Jubilejní padesáté vydání Hornického zpravodaje
Vážení čtenáři,
dostává se vám do rukou jubilejní 50. číslo Hornického
zpravodaje. Rozhodnutí o vydávání vlastního časopisu bylo přijato na
ustavující schůzi Klubu přátel hornických tradic Kladno dne 20. 2. 2007
a již v březnu stejného roku, tedy o pouhý měsíc později, šlo do distribuce
první číslo.
Od té doby vychází Hornický zpravodaj pravidelně každých čtvrt
roku v nákladu 325 výtisků. Od prvního vydání tak bylo celkem připraveno
a rozesláno úctyhodných 16 250 zpravodajů, každý zhruba o 53 stránkách.
Výsledkem je neuvěřitelných 861 250 popsaných stran formátu A5, které
čtenáře seznamují s činností Klubu, s historií dobývání uhlí nebo železné
rudy, přibližují některé důlní nehody, ale Hornický zpravodaj se nevyhýbá
ani ostatním tématům. Čtenářům přibližuje historická místa a budovy
v Kladně, významné osobnosti (v této souvislosti bylo vydáno i speciální
číslo HZ věnované významnému finančnímu expertovi rakouské monarchie
Kajetánu Mayerovi a jeho podílu na rozmachu kladenského průmyslu),
dále publikuje rozhovory se zajímavými lidmi, reaguje i na aktuální
problémy a informuje o kulturních akcích pořádaných Klubem,
Sládečkovým vlastivědným muzeem v Kladně nebo Hornickým skanzenem
Mayrau ve Vinařicích.
Záměrem redakční rady je poskytovat informace i těm členům,
kteří se již pro svůj pokročilý věk nemohou na akcích Klubu aktivně podílet.
Pro tyto členy se náš časopis mnohdy stává jediným pojítkem se svým
hornickým spolkem a zdrojem informací o jeho činnosti a připravovaných
projektech.
Členové Klubu dostávají zpravodaj zdarma. Pro veřejnost je
k dispozici v knihovně Národního technického muzea v Praze, ve Státním
oblastním archivu v Praze a ve Státních oblastních archivech v Kladně
a v Rakovníku. Pravidelně posíláme po jednom výtisku do Středočeské a do
Městské knihovny v Kladně.
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Poděkování tak právem patří všem autorům a dopisovatelům,
zejména členům redakční rady, kteří každé vydání odpovědně připravují.
V této souvislosti bych poprosil naše čtenáře, aby omluvili opožděná
vydání tohoto periodika v závěru roku 2018 a na začátku letošního roku
způsobená onemocněním předsedy redakční rady. Do konce roku bychom
chtěli tento problém vyřešit a v roce 2020 by již měl Hornický zpravodaj
vycházet pravidelně.
Na vydávání vlastního periodika vynakládá náš Klub nemalé
prostředky. Zvláštní poděkování proto patří kolektivním členům Klubu
přátel hornických tradic Kladno z.s., Statutárnímu městu Kladno, členům
našeho spolku, kteří z vlastní iniciativy na zpravodaj přispívají, a ostatním
sponzorům, bez jejichž finanční pomoci bychom si nemohli vydávání
vlastního periodika nikdy dovolit.
Hornický zpravodaj Klubu přátel hornických tradic Kladno je
otevřeným časopisem, který si našel značný okruh čtenářů, a do kterého
může psát články každý z vás. Všechny příspěvky budou zveřejněny.
Přivítáme i vaše názory a připomínky, jak obsah našeho časopisu zlepšit.

Jaroslav Grubner
předseda redakční rady Hornického zpravodaje
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Brdy a Podbrdsko – první významná železářská oblast Čech

Dřevouhelná vysoká pec Barbora v Jincích, do provozu uvedena r. 1810.
Ve středověku byly Brdy hlavní železářskou oblastí Čech, je
pravděpodobné, že se zde nejdříve objevila vysoká pec. Byla asi
vybudována ve Strašicích na přelomu 16. a 17. století. Vysoká pec byla
charakterizována tím, že se v ní nepřetržitě topilo. Výsledkem byla tekutá
litina. Ta se z pece vypouštěla do forem a šla dál do kující výhně, která byla
součástí hamru. Železnou hroudu dali do tavící výhně, kde se na železnou
tyč přichycovalo roztavené železo. Roztavené železo a obalená tyč přišla na
kovadlinu, pod těžké hamernácké kladivo (buchar). Údery kladiva bylo
kujné železo přetvářeno na železný polotovar a výkovky.
Dobou největšího rozkvětu železářství v Brdech a na Podbrdsku
byla druhá polovina 18. století a počátek 19. století. Se vzrůstající výrobou
se však stupňovala i spotřeba dřevěného uhlí. Lesy řídly a ustupovaly.
V 19. století nastoupila v Evropě nová technika zpracování rud, na
to brdské železářství nestačilo reagovat. Na Litavce se projevil úpadek
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v železárnách hlubošského panství, později došlo i na Jinecko. V roce 1874
zrušili správci hořovického panství jineckou vysokou pec a tím skončila
tavba železné rudy v údolí Litavky. Ve stejné době skončily i vysoké pece
Fürstenberských železáren v Novém Jáchymově.
V celé oblasti Brd a Podbrdska živilo obyvatele po staletí
železářství. Železo člověk odedávna potřeboval a celá tato oblast jím žila.
Umožňovala to četná naleziště ordovických železných rud a rozsáhlá polesí
ve vlastnictví šlechtických rodů umožňovala výrobu dřevěného uhlí. Bylo
zde také množství potoků a potůčků stékajících z brdských lesů. I dnes
můžeme pozorovat zarostlé náhony a hráze starých nádrží. Tady všude
byly hamry. Již od středověku jsou pro to doklady.

Vodní hamr Dobřív u Rokycan, pohled do kovárny
Hamr bylo stavení podobné mlýnu. V primitivních pecích,
rozdmýchávaných velikými měchy na vodní pohon, se topilo dřevěným
uhlím a vytavováním rudy se získávaly železné hroudy. Léta po polovině
19. století znamenala v železářství pronikavý převrat. Budovaly se velké
podniky vybavené modernějšími soudobými stroji, např. Vojtěšská huť
v Kladně. Během několika desetiletí přestala většina brdských vysokých
pecí pracovat.
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V jižní oblasti pohoří Brdy vyhasla jako poslední, dne 3. dubna 1877, pec
v Rožmitálu pod Třemšínem. Nyní byly hamry výhradně dílnami, kde se
železné polotovary měnily v žádané zboží.
Mnohé hamry měly specializovanou výrobu a podle té se nazývaly
lopatárny, plech-hamry a drátovny.
Někdy byly hamry číslovány, tak pátý hamr na Rožmitálsku byl
v provozu až do roku 1950. Místo hamrů vznikaly drobné kovářské
a zámečnické dílny.
Nejrozšířenějším druhem drobného zpracování železa bylo
cvočkářství, ruční výroba hřebíků. Počátky domácího průmyslu sahají do
druhé poloviny 18. století. Brzy se cvočkářství rozšířilo na Hostomitsko,
Jinecko, Hořovicko, Strašicko, Mýtsko a Rožmitálsko.
Cvočkař nakupoval železné pruty. Jejich konce rozžhavoval
v ohništi a na kvadlině na formičce určující tvar hřebíků ručně koval své
výrobky, od nejmenších cvočků do bot až po obrovité hřeby pro stavbu
lodí. Velkými odběrateli cvočků do bot byla armáda.
Díky spolupráci památkářů s železárnami v Hrádku u Rokycan byl
opraven a uveden do původního stavu a veřejnosti zpřístupněn hamr
v Dobřívu na Padrťském potoce. Ten zahájil výrobu v roce 1658. Pracoval
celých 300 let, až do roku 1956. Dnes je to opravdu poslední z přibližně
stovky brdských hamrů.

Karel Melichar

Lit.: Jan Čáka, Po Brdech se chodí pěšky
Foto:
Vodní hamr Dobřív,
https://www.zcm.cz/o-uzeu/objekty/vodni-hamr-dobriv
Dřevouhelná vysoká pec Barbora v Jincích, https://coloraaa.rajce.idnes.cz/
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Národní kulturní památka vodní hamr Dobřív

Původní dřevěný hamr stál v těchto místech už v 16. století, v roce 1634
byl vypálen švédskými vojsky. K obnovení došlo v roce 1657, poté znovu
roku 1702. Dnešní budova pochází z přestavby v letech 1825–1830. Od
poloviny 17. století byl trvale v provozu až do roku 1956. Hamr zpracovával
železo na polotovary, za třicetileté války se vyrábělo též nářadí a dělové
koule. Od roku 1724 se zde vyrábělo železo na hřebíky, po roce 1945
nářadí a radlice pro pluhy. Hala má rozměry 32 × 12 metrů. V interiéru lze
vidět výhně, hamernická kladiva různých velikostí, brusy, skružovací stroj,
vrtačky, lisy a různé nářadí. Vodní kola pohánějí nejen zařízení k výrobě
kovaného nářadí, ale i generátor elektřiny. Při návštěvě expozice je

možné vidět, jak některá ze zařízení skutečně fungují.
V roce 2017 získalo Západočeské muzeum v Plzni, pod něž Dobřív patří,
finanční podporu z evropského fondu pro regionální rozvoj na
revitalizaci památky. Projekt je plánován na léta 2018-19, po tuto dobu
bude památka uzavřena. Poté má být obnoven plný provoz a funkčnost
technického zařízení a zřízena expozice o železářství a hamernictví na
Rokycansku. (https://www.zcm.cz/o-uzeu/objekty/vodni-hamr-dobriv)
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CELOROČNÍ PÉČE O PRŮMYSLOVÉ RELIKTY V HORNICKÉM
SKANZENU MAYRAU VE VINAŘICÍCH U KLADNA
Zahájení koncepce celoroční pokračující pravidelné údržby
a preventivní konzervace těžních strojů v návaznosti na stav
před rokem 2016
1. každodenní vizuální kontrola stavu těžních strojů
2. operativní zásah v případě náhlé změny teploty (dochází ke kondenzaci
par a počátku destruktivních procesů na strojích – rzi aj.)
3. celoroční preventivní zásahy do destruktivních procesů na strojích
a následná konzervace exponovaných částí stroje.
4. pravidelné doplňování provozní kapaliny a odstraňování nánosů – prach,
vlhkost, mastnota aj.

Těžní stroj Ringhoffer, stav v roce 2016
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Těžní stroj Ringhoffer od r. 2016
Kompletní očista pohyblivých částí stroje, odstranění narezlých nánosů,
v průběhu roku opakovaná stabilizace pomocí konzervačního oleje.
Odstranění mastných kumulací (vazelína, olej, prach, voda) pod mazacími
místy - cca 1- 5mm vrstvy za použití škrabek, kartáčů, aj. technických
a mechanických prostředků - tech. benzínu, komerčních odmašťovacích
prostředků, destilované vody apod.

Parní těžní stroj Ringhoffer, odstraňování koroze
Očištění podlahy, doplnění menších, stmelení porušených a chybějících
částí dlažby (rozdrcené části dlaždic vzniklých při manipulacích s předměty
a provozu stroje - cement, spárovací hmota).
Komplexní očista a konzervace olej. čerpadla, hloubkoměru a přidružených
převodových částí mechanismu.
Očista a konzervace statických částí těž. stroje (zábradlí, frémy, betonové
části, odpadní kanálky aj.)
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Průběžné kontroly a mazání strojních částí, doplňování oleje v maznicích
a zásobnících oleje.

Parní těžní stroj Ringhoffer, očištění a konzervace převodového soukolí
Těžní stroj Škoda na jámě Robert od r. 2017
Vyčištění podlahy v prostoru za těžním strojem (až 3cm nánosy použitých
prostředků údržby stroje z minulosti).
Vyčištění, odmaštění, podlahových plechů a jejich konzervace. Očištění
podlahy, doplnění menších a stmelení porušených a chybějících částí
dlažby (rozdrcené části dlaždic vzniklých při manipulacích s předměty
a provozu stroje - cement, spárovací hmota).
Odstranění dřevěných pilin (cca 4 kbelíky- jakási izolace) z vnitřních
parapetů oken, následná konzervace plechů oken.

9

Konzervace podlahových plechů ve strojovně těžního stroje Škoda

Elektrický těžní stroj Škoda, současný stav
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Těžní stroj Koeppe od konce r. 2016
(Nejméně prezentovaný a udržovaný těžní stroj - tj. předcházející úmysl
cca pro zachování původního stavu).

Parní těžní stroj Koeppe, stav v roce 2016
Provedena údržba, konzervace cca 3 měsíce do srovnatelného stavu
s ostatními těžními stroji. Je ve vystavovatelném stavu.
Očista podlahových plechů (členěných sítí lisovaných plechů
s protiskluzovými výstupky) v místě po odstraněné kabině strojníka – cca
až 0,5 cm nánosu.
Odstranění rzi, odmaštění a konzervace všech již statických částí těž. stroje
(pístnice, části válců, zábradlí, frémy, betonové části, odpadní kanálky aj.).
Očištění podlahy, doplnění menších a stmelení porušených a chybějících
částí dlažby (rozdrcené části dlaždic vzniklých při manipulacích s předměty
a při provozu stroje - cement, spárovací hmota).
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Parní těžní stroj Koeppe, současný stav
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Popis práce konzervátora HSM
Sbírkové předměty - stroje a strojní zařízení sloužily v době provozu
kladenských dolů jako těžební prostředky. Dále pro servisní, případně
výrobní služby pro povrchová, ale hlavně hlubinná pracoviště.
Ve strojovnách se za provozu nebo při odstávkách prováděla pravidelná
údržba všech jejích částí. V dílnách se pak prováděly například renovace,
opravy pneumatických žlabových motorů, nakládacích kolejových bagrů,
opravy a zkoušení vodních čerpadel, soustružily se zde například válce
k pohonným jednotkám, ohýbala se výztuž, kalibrovala se zde čerpadla,
obráběly se zde strojní součásti, nebo se dělaly další činnosti související
s těžbou uhlí, nebo ražbou ve skále.
V mechanické dílně jsou umístěny stroje používané na dole Mayrau
a z dolu Ronna - dolů kladenského černouhelného revíru.
Sbírkové předměty v mechanické dílně a v bývalé kompresorovně
pocházejí a byly vyrobeny v Rakousku-Uhersku, ČSR, ČSSR. Jsou též z SSSR
(Ukrajina), USA (soustruh typu Carussell).
Jedná se o horizontální obráběcí frézky, soustruh, stojanovou vrtačku,
velkou vertikální frézu s horizontálním posunem, pneumatický nakládací
bagr, čerpadla, kompresor atd.
Stávající podoba a rozmístění strojů v mechanické dílně byla realizována
konzervátorem Skanzenu Mayrau a kolektivem údržby skanzenu.
Konzervace a instalace proběhla v období červenec až říjen 2018.
Stěžejním místem prohlídek je těžní stroj Ringhoffer, který je prezentován
v pohybu pomocí simulovaného pohonu. Pro pohyb byl použit elektrický
motor umístěný pod strojem, který přes třecí spojku zpomaleně pohání
všechny pohyblivé části. Vidíme tak pohyb bubnů a obou pohonných válců
se všemi převody včetně zvukových efektů stroje. K tomuto účelu byly
bubny zbaveny těžního lana. Pro názornost bylo na bubnech ponecháno
lana jen několik otáček. Ve strojovnách jsou těžní stroje na původních
místech.
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Dovolil jsem si následně v krátkosti popsat děje a činnosti, které
charakterizují celoroční péči konzervátora ve Skanzenu Mayrau. Jedná se,
muzejně řečeno, nebo by se mělo jednat o živý organismus, prezentace by
měla souviset s původním účelem dolu. Úkolem je nastínit co nejvěrnější
podobu provozu. Návštěvníkovi chceme představit podobu téměř
funkčního dolu tak, jako by se zde přestalo těžit teprve nedávno. Žádné
zaprášené exponáty zde vystavovat nechceme.
Z Ústavu památkové péče dr. Matějem byla vytvořena před léty vize
zachování posledního pracovního dne dolu. Jednalo se o zachování
přístupných pracovišť, venkovních prostorů, strojoven nebo koupelí,
lampovny v původním, ale uklizeném stavu.
My v tom pokračujeme, navíc rozšiřujeme možnosti nové prezentace.
Zpřístupnili jsme nově mechanickou dílnu, pracuje se na bývalé
kompresorovně, kde jsou umístěny akvizice připravené k ošetření
a umístění do expozic.
Skanzen získává tak novou podobu. V kompresorovně je proto plánováno
umístění obřího konvertoru z bývalé Poldovky. Získali jsme i jiné relikty ze
zlikvidovaných provozů hutí jako modely a součásti ze zkušeben nebo
laboratoří a panu MgA. T. Voldrábovi se podařilo získat k tomu některou
dokumentaci a další. Skanzen tak postupně získává podobu regionálně
zaměřeného polytechnického muzea se širokou možností pořádat výstavy
a zábavní a naučné akce. Sbírkové předměty ze skupiny kovy dřevo Mayrau
představují řádově desítky předmětů zapsaných v CES MK.
Po založení skanzenu 19. 8. 1994 vyvstal úkol, jak se o tyto stroje, potažmo
sbírkové předměty starat a jak je ošetřovat k zachování pro další generace.
Po ukončení těžby uhlí v kladenském revíru v roce 2002 se zmenšila
možnost financování ze strany aktivního těžaře, což bylo záštitou této
organizace. Personálně tehdy představovalo osazenstvo několika lidí, kteří
provozovali a zajišťovali veškerý provoz skanzenu. Prezentovalo to od
procesu zakoupení vstupenky, sekání trávy, úklidu, pořádání schůzí
a odborných besed Klubu přátel hornických tradic, (dále KPHT) až po
provázení po skanzenu.
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O skanzen se v té době aktivně začala zajímat skupina umělců okolo
profesora K. Gebauera. Proběhlo zde množství produktivních akcí,
koncertů, výstav se zaměřením nejen na industriální historii regionu.
Skanzen připadl od roku 2001 pod správu Hornického muzea v Ostravě –
Petřkovicích. I nadále provoz však zajišťovalo jen několik lidí. Skanzen řídil
pan B. Hasman.
Od roku 2010 je Skanzen pobočkou Sládečkova vlastivědného muzea
v Kladně, které je příspěvkovou organizací Středočeského kraje.
Údržba strojů po začlenění do SVM v Kladně byla prováděna nově přijatými
pracovníky skanzenu, nebo byla na údržbu strojů vždy vyčleněna skupina
externích pracovníků. Ti byli najati a po dobu několika týdnů stroje očistili
a nakonzervovali. V omezeném časovém režimu se však ne vždy podařilo
stroje očistit a nakonzervovat podle potřeb. Stroje se většinou natřely
olejem, který však časem hnědnul oxidací. A nebyl tudíž vždy použit
vhodný konzervační prostředek.
Pravidelná každodenní kontrola a ošetřování strojů však nebyla
v předchozím období vždy plně zajištěna, nebo se péče strojům
poskytovala nárazově, podle stavu a potřeb. Dá se říci vyhovujícím, ale
komplikovaným způsobem.
Některé stroje, jako v mechanické dílně nebo kompresorovně, nebyly
ošetřeny vůbec.
Na údržbě strojů se také krátce podílelo Sládečkovo vlastivědné muzeum
v Kladně.
Konzervátor SVM pan J. Vyšín v Kladně však nemohl v žádném případě
vedle svých povinností v muzeu konzervaci na HSM stačit.
Od konce roku 2016 byl do skanzenu proto přijat na stálý pracovní úvazek
konzervátor HSM pan Josef Příplata, bývalý kurátor hornického oddělení
NTM v Praze věnující se od té doby problematice celoroční péče o sbírkové
předměty skanzenu.
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Dále konzervátor HSM ještě v současné době ošetřuje a udržuje další
skupinu předmětů, které jsou postupně zpracovávány a připravovány
vedoucím skanzenu a kurátorem sbírek Skanzenu Mayrau panem MgA.
Tomášem Voldrábem. Jedná se řádově též o desítky strojů a strojních
zařízení nebo jejich součástí.
Práce konzervátora HSM při údržbě a konzervaci parních strojů
a elektrického těžního stroje. Charakteristika problematiky.
Stroje jsou umístěny ve velkých budovách - sálech s vysokými stropy.
V místech, kde vychází těžní lano na den a směřuje k těžní věži, jsou místa,
kudy vniká do budov prach, listí, případně ptactvo, kuny a jiní živočichové.
Časté jsou též netěsnosti v místech oken vrat a dveří. Pod strojovnami jsou
umístěny prostory pro dílny, údržbu a šatna pro strojníky, údržbu. Tomuto
prostoru se říká Shachthaus. V minulosti byla vedle strojoven ohromná
kotelna zajišťující jak teplo pro celou šachtu, tak i zdroj energie pro výrobu
páry. Z toho vyplývá, že se po léta nekontrolovatelně ve stropních a jiných
prostorech usazoval jemný popílek. Ten nám po léta při větrném počasí
pravidelně spadává na stroje.
Ve skanzenu jsme pracemi v údržbě strojů postupně získávali zkušenosti.
Jedná se hlavně o strojovny těžních strojů.
Původně byl zadán úkol firmě. Ta provedla zkoušky koroze strojů a navrhla
řešení, jak se stroji zacházet. Firma vypracovala posudek a navrhla
preventivně natírat stroje dodaným roztokem omezující korozi. Jmenuje se
INKOR MT 31 – ODPAROVÝ A KONZERVAČNÍ OLEJ
To se však příliš neosvědčilo. Ani ošetření pomocí omyvatelného vosku
nebylo ideální. Sami jsme proto našli vlastní řešení. Navázali jsme na
zkušenosti bývalých strojníků z dob skutečného provozu strojů. Strojníci
udržovali stroje a všechny jeho součásti v čistotě. Pravidelně je čistili,
odstranili vždy nánosy mastnoty a usazující se špíny. A pravidelně nejen
pohyblivé strojní součásti mazali a leštili.
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Parní těžní stroj Koeppe, odstranění rzi na zrezivělých částí stroje
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Po ukončení skutečného provozu se přestalo totiž ve strojovnách topit
a začalo tudíž docházet na strojích úplně k jiným fyzikálním, chemickým
procesům a to v místnostech i ve sklepeních, kde jsou umístěny. V klidných
prostorách se začaly objevovat nevítaní návštěvníci jako kuny, otvory ve
výšinách se tam dostávaly zejména sýkorky a jiná zvířátka. Zdi navlhly
a objevila se v exponovaných místech plíseň, bílá i černá.
Nejvíce ze živočichů poškozují stroje poletující sýkorky svými výkaly. Ty
reagují s kovem, a pokud nejsou skvrny po výkalech ze strojů rychle
odstraněny, zanechávají i na nakonzervovaných místech fleky. Vyhnat
sýkorku z vysokých místností není jednoduché. Jsou v prostoru zmatené
a létají proti oknům. Otevřeme proto vždy hlavní dveře dokořán
a odejdeme, abychom je nechali v klidu vylétnout. Někdy se to podaří,
jindy bohužel zahynou. To, když o nich zrovna nevíme.
Děláme samozřejmě opatření, otvory možného vniku ptactva ucpáváme,
ne však vždy úspěšně. Ptáci a temné neosvětlené prostory lákají například
i kuny, v mechanické dílně a v místnostech tzv. podkoupelí se objevila liška,
jednou i s mladými. Ty pak po objevení urychleně přestěhovala. Je třeba
proto tyto prostory často navštěvovat a prohlížet. Prostě se u nás i v tomto
ohledu nenudíme.
Abych navázal na předchozí stať.
V péči o stroje jsme proto vynalezli vlastní metodu. Zhnědlé části stroje po
ošetřování nevhodným olejem začal pan Tomáš Voldráb, vedoucí skanzenu
a kurátor sbírek, odstraňovat v levém oddělení strojovny a já jsem v tom
od roku 2016 pokračoval v pravém oddělení, a tzv. kolečko dělám
pravidelně i v současné době. Byly odstraněny hnědé povlaky olejnatých
skvrn pomocí lehce abrazivního tekutého písku. Následně byl pak použit
technický benzín k dočištění a odmaštění zbylé mastnoty. Následuje
konzervování kvalitním konzervačním olejem značky Ballistol USTA
Werkstatt – Ol. Použitý konzervační olej nám již nehnědne, takže vzhled
strojů je již víceméně zachován.
Podlahy ve strojovnách tvoří odnímatelné protiskluzové prolamované
lisované plechy tloušťky cca 3mm. Ty byly za léta skutečného provozu
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velmi málo nebo vůbec udržovány. Časová náročnost při údržbě stroje
snese s prací na podlahách téměř rovnítko. Fyzicky je ještě náročnější.
Usazeniny lze odstranit jen hrubým mechanickým čištěním škrabkami,
šroubovákem, bodcemi a nakonec drátěným kartáčem. To lze uskutečnit
jen velmi obtížně. Mnohdy je potřebné nejdříve usazeniny nahřát
teplometem. Když se však již jednou podlahy očistí, stačí je udržovat
v čistotě. To stroje se musí čistit a udržovat cyklicky a podle potřeb. Plechy
na podlaze poté nakonzervuji lehce olejem, který po několika týdnech
oschne do požadovaného stavu. Zrezivělé části plechu předtím odrezím
nebo natřu taninem.
Působení velkých výkyvů teplot na těžní stroje
Velkým problémem jsou výkyvy teplot v nevytápěných strojovnách,
zejména v zimním období. Je to při velkém a rychlém oteplení větším než
10 st. Celsia rozdílu. V průběhu řádově hodin dochází nejdříve k navlhčení,
později k vysrážení vody na konzervovaných místech. Druhý den jsou stroje
válce, ojnice mokré, třetí den z nich kape již voda. Pokud bychom vodu
zachycovali, měřili, jednalo by se na celém mechanismu o množství
vyjádřeno téměř v litrech.
Po oschnutí strojů následuje po kondenzaci pokryv exponovaných částí
malou vrstvou rzi. Ta se musí odstranit. Vzhledem k tomu však, že
k tomuto jevu dochází většinou na podzim nebo v teplé zimě, nelze znovu
rez odstranit předchozím způsobem. Čistící písek by se potom vysrážel
a nešlo by ani plochu řádně očistit technickým benzínem. Ten vyžaduje
teplotu aspoň kolem 10 stupňů Celsia. Rez odstraním tedy konzervačním
olejem a roztírám jej štětcem, až do kašičky, kterou pak setřu suchým
hadrem. Poté natřu znovu místo ohřátým konzervačním olejem. V průběhu
akce si topím s halogenem a s elektrickým topidlem vybaveným větrákem.
To je vyzkoušené nad 5 st. Celsia.
Vnější plášť válců, který je původně černé barvy, se též musí po kondenzaci
ošetřit. Původní barva se drastickou kondenzací při výkyvu teplot někdy
poničí, lépe řečeno vyšísuje. Osvědčilo se mně natřít některá tato místa
vyjetým olejem smíchaným se sazemi z černého uhlí. Tato směs dokonale
nakonzervuje a skoro autenticky pokryje požadovanou plochu.
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Mechanika ovládání těžního stroje Koeppe před údržbou a po o konzervaci
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Brzda elektrického těžního stroje Škoda současný stav
Natřít dlouhodobě mastný povrch znovu odpovídající barvou by bylo
téměř nemožné. Navíc původní složení barev by bylo obtížné dodržet. Není
možné též vyloučit poškození původního nátěru, což není pro uchování
autenticity původního nátěru žádoucí.
A hlavně - stroje byly strojníky vždy udržovány proti vlivu koroze natíráním
pomocí oleje, s tím podstatným rozdílem, že měli budovy vytápěné.
Ke kondenzaci vody dochází hlavně z důvodu průvanu z prostoru
Schachthausu pod strojovnou. Tudy směrem nahoru žene průvan vzduch,
který se na strojích kondenzuje ve velkém množství. Je nutné všechna
místa utěsnit, ovšem vítr si cestu vždy najde. Doporučením Ing. Josefa,
hlavního šéfa konzervátorů a člena AMG a NM v Praze, bylo vloni umístit
zde nastálo topidla. Nebo odvlhčovače. Zatím na to nejsou finanční
prostředky.
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V tomto případě jsem vyzkoušel několik možností. S předstihem dle
předpovědi počasí jsem umístil k oběma stranám stroje celkem 4 topidla
s větráky. Výsledkem byly menší škody, méně vysrážené vody, asi tak
o polovinu.
Mechanická dílna, kompresorovna
Pro stroje a kovové exponáty, které jsou zde staticky umístěné, je postup
údržby a konzervace jiný. Nejsou zde zdroje kondenzace ze sklepního
průvanu.
Odstraním tedy nános rzi, špíny, mastnoty a jiných nežádoucích látek.
Podle druhu čištěného místa používám škrabky, štětec nebo vibrační
kotouč na vrtačce. Poté natřu místo odrezovačem s obsahem taninu. Po
působení několikrát opakuji a vždy kartáčuji. Pak místa několikrát po sobě
natírám přímo taninem. Vždy nechám tanin působit do druhého dne.
Dodržuji požadovanou teplotu, ošetřované místo podle možnosti ohřívám
topidly.
Na závěr stroj nakonzervuji olejem. Takto ošetřené exponáty vydrží několik
let až do dalšího antikorozního opatření.
Josef Příplata konzervátor HSM
Foto autor
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STADION FRANTIŠKA KLOZE
Vlastní fotbalový Sportovní klub Kladno nezačínal svoji činnost
v místech, kde dnes stojí jeho fotbalový stánek, tedy v místech Stadionu
Františka Kloze ve stejnojmenné ulici.
15. února 1903, tedy zhruba o dva roky později, než se v Kladně
objevil první opravdový míč na kopanou, se konala v prostorách tehdejšího
hotelu „U Českého dvora“ (dnes Dělnický dům) schůze prozatímního
výboru Sportovního kroužku Kladno. Prostředí hotelu nabídl veliký
příznivec kopané, hoteliér, pan Dvořák. Zde byl zvolen prvním předsedou
Josef Týfa. V následující schůzi byl přečten návrh stanov a bylo usneseno
zaslat je c. k. místodržitelství ke schválení. Byl také schválen odznak
kroužku, který tvořila pětihrotá modrá hvězda a dres. Ten tvořila bílá košile
s modrou hvězdou, modré, případně červené trenýrky a modrobílý baret.
Zásluhou předsedy Týfy byla vybudována první branka na hřišti na bývalém
dětském hřišti (dnes jsou zde tréninkové plochy SK Kladno). Brzy přibyla
i druhá. Obě byly modrobíle natřeny. Stanovy byly schváleny c. k.
místodržitelstvím v Kladně 16. května 1903. a 31. července se pak konala
také ustavující řádná valná hromada. Předsedou kroužku byl zvolen Alois
Kaftan.

S.K. Kladno v roce 1906, archiv SVMK
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Hřiště mezi dnes areálem Hasičského záchranného sboru, archiv SVMK
Dosavadní hřiště už přestávalo stačit a tak bylo zřízeno hřiště
nové. Nacházelo se na pozemku pana Čtrnáctého, v prostoru dnešního
areálu Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje v Kladně a části
hřiště průmyslové školy. Slavnostně bylo otevřeno 7. května 1905. Časem
bylo postupně ohrazeno, byly postaveny dvě šatny s komorou na nářadí.
V roce 1905 už měl Sportovní klub Kladno tři odbory: kopanou, lehkou
atletiku a cyklistiku.
V roce 1908 už měl klub tři fotbalová mužstva – A, B, C, družstvo
starých pánů a juniory, lehkou a těžkou atletiku, tenis a odbor zábavní.
Došlo také k dokončení výstavby nového hřiště. Jeho hrací plocha měla
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rozměry 80 krát 120 metrů a byla po slávistickém hřišti druhá největší
v Čechách.
Na jaře roku 1914 bylo rozhodnuto vedením města postavit na
pozemku u Amálky průmyslovou školu. Tím přišel Sportovní klub Kladno
o část svého hřiště a bylo nutno hledat nový pozemek. Našel se v prostoru
lesa Hvězda, v místech kde se dnes nachází kladenské Sletiště. Byl pronajat
na dobu šesti let s ročním nájemným sto korun. Za velké aktivity všech
členů pod vedením stavitele Hraběte mohlo být nové hřiště slavnostně
otevřeno již 25. října 1914.

Kladenští fotbalisté po 1. světové válce, archiv SVMK
Dalším velkým mezníkem v historii hřiště S. K. Kladno byl rok
1923. Dne 10. ledna 1923 vydal Okresní soud v Kladně usnesení, které
znamenalo, že SK Kladno se definitivně stalo vlastníkem svého hřiště.
V roce 1924 se stal novým předsedou MUDr. Josef Neumann. SK Kladno
žádal o zařazení do vyšší třídy mistrovství středočeské župy, ale jeho
žádost byla zamítnuta. Proto na valné hromadě konané 22. února 1925
bylo jednáno o vstupu prvního mužstva SK Kladno mezi mužstva
profesionálních klubů. Pro hlasovalo 32 z 34 členů. A tak bylo na jaře 1925
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družstvo zařazeno do II. asociační, tedy profesionální ligy. V roce 1927 se
Kladno probojovalo do kvalifikačního turnaje o postup do
Středoevropského poháru.

S .K. Kladno v Chicagu 1934 stojící třetí zleva F. Kloz, archiv SVMK
Po skončení druhé světové války a po politických změnách v naší
vlasti v roce 1948 prošly názvy klubu proměnami. Koncem roku 1948 se SK
Kladno změnilo na TJ Sokol Kladno. V únoru 1949 došlo k začlenění
kladenských fotbalových klubů ZSJ Ocelárny, SK Sparta Kladno, SK Letná
Kladno do nově utvořené tělovýchovné jednoty Sokol Spojené ocelárny
národní podnik (SONP) Kladno.
V roce 1951, na jaře, byl na hrací ploše položen nový travnatý
koberec a upraveny ochozy. To si vyžádalo mnoho tisíc brigádnických
hodin. V červnu 1952 se začalo s demolicí staré dřevěné tribuny. Na jejím
místě byla postavena nová zděná tribuna s kapacitou tisíc míst, s šatnami
a restaurací, která byla dokončena v roce 1954. V roce 1989 byl
v kladenském Kováku o tom otištěn článek „Pamětnice“ autora Čestmíra
Kacíře: „Podívejme se však na naší „pamětnici“ Střešní ocelová konstrukce
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o váze 32 tun byla zhotovena v kotlárně PH v srpnu 1954 a usazena na své
místo. Celá akce byla zhotovena brigádně po pracovní době. Sedmičlenný
kolektiv kotlářů-mostařů neměl k montáži žádnou techniku. Vysokozdvižné
jeřáby, tak jak je známe dnes, byly v této době u nás snad jen na prknech
konstruktérů. Stačil řemeslný um, který představoval příhradový stožár 0,7
x 0,7 x 6 m a 14 m dlouhý stožár dřeva. Celé zvedací zařízení systému
,Derick´ se posunovalo po horním stupni, tak jak to vyžadoval postup
usazování jednotlivých dílců. …“

Stavba nové tribuny, archiv SVMK
Mezitím se již 15. února 1953 měnil opět název klubu, a to na DSO
Baník Kladno.
Další změnu přinesl rok 1958. Od 21. února nesl klub název
Tělovýchovná jednota Spojené ocelárny národní podnik Kladno (TJ SONP
Kladno).
Rok 1959 byl rokem, kdy bylo zrekonstruováno hřiště a položen
nový trávník na ploše 750 metrů čtverečních. V prostoru branek byly
položeny trativody. Byl udělán tunel, který spojoval hráčské kabiny v hlavní
tribuně s hrací plochou. Byly také upraveny bariéry a skladiště nářadí.
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V neposlední řadě bylo vytvořeno nové tréninkové hřiště na bývalém
dětském hřišti.
Další vlna úprav přišla v roce 1961. Byly vybudovány ochozy vedle
hlavní tribuny, vzniklo nové sociální zařízení, byly opraveny všechny
střechy. Na plochu hřiště byl položen nový trávník.
V neděli 31. srpna 1969 byl slavnostně pojmenován domácí
fotbalový stánek jménem Stadion Františka Kloze. Tím byla tomuto
legendárnímu kladenskému hráči vzdána úcta a uznání za jeho zásluhy pro
kladenskou kopanou i reprezentaci.
Dne 13. prosince bylo dáno do provozu umělé osvětlení hrací
plochy s intenzitou 600 luxů. Stalo se tak při utkání semifinále Českého
poháru mezi SONP Kladno a Baníkem Ostrava. Skončilo vítězstvím
domácích 1:0.
Rok 1978 přinesl další změnu názvu klubu, když se přejmenoval na
Poldi SONP Kladno. Na výborové schůzi oddílu 13. srpna 1990 byl
projednán a následně schválen nový název oddílu: Sportovní klub Poldi
Kladno. I přes tuto změnu ale oddíl kopané zůstal součástí TJ Poldi Kladno.
Samostatným právním subjektem se SK Poldi Kladno stal až 4. září 1991.
Dnem 15. srpna 1903 se hlavním sponzorem klubu stala firma
Agrox a. s. Škvorec u Vlašimi a kladenský celek začal nastupovat
v zelenobílých dresech namísto tradičních modrobílých. Stadion Františka
Kloze spravovala společnost VESO, spol. s. r. o.. 1. prosince pak byl areál
předán do správy TJ Poldi Kladno. Spojení s firmou Agrox netrvalo dlouho.
Od 20. dubna 1994 Kladno začalo opět oblékat modrobílé dresy a začalo
hrát pod názvem 1. FC Terrex Kladno. Ale ani spojení s Terrexem nebylo
šťastné a tak od 1. ledna 1996 se začal užívat oficiálně staronový název
Sportovní klub Kladno.
O tom, co se se stadionem dělo v roce 1998 uvádím citaci z knihy
Josefa Jágra a Miroslava Oliveria: Kladno hází z roku 2002:
„Stadion Františka Kloze a SK Kladno, dva pojmy, které spolu
nerozlučně souvisí, ale mnoho nechybělo a mužstva kladenského
sportovního klubu nehrála kopanou na stadionu pojmenovaném po
největší fotbalové legendě Kladna. Pozemky, na nichž se areál rozkládá,
byly v roce 1973 bezplatně převedeny na SONP Kladno. Podnik nechal
udělat novou střechu hlavní tribuny, fasádu a rozestavěl tribunu, u níž
zůstalo jen u ocelové konstrukce. Po roce 1990 měly SONP jiné starosti a na
fotbal se nedala ani koruna. Následovalo období, kdy se, do kroniky klubu
zapsal nesmazatelným písmem pan Michal a spol. I v této době však
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pokračovaly některé drobnější rekonstrukční práce. V roce 1996 byla
vypsána na sportoviště veřejná soutěž. Vyhrálo jí v říjnu roku 1996 město
Kladno a tělovýchovná jednota. V červenci 1997 byl na holding SONP
vyhlášen konkurz a veřejná soutěž byla anulována. V roce 1998 byla
vypsána neveřejná soutěž na Stadion Františka Kloze a fotbalové hřiště
v Rozdělově. O prodeji fotbalového areálu SK Kladno správcem konkurzní
podstaty holdingu JUDr. Karasem se rozhodovalo v pátek 17. 7. 1998.
Kromě SK Kladno se o koupi ucházel i FK Rozdělov. Zástupci SK Kladno
v licitační hře přeplatili svého protivníka o padesát tisíc korun částkou 3,75
milionu korun (vyvolávací částka byla 3,35 milionu korun) a stali se novými
vlastníky sportovního areálu.“
Jaroslav Vykouk
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Okénko do historie hornictví
Hornictví se od pradávna rozvíjelo v první řadě v zemích s ložisky drahých
kovů, České země nevyjímaje. Bohuslav Balvín dělil u nás obyvatele mimo
šlechtu a duchovenstvo na oráče a kovkopy. V nedávné minulosti bychom
přidali i „uhlokopy“. V současné době bychom mohli přidat rozdělení na
účetní, skladníky a kočí.

Havíř

Hormistr

Ottův slovník naučný, díl VI. z roku 1893 uváděl: „pokut historicky
je známo, dobývalo se v Č echách železo na 289, jiné kovy na 118, hnědé
uhlí na 284, kamenné (černé) uhlí na 195, grafit a jiné minerálie na 66
místech“. Celkem je to tedy 952 míst hornických. Ovšem většina ložisek
byla malá a dnes bychom je označovali jen jako výskyty. Vezmeme-li však
v úvahu všechny štoly, šachtičky a důlní jámy je to několika násobně víc.
Jenom v revíru Kladensko-slánsko-rakovnickém (podle monografie
„Dobývání uhlí na Kladensku“ z roku 2006) to bylo více než 1150
jednotlivých objektů, kde se uhlí hledalo nebo i těžilo.
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Nejstarší názvy dolů (jam a štol) jménem považujeme
pojmenování podle světců, případně patronů. Nejobvykleji sv. Barbora, sv.
Prokop, též sv. Ludmila, sv. Kateřina, sv. Václav, sv. Vojtěch, sv. Anna a j.

Důl Svatá Ludmila
Dále to byla křestní jména podnikatelů a jejich rodinných
příslušníků. Např. důl Václav (podle Václava Novotného), důl František
(podle Františka Kleina st.), důl Amálie (podle manželky Alberta Kleina), důl
Marie - Anna (podle manželky excísaře Ferdinanda I.
Do další skupiny patří pojmenování podle příjmení vlastníků,
případně představitelů správních rad důlních společností. Např.: Mayrau,
Brasson, Engerth, Thinnfeld, Kübeck, Ronna, Schoeller, Wanieck, Herget,
Barré, Max (podle Maxmiliána Egona z Fürstenbergu).
Jména honorifikační (oslavující osobnosti veřejného, zvláště
politického života). Na př.: Zippe, Layer, Ferdinand, František Josef,
Gottwald, Zápotocký, Fierlinger, Nejedlý, President Beneš, Generál
Svoboda, Václav Nosek, Bohumil Laušmann aj.
Jména apelativní – jména obecná jsou řidší. Např. Průhon, Dobrá naděje,
Pustinka, Studna, Prago aj.
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Friedrich Wannieck 19. 7. 1838 – 21. 4. 1919, archiv KPHT Kladno
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Důl Marie Anna na Dříni, pojmenování podle manželky excísaře
Ferdinanda I.
Do další skupiny patří jména pomístní nebo místní: Tuháňský důl,
Motyčínský důl, Tuchlovický důl.

Důl Mayrau, původně Tuháňská šachta na dobové pohlednici
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Důl Michael v Brandýsku, Spol. státní dráhy jej evidovala jako šachta č. IX
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Některé důlní společnosti označovaly svoje doly čísly: Tak tomu bylo u dolů
Společnosti státní dráhy na Kladensku, u Železorudných dolů
v Barrandienu i u Uranových dolů na Příbramsku.
Mnoho místních jmen signalizuje, že se tam nebo v okolí něco
vyskytovalo. Nápadné je to u jmen končících na Hory nebo Berg (k). Kutná
Hora, Zlaté Hory. Kamberk, Ratibořické Hory, Ruda, Rudná, Železná,
Zlatníky, Stříbro, Měděnec, Cínovec, ale i Krušovice, Kováry, Krušná Hora
(u Nového Jáchymova), Hamr, Hamry, Roudný, Jílové, Josefův Důl aj.
Řada dnešních významných měst a městeček původně vznikla
jako hornické osady.
Karel Melichar

Foto archiv KPHT Kladno z.s.
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Blahopřejeme jubilantům

Omlouváme se a dodatečně blahopřejeme panu Květoslavu Havlenovi,
který v listopadu minulého roku oslavil krásné 80. narozeniny.

Jubilanti květen – červenec 2019
85 let
Josefa Skálová
80 let
Zdeněk Kohoutek
75 let
Jiří Beneš
70 let
Ing. Josef Varhulík
Petr Veverka
65 let
Miroslav Maxa
55 let
Ing. Vít Svatý
Pavel Nepil

Všem oslavencům blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví.
Výbor Klubu přátel hornických tradic Kladno
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Součástí akce byla vernisáž výstavy V. Dvořáka Věžové vodojemy.
Foto: J. Grubner, J. Skála, J. Krňanská
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Zájezd na 23. setkání hornických měst a obcí ČR v Jihlavě
V pořadí již třiadvacáté Setkání hornických měst a obcí ČR se
uskutečnilo víkendu 21. – 23. června 2019 v Jihlavě. Mezi více než
tisícovkou bývalých horníků z Česka, Slovenska, Rakouska, Polska,
Maďarska či Ukrajiny nechyběli ani Kladeňáci – členové Klubu přátel
hornických tradic a zástupci Hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích.
V Jihlavě byli již od pátku 21. června, a tak měli možnost se
účastnit pátečního odpoledního a večerního programu, který vyvrcholil
jihlavským hornickým průvodem.
Večerní průvod ulicemi města se konal ve světle loučí, luceren,
lampionů a kahánků. To vše za podpory nejlepších dechových orchestrů.
Například uniformované dechovky z Rakouska MV Dobersberg a Hornické
dechové hudby Severočeských dolů a. s. Chomutov a dalších kapel.
V rámci hornické parády se další průvod konal v sobotu 22. června
v 10 hodin z Masarykova náměstí v Jihlavě do areálu místního pivovaru,
kde proběhlo oficiální zahájení hornického setkání.
Slavnost byla zahájena salvou jihlavských ostrostřelců,
následovala hornická hymna, zdravice zúčastněných, předání putovního
praporu, světla svaté Barbory a hornické švancary a stužkování praporů.
Je dlužno poznamenat, že to byla hornická sláva se vším všudy.
Bylo krásné vidět nadšení všech, kteří se této akce zúčastnili. Organizátoři
zvládli přípravu 23. setkání hornických měst a obcí ČR velmi dobře, stejně
tak pořadatelská služba, jejíž členové se vyznačovali velkou ochotou.
My, Kladeňáci, jsme se na setkání moc těšili, a podle toho jsme si
ho také užili. Sešli jsme se s našimi hornickými kamarády z Ostravy,
Karviné, Havířova, Mostu, Příbrami, Rudolfova a dalších hornických měst
a obcí ČR.
Těšili jsme se i na naše přátele ze slovenského Pezinoku, Handlové
a na havíře z dosud činného dolu Nováky.
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Zvláště upřímné je vždy setkání se zástupci hornických klubů
z Velkého Krtíše, Rožňavy, B. Štiavnice, Kremnice, Gelnice a Košic.
Příští 24. setkání hornických měst a obcí ČR se bude konat ve
východočeském Žacléři a již dnes můžeme říci, že na této hornické slávě
Kladeňáci chybět nebudou!

Z Jihlavy zdraví Jan Uváček

Akci podpořilo Statutární město Kladno
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Pátek 21. 6. 2019
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Sobota 22. 6. 2019
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Fotografie nám poslali: P. Zejšek, Jiří skála a Jitka Krňanská
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Poslední rozloučení
Dne 2. května 2019 jsme se v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kladně
naposledy
rozloučili
s naším
členem,
báňským
záchranářem
a dobrým kamarádem panem

Jiřím Hoppem
Čest jeho památce

„Nevím přesně, kdo vyslal delegaci havířů na rozloučení s mým mužem
Jiřím. Ale vím určitě, že havíři ve stejnokroji byly pro něho ta
největší možná pocta. Doly byly jeho celoživotní radost a koníček. Vřelé
a upřímné díky“.

Zarmoucená manželka MUDr. Eva Hoppeová.
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PŘIPOMÍNÁME

Možnosti placení čl. příspěvků do Klubu přátel hornických tradic Kladno.

Výše členského příspěvku byla stanovena pro důchodce 100,- Kč za rok,
pro ostatní pracující 200,- Kč za rok.

Kontaktní údaje pro odeslání:

poštovní poukázkou na adresu Klub přátel hornických tradic – Kladno z. s.,
Hornický skanzen Mayrau 56, 273 07 Vinařice (pan Jaroslav Grubner)

bankovním převodem na číslo účtu 35-8005440247/0100 (nezapomeňte uvést
svoje jméno)

osobně v Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích u MgA. Tomáše Voldrába

Jaroslav Grubner
výkonný tajemník KPHT – Kladno
tel.: 723 136 592
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