudního hornictví je zatím velmi obtížné. Z dalších součástí 

procesu výroby rudy by ještě snad bylo možní identifikovat alespoň některá větší milířoviště 

na jejichž zbytcích je možné provést andragolickou analýzu lesní skladby příslušného období 

(podobně Doc. Matoušek na vrchu Dýmník). Také by bylo možné zaměřit se na historické 

horské komunikace a úvozy využívané pro dopravu rudy k místu zpracování. 

Dalším směrem bádání jsou přesně cílené terénní prospekce míst popsaných v pramenech 

19. století pro některé katastry. Jako příklad uveďme třeba katastr Tiché, kde je popsána 

lokalita v majetku vdovy Zátopkové. Víme, že ležela poblíž božích muk u cesty na Frenštát a 
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patřila k domu č. p. 7. V indikační skice celkem bez problémů můžeme tento prostor 

identifikovat a kutiště lokalizovat v prostředí GIS díky mírám uvedeným ve zdrojovém 

materiálu. Přímo v terénu je pak nutné ověřit příznaky a případné pozůstatky dolování. 

 

 

 

Hodslavice, příklad zákresu hrubého rozsahu naleziště č. 1374. Dle žádosti o propůjčku z 19. 

10.1849. Dnes je terén v místě zcela pozměněn. Původně šlo o pole. 
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Ukázka archivních pramenů 

Následující texty byly získány archivní rešerší ve fondech níže jmenovaných institucí pro 

účely této práce a další využití v rámci aktivit Geoparku Podbeskydí. 

Zdroj: Zemský archiv Opava, fond Revírní báňský úřad, inv. č. 410; Psáno německy, 

kurentem. 

Kutiště v okolí Nového Jičína 

Vítkovické těžířstvo, zastoupené panem Albertem Andréem, Horní komisi do Frýdku. 

 Ve Vašem kraji proběhla prohlídka nalezišť železné rudy za účelem propůjčky kutišť s 

právem výhradních. Svobodný pan Rothschild zaslal C. K. Hornímu komisařství do Opavy 

žádost, odpověď přišla 26. 9. 1850. Úřední prohlídka byla naplánována na 27.9. 

Naleziště č. 1393. Žádost o propůjčku z 19. 10. 1849 

Nachází se na někdejším Frenštátském poli pod tzv. Kamennou horou v obci Žilina 

nedaleko Nového Jičína, a sice 5 sáhů hluboko, sloj táhnoucí se od východu k západu, 

3´´mocná, která navazuje na neúplné ložisko poblíž hor. Je vzdáleno od cesty z Nového Jičína 

do Bludovic, od kamenného mostu 15 - 7, 244´´. Kutiště neobklopují majetky cizích sousedů 

a nebyly proti němu vzneseny námitky. Podle přání pana ředitele by mělo mít nazváno 

Albert. 

Naleziště č. 1388. Žádost o propůjčku z 19. 10. 1849 

Nachází se na pozemku Josefa Quitty v obci Žilina, na levém břehu, nedaleko panské 

sýpky, je uloženo v hloubce 4 sáhy, sloj je mocná 3-4´´sférosideritu. Poloha žíly jez poloviny 

ve směru 13´14´15´´, druhá polovina v protisměru. Šířka je 19,20,21´´.Podle přání pana 

ředitele by ložisko mělo být označeno Antonín Zach. Okolní sousedé nemají proti průzkumu 

žádnou námitku. 

 Naleziště č. 1374. Žádost o propůjčku z 19. 10.1849 

Nachází se v Hodslavicích u Nového Jičína, na pozemku Josefa Kudely, č. 52, nazývaném 

„Na pustinách“. Tam se nachází v hloubce 5 sáhů, žíla v železité hlíně je mocná 2-3“ a má 

směr ze severu na jih, s jednou západní odbočkou. Nadloží a podloží tvoří slínová břidlice. 

Bod zarážky bude lokalizován podle domu Ondřeje Kudělky č. 104, u cesty z Hodslavic do 

Bludovic, od tohoto domu ve směru 5-13´. Délka k bodu ložiska je 67 sáhů. Uložení této žíly 

je takové, že podle kompasu je to 11,12,13, 160 st., ale v protisměru 64 v podélném řezu, 

šířka 5,6 a 50 st. V protisměru se táhne v 6 st. Toto ložisko má být nazváno Werner Zach. 

Sousedé nemají proti průzkumu námitky. 
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Naleziště č. 1380. Žádost o propůjčku z 19. 10. 1849 

Nachází se v Hodslavicích v místě „Hůrky“, v hloubce 5 sáhů, v železité hlíně, mocnost je 

mezi 7-6, směřuje od jihovýchodu k severozápadu. K určení zarážky byla vybrána lokalita u 

domu Josefa Tomana, dům č. 127, ve směru 12-13 st. Uložení žíly je podle kompasu 15,16,17 

ve 170 st. a v protisměru 54 st. Toto ložisko se má nazývat Vincentius. Sousedé nemají proti 

průzkumu námitky. 

 Naleziště č. 1396 

Nachází se v blízkosti naleziště 1387, mezi starojičínskýma novojičínským lesem, v místě 

„Pod Trojačkou“, na úpatí této hory. V podloží je železitá hlína o mocnosti 8, ve směru 7-8 st. 

Táhne se na jihozápad podle kompasu s délkou 16,17,18 ve 112 st., šířka je ve 22,23,24ve 28 

st., rovněž tak v protisměru. 

Naleziště č. 1317 

Ložisko je u naleziště 1387, ve směru 13-3 st., na hranici mezi starojičínským a 

novojičínským lesem, kde prochází rokle, na úpatí hory Trojačka. Od hraničního kamene, 

označeného H.N.A.D. 1811. Po směru 16-7 se nachází ústí žíly, která je v železité hlíně dobře 

usazena a která je mocná 8-10´´, směrem 120 st. na jihozápad, s délkou 17,18,19 s úklonem 

200 st., v protisměru 24 st. Šířka11,12,13 je ve směru 28 st., totéž v protisměru. Má být 

označeno Domovec. 

 Naleziště č. 1386 

K zaražení bylo vybráno místo ve směru 9-13 st. u Kalužova potoka. Kvůli horší jakosti bylo 

zrušeno. 

Naleziště č. 1381 

Nachází se na pozemku Josefa Riedla v Hodslavicích č. 18, u cesty z Hodslavic do 

Hostašovic. Jihozápadně od zahrady Josefa Riedla, č. 18, po směru 19,16 st., je vzdáleno 144 

sáhů. Nachází se v hloubce 6 sáhů v podloží železité hlíny, ve sklonu od východu na západ 4´´, 

s jednou jižnější odbočkou. Do poloviny délky se táhne ve směru 17,18, v protisměru zesiluje 

ve směru 11,12 st., bude pojmenováno Christoph. 

Naleziště 1384 

Nachází se na poli Ondřeje Tomana, dům č. 63, u cesty vedoucí kolem mlýna, ve hloubce 7 

sáhů. Sestává ze žíly v železité hlíně, s přibývající mocností od 3-4´´ a sklonem mezi 7-8st. se 

severním rozprostřením. Kutiště se nachází jihozápadním směrem od sýpky Ondřeje 

Tomana, dům č. 63, ve směru 19-1/4, 239 st. Poloha vypadá tak, že podle kompasu 3,4,5 má 

sklon 112 st., rovněž tak v protisměru. Šířka podle kompasu 9,10,11 se sklonem 28 st. Bude 

označeno Toman č. 1. 
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Naleziště 1379 

Nachází se na pozemku Ondřeje Mavendy, č. 50, nazývaném „Na puštiach“, ložisko se 

nachází pod nadložím 3´´mocném v jihovýchodním sklonu, lokalizační bod je výměnek domu 

Josefa Tomana, dům č. 49 ve směru 5-3 st. Delší strana žíly vede podle kompasu 13, 14,15se 

sklonem 108 st., širší podle kompasu 19,20,21 v protisměru. Bude označeno Jacobi. 

 Naleziště 1376 

Nachází se na pozemku Josefa Kudělky, č. 46, v lokalitě Končiny, v železité hlíně, v 

hloubce4 sáhy, kryté nadložím.  Od naleziště1379 je vzdáleno ve směru 14-2,5, 225 st. Střed 

podle kompasu 19,20,21, 28 st., podle kompasu 13,24,13. Navazuje na ložisko 1379. Bude 

označeno Johanna. 

Naleziště 1375 

Je na pozemku Josefa Marendy, č.39, v lokalitě Končiny. Ložisko se nachází v hloubce 8 

sáhů, ale jižve 3 sázích je železitá hlína. Má východní sklon. Od naleziště 1379 je vzdáleno  

10-6,5 st., od 1376 77-13,239st. Podle kompasu 19,20,21 ve 124 st., v protisměru 100 st. 

Bude nazváno Končiny. 

Dále komise odešla do Veřovic. 

Naleziště 1360 

Nachází se na pozemku Josefa Černocha, severně od Veřovic, v kopci Štramberčík. Je 

hluboko 3 sáhy, sférosiderit je mocný 5´´, se sklonem od severu k jihu, s východním 

rozprostřením. Leží u polní cesty severně od domu č. 22, ve směru 292 st. Podle kompasu 

21,22,23 se 112 st. v protisměru. Má se nazývat Štramberčík. 

Naleziště 1361 

Nachází se na pozemku Jana Geryka,č. 27, severně od Veřovic, v hloubce 5 sáhů. 

Sférosiderit je 3-4´´ mocný, leží severozápadně od domu Jiřího Brožka, č. 69, ve sklonu 1-7,5, 

174 st. Má se nazývat Geryk. 

 

Zdroj: Zemský archiv Opava, fond Revírníbáňský úřad, inv. č. 708, karton 24. Psáno 

německy, kurentem. 

Protokol, sepsaný 4. 5. 1853 v Kozlovicích 

K případu Harabiše se dostavila do Kozlovic horní komise s důlním z Moravské Ostravy 

Karlem Sengerem a prohlédla si 3 místa. Zjistila, že na pozemku Františka Pusky v Kozlovicích 

se nachází 7 kutišť železné rudy. Rudné žíly jsou dlouhé3-4 stop, jsou vzdáleny od ložiska 3-9 
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sáhů, mocné jsou 2-4 palce, severovýchodně od kutiště je žíla 5 stop dlouhá a široká 4 stopy, 

ostatní žíly jenom 3 stopy,pak se lomí v délce 4-5 stop. Kutiště, na kterém došlo k nešťastné 

události s Harabišem, bylo hluboké 18 stop, nebylo viditelné, zůstal jen otvor,který nebyl n 

ijak velký. Až na malý prostor bylo kutiště uzavřeno. Bylo zjištěno, že šachta byla obklopena 

struhami a rumpály. K případu byli vyslechnuti horní a hutní správce Antonín Bažant, který 

nevěděl nic bližšího o Harabišově případu, dále Jan Liberda a Valentin Schnirch. Podepsaný 

zastává názor, že kvůli nedostatečnosti obsahu rudy (18 % železa) se další zásoby již nemají 

využívat. 

Hormistr Lumbe 

 

Zdroj: Zemský archiv Opava, fond Revírníbáňský úřad, inv. č. 708, karton 24. Psáno 

německy, kurentem. 

Váženému Hornímu komisařství v Opavě (Kozlovice) 

Podle dnes dodaného hlášení zdejšího vrchního havíře Ignáce Zindela z Chutky se 

odehrála v šachtě v Kozlovicích nešťastná událost. Tamní huťař Bartoloměj Harabiš se 

propadl 3. dubna do otevřené šachty 21 stop hluboké, a tím přišel o život.  Při zjišťování 

skutkové podstaty se svědci shodli, že Harabiš tam už v 9 hodin ráno pracoval s Janem 

Liberdou. Neustále bylo slyšet praskání, ale Harabiš na to nedbal. Proběhla i jiná varování, 

aby se všichni vrátili ze šachty, ale Harabiš neuposlechl a večer byl nalezen zavalen třemi sty 

kbelíky země. Žádáme komisařství, aby byla přijata opatření, aby k takovýmto událostem 

nedocházelo. 

9. 5. 1853 

Maletz, správce 

 

Zdroj: Zemský archiv Opava, Revírní bratrský úřad, inv. č. 562, karton 14. Psáno německy, 

kurentem. 

Hornímu komisařství do Opavy 

Žádost o kutání železné rudy ve Frýdlantě 

Výhradní kutisko se má nalézat na pozemku Štefana Kortina, č. 85, severozápadním 

směrem k domu Ignáce Uhláře, dům č. 283 ve Frýdlantu ve vzdálenosti 131 sáhů, 1 stopu ve 

směru 144,14 st. Kutací značka bude 170 sáhů po směru 4+12 st. od kutiště. 
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Další kutiště má být na pozemku Jana Mohyly, dům č. 204 ve Frýdlantu a od pozemku 

Jana Adamce z č. 202, 190 sáhů, 3 stopy od frýdlantského kříže. Kutací značka bude ve 

vzdálenosti 184 sáhů, 5 sto po směru 3+5 st. 

Frýdlant, 28. 9. 1858, Josef Kleinpeter, ředitel kanceláře. 

 

Zdroj: Zemský archiv Opava, Fond Revírní báňský úřad Ostrava,inv. č. 585, karton 14. 

Dokument psán německy, kurentem. 

Obec Lhotka 

Vážený Horní úřade. 

Níže podepsaný jako zmocněnec Franze Kleinpetra, horního rady a ředitele, prosí o 

udělení oprávnění ke kutání železné rudy v obcích ležících na panství hukvaldském – 

Hukvaldy, Hájov, Rychaltice, Chlebovce, Zelinkovice, Lhotka, Palkovice, Metylovice, Myslík a 

Měrkovice. Oprávnění ke kutání se má týkat vsí v novojičínském kraji, v místeckém okrese, 

východně od území města Místek, dále Malých Kunčic a Hodoňovic, území k horám od 

Frýdlantu, Kozlovic, Větřkovic a Drnholce, od Příboru do Místku podél císařské silnice. Je 

zažádáno, aby jedno výhradní kutiště bylo v obci Lhotka a o potvrzení ohlášky tohoto kutiska.  

O toto výhradní kutisko je zažádáno na pozemku Jana Michalce, č. 5 ve Lhotce, a sice ve 

vzdálenosti od nejnižšího místa ve Lhotce u č. 75 ve Lhotce ve směru 6 st. Od dalších kutacích 

děl ve vzdálenosti 180 sáhů ve směru 7 st. má být zřízeno 9 kutacích znamení. 

b) Další kutací dílo se má nalézat na pozemku Jana Brosche ve Lhotce č. 1, vpravo od dolní 

obecní cesty ze Lhotky do Kozlovic, a to od bodu, kde je kozlovická a lhotská obecní hranice, 

u které je nasypána obecní cesta, míjející ji ve vzdálenosti 3 sáhy, 4 stopy východně, po 

směru 2,3 st. ve vzdálenosti 70 sáhů, 4 stopy od tohoto kutiště. Po směru 23.3 st. má být 

instalována značka. V příloze je zasláno ke zhotovení nutného razítka 30 krejcarů. 

Frýdlant 9. 1. 1857 

Bert Malatzy, kancelář 

 

Zdroj: Zemský archiv Opava, Revírní bratrský úřad, inv. č. 562, karton 14. Psáno německy, 

kurentem. 

Velké Kunčice - Josef Kleinpeter žádá o povolení kutišť ve Velkých Kunčicích 

Hornímu komisařství v Opavě 

Žádosti o kutání železné rudy ve Velkých Kunčicích 
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O první výhradní kutisko je zažádáno na pozemku vdovy Hlaváčové v domě č. 1 v úhlu 

řezu stojícího rozcestníku, mezi obecní cestou do Frenštátu a cestou do Tiché, 41 sáhů po 

směru 7-0 st., kutací značka bude ve vzdálenosti 33 sáhů po směru 14 st. od kutiště. 

O další kutací dílo je zažádáno na pozemku Jana Ježíška, dům č. 13 ve Velkých Kunčicích, 

jihozápadně od rohu vyzděného domu Františka Mayera, č. 219, u obecní cesty do Frenštátu, 

ve vzdálenosti 95 sáhů, 1 stopu po směru 15 st. Kutací značka bude 88 sáhů ve směru 20,10 

st. od kutiště. 

Další kutiště má být na pozemku Jana Schaffera, dům č. 95, severozápadně od rohu domu 

č. 113 Josefa Šrubaře 117 sáhů, 2 stopy po směru 6 st. Kutací značka bude umístěna 124 

sáhů po směru 3 st. od kutiště. 

O další výhradní kutiště je zažádáno na pozemku Josefa Hrbáče, dům č. 53, od přístřešku 

Jana Neckáře, dům č. 54, jihovýchodním směrem, 207 sáhů, 3 stopy po směru 13+6 st. Ve 

vzdálenosti 175 sáhů po směru 12 st. od kutacího díla bude kutací značka. 

 

Další dvě kutiště budou na pozemku Jiřího Morise, dům č. 63, východně od rohu domu 

Jana Kaňkovského, č. 58, 148 sáhů, 4 stopy po směru 4 st. Kutací značka bude 97 sáhů po 

směru 6 st.  

Další kutiště má být na pozemku Valentina Janáče, dům č. 159, od rohu kůlny u tohoto 

domu jihovýchodně 37 sáhů ve směru 7+14 st. Kutací značka bude 110 sáhů ve směru 11+6 

st. 

Výhradní kutiště se má nacházet na pozemku Valentina Gajdy, dům č. 9, od rohu domu 

Františka Šmelíka, dům č. 128, severovýchodně po směru 7+10 st. Kutací značka bude 46 

sáhů po směru 11+4 st. od kutiště. 

Další kutiště se má nacházet na pozemku Viléma Lamperta, dům č. 70, severozápadně od 

dřevěné stáje domu Františka Michny č. 75 ve vzdálenosti 84 sáhů, 4 stopy po směru 14.10 

st.. Kutací značka bude 82 sáhů po směru  2+7 st. od kutiště. 

Další kutiště má být na pozemku Valentina Janečka, dům č. 89, severozápadně od sklepa 

nádeníka Jiřího Macury, ležícího na pozemku Cyrila Uhláře, č. 83, 134 sáhů a 4 stopy. Kutací 

značka.  Kutací značka bude 100 sáhů po směru 10+7 st. od kutiště.  

Frýdlant, 28. 9. 1858, Josef Kleinpeter, ředitel kanceláře. 

 

Zdroj: Zemský archiv Opava, Revírní bratrský úřad, inv. č. 562, karton 14. Psáno německy, 

kurentem. 
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Žádosti o kutání železné rudy v Tiché 

Hornímu komisařství do Opavy 

V obci Tichá se má výhradní kutisko nalézat na pozemku vdovy Zátopkové č. domu 7, v 

blízkosti zděného sloupu Božích muk u obecní cesty z Tiché do Frenštátu, 1611 sáhů po 

směru 22 st. a kutací značka má být umístěna 15 sáhů po směru 10 st. od kutiště. 

Další výhradní kutisko se má nalézat na pozemku Františka Neckáře, č. domu 80, od rohu 

domu, patřícímu Josefu Pavlíkovi, č. 97, ve vzdálenosti 49 sáhů po směru 15+3 st., kutací 

značka má být umístěna 200 sáhů od kutiště ve směru 16+5 st. 

Další kutiště se má nalézat na pozemku Josefa Schmizlera u domu č. 86 v Tiché, vedle 

pozemku sedláka Jana Quardy u obecního hraničního kamenu, mezi obcemi Velké Kunčice a 

Tichá, 111 sáhů, 1 stopu po směru 23+10 st. Kutací značka bude ve vzdálenosti 67 sáhů po 

směru 22+1 st. 

O další kutiště bude zažádáno na pozemku Josefa Špačka, č. 92, jihovýchodně od rohu 

ovocné zahrady, patřící Janu Adamcovi z č. 93, 132 sáhů 3 stopy po směru 12+4 st., kutací 

značka bude umístěna ve vzdálenosti 100 sáhů ve směru 16+7 st. od kutiště. 

Frýdlant, 28. 9. 1858, Josef Kleinpeter, ředitel kanceláře. 
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Ukázka listiny z roku 1863 týkající se naleziště č. 1153 na katastru 
Štramberka vydaná K. K. Berghauptmanschaft v Olomouci. Archiv Muzea 
Fojtství v Kopřivnici, pořadač 38, fol. 84. 
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