Před 31 lety zasáhlo Arménii ničivé zemětřesení
7. prosince 1988 v 11:41 místního času se v Arménii na pár
desítek vteřin zatřásla zem. V tak krátkém okamžiku ale přišlo přes
padesát tisíc lidí o život a 541 000 lidí zůstalo bez přístřeší.
Epicentrum celého zemětřesení bylo nedaleko města Spitak; otřesy
dosáhly síly 7,2 stupňů Richterovy stupnice.

Zničeno bylo samotné město Spitak; v okolních dalších městech
(Gjumri – tehdy Leninakan a Vanadzor, v té době Kirovakan)
i vesnicích (okolo čtyř set) vznikly velké škody. Kvůli otřesům musela být
uzavřena i jaderná elektrárna v Mecamoru.
Rozsah zemětřesení byl tak katastrofální, že tehdejší
moskevské vedení povolilo poprvé v dějinách Sovětského svazu
záchranářům ze zahraničí, aby se podíleli na pomoci Arménii.
I když přijeli vyškolení a vybavení záchranáři ze zahraničí
s několikadenním zpožděním, lidé jim ukazovali, kde pod sutinami
leží ještě živí lidé.
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Z Německa byli dovezeni psi, kteří byli vycvičeni k hledání lidí
v závalech. Záchranu lidí tehdy komplikovaly velké závaly.
V Leninakanu byl déšť, sníh a chladno.
Záchranných prací v Leninakanu se zúčastnili i záchranáři
HBZS Kladno a ZBZS Dolu Nosek v Tuchlovicích.

Byli jsme v Arménii.
Vzpomínka na záchrannou akci československých záchranářů.
7. prosince 1988 v 10. hodin 41 minut moskevského času postihlo horskou
oblast Arménské SSR zemětřesení o síle 8 stupňů Richterovy stupnice. Jeho
epicentrum bylo asi 50 km od Leninakanu (druhého největšího města
Arménské SSR). Zemětřesení způsobilo značné materiální škody i oběti na
životech.

Na popud ředitele pražské záchranné služby MUDr. Ždichince byla
sestavena záchranná skupina, která se skládala z báňských záchranářů
(pracovníků HBZS Kladno, ZBZS Dolu Nosek, OBZS RUD, OBZS VUD, HBZS
Most, ZBZS Uranových dolů Hamr a Příbram a lékařů záchranářů vedená
Ing. Stanislavem Neradem), lékařů Pražské záchranné služby vedená MUDr.
Iljou Chocholoušem a pracovníků Horské služby z Popradu vedená
Štefanem Zavackým.
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Záchranné akce se zúčastnilo: 40 báňských záchranářů, 4 lékaři báňští
záchranáři, 6 pracovníků Pražské záchranné služby, 7 pracovníků Horské
záchranné služby a 7 psů vycvičených k vyhledávání zraněných.
V sobotu 10. prosince večer (když jsme se dozvěděli, že v neděli odlétáme
do Arménie) jsme začali připravovat materiál na akci (shromáždění
záchranářů, materiálu na pobyt – stany, potraviny, základní vyprošťovací
zařízení apod.) Toto trvalo celou noc.
V neděli 11. prosince ráno jsme odjeli na letiště v Praze Ruzyni, kde jsme se
setkali s pracovníky Pražské záchranné služby. Bylo připravené letadlo TU
154 Ministerstva vnitra ČSSR, do kterého jsme přeložily materiál, a v 8.00
hodin odletěli do Popradu, kde přistoupili členové Horské služby. V 9.40
hod. jsme odstartovali a v 16.15 hod. místního času přistáli na letišti
v Jerevanu. Vyložili jsme všechen materiál z letadla a pod křídlem letadla
čekali na slíbeného pracovníka našeho zastupitelství, ale nikde nikdo.

Pršelo. Nakonec se nás ujal obyvatel Jerevanu (jmenoval se Arkadij), který
když viděl, jaké máme problémy, sehnal 2 autobusy a zjistil místo pro naše
nasazení. Bylo to město LENINAKAN, které bylo vzdálené od Jerevanu asi
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150 km. Odjížděli jsme okolo 19. hodiny a přijeli jsme do Leninakanu asi ve
23.00 hodin. Teplota okolo 0°C a pršelo. Byli jsme připraveni, že budeme
spát ve stanech, ale nakonec jsme na náměstí našli celkem nepoškozenou
budovu, kde byla v přízemí opuštěná restaurace a tam jsme se ubytovali.
To už byly 2 hodiny v noci.

Ubytování v restauraci bylo určitě lepší, než spát v mrazu ve stanu
Ještě v letadle jsme utvořili 7 skupin: 6 pracovních a 1 týlovou, která
zabezpečovala vše ostatní včetně stravy. V pracovní skupině byli vždy tři
záchranáři, lékař a člen Horské služby se psem.
Hned po vystoupení z autobusů k nám začali chodit obyvatelé a žádali nás
o pomoc. Již ve 3 hod. ráno vyrazila první skupina do akce.
Při příjezdu jsme viděli hromady trosek domů, u kterých u ohňů seděli lidé.
Všude hromady rakví (prázdné i plné – mrtvé nikdo neodvážel). A všude
hlídkující samopalníci, obrněné vozy a tanky Rudé armády. Ale vojáci se
žádných záchranných akcí nezúčastňovali.
Podle našeho odhadu bylo celkem zcela zničeno 60% budov, 20%-25%
zničeno zčásti. Přestály nejlépe nízké domky zděné na periferii města. Zcela
byly zničeny panelové domy.
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Pracovní skupina

V době našeho příjezdu ve městě v podstatě neexistovala jakákoliv
organizace záchranných skupin. Mimo nás tam již byly záchranné skupiny
Američanů, Francouzů, Rakušanů, Kanaďanů, Italů a Řeků. Jediní
Američané měli plán města. Po společné domluvě jsme si rozdělili město
do oblastí, kde bude která záchranná skupina pracovat.
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Po kontaktu s ostatními skupinami jsme došli k závěru, že jsme přišli až
pátý den po zemětřesení a že naděje na vyproštění žijících je již minimální.
Pracovalo se i 20 hodin denně. Při nedostatku jídla, pití. Hygiena žádná.
Teploty klesaly pod bod mrazu. Topení žádné. Lidé i psi vyčerpaní nadoraz.
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Po třech dnech prací, kdy již nebyla naděje na záchranu živých, jsme
rozhodli záchrannou misi ukončit.
Náš odjezd do Jerevanu zase zajistil „náš přítel“ Arkadij, který nám jako
jediný poděkoval za naši práci a rozloučil se s námi.
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Do Jerevanu jsme přijeli ve čtvrtek 15. prosince. V době našeho odjezdu již
začala fungovat organizace záchranných akcí, připravovala se evakuace
města s ohledem na vznik epidemií.
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Protože jsme neměli žádnou možnost spojení do Československa, hledali
jsme možnost odletu. Po mnoha jednáních z pracovníky odletů jsme zjistili,
že na letišti je letadlo MV ČSSR, ale že je poškozené a opravuje se (při
vykládání materiálu letadlu poškodil křídlo projíždějící nákladní automobil).
Nakonec jsme se domluvili s kapitánem letadla, že neprovede zkušební let,
naložili jsme se a odletěli domů. Po 18. hodině jsme přistáli na letišti
v Praze – Ruzyni.
Výsledky záchranné mise: vyprostili jsme 30 mrtvých, 1 živou ženu (po šesti
dnech v troskách však později nepřežila), bylo vytipováno dalších 43 míst
(psi), kde dále v záchraně pokračovali místní obyvatelé.
Pozitiva mise: Byla to první společná záchranná akce československých
záchranářů v zahraničí. Získání zkušeností pro budoucí obdobné záchranné
akce doma i v zahraničí. Oproti západním záchranářům naše, byť částečná,
znalost ruštiny při komunikaci s obyvateli. Ukázka solidarity záchranářů ze
všech končin světa.
Negativa mise: byrokracie v povolování výjezdu záchranářů (kdybychom
byli na místě o tři dny dříve, mohli jsme účinně přispět k záchraně žijících
obětí). Nedostatečná příprava skupiny co se týče hlavně potravin (bylo nám
řečeno, vezměte si jídlo na tři dny), nedostatečné zimní oblečení (hlavně
báňští záchranáři nejsou normálně vybaveni pro práce v nepříznivých
klimatických podmínkách), materiál pro ubytování záchranářů (stany
a spací pytle poskytl tehdejší ZV ROH Dolu Nosek – tento materiál jsme při
našem odjezdu přenechali postiženým obyvatelům města). Nemožnost
spojení s Československem (tím i ztížená možnost návratu skupiny –
spojení bylo možné až z paluby letadla).
Na závěr: Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným záchranářům za jejich
obětavost a maximální nasazení při této záchranné akci.

Ing. Stanislav Nerad
Foto: Václav Jirásek OBZS VUD
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Trochu výročí z hornické historie
Loňský rok probíhal celostátně ve znamení osmičkových výročí. Letošní
devítková výročí nejsou ani pro historii hornictví nezajímavá.
- Rok 1249 (770 let)

Koncem srpna tohoto roku byla v Jihlavě potvrzena městská a horní práva
(Králem Václavem I. a markrabětem moravským Přemyslem Otakarem II.)
s platností pro všechny doly v Království českém. Po sedmi stech letech byl
9. září 1949 (trochu numerologie 9. 9. 1949) v Československu slaven první
„Den horníků“. Před tím horníci pořádali slavnosti ve svátcích hornických
patronů svatého Prokopa – 4. července a svaté Barbory - 4. prosince.
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Poutač Oslavný den horníků, Nár. muz. Praha. V pozadí Důl Mayrau.
Tohle byl určitý kompromis pod trochu nabubřelým heslem „Já jsem horník
a kdo je víc“. Československo bylo založeno na těžkém průmyslu a bylo
potřeba získat pro hornictví nové pracovníky. Z naléhavé potřeby byl
organizován mohutný nábor a 10. 9. 1950 se u Lánského zámku údajně
sešlo na deset tisíc budoucích hornických učňů.
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- Rok 1689 (440 let)
V Příbrami byl zřízen Královský horní úřad pro horní města Příbram, Nový
Knín a Jílové u Prahy.
- Rok 1779 (240 let)
Začala se hloubit svislá důlní jáma dolu Vojtěch na Březových Horách
u Příbrami.
- Rok 1789 (230 let)

Na Březových Horách u Příbrami se začala hloubit svislá důlní jáma Anna.
Později byla po dlouhou dobu s hloubkou přes 1440 metrů nejhlubší důlní
jámou v Evropě.
- Rok 1789 (230 let)
Byla zrušena odvodňovací dědičná štola Josefa II. Byla ražena od Trhových
Dušník napříč Březohorským a Bohutínským rudným revírem. Dokončena
byla po 70 letech v roce 1859. Později dosáhla i s přípojkami délku 21 906
m. Byla to patrně nejdelší dědičná štola v Čechách.
- Rok 1819 (200 let)
Dvorským dekretem z 21. 7. 1819 byly upraveny dolové míry a kutací
kruhy. Kutací kruh měl poloměr 224 vídeňských sáhů (tj. 425 m).
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Dolovou míru tvořil pravoúhelník o ploše 12 544 čtverečních sáhů
tj. 54 116 m² (asi 5,4 ha). Nejkratší strana nesměla být kratší než 56 sáhů
(106 m).
- Rok 1849, 6. 2. (170 let)
Byl vydán výnos ministerstva zemědělství a hornictví ve Vídni o založení
vyššího montánního učiliště v Leobenu v Rakousku a Příbrami v Čechách.
12. 11. 1849 byly zahájeny přednášky na C. k. Vyšším učilišti v Příbrami.

Původní sídlo Báňského učiliště a Horní školy v Příbrami
- Rok 1889 (130 let)
Mirošovsko-libušínské těžařstvo ukončilo hloubení druhé jámy dvojdolu
Jan v Libušíně.
- Rok 1889 (130 let)
Karl Wittgenstein založil huť POLDI na výrobu kvalitní nástrojové oceli.
Jméno dostala podle jeho manželky Leopoldiny.
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Zakládací listina Poldiny hutě
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Karl Wittgenstein a jeho žena Leopoldina roz. Kalmusová (1850 – 1926),
Vídeň roku 1900
Reprofoto:
Kovařík J., Schmelzová R., Ocelový král Karl Wittgenstein mecenáš
a sběratel (1847 – 1913). Vydalo Občanské sdružení Arteum v roce 2010.
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- 1899 (120 let)
Nad obcí Libušín bylo zahájeno hloubení důlní jámy budoucího dolu
Schoeller. Hloubení bylo usnadněno tím, že hlubinným vrtem v místě
hloubení, na nějž byl nasměrován překop od dolu Jan o délce asi 2 300
metrů, byla odváděna důlní voda a čerpána dolem Jan.
- Rok 1899 (120 let)
Uzavřením jámy Marie – Antonie na rozhraní Vrapic a Cvrčovic bylo na více
než 40 let přerušeno dobývání v této „kolébce dolování“ na Vrapicku.
- Rok 1909, 1. 10. (110 let)
Nastala fúze České montánní společnosti s Pražskou železářskou
společností, jejíž jméno nadále nesla. Po tomto sloučení byly obnoveny
těžební práce na železorudném dole Krušná Hora u Berouna.
- Rok 1919 (100 let)
Byl založen důl RAKO v Lubné u Rakovníka.

Důl RAKO, stav v roce 2015, foto: J. Grubner
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-Rok 1929 (90 let)
Začala se stavět velká elektrárna u dolu Schoeller v Libušíně o výkonu
10 MW. Tato následně zásobovala elektrickým proudem doly a hutě
Pražské železářské společnosti.
- Rok 1939 (80 let)
Ve spojovacím překopu mezi doly Max a Mayrau byla zabudována lanová
dráha v délce asi 2 000 metrů a 10. srpna byla pokusně převedena těžba na
důl Max v Libušíně.
- Rok 1939, 1. 7. (80 let)
Bylo proveden násilné uzavření českých vysokých škol včetně Vysoké školy
báňské v Příbrami. Tato byla po druhé světové válce přeložena do Ostravy.
- Rok 1949 (70 let)
Obce Motyčín a Hnidousy byly spojeny v jeden celek s názvem Švermov.
- Rok 1969 (50 let)
Bylo zahájeno hloubení nové jámy v areálu Dolu Nejedlý I (Schoeller)
v Libušíně. Dostala označení N 3 (Nejedlý 3).
- Rok 1969 (50 let)
Bylo ukončeno hloubení jámy Jindřich III ve Zbýšově na Rosicku v hloubce
1 328 m. Oddělení pomocného těžení pak bylo v hloubce 1 428 m. Byl to
nejhlubší uhelný důl v České republice.
- Rok 1979 (40 let)
Ukončením těžby v rudném revíru Bohutín u Příbrami bylo ukončeno
dolování polymetalických rud na Příbramsku. Do roku 1991 se ještě těžilo
na uranových dolech v této lokalitě.
- Rok 1989 (30 let)
Byla stržena ocelová těžní věž Dolu Max v Libušíně. Byla to po dlouhou
dobu pozoruhodná dominanta na Kladensku.
Karel Melichar
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Jaroslav Vykouk: HNIDOUSKÉ ŠKOLY
STARÁ ŠKOLA V HNIDOUSÍCH

Dne 1. června 1882 se usnesl obecní výbor, aby byla v Hnidousích
postavena škola, protože „děti dalekými a špatnými cestami a nepohodou
při docházení do školy do Pcher, zvláště v jarních a podzimních měsících
1
velmi trpí na zdraví “.
Dne 24. ledna 1883 byla podána žádost za povolení ke zřízení
a vyslání komise pro stavbu školy. Komise byla pak vykonána 3. března
1883 a rozjela se celá mašinérie, potřebná k vystavění objektu školy, jako
výběr místa, vyškolení Hnidous ze Pcher a svolení ke stavbě. Stavba školy
začala 2. května pod vedením Václava Sláška. Již v lednu 1884 byla zvolena

1

Kronika obce Hnidous
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první místní školní rada v čele s předsedou, který byl zároveň starostou
obce, Antonínem Jágrem.
Škola v Hnidousích byla dostavěna v roce 1884. Její kolaudace
proběhla 1. listopadu 1884. Následujícího dne, 2. listopadu, byla vysvěcena
P. Josefem Kandlerem za velké účasti lidu. Nechyběl čtenářsko-divadelní
spolek „Osvěta“, spolek vojenských vysloužilců, hasičského spolku ze
Pcher, depurace obecních zastupitelů ze Pcher-Humna, Olšan a Brandýsku.
Pravidelné vyučování začalo 3. listopadu, kdy do první třídy nastoupilo 100
žáků a do druhé 90 žáků. Řídícím učitelem se stal František Pilnáček
a učitelem Václav Novák.
1. února 1885 byla opatřena pečeť pro správu školy a v září 1886
byla otevřena třetí třída s učitelem Františkem Mužíkem a industriální
učitelkou Barborou Zelenkovou, 1. března 1894 čtvrtá a v roce 1896 pátá
třída.
22. srpna 1888 bylo rozhodnuto o první opravě školy. Budova této
školy sloužila obecné škole do října 1922.
Následně zde byl dlouhá léta umístěn první stupeň. V roce 1993
byla budova předána soukromé anglo-americké akademii a později
uzavřena. Pro výuku již neslouží.

NOVÁ ŠKOLA V HNIDOUSÍCH
Dne 3. července 1901 se obecní zastupitelstvo a místní školní rada
usnesly o postavení nové školní budovy o čtyřech třídách. Stavba byla
schválena 24. srpna 1901. 14. prosince byla zadána staviteli Stanislavu
Červenému z Kladna za 60 212, 35 Kč. Bylo rozhodnuto, že v budově bude
sedm tříd. Plán školy a rozpočet vypracoval Karel Neuman ze Slaného,
6. listopadu byl schválen.
Od 17. prosince se začalo na stavbě pracovat. 25. srpna 1902 se
konala kolaudace školy a 31. srpna 1902 byla budova vikářem slánským
Josefem Kandlerem vysvěcena. V roce 1902 do ní chodilo 439 dětí, měla
pět tříd postupných, jednu definitivní a jednu zatímní pobočku. Řídícím
učitelem byl ustanoven František Pilnáček, sbor tvořili kantoři – František
Mužík, Karel Matějovský, Antonín Pták, Jindřich Soukup, Marie Richtrová
a Pavla Bonaventůrová.
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Budovu školy zdobí sochy Jana Amose Komenského a Johanna Heinricha
Pestalozziho ve výklencích.
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V roce 1903 byla založena a upravena školní zahrada. V dalších
lezech se pohybuje počet dětí mezi 550 až 490. Díky poddolování se začala
ztrácet voda ve studni a budova byla poškozena.
Dne 25. října rozhodlo zastupitelstvo požádat zemskou školní radu
o otevření samostatné měšťanské školy. 26. ledna 1920 bylo přípisem
okresní školní rady ustanoveno otevření měšťanské školy chlapecké a dívčí.
Ta byla skutečně otevřena 1. září 1921, měla jednu třídu a jednu pobočku.
Zatímním ředitelem byl ustanoven Ludvík Kovařík.
Během roku 1922 se jednalo o postavení nové měšťanské školy.
Pro nedostatek finančních prostředků to bylo zamítnuto. V roce 1923 se
nakonec rozhodlo o stavbě tělocvičny, kreslírny a spojovací chodby. Práce
byla 20. srpna 1923 zadána staviteli Emilu Hrabětovi. Rozpočet byl na
474 999, 36 Kč.
V roce 1927 bylo schváleno, aby smíšená měšťanská škola byla
rozdělena na chlapeckou a dívčí pod jednou správou.
Do roku 1937 byl ředitelem škol Václav Havlůj. Bylo zde patnáct až
šestnáct tříd a vyučovalo tu kolem dvaceti učitelů.
Po odstoupení Sudet Německé říši rozhodla zemská školní rada
v Praze o opětném rozdělení měšťanské školy na chlapeckou a dívčí se
dvěma řediteli – Josefem Morávkem a Augustinem Hofmannem. Na výzvu
vlády bývalé Československé republiky, aby se vdané učitelky vzdaly místa
ve prospěch mužů, živitelů rodin. Tak odešla J. Pšenská, B. Ligaunová,
J. Nešverová a M. Vokurková.
Neklid pokračoval i ve školním roce 1939-1940. Tehdy se snížil
počet žáků na třídu z šedesáti na čtyřicet pět. Přibyly tak dvě chlapecké
a jedna dívčí měšťanské školy a pět tříd obecných. Na obecné škole se
proto muselo zavést střídavé polodenní vyučování. Od 7. listopadu 1939
bylo nařízením protektorátní vlády zavedeno povinné vyučování
německého jazyka. Během tohoto školního roku měly děti dvoje
mimořádné prázdniny – 14 dní v září, protože se velmi rozšířila epidemie
dětské obrny a celý únor, aby se ušetřilo uhlí.
Od září 1940 byla podle zákona o obvodových měšťanských
školách hnidouská škola přeměněna na školu obvodovou, tedy újezdní
a všechny přiškolené obce musely hradit výdaje na provoz. Zároveň se stala
povinnou pro všechny děti v celém obvodě Hnidousy, Motyčín, Pchery,
Saky, Brandýsek, Olšany a Cvrčovice.
Aby se naše školství přizpůsobilo školství v německé říši, došlo od
počátku školního roku 1941-1942 ke změně měšťanských škol na čtyřtřídní
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školy hlavní pro děti pátého až osmého školního roku. Ty byly ale výběrové,
takže do nich mohlo postoupit jen 35 procent dosavadního čtvrtého
školního roku obecných škol. Byl obnoven počet šedesáti dětí na třídu.
Ke konci války byli ve škole ubytováni němečtí vojáci a děti do
školy přístup neměly. V hostinci u pana Kratochvíla v Komenského ulici
čp. 390 pouze dostávaly úkoly. Částečně se vyučovalo v jedné místnosti
v obecné škole. Vyučování bylo zahájeno až 23. května 1945.
V současné době je ve škole jedenáct tříd pro 1. i 2. stupeň
základní školy, počítačová pracovna, učebna internetu, žákovská knihovna,
žákovská kuchyňka, tělocvična, školní a keramická dílna. Zahrada byla
přestavěna na školní hřiště.
V říjnu 2012 žáci mezi sebou přivítali Posla naděje. Společnými
silami ho zasadili na školní zahradě, respektive hřišti. Posel naděje je jméno
štěpu památné Lidické hrušně, která jako jediný strom přežila vypálení
obce nacisty. Dceřinou dřevinu do Kladna přivezl pan Antonín Nešpor,
předseda občanského sdružení Lidice.

ČERVENÝ STANISLAV
Narodil se v roce 1872 v Klabavě na Plzeňsku. Do Kladna se
přistěhoval v roce 1899. Stal se majitelem parní pily a parní sušárny dříví,
skladu dřeva, parních a vanových lázní a významným kladenským
stavitelem.
HAVLŮJ VÁCLAV
Byl ředitelem měšťanské školy v Hnidousích. Jeho život vyplňovala
škola, hudba, kulturní činnost, péče o chudou mládež a práce pro historii
Unhošťska. Zemřel 21. září 1937.
HRABĚ EMIL
Byl majitelem stavební firmy, stavitelem a městským radním.
V roce 1874 navrhl obytný dům na rohu Masarykovy a Tyršovy ulice. V roce
1904 se podílel na realizaci stavby kladenské reálky. V roce 1910 jeho firma
postavila dům čp. 1649, tzv. Niederleho vilu pro primáře kladenské
nemocnice jako důstojný protějšek vily Libochvíle na dnešním Náměstí
Edvarda Beneše. Je podepsán na dochovaných plánech divadla,
předložených komisi. Tento fakt potvrzuje i divadelní program z podzimu
roku 1915, který také dále připomíná, že architektonickou výzdobu navrhl
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architekt Jaroslav Rössler. Byl stavitelem tělocvičny, kreslírny a spojovací
chodby měšťanské školy v Hnidousích v roce 1923. V letech 1923-1925
stavební firma Emila Hraběte realizovala projekt výstavby Lidové domu
v Kladně. V roce 1929 realizoval stavbu kina Sokol podle návrhu Jaroslava
Beránka.
PESTALOZZI JOHANN HEINRICH
Narodil 12. ledna 1746, vlastním jménem Pestalutz. Byl to
švýcarský humanitní pedagog. Propracoval soustavu vyučování. Stanovil
výchovné a vyučovací principy, které kladou důraz hlavně na názornost,
rozvíjení myšlení a řeči dětí. Na dílo Pestalozziho měl vliv J. J. Rousseau
a němečtí klasičtí filosofové> Zemřel 17. února 1827.

Foto: J. Vyšín
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Ještě jednou retro!!!
Jak jsem se stal horníkem!!!
Vzpomínky na učení.
Narodil jsem se v r. 1936 v Krčíně, dnes součásti Nového města nad
Metují v rodině zemědělských podruhů. Jak už to tak bývalo, stěhovali jsme
se z místa na místo. Chvíli jsme pobyli v Ohradě u Kolína, kde jsem jako
tříletý kluk zažil okupaci ČSR – strachy bez sebe, když jsme viděli
pochodovat wehrmacht, jsme utíkali domů, protože jsme bydleli u kolínské
silnice.
Později jsme se odstěhovali do Chrášťan u Č. Brodu. Zde jsem začal
chodit v r. 1942 do obecné školy. Jak vypadalo vybavení do školy?
Kamenná tabulka, písátko a houbička na mazání. Učebnic mnoho nebylo,
ani knížky, ale hlavně na to rodiče neměli peníze. Tady jsme museli jako
žáčkové chodit ošetřovat zahrádku paní učitelky a běda, když jsme ujídali.
To bylo pod naší „důstojnost“ a tak jsme se domluvili na „loupežné“
výpravě. Když jsme byli ale v nejlepším, byli jsme dopadeni přímo paní
učitelkou. Tělesný trest přišel hned, doma následovalo ostatní a závěr
ročníku byl, dvojka z mravů!!!
V r. 1946 jsem začal chodit do pátého ročníku v nedalekých Bylanech.
Zde působila velmi dobře Sokolská jednota, jejíž cvičení jsem začal
navštěvovat. Sport mne velmi zaujal – zvláště lehká atletika a cvičení na
nářadí. V té době se začalo nacvičovat na XI. všesokolský slet, který se
uskutečnil v Praze v r. 1947. I tento nácvik mne velmi zaujal a hned
z počátku jsme dělali jako žáčkové vše proto, abychom se do Prahy dostali.
Horší ale bylo pak to, když jsem přišel za maminkou, že tam chci jet!!
Peníze na tento „výlet“ doma nebyly. Když ale moje maminka viděla, jak po
tom toužím, snažila se to nějak vyřešit. Vidím to jako dnes, když se
maminka doslova plížila na národní výbor s prosbou a pláčem o pomoc Tu
dostala, a tak se můj sen splnil. Do té Prahy jsme se dostali. Bylo to něco
úchvatného. Vystoupili jsme na Strahově jako starší žáci za župu Jana
Podlipného. Sport mne pak provázel převážnou částí života.
Čas letí jako splašený a já jsem ve čtvrtém ročníku Měšťanské školy
v Č. Brodě. Do té doby jsem o uhlí věděl jen to, že se s ním topí, jinak nic.
To bylo do té doby, než se ve třídě objevilo několik hornických učňů
z Kladenska, kteří nám začali vyprávět o práci na šachtě a o hornickém
povolání vůbec s tím, že je možnost jít se horníkem učit. Vyprávění nás
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zaujalo, ale více nás zaujaly ty krásné uniformy. Po této besedě bylo vlastně
rozhodnuto. Když jsem to řekl doma rodičům, matka se rozplakala a začala
mi to rozmlouvat. Když ale viděla mou umíněnost, vzdala to.
Přišel den „D“ a já jsem v září 1951 nastoupil na hornické učiliště
v Srbech. Uvítalo nás celé vedení učiliště, včetně ředitele Josefa
Ševčíka.(Jan Bodeček následoval později.) Pokud se pamatuji, byli tam
učitelé Jaroslav Tesař, František Vršek, Josef Švejcar a další. Byli jsme
rozděleni do jednotlivých skupin a ubytováni na jednotlivých pokojích. Nám
připadlo první patro, pohledem od silnice - na pravém křídle. Již nevím
jistě, zda jsme byli ubytováni po šesti, nebo osmi na pokoji. Příchod na
pokoj byl ale famózní. Každý učeň měl na svém lůžku výbavu oblečení od
ponožek po kravatu, včetně dvou krásných uniforem, jedné béžově modré
a druhé slavnostní černé, včetně brigadýrky. Pro mne, chudého kluka, to
bylo jako blesk z čistého nebe. Nemohl jsem dlouho uvěřit, že je to vše jen
moje. Úvod byl krásný a začal nám běžný život učiliště. Byli jsme provedeni
po učilišti, abychom věděli, co se kde nalézá. V levém křídle byli „mazáci“ –
druhý ročník. Věděli jsme, kde jsou jaké sklady, půjčovny sportovního
náčiní apod. Důležitá pro nás byla část, kde se nacházela kuchyně. Tam
jsme se co nejrychleji seznámili s kuchařkami, našimi nejmilejšími „tetami“,
které byly ze Srb a Kamenných Žehrovic. Pak již začalo to pravé učení.
Týden škola, týden praxe na šachtě. Zde nás nejprve mistři seznámili
s celým povrchem a úseky, na kterých se budeme učit. Prvními úkoly zde
bylo naučit se pracovat se dřevem. Dřevo, které se nejvíce používalo
v dole, byla kulatina v průměru 17-23 cm a v délce 2,2-2,4 m. Aby mohla
být použita, musela se umět vysekat výkruž (šour), nebo zuby. Na výztuž
(zajištění vyrubaného prostoru) se používala stropnice a dvě stojky = pár.
To vše jsme se učili na povrchu. Nevím již, zda to bylo po půl roce, ale přišel
den, kdy jsme se vypravili poprvé do dolu. Byli jsme sice všichni „hrdinové“,
ale byla v nás malá dušička. Vše se ale obešlo bez komplikací. Dole nám byli
určeni mistři – hornici. Vzpomínám si na dvě jména. Byl to mistr Dajč. Byl
z K. Žehrovic a krásně maloval na sklo, a mistr Zvára – velký „šprýmař“ pro
naší neznalost: „Dojdi k mistrovi tomu a tomu a přines to nebo to!“
Pochopitelně jsme došli a přinesli nějaký kus plechu nebo roury apod., než
jsme ty „lotroviny“ odhalili!!!
V dole jsme se nejprve začali učit pokládat koleje. Kolej byla dlouhá
5-7 m. Ta se položila a pod ní se muselo vykopat místo pro štách (pražec)¨.
Ty se kopaly asi po 60 cm. Do těch se musela kolej přibít. Šinágle-kovové
skoby, kterými se kolej přibíjela. Když ses netrefil, moc to bolelo.
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Zde bych na chvíli odbočil.
Po válce se začal rychle obnovovat těžký průmysl, který potřeboval stále
více uhlí. Horníků bylo ale málo, a tak na popud ÚRO si pozval prezident
Klement Gottwald v r. 1949 dobré hornické učně z celé republiky na zámek
v Lánech, kde s nimi probíral situaci v hornictví. Závěrem je poprosil, zda by
se jim nepodařilo každému do roka získat dva nové učně. Ti to prezidentu
slíbili a bohatě překročili.

Prezident Klement Gottwald s hornickými učni při setkání v Lánech (1949)
Na Kladensku byla zřízena učiliště na dole Prezident Beneš v Libušině, na
zámku ve Smečně a na dole Wanieck - Důl generála Svobody.(Dnes hotel)
Lánské akci byla věnována velká pozornost. K 30. 4. 1951 to bylo769
učňů. K 1. 9. 1951 mělo být připraveno 1704 lůžek pro nové učně. V r. 1951
byl ustaven dvouletý učební obor hornický.
Za první rok LA od 9. 7. 1949 do 9. 7.1950 se přihlásilo 10585 učňů, za
druhý rok pak 10921 učňů. Tím, že jsi byl jako hornický učeň, měl jsi nárok
na tyto výhody: v prvém ročníku prázdniny dva měsíce, ve druhém pak pět
neděl. Rovněž jsme měli nárok na kapesné 1- 50-300, 2- 150-500,
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ubytování a stravování zdarma. Dvakrát za měsíc jsem mohl jet k rodičům
za zlevněné jízdné. Věrnostní bylo 100 a 200 a nárok na deputát 10-15q.
Nevím, jak to bylo v druhých oborech, ale pro nás to bylo až neskutečné.
Chci ještě vzpomenout na některé kamarády: Pepík Chotětický, Jirka Kalina,
Olda Haspekl a řada dalších. Jména už nevzpomenu. Sportovní Josef Bílek
a naše „všemi“ milovaná sportovní Evička Hovorková. Nezapomenu ani na
vychovatele Švejcara a jeho dcery.

Hotel Astra v Srbech, bývalé hornické učiliště
Na internátu se žilo kulturně i sportovně. Nemohu zapomenout na
krásný výlet na pramicích z Týna nad Vltavou do Prahy. V Týně byla jediná
podmínka účasti uplavat nad jezem 50 m, jinak domů vlakem „musel jsem
uplavat“. Na cestě jsme pak měli několik zastávek - noc pod stany. Každý
musel nést nějaké potraviny. Mně svěřili asi dvoukilovou konzervu. Měl
jsem ji na vrchu ruksaku a při jednom koníčkování se mi povedlo konzervu
utopit. Bylo to na lynčování, ale přežil jsem. A ještě jedna vzpomínka
kulturní - taneční!!! Chytla nás „teta“ ze Žebrovic s tím, že je tam zábava.
To, že neumím tancovat, neobstálo. Teta se mnou párkrát „zametla“ a bylo
vyučeno - dobře!!! A do třetice. Každá skupina ustavila svou ZO ČSM,
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ve které jsem byl od počátku aktivní a nakonec jsem se stal vedoucím PO
v Žehrovicích.
První rok uběhl jako voda a začal se lámat chleba. To už nás mistři začali
vést k pravé havířině. Dostali jsme opravdový hornický ort a ukaž, co umíš.
Nejprve jsme si museli vytvořit prostor pro zadřevení, tzn. naučit se řádně
navrtat a odstřelit určený prostor. Měli jsme ort v profilu D9 = délka dřeva
2,2 m, tj. na jeden metr postupu to bylo cca 5m³ uhlí. Na tento profil
většinou stačilo 9 ran. Nejprve jsme si odpálili čelbu, museli jsme počkat, až
se předek odvětrá a pak se začalo vyuhlovat. Muselo se stále dbát na
bezpečnost. Celý prostor se musel oklepat a pak po vyuhlení se muselo
nejdříve vyhloubit hnízdo (piloch), prostě místo, kam se uložila stojka a na
oboje pak kopna (stropnice), vše předem vysekané. Naše skupina byla
vyhodnocena jako nejlepší a tak.
Končil druhý rok učení, dochází ke složení učňovských zkoušek, které
dopadly na výbornou. Učiliště jsem absolvoval na výbornou - prostě
s vyznamenáním. Rodiče dostali během učení několik pochvalných dopisů
a já VII. třídu jako horník rubač. Umístěnku jsem dostal na Důl Nosek, kde
jsem vydržel do důchodu. O tom by bylo jiné povídání.

S hornickým „Zdař Bůh“ Josef Horký
PS-Vážení čtenáři! Je to řada let od r. 1950, tak mi prosím odpusťte
případné nesrovnalosti, kterých jsem se nerad dopustil!!! J. Horký
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Časopis pro hochy a děvčata „Vpřed Rychlé šípy“ 25. 6. 1946
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Unikátní středověký větrací stroj vytáhli z hlubin země
Evropským unikátem je nález středověkého důlního větracího stroje, který
členové kutnohorského hornického spolku Barbora objevili při průzkumu
doposud nezmapovaného středověkého dolu v jižní části Grejfského
pásma.
Dřevěné zařízení, které havířům zajišťovalo cirkulaci vzduchu, nalezli po
odčerpání vody v jednom ze zatopených hloubení třicet metrů pod zemí.

Nálezová situace ventilátoru před očistou vodou, foto Martin Přibil
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K ojedinělému nálezu v kutnohorském podzemí se vyjádřil i Ing. Martin
Přibil, kurátor hornictví v Hornickém a hutnickém oddělení Národního
technického muzea.
„Jedná se o historický dřevěný radiální ventilátor, určený zřejmě
k foukacímu větrání. Podle všeho ventilátor nasával vzduch středem
a lopatky větrníku jej zřejmě hnaly pod poval do větrného oddělení
v hlouběji pokračující šachtě. Přesněji funkci stroje určí až detailní
rekonstrukce zařízení. Stáří je zatím odhadováno na 15. – 18. století, bližší
datace bude určena až na základě exaktních zkoušek, ale domníváme se, že
by zařízení mohlo být z 16. – 17. možná i 15. století, ale lepší se zatím držet
při zemi než budou známy přesné údaje.
Již nyní je možno potvrdit, že se jedná o mimořádnou technickou památku
republikového významu. Pokud bude potvrzeno uvažované stáří tak jde
o technický artefakt středoevropského významu a je na místě uvažovat za
vyhlášení tohoto ventilátoru za movitou Národní kulturní památku.
Vzhledem k útlumu evropského rudného hornictví nejsou nálezy tak časté.
V zahraničí (Rumunsko, Španělsko, Portugalsko) se sice nalezly důlní
čerpací stroje starých Římanů z 1. – 3. století našeho letopočtu, ale u nás se
z období středověku a raného novověku nedochovalo skoro nic či
výjimečně. U nás se podobná dřevěná zařízení nalézala hlavně v 50. letech
v dobách rozvoje rudného a uranového hornictví. Byl zejména nález
dřevěného vodního čerpadla s vodním kolem na dole Starý Jeroným
v Abertamech, jehož fragmenty se dostaly do sbírek NTM a Karlovarského
muzea.
Další podobné dřevěné důlní stroje se nalezly v Zlatých horách, kde dřevo
konzervovaly sulfidy rozpuštěné ve vodě. Zlaté Hory jsou republikově
nejvýznamnější oblast, co se týče nálezů podobných dřevěných strojů,
jenže tyto stroje pocházejí zřejmě až z 18. století. V případě Kutné Hory se
může jednat o zařízení o 200 let (a více) starší než v případě Zlatých Hor.
Musíme počkat na vědeckou analýzu a dataci dřevěného materiálu.

34

Jisté však je, že větracích strojů se mnoho nedochovalo. Jsou známy nálezy
dřevěných potrubí z řady lokalit i u nás i v zahraničí, ale vlastní větrací
jednotky se snad nikde nedochovaly. Proto již nyní můžeme říci, že se
jedná o velice významný nález.
Experti se shodují, že nález přesahuje region Kutné Hory i České republiky.
Doufejme, že se podaří konzervace a rekonstrukce ventilátoru a budou
tento ventilátor moci spatřit i návštěvníci muzea, kde bude umístěn.

Nálezová situace ventilátoru po očistě jemného šlemu vodou. Foto: Martin
Přibil a Karol Šmehil, NTM

35

Je třeba říci, že podobný nález by nebyl možný bez nadšenců z Hornického
spolku Barbora Kutná Hora a dalších jejich příznivců. Toto sdružení by si
zasloužilo velkou odměnu za nález a zachování větracího stroje a mnohem
větší dotace na svoje další výzkumné projekty. Přístup Hornického spolku
Barbora Kutná Hora k technickému dědictví a archeologickým nálezům je
ukázkový a příkladný. Vůbec by stálo za to, aby město Kutná Hora a další
instituce a úřady umožnily tomuto spolku bádat na dalších lokalitách
v Kutné Hoře. Nezapomínejme, že hornictví a zisky z tohoto konání z Kutné
Hory psaly dějiny této země i celé střední Evropy. Je škoda, že výzkum
důlního podzemí pod centrem Kutné Hory dnes stagnuje a nyní je na čase
oživit tuto problematiku“.

Základna na povrchu
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Přístupová šachta – transportní okov. Foto: Karel Šmehil a Martin Přibil,
NTM
Ve spolupráci s archeology spatřilo o víkendu 11. a 12. května 2019 torzo
středověkého větracího stroje po staletích světlo světa. Na vytažení
unikátního stroje se po náročných přípravách podílel tým kole dvaceti lidí.
Spolu se členy spolku Barbora se u vstupu do podzemí sešli speleologové,
archeologové, pracovníci Národního technického muzea, Národního
památkového ústavu a zahraniční delegace z projektu Archeomontan.
Před vyzdvižením části dřevěného lopatkového větráku bylo nejdříve nutné
odčerpávat několik hodin vodu a zabezpečit místo nálezu. Dále bylo
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provedeno skenování celého prostoru a pořízena fotodokumentace.
Členové spolku Barbora připravili v úrovni větráku manipulační prostor,
kde se jednotlivé části balily do přepravních desek.

Části větráku zabalené ve speciální folii spatřují po staletích světlo světa.
Foto: M. Pravdová
Jako první byly vytaženy původní žebříky, které byly ihned převezeny ve
speciálních dlahách na pracoviště archeologického ústavu v Bylanech. Po
prvním ošetření byly převezeny do Jihlavy ke konzervaci, stejně jako
součásti důlního větracího stroje. V plánu je dendrologický rozbor k určení
datace a rekonstrukce zařízení.
Spolek Barbora pracuje na odvodňovací štole Blanka IV již 13 let. Během
této doby se podařilo postupně vyčistit, zprůchodnit a zmapovat více jak
kilometr původní štoly. Vedle pozůstatků středověké důlní činnosti
(původních dřevěných podlážek, žebříků a neporušeného džbánku) byl
nalezen i zmiňovaný větrací stroj. Práce v důlním díle byly v roce 2016
přerušeny pro starý zával a nedostatek vzduchu.
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Z těchto důvodů byla zaměřena a vyzmáhána bývalá těžní jáma, která
dosud slouží jako větrací a přístupová.
V současné době jsou práce zaměřeny na přípravu nové větrací
a komunikační šachty. Bývalá těžní jáma bude zasypána a zajištěna
železobetonovým záklopem.
Hlavním cílem projektu, který v roce 2016 podpořil Středočeský kraj, je
zpřístupnění části středověkého důlního díla pro zážitkovou turistiku. Doly
budou vybaveny dle současných bezpečnostních standardů, ale historicky
věrným způsobem. Při návštěvě temné středověké štoly pouze za svitu
lampy budou moci návštěvníci okusit těžkou práci středověkých havířů, lézt
po žebřících, po kolenou, brodit se vodou…

Tak chlapi, ať se vám to podaří!
Zdař Bůh!
Podle dostupných materiálů připravil Jaroslav Grubner
Literatura:
Kutnohorský zpravodaj, Monika Pravdová
Web, Hornický spolek Barbora Kutná Hora
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Anglické hornice

Viktoriánská Anglie (1837-1901) byla dobou nebývalého průmyslového
rozvoje a koloniálního růstu. Viktoriánská Anglie byla také velmi
puritánská. Mimo jiné se vyznačovala bojem proti prostituci, což ovšem
nepřekvapí, uvědomíme-li si, že v polovině století se prostitucí živilo téměř
9000 lehkých děv, a to legálně už od 12 let.
Byla to také doba, kdy se pomalu začala lepšit situaci dělníků, i když
z dnešního pohledu byla stále neuvěřitelná. Už v roce 1819 byl sice v Anglii
přijat zákon omezující pracovní dobu pro děti v textilních továrnách na 12
hodin, ovšem nikdo jeho dodržování nekontroloval, a tudíž ho ani nikdo
nedodržoval. V roce 1840 si lord Ashley vyžádal na královně Viktorii
ustanovení Komise pro zaměstnanost dětí, která provedla kontrolu
pracovních podmínek napříč všemi průmyslovými odvětvími. Komisaři
navštívili také uhelné doly ve východním Skotsku, západních částí hrabství
Lancashire a Yorkshire. Když pak v květnu roku 1842 publikovali své nálezy
v The Times, vyvolali tím obrovský skandál. Kupodivu nikomu moc nevadila
brutální práce žen a mladistvých poškozující jejich zdraví, ale to, že
v horkém a prašném prostředí pracovaly ženy včetně dospívajících
odhalené do půl těla společně s polonahými či zcela nahými muži.
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Nutno ovšem podotknout, že celý skandál vznikl až v době, kdy byla desítky
let běžná praxe, že v dole pracovaly celé rodiny, na ústupu. Samozřejmě
tomu tak nebylo kvůli tomu, že je taková práce pro ženy a děti těžká. Bylo
všeobecně známo, že mnohé ženy nebyly po namáhavé práci schopny
obstarávat ještě domácnost a nebylo výjimečné, že doháněly domácí práce
v neděli místo návštěvy kostela. Hlavním důvodem však bylo to, že
pracovní síly byl dostatek a muži dokázali v dole zastat více práce než ženy.
Pokud tedy byly zaměstnávány ženy v důlním průmyslu, bylo tomu tak už
hlavně v povrchových procesech.

Zajímavé také je, že byla většina zprávy postavena na vyprávění horníků.
Vyšetřovatelé sami se s poodhalenými ženami setkali pouze na dole
Hopwood v Barnsley. Na celém dole jich pracovalo pouze šest, z čehož
jedné bylo pouhých 10 let. Podle udání ostatních horníků byly ženy takto
pracující v dolech morálně zkažené, zbavené citů a neschopné vést
normální život. Tyto řeči ovšem výrazně odporovaly výpovědím samotných
hornic a sami inspektoři vyjádřili podezření, že si horníci mnoho věcí
vymysleli, aby pomohli urychlit přijetí zákona zakazujícího práci žen
v dolech. Ten byl skutečně přijat už tři měsíce po zveřejnění zprávy
a ženám byla povolena pouze práce na povrchu.
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Tato zpráva tedy ženám pomohla ke zlepšením pracovních podmínek,
ovšem paradoxně se ještě mnoho let s ženami v hornictví nesla pověst
o jejich nemorálnosti a zkaženosti.
Michal Hejna
Zpracováno volně dle
https://stravaganzastravaganza.blogspot.com/2012/09/the-scandal-offemale-miners.html

¨
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Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích 7. 9. 2019 Den horníků
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Den horníků 7. 9. 2019 podpořil
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7. 9. 2019 jsme byli na Dni horníků v Sokolově
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Člen našeho Klubu Ing. Josef Varhulík přebírá za dlouholetou
práci a spolkovou činnost v hornictví medaili LUX EX TENEBRIS
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Dostali jsme dárek
Dne 8. 8. 2019 předal na výborové schůzi KPHT mpř. Klubu P. Kasner dar od
občana města Kladna pana Zdenka Nedvěda, bývalého úspěšného
kladenského ligového hokejisty, obraz s hornickou tematikou od malířky
Jiřiny Doubnerové - Důl Zápotocký v Dubí.
Výbor děkuje.

Jiřina Doubnerová
* 31. 3. 1922, Vinařice (Kladno
Malířka čerpající náměty z rodného Kladenska. Mládí prožila ve svém
rodišti ve Vinařicích. Absolventka Gymnázia ve Slaném. Během války
studovala sochařství v ateliéru Vincence Makovského ve Škole umění ve
Zlíně. Po absolvování školy se vrátila zpět do Vinařic. V padesátých letech
se věnovala památkové péči a měla na starosti prezentaci státních hradů.
Od r. 1965 byla ředitelkou Muzea Aloise Jiráska v Letohrádku Hvězda
v Praze. - Ke své malířské tvorbě řadu námětů čerpala z rodného
Kladenska. - Ve své odborné literární tvorbě se zabývala alšovskou
tematikou. V roce 2000 dokončila rukopis Přemítání nad zrcadlem
Ladislava Fukse. V r. 2001 vystavovala své práce v Kladně pod názvem
Pozapomenuté motivy Kladenska.
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Blahopřejeme jubilantům
Jubilanti srpen - říjen 2019

80 let
Lidmila Tichá
Josef Chládek
75 let
Josef Komorous
Boris Diviš
Ing. Josef Pomahač
70 let
Václav Šultys
Jiří Vinš
50 let
Ing. David Koupa

Všem oslavencům blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví.

Výbor KPHT Kladno
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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 z.s.
e-mail: jar.grubner@seznam.cz.
tel.: 723 136 592
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Smuteční oznámení

Ve věku 85 let zemřela v úterý 23. 7. 2019 naše členka paní

Josefa Skálová
Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
Výbor KPHT – Kladno z.s.
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