Jaroslav Vykouk: DIVADLO
V roce 1910 nastal čas k výstavbě kladenského divadla. Ve čtvrtek
14. července 1910 bylo ohrazeno stavební místo, které věnovala
divadelnímu družstvu kladenská městská správa. Výkop byl proveden
v úterý 19. července 1910. Práce pokračovaly velmi rychle, takže v úterý
26. července bylo přikročeno k vyzdívání jevištních základů. V neděli 18. září
1910, kdy konalo se slavnostní položení základního kamene, který uložen
byl na levý roh pravého schodiště na balkon, dosaženo již podlahy v hledišti
a rovnosti opravního patra místností přilehlých k jevišti.
Slavnost položení základního kamene konala se v neděli 18. září
1910 za hojné účasti obecenstva. Slavnostním řečníkem byl MUDr. Jaroslav
Hruška, který v krásné, citově a vlastenecky založené řeči vyzdvihl význam
divadla v národě a úkoly současné a příští generace herecké a ochotnické.
Dne 15. prosince 1911 byla vyzkoušena akustika. Za tím účelem
sehrána jednoaktovka „Doporučení“ a Kladenská filharmonie za řízení
Hynka Kubáta1 přednesla tři orchestrální skladby. Stavba, kterou prováděl
stavitel Emil Hrabě podle projektu architekta ing. Röslera, definitivně
ukončena dne 29. prosince 1911. Kladenské divadlo se stalo čtvrtým stálým
kamenným divadlem v českých zemích mimo Prahu po Plzni, Brnu
a Českých Budějovicích.
Dr. Jaroslav Hruška o tom napsal: „Hotové divadlo bylo k užívání
veřejnému dáno 11. května 1912 slavnostním představením večer a dne
12. května zas odpoledním opakováním téhož nezkráceného programu za
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Kubát Hynek (* 19. 8. 1871, Pičín - † 8. 11. 1948, Kladno). Vystudoval
gymnázium. Absolvoval učitelský ústav v Příbrami a stal se učitelem
nejprve v Trhových Svinách a v Českém Krumlově. Potom byl povolán ke
splnění vojenské povinnosti, kterou plnil u hudby 102. pěšího pluku v Praze
- Karlíně. Následně ho osud zavál na Kladensko. Zde učil v Dřetovicích,
Lidicích a stal se řídícím učitelem v Kladně. Složil státní zkoušky z houslí,
klavíru a varhan. Z kladenských horníků a hutníků sestavil šedesátičlenný
orchestr. Z tohoto orchestru vznikla Kladenská filharmonie, v jejímž čele
působil čtyřicet šest let.
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jásavého nadšení nesčíslných přítomných, jakého předtím ani potom,
vyjímajíc ovšem osamostatnění naše vlastní, v Kladně nebylo. Městská
spořitelna povolila družstvu zápůjčkou 350 000 korun pod úrok 1 a půl
procenta. Zároveň se slibem, že dluh odpíše dle nejlepších možností svých,
a tak byl úkol družstva věcně s nejpříznivějšími výminkami nejen vykonán,
však také zabezpečen. Zbývalo ještě nesčetnými pokusy zjistiti, jak bude
nejlépe uspořádati divadelní provoz. Po některých zkušenostech
s pronajímáním divadla hereckým společnostem, rozhodli jsme se vésti
divadlo sami se svým stálým personálem činoherním a časem i zčásti též
operním. Tento způsob osvědčil se nejvíc, a tak, že divadlo při něm zůstává
dosud a také samo se nazývá „stálým“, a tak došlo za hospodářského
dozoru Josefa Zdrůbka k zbudování skladiště divadelních dekorací.“
12. května 1912 při otevření divadla pronesl starosta Jaroslav
Hruška tento zahajovací projev: „Slavné shromáždění! Ctěné dámy a milí
pánové! Ve chvíli vzácné, která dýše nadšením a radostí, stojíme nad
mílníkem novým, jenž jako čistý, bílý, zdaleka viditelný kámen označuje
znamenitý a veliký pokrok našeho vlastního rozvoje, čeho sobě touha
z duše tryskající vroucně přála, čeho potřeba již nezbytná naléhavě
vyzařovala, dnes šťastně k svému konci jest přivedeno. Vzpomínám prvních
počátků družstva divadla, v myšlenkách budujícího a po celá léta příspěvky
jak se dalo sbírajícího, vzpomínám rozhodujícího rozmachu, jímž
za štědrosti obce, za pomoci okresu, přispění četných jednotlivců a za
vydatného podepření možného jen ochotou obecního ústavu peněžního od
příprav k samému skutku přikročeno bylo. Nadšenost a láska zbudovaly
tento dům, ani stavba nebyla předmětem soutěže, však za souhlasu všech
interesovaných vložena do rukou obětavě šetřivých, jež hleděly spojiti
a schystati bezpečí s ladem a z nadšených činitelů, kteří byli zárukou
a pomocí zároveň, uvádím jen jediného, protože se dnešní radostné chvíle
nedožil a truchlivý hlahol rohů z lodžie divadla ho na cestě k předčasnému
hrobu tklivě provázel. … A tak již konám, co z místa, které z obecné víry
držím, vykonati jest. Odevzdávám divadelní budovu veřejnosti,
odevzdávám ji vám všem, svým spoluobčanům, bez jakéhokoliv rozdílu
milým a drahým, s upřímným přáním, abyste jí hojně k svému zušlechtění
a k svým zábavám užívali společně s milými a vzácnými hostmi,
jak i dnes tomu jest. Odevzdávám jí všem našim budoucím a prosím je,
kteří teprve přijdou, aby nás z paměti a z lásky své nevypustili, neboť co
jsme učiniti mohli, učinili jsme stejně, příští rozrod svůj, aby po nás mohl
vstoupati dál a výš. A toho volám z nejvnitřnějších hlubin srdce svého: Kéž
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starobylá obec královského horního města Kladna bez ustání prospívá,
mohutní a vzkvétá! Kéž národ český, ztužený svorností, vyzbrojený
věděním a vzdělaností, zocelený prací na místě svém, na které by
Prozřetelnost jako na výspu vlnami bouřlivými, omílanou neklidem ze
všech stran rozechvívanou postavila co statný přeborník v soutěžení všech
národů světa platen a živ jest na věky!“
Po projevu zazněla Fibichova ouvertura Noc na Karlštejně v podání
Kladenské filharmonie. Pak byla hrána hra Znak, napsaná MUDr. Hruškou
právě pro tento okamžik. Ten svoje literární a dramatická díla psal pod
pseudonymem H. Uden, tedy obráceně neduh. Hra se skládá ze tří částí,
které mají názvy podle figur v kladenském znaku. V první části, nazvané Rys
a jejíž děj se odehrává v době Václava I., se ocitáme u srubů blízko
společných milířů pánů Pukavců mezi Oleškou a Krnčím. Kraji vládnou tři
Pukavci, kteří se nemohou v ničem shodnout. Jediné, co je každoročně
alespoň na chvíli smíří, jsou lovecké závody v honu na rysy. Doprostřed
děje vstoupí král, který je na cestě do Slaného a podaří se mu Pukavce
usmířit. Druhá část, nazvaná Orlice, nás přivádí do zámecké brány
přiléhající k rynku městečka do doby vlády pana Tiburcího Žďárského ze
Žďáru a jeho manželky, paní Sybily Hořovské ze Žďáru. Jsme svědky
dobrodiní, které paní Sybila městu přinesla. To vše na pozadí milostného
příběhu studenta Vojtěcha Valchy a fortníkovy dcery Málinky. Třetí část
nese název Kladívka a odehrává se v polovině devatenáctého století
u postranních vrat dolu Václav. Hrdinou příběhu je na Kladensku
legendární Jan Váňa.
Od roku 1915 existoval v Kladně stálý divadelní soubor a ředitelem
se stal Josef Strouhal. Od samého začátku kladenské divadlo přitahovalo
mnohé herce a mnoho pozdějších českých hereckých celebrit prošlo
divadelními prkny v Kladně. Po odchodu Josefa Strouhala se stal ředitelem
Josef Burda, kterého v roce 1938 vystřídala Števa Langerová. V září 1944
byla všechna divadla v Protektorátu Čechy a Morava uzavřena a ředitelem
se stal Jaroslav Novotný, který v této pozici pokračoval i po skončení druhé
světové války. Tehdy se souboru podařil husarský kousek. Již čtrnáct dní po
skončení války uvedlo divadlo premiéru Jiráskovy hry ¨Gero.
Již následující sezonu došlo ke změně na postu ředitele. Novým se
stal Ludvík Žáček. Vydržel jednu sezonu a byl opět nahrazen novým,
tentokráte Stanislavem Sedláčkem. Sezona 1949-1950 byla zahájena pod
patronací SONP. Ta se projevila zvýšenou diváckou návštěvností. Jako svůj
socialistický závazek uzavřelo předplatné do divadla na čtyři tisíce
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pracujících tohoto podniku. V sezoně 1955-1956 byl jmenován ředitelem
Otomar Korbelář, o rok později Miloš Matiášek. V roce 1963 byl jmenován
ředitelem Antonín Dvořák. Na jeho popud změnilo divadlo svůj název na
Divadlo Jaroslava Průchy. Od roku 1965 se stalo kladenské divadlo
pořadatelem letních her na nádvoří hradu Karlštejna. V sezoně 1966-1967
bylo divadlo sloučeno s tehdejším Městským divadlem v Mladé Boleslavi
v jeden umělecký a správní celek se sídlem v Kladně. Po odchodu Antonína
Dvořáka do dramatického vysílání Československé televize se stal
v listopadu 1970 novým ředitelem Jiří Dohnal. Václav Charvát nastoupil
jako ředitel se sezonou 1974-1975. Od roku 1976 objevilo divadlo pro svá
letní představení Maltézskou zahradu na Malé Straně v Praze. Václav
Charvát se vzdal ředitelské funkce ze zdravotních důvodů s koncem sezony
1979-1980 a na jeho místo nastoupil Karel Linc. Po jeho odchodu do
důchodu byl v sezoně 1986-1987 jmenován ředitelem Vlastimil Čaněk.
Listopad 1989 přinesl do kladenského divadla změny. Změnilo se
jméno na Středočeské divadlo v Kladně a Mladé Boleslavi. Ředitelem se stal
Jaroslav Toť. Od sezony 1994-1995 se divadla v Kladně a Mladé Boleslavi
opět oddělila a v Kladně vzniklo Městské divadlo Kladno, které pod tímto
jménem funguje dodnes.

Současný vzhled divadla po rekonstrukci, foto Jaroslav Vyšín
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OBRAZOVÁ PŘÍLOHA
Kladenské divadlo ve sbírkách Sládečkova vlastivědného muzea
v Kladně, fotografie a texty poskytl Mgr. Karel Drvola, kurátor sbírek.

Ustavující valná hromada Družstva pro vystavění domu lidového divadla na
Kladně se uskutečnila již v říjnu roku 1897. Peníze na výstavbu budovy se
však scházely jen pomalu. Prodej této pohlednice, vydané v roce 1904,
s jednou z nerealizovaných podob divadla, měl za účel zpopularizovat
činnost Družstva a přinést další finanční obnos do spolkové pokladny
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Slavnost konaná při příležitosti položení základního kamene kladenského
divadla dne 18. září 1910 za hojné účasti obecenstva. Slavnostním
řečníkem byl starosta města Kladna MUDr. Jaroslav Hruška (postava na
tribuně vpravo druhá zleva). Tak praví „oficiální“ popiska na fotografii.
Nicméně stavba zde již působí dosti „rozestavěně“.
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Budova kladenského divadla krátce po dokončení v květnu 1912.

Vestibul kladenského divadla s pokladnou. Dvě tabulky varují, že „kouření
zde je policejně zakázáno“ a zároveň nařizují „otřete důkladně obuv“.

7

Pohled na jeviště kladenského divadla.

Pohled z jeviště do hlediště kladenského divadla.
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Jedni z prvních návštěvníků kladenského divadla v roce 1912 ve
slavnostních šatech. Uprostřed první řady v klobouku s rukama v kapsách
kabátu nacházíme i slavného herce Národního divadla v Praze Eduarda
Vojana (1853-1920).
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Dobová pohlednice s reprodukcí opony Městského divadla v Kladně.
Městská spořitelna v Kladně, která výstavbu i činnost divadla finančně
podporovala, darovala kladenskému divadlu v září 1929 tuto slavnostní
oponu, dílo známého českého malíře a jevištního a kostýmního výtvarníka
Josefa Weniga (1885-1939). Opona symbolicky charakterizující město
Kladno nese název „Práce, spořivost, věda a umění“. Najdeme zde jak
kladenské hutě a postavy hutníků a horníků, tak i hudební múzu, budovu
městské spořitelny, Mariánské sousoší a postavu rytíře z kladenské radnice.
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Nová lokomotiva do hornického muzea.
Někteří z Vás si toho už možná všimli, nebo se to dozvěděli z doslechu. Již
od konce léta 2019 rozšířil Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích své
sbírky o důlní lokomotivu.
Sehnat téměř v roce 2020 důlní lokomotivu, tedy v době, kdy podobná
důlní zařízení už dobrých 15 let dávno vymizela z povrchu kladenských
dolů, je úspěch.
Nejdříve se pokusím sepsat něco o historii tohoto typu lokomotivy, pak ke
konkrétní historii našeho kusu a na závěr popsat, jaké máme v muzeu
s mašinkou plány.

Důlní úzkorozchodná lokomotiva typu BND 30

BND 30 na výstavě v roce 1955
Jedná se tedy o motorovou dvounápravovou lokomotivu, s mechanickým
přenosem výkonu. Je poháněna řadovým, vodou chlazeným, naftovým
motorem Škoda 3S110co o výkonu 30 hp / 22,3 kW a tří rychlostní
poloautomatickou převodovkou, umožňující změnu směru jízdy, při
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zachování stejného počtu rychlostí pro jízdu vřed i vzad. Přenos výkonu
z převodové skříně stroje je zajištěn pomocí dvou řetězů. Obě nápravy
stroje jsou tudíž hnány. Aby mohla být lokomotiva používána v dolech, a to
zejména i v plynujících dolech (s max. povoleným obsahem metanu ve
větrech 1,5%) je od výrobce standardně osazena lapačem zplodin a hasícím
zařízením. To znamená, že výfukové plyny jsou sváděny potrubím
chlazeným vodou, do nádoby s vodní lázní, v které se jejich teplota sníží
pod 70c'. Rovněž i elektrovýbava takovéhoto stroje je v nevýbušném
provedení.
Startování stroje se nejčastěji používalo ruční, nebo vzduchové.
Lokomotiva byla dodávána i s pomocnou kabinkou stroje, ovládání stroje
bylo však možné pouze z jedné kabiny. Existují dvě verze podle rozchodu.
Verze s užším rámem pro rozchod 430-520 a se širším rámem pro rozchod
pro 520-620. Celková váha dosahuje přes 6,8t.
- Délka přes spřáhla - 3775 mm (jedna kabina), 4440 mm (dvě kabiny)
- Šířka - 830 mm (rozchod 430 - 520 mm), 900 mm (rozchod 520 - 620 mm)
- Výška 1480 mm
- Rozvor 1000 mm
- Minimální poloměr oblouku 10 m
- Tažná síla 13.7 kN
- Max. rychlost
1. rychlostní stupeň - 4,4 km/h
2. rychlostní stupeň - 8,4 km/h
3. rychlostní stupeň - 14 km/h
- Brzda ruční vřetenová
Výrobu důlních lokomotiv BND 30 zahájilo Stavoloko Radotín již v roce
1951 (1951-1956), dále byla výroba převedena do ČKD Praha (1960-1962),
později byla výroba převedena na Slovensko, do TSM závod Lučenec (19641967), naposledy se lokomotivy vyráběly v TSM závod Hliník (1971-1976)
výroba tedy trvala s menšími přestávkami přes 20let a bylo vyrobeno
přibližně 1670 lokomotiv, přičemž velké množství jich bylo exportováno do
zahraničí (např. Kuba, Egypt, Argentina).
V roce 1958 bylo na požadavek Strojexportu vyrobeno 30 kusů lokomotiv
BND30 bez protivýbušného zařízení. Díky tomu mohl být výkon motoru
nastaven na maximálních 45 koní. Lokomotivy byly označeny BND30P či
BND45 a byly dodány do povrchových dolů v zahraničí.
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O jak kvalitní výrobek se jednalo, svědčí fakt, že je dodnes u nás i na
Slovensku, ale i ve světě mnoho těchto lokomotiv stále používáno.
Rovněž je u nás několik těchto strojů v provozu v podobných spolcích,
které provozují úzkorozchodnou trať. K vidění jsou v občasném provozu
např. ve skanzenu Solvayovy lomy, nebo Hornickém muzeu v Krásně, ve
Stříbře, ale i v mnoha dalších spolcích.
- Dokonce i na kladenských dolech byly tyto stroje v provozu. V poslední
době se rozhodně jednalo o doly Schöller a Tuchlovice.
Zajímavostí může být, že se jeden stroj z dolu Tuchlovice dochoval a je
provozován na zahradní železnici ve Starém Plzenci.

BND 30 z Dolu Tuchlovice ve Starém Plzenci
(Volně sepsáno s přihlédnutím k dostupným informacím o důlních
lokomotivách řady BND 30 na stránkách Úzkorozchodky, stránky
společnosti Barbora a muzea průmyslových železnic - MPŽ)
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Něco málo k historii stroje na Mayrovce
Pravděpodobně někdy v průběhu devadesátých let vycestoval na ražbu
tunelu se společností Subterra, nebo Metrostav do Rakouska z neznámého
předchozího působiště. Po skončení prací v Rakousku zde byla lokomotiva
zanechána a na 20 let zapomenuta. Bohužel dost nešťastně byla vystavena
povětrnostním vlivům. Přibližně v roce 2015 zde byla objevena nadšenci
z Muzea starých strojů a technologií z.s. v Žamberku, kterým se podařilo
lokomotivu získat a převést zpět do Čech.

Moje BND 30 – původní stav Žamberk
Jelikož už však jeden stroj tohoto typu vlastní a provozují na vlastní, nově
vzniklé železnici v areálu muzea, byl nám tento nabídnut k prodeji. Jelikož
sám jsem členem ,,Montanní společnosti", která vlastní a zpřístupňuje
veřejnosti důl Skalka v Mníšku pod Brdy, byl původní záměr stroj převést
tam. Tak se také stalo. V půli roku 2016 jsem zakoupil mašinku a převezl ji
k nám na šachtu, kde jsem ji chtěl i díky shodě místního rozchodu
a rozchodu lokomotivy příležitostně provozovat.
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Na dole Skalka jsem tedy prvotně započal s oživováním stroje, což
s přihlédnutím k jeho špatnému stavu nebylo jednoduché (ničím, včetně
náprav, nešlo ani pohnout) Snažil jsem se tedy s kamarády stroj
rozpohybovat, podařilo se rozhýbat zatuhlý motor, převodovku i nápravy,
a když už vše bylo na dobré cestě, zjistili jsme, že stroj má navíc
neopravitelně poničen motor. Jednoduše v něm někdy v minulosti zamrzla
voda. To na dva roky úplně zastavilo jakékoliv práce na mašince, ta byla pro
nedostatek místa odtažena do dolu, kde nečinně stála a trpěla v důlním
prostředí...

BND 30 Mníšek pod Brdy
Jediné, co se za ty dva roky okolo mašinky dělo, bylo to, že se mi podařilo
zakoupit jiný motor Škoda 3S110, který disponuje el. startováním a jiným
typem sání. Proběhly na něm určité práce, spojené s oživením motoru a je
s ním v budoucnu počítáno do mašinky, místo toho zničeného.
Někdy v průběhu roku 2018 jsem se od pana Ing. Matuly dozvěděl, že se na
Dole Mayrau započalo s dlouho plánovanou stavbou trati a po několika
konzultacích i s panem Voldrábem bylo rozhodnuto. Je mi umožněno
v místní dílně mašinku opravit a posléze ji i umístit na místní nově
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budovanou trať. Radost byla veliká a po přípravných pracích bylo konečně
přistoupeno k převozu stroje.
V srpnu 2019 byla mašinka vyvezena z podzemí dolu Skalka a přestěhována
na Důl Mayrau, kde se nám ji podařilo bez větších komplikací usadit do
dílny, na předem připravené koleje od rozchodu 450. Postupně jsme
mašinku celou rozebrali. Demontoval se starý motor, převodovka, nápravy
a jednotlivé drobnější díly stroje. Nutno podotknout, že o takto rozsáhlém
rozebrání by se mi pro nedostatek místa v portálu dolu Skalka ani nezdálo.

Stěhování na Mayrau
Paradoxně rozebráním mašinky to vše jen začalo, je to ještě dlouhá cesta,
než se ji podaří uvést do funkčního stavu. Největším zásahem bude nutná
změna rozchodu z původních 450, na ,,kladenských" 580. S tím je spojena
i celá řada dalších věcí.
V současné době pro ni již disponuji dvěma motory 3S110, máme
zprovozněnou a opravenou převodovku, probíhají práce na rámu i na
nápravách lokomotivy. Věřím, že se do budoucna podaří vše zdárně
dokončit a mašinku časem umístit na nově budovanou trať, kde ji chceme
příležitostně provozovat a vozit s ní případné zájemce. Nutno však
podotknout, že je zapotřebí po dokončení stroje vybudovat ještě zázemí
pro suché uložení lokomotivy.
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Lokomotiva BND 30 před zámečnickou dílnou v HS Mayrau

Chtěl bych touto cestou na závěr poděkovat všem, kteří za uplynulou dobu
přiložili ruku k dílu a to bez nároku na finanční odměnu!
Rovněž i touto cestou děkuji Hornickému klubu a vedení muzea, za
poskytnutí prostor pro opravu lokomotivy.
V poslední řadě bych chtěl požádat, zda má někdo ze členů jakékoliv
informace nebo vzpomínky týkající se provozu tohoto typu lokomotiv, ať se
o ně podělí.
Zdař Bůh Jan Marek
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27. dubna 2020 bylo provedeno v Hornickém skanzenu
Mayrau ve Vinařicích opískování dílů lokomotivy BND 30

Práce smluvně zajišťovala Závodní báňská záchranná stanice Libušín,
finanční náklady hradil Klub přátel hornických tradic Kladno z. s.
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Důlní vody na Kladensku

Mapa zatopených stařin Kladenských dolů rozkládající se pod územím
několika obcí. Foto: Palivový kombinát Ústí, s. p.
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V poslední době se objevují v tisku zprávy o obrovském možném množství
vody v bývalých dolech na Kladensku. Mohlo by to být údajně až 170
milionů krychlových (kubických) metrů. Toto číslo mě překvapilo. Nevím,
z jakých podkladů autoři vycházejí, ale mám určité pochybnosti. I když se
jedná o odhady, měly by mít alespoň reálný podklad.
„Uvádí se, že v podzemí prochází kilometry chodeb bývalých dolů.“
„Nacházejí se v nich miliony kubíků vody, které v tuto chvíli nikdo
nevyužívá.“
To je pravda, ale jak je to ve skutečnosti. Těch chodeb bylo vyraženo ne
kilometry, ale desítky až stovky kilometrů. Musíme je rozdělit na chodby
ražené v hlušinách mimo uhelnou sloj, ty nazýváme „překopy“ a chodby
ražené v uhelné sloji, tedy jenom „chodby“. Překopy zůstaly nezavaleny,
nebo jenom částečně a i v tom případě se jejich velikost v podstatě
nezměnila, jenom se částečně posunula výš a vytvořila se přirozená klenba
a zával dál nepokračoval.

Vytvoření přirozené klenby nad závalem překopu
Protože nejsou známy přesné údaje za celou dobu dobývání uhlí (asi 1772 –
2002) uveďme si takový příklad, že těch „překopů“ bylo sto kilometrů. To je
sto tisíc metrů a z každého metru bylo vybráno v průměru 10 kubických
metrů (dříve ručně, později i více). Výsledek je jeden milion kubických
metrů. Chodeb v uhelné sloji bylo nepochybně více, v průběhu dobývání
sloje se postupně zavalovaly. Další prostory byly v tzv. podzemních důlních
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stavbách. Mezi ty počítáme vlastní důlní jámy a náraziště na jednotlivých
patrech včetně tamních objížděk. Dále pak velké čerpací stanice (zde byly
mohutné elektromotory s vysokotlakými čerpadly) a přilehlé vodní třídy,
kde se shromažďovaly důlní vody před čerpáním. Dalšími zařízeními byly
trafostanice a rozvodny, ventilátorovny, remízy důlních lokomotiv a důlní
dílny. Můžeme k tomu přičíst trochu nadsazeně další milion kubíků
prostoru. Z uvedeného je zřejmé, že prostor v těchto dílech – překopy
a důlní stavby nebyl rozhodující – 2 mil. m³. Rozhodující jsou prostory po
vyrubání uhelných slojí. Kvalifikovaný odhad říká, z 90% podložený
statisticky, že bylo vyrubáno asi 250 milionů tun uhlí. Při objemové váze 1,3
to znamená, že to bylo z prostoru asi 190 milionů kubických metrů. Mimo
to se s uhlím vytěžily i hlušinové proplástky, známé „opuky“.
Uhlí se dále také znečistilo jinými hlušinami, tyto se po úpravárenském
procesu objevily na hlušinovém odvalu.
Můžeme tak zvětšit vyrubaný prostor asi o 5% na konečných 200 milionů
m³. Ovšem tyto prostory se nestaly jeskyněmi. Na rozdíl od jeskyňářů, kteří
při svých průzkumech, když narazili na dutiny, si mohli říkat, když to
vydrželo tak dlouho, tak to ještě vydrží. Závaly při ohromné rozloze
uhelných slojí postupovaly pozvolna až na povrch, kde se vytvořily tzv.
„poklesové kotliny“.

Model vlivu poklesu ve vyrubané ploše, včetně tektonické poruchy, na
povrchové objekty. Autor modelu Ing. Ivo Szegény
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Závaly nebyly absolutní – 100%, ale zůstaly tam dutiny, nevyplněné
prostory. Podle odborné literatury činil tzv. „koeficient nakypření“ 0,8 až
0,7, to znamená, že zůstatkový prostor byl 20% až 30% z původního
prostoru. Z uvedených 200 milionů kubických metrů tedy 40 – 60 milionů
m³. Tyto zavalené důlní prostory jsou rozprostřeny na obrovskou plochu asi
50 kilometrů čtverečních. Z tohoto jednoduchého příkladu vyplývá, že 170
milionů kubických metrů prostoru by představovalo 85% a to bude asi
trochu nadsazené.
Abych se vrátil k poklesovým kotlinám, nejznámější a nejvýraznější je mezi
Kamennými Žehrovicemi a Srby, kde se malý Turyňský rybník vlivem
poddolování změnil na největší vodní plochu na Kladensku zvanou
„Záplavy“. Pokles povrchu byl všeobecný, jestliže se nejednalo o tektonické
poruchy, nezpůsobil ani důlní škody. Při tektonických poruchách, kdy
jednotlivé kry klesaly nestejně rychle, byly stavby i totálně zničeny.
Pokud moje paměť sahá, tak za mého působení na Mayrovce poklesla
hlavní křižovatka ve Vinařicích o 5,5 m. To je další příklad poklesové kotliny.

Výrazným porušením stability terénu v blízkosti vinařické křižovatky došlo
k částečnému zborcení zdiva bývalého státního statku a vytvoření tzv.
„terénního skoku“ na silnici.
Pro názornost: 170 milionů m³ (170 miliard litrů) představuje jezero 20 km
dlouhé, 3 km široké a skoro 3 metry hluboké.
Karel Melichar
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Barrandienské Fe rudy ve středočeských hutích a metody
jejich úpravy pro vysoké pece
Barrandien – oblast přibližně mezi Prahou a Plzní, je velmi
zajímavá nejen jako překrásná krajina vybízející k výletům za přírodními
krásami, krasovými útvary a jeskyněmi a vzácným rostlinstvem, ale i jako
dlouhodobě využívaný zdroj nerostného bohatství silurských a devonských
vápenců a především ordovických železných rud.
Barrandienské železné rudy sloužily k výrobě surového železa již
od raného období českého státu – a zřejmě i podstatně dříve v minulosti.
Ruda byla tavena nejdříve v redukčních výhních a malých šachtových
pecích pomocí dřevěného uhlí, od poloviny 16. století v šachtových pecích,
tzv. dýmačkách o výšce 3 až 4 m pro přímou výrobu kujného železa.
Vytavené železo ve formě houbovité hroudy bylo nutné ovšem zbavit
strusky pod bucharem. O významnější výrobě můžeme hovořit až od
počátku 16. století, kdy byly postupně budovány malé hutě a k nim patřící
hamry se zkujňovacími výhněmi na nejméně dvaceti místech Podbrdska.
Daleko bouřlivější rozvoj železářské výroby nastal po roce 1595, kdy
zde francouzský nájemce Karlovy hutě, valonský hutník Jindřich Kašpar de
Sart, postavil první dřevouhelnou vysokou pec belgického typu, a tím
předurčil další výhled tohoto průmyslového odvětví v českých zemích.
Začalo období nepřímé výroby surového železa a litiny jak ho známe
dodnes. Dřevouhelné vysoké pece, zpracovávající až do poloviny 19. století
pouze hematity (oolitické krevely), případně lehce tavitelné limonity
(hnědely) z výchozů ložisek, se postupně zdokonalovaly, zvyšovala se jejich
výška (Nový Jáchymov 13,53 m, Strašice 14,2 m) i objem a tím i výroba.
Význam Podbrdska v produkci železa nejlépe prokazuje jeho podíl
na celkové výrobě českých zemí: jestliže se zde v 17. století ve 20 vysokých
pecích a 29 zkujňovacích hamrech vyrobilo v průměru 50 % českého
kujného železa, potom v následujícím století to bylo již téměř 70 % a až do
poloviny 70. let 19. století se v této oblasti stále vyrábělo více železa než
v oblasti ostravské.
Po roce 1870 se situace ve výrobě železa změnila: ředitel
fürstenberské Karlo-Emilovy huti v Králově Dvoře Ing. Dušánek zde postavil
první koksovou vysokou pec skotského typu s řádově vyšší produkcí
surového železa a po roce 1872 rychle následovaly přestavby všech
vysokých pecí v Čechách i na Moravě. Přes výrazné zvýšení produkce
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v kladenské i králodvorské huti se centrem výroby železa stalo Ostravsko.
V Barrandienu byl následně v rámci nastoupené koncentrace hutní výroby
zastavován provoz téměř všech dřevouhelných vysokých pecí, což vedlo
k likvidaci dosud prosperujících železáren včetně těch největších, tedy
komorních železáren zbirožských se 4 vysokými pecemi a fürstenberských
se stejným počtem pecí. Poslední dřevouhelná pec byla ovšem sfoukána
v Komárově až v roce 1921.

Královodvorské železárny zvané v té době Karlo – Emilova huť, vlastnila
Česká montánní společnost. Ta postavila na místě starých dřevouhelných
pecí dvě moderní a toho času v Čechách největší železářské koksové pece.
(Snímek je pořízen těsně po jejich dokončení, pece ještě nejsou zažehnuty)
Repro z knihy Jan Čáka, Podbrdskem od města k městu
Jak již bylo uvedeno, ordovické sedimentární železné rudy tvořily
surovinovou základnu pro nejvýznamnější železářskou oblast v českých
zemích. Vyskytují se ve dvou obzorech: ve spodním ordoviku (starší
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prvohory) – šlo o oxidické sedimentární oolitické hematity (krevely)
s obsahem Fe v širokém rozsahu 25 až 35 % a fosforu kolem 1 % a vyšším
obsahem SiO2 mezi 20 a 28 %, ve svrchním ordoviku potom o chamozity,
chemicky zcela odlišné zásadité hlinitokřemičitany železnato-železité
s obsahem Fe kolem 35 % a pelosiderity.
Z deseti známých rudních obzorů krevelové rudy mají
hospodářský význam pouze obzor osecko-kváňský na bázi šáreckého
souvrství a kyšický v šáreckých vrstvách. V nich se také nacházejí i největší
krevelová ložiska: ejpovické mezi Klabavou, Ejpovicemi a Kyšicemi, skupina
ložisek na Radči, ložiska v okolí Březiny, ložiska na Jedové hoře u Neřežína
a ložiska tzv. izolovaných ordovických ostrovů na Krušné hoře, Velízu
a Petrovce. Kromě nich potom ještě několik desítek menších ložisek,
využívaných železárnami v majetku šlechty, církve nebo měst. Ruda všech
těchto ložisek je buď celistvá, ale častěji páskovaná, to znamená obsahující
proplástky bez obsahu Fe, vzniklé v průběhu sedimentační fáze splachem
jílovitých materiálů z mořského břehu.
Proplástky jsou milimetrové až 1 cm silné a podstatně ovlivňují celkovou
kvalitu

Mapa důlních děl na Jedové Hoře (Pošepný 1895). Šrafou je schematicky
vyznačen plošný rozsah dobývek. velebil.net/clanky/jedova-hora/prehledka
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Ve svrchním ordoviku rozlišujeme 3 rudní obzory, z nichž má
praktický význam pouze obzor nučický, vyvinutý na bázi černínských vrstev
a hornicky těžený od Jinočan na východě přes Nučice, Chrustenice, Černín,
Zdice až po menší výskyt u Chlustiny na západě. Ruda nučického obzoru,
tedy chamozit, je velmi kvalitní, některé části ložisek s větším podílem
magnetitu obsahovaly až 44 % Fe při obsahu 21 až 25 % SiO2, ale 2 – 2,5 %
P2O5. Nučická ložiska byla objevena poměrně pozdě, teprve v roce 1845
Františkem Herdou, pracovníkem hutě v Novém Jáchymově.

Model uspořádání hutního závodu v Novém Jáchymově podle stavu
v 19. století, Národní technické muzeum v Praze.
Vpravo nahoře: portál štoly Josef (Fürstemberský důl na Krušné Hoře). Před
ústím štoly zásoby vytěžené rudy.
Dole: 2 vysoké pece a budova slévárny a mechanických dílen.
Těžební práva si na mohutném ložisku zajistili kromě Fürstenberků
i Kladenské kamenouhelné těžařstvo, předchůdce Pražské železářské
společnosti, a obě společnosti zde zahájily těžbu před rokem 1860.
Chrustenický úsek ložiska, prozkoumaný již v 60. letech 19. století, se stal
předmětem intenzivní těžby až na počátku 20. století. Těžba na výchozech
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zdického ložiska byla prováděna již od poloviny 19. století pro
Komárovskou huť, ale hlavní těžební činnost zde zahájila PŽS až po roce
1909. Barrandienské železné rudy se zařazují mezi sedimentární Fe rudy
s nízkým až středním obsahem Fe a vysokým obsahem kyselých složek,
především SiO2. Od začátku jejich využívání se hledaly cesty na
zabezpečení co nejkvalitnější vsázky do huti s cílem maximální produkce
surového železa za minimální spotřeby dřevěného uhlí, které
představovalo až 40 % celkových nákladů. Velmi záhy byly při těžbě krevele
zjištěny a využívány některé závislosti kovnatosti rudy v různých částech
ložisek: ruda při podloží je ve většině případů horší kvality v důsledku
pozvolného nástupu sedimentace a naopak při nadloží, pokud ho tvoří
vrstvy podmořských diabasů, bohatší vlivem kaustické metamorfozy.
Požadavkům hutí bylo proto možno vyhovět výběrovou těžbou, s níž se na
ložiscích krevelů setkáváme po celé období jejich těžby. Druhotné zvýšení
obsahu Fe bylo vázáno i na výchozové části ložisek, kde bylo ložisko silně
limonitizováno a obsah Fe dosahoval až 40 %. Ty byly předmětem
jednoduché povrchové těžby a těžby v mělkých šachticích až do konce
17. století, kdy se při zvyšování objemů přecházelo k hlubinné těžbě.
K požadovanému zvýšení kvality docházelo i během dalších stupňů
úpravy rudy: při větrání rud, uložených na venkovních skládkách jak na
dolech, tak i v huti, a v procesu drcení. Ruda se ponechávala na skládce
obyčejně 1 až 2 roky, částečně zoxidovaly sirníky na rozpustné sírany, které
byly odplavovány dešťovou vodou spolu s hlinitými součástkami. Pokud se
ruda v průběhu skladování i překládala, došlo k její žádoucí homogenizaci.
Kromě toho se zlepšily její mechanické vlastnosti zvýšením pórovitosti,
což usnadnilo její drcení. Ruda pro dřevouhelné pece se upravovala na
velikost ořechu drcením v pěcholových stoupách (např. v Karlově huti),
válcovými drtiči (např. ve Strašicích), nebo ručně. Ručnímu drcení se dávala
přednost, protože vznikalo menší množství dále nepoužitelného drobného
zrna a prachu. Při ručním drcení bylo možno, alespoň částečně, oddělit
i hlušinové proplástky z páskované rudy.
Barrandienské krevely byly u některých hutí praženy. O příslušných
pražících zařízeních jsou v literatuře uváděny jen obecné údaje (pražení
v milířích, štádlech), teprve od poloviny 19. století jsme svědky
soustavnějšího využívání tohoto způsobu úpravy rudy, např. pražením
v šachtových pecích v Komárově (R. Vrbna) a v komorních železárnách (M.
J. Balling). Ruda se pražením částečně nabohatila, ale především se zvýšila
její poréznost, což se projevilo snížením spotřeby drahého dřevěného uhlí.
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Pohled na závod Krušná Hora od západu, rok 1930.
Vpravo tři haly úpravny rudy: drcení, třídění, ruční přebírání rudy, doprava
do zásobníků a odesílání rudy visutou lanovkou d Králova Dvora.
Uprostřed: věž pro lana hlavní vlečné jámy a budova těžního stroje.
O všeobecném používání pražené rudy do vysokopecní vsázky
můžeme hovořit až v souvislosti s objevením ložisek chamozitů v Nučicích
a širším okolí po roce 1845. Chamozity jsou rudy vyznačující se vysokou
ztrátou žíháním 21 a více procent. Ruda se při teplotě kolem 1000 stupňů
zbavuje vlhkosti, krystalické vody, CO2 a částečně síry, z karbonátů
vzniknou kysličníky, obsah železa se zvýší v průměru o 10 % a změní se
i struktura rudy: vnitřně popraská, což výrazně usnadní prostup redukčních
plynů ve vysoké peci za snížení spotřeby paliva. Chamozity se v prvním
období kolem roku 1850 používaly surové jak ve fürstenberských
železárnách, tak po roce 1856 v koksových vysokých pecích na Kladně, ale
již od 60. let 19. století se zde postavilo 7 skotských oválných šachtových
pražících pecí a v roce 1866 k nim přibylo 8 válcových pecí o průměru
3,5 m. K pražení se používaly odpadní uhelné kaly. Podle údajů z této doby
se docílilo těchto ukazatelů: výkon 8,4 t pražence/ 24 hod., ze surové rudy
o obsahu 35–39 % Fe se získala pražená ruda s obsahem 43–48 % Fe
při ztrátě hmotnosti 20–25 %.
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Na nučických dolech byly v roce 1884 postaveny první pražící pece
čtvercového půdorysu a výšce 4 m, ale později se vyvinul nový a všeobecně
používaný nučický typ pece.

Řez pražící pecí nučického typu
Jde o válcovou zděnou pec o světlém průměru 2,86 m a výšce 7,5 m, z toho
0,7 m tvoří litinové sloupky a základní ocelový věnec. Uprostřed profilu
pece nad základem je vyzděn kuželový skluzný uzávěr, vymezující štěrbinu
ke stěně pece, kudy se ručně odtahovala vypražená ruda. Ta se třídila pro
koksové vysoké pece na velikost 12–15 cm nejčastěji vidlemi, později
bubnovým sítem, nedopražené kusy se vrátily zpět do pece a drobné podíly
se vyvezly na rudnou haldu. Počet pražících pecí se na nučických dolech
i později v Chrustenicích ustálil na počtu 34, ve Zdicích bylo v provozu
pouze 22 pecí.
Pražená ruda se v Kladně od roku 1865 až do roku 1914 ještě
louhovala po dobu 6–8 týdnů ve velkých nádržích za účelem snížení obsahu
S (z 1,8 % na 0,5–0,6 %), od 70. let i fosforu působením oxidu siřičitého,
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ale to jsou již cesty, které patří do technologických postupů v hutích.
Odfosfoření bylo ukončeno s nástupem Thomasování.
Dalším všeobecně používaným způsobem úpravy rudy
v Barrandienu, tentokrát převážně krevelů, bylo míchání několika druhů
rud z různých ložisek. Ve snaze po zvýšení výroby surového železa
a zlepšení procesů ve vysoké peci byla věnována velká pozornost vsázce
a jejímu složení. Zvláště v období, kdy nebyly do vsázky přidávány žádné
struskotvorné přísady (první zmínka o přidání vápence ve zbirožských
hutích je až z roku 1718), měl výběr vhodné směsi rud zásadní význam.
Dva až tři druhy byly zcela běžné, Komárov v roce 1852 vykázal ve vsázce
5 druhů z 5 ložisek. Rudní zásyp se v tom případě stanovil na základě
provozních pokusů, teprve odborně vzdělaní hutníci (R. Vrbna
a V. Rosenbaum v Komárově) využili k tomu i chemických rozborů rud.
O důležitosti míchání rud svědčí i velký počet otevřených dolů. M. V. Lipold
ve své obsáhlé zprávě pro Říšský geologický ústav z roku 1863
o železorudných ložiscích v oblasti dnešního Barrandienu podrobně popsal
prohlídku více než 70 důlních závodů a provozů, z větší části v těžbě.
V roce 1851 těžily jen komorní železárny současně v 17 železorudných
dolech. Je přirozené, že to přinášelo zvýšení nákladů, ty ale byly
kompenzovány, pokud se tím dosáhlo výraznějšího snížení spotřeby
dřevěného uhlí.
Téměř 300 let trvající éra dřevouhelných vysokých pecí skončila
náhle během posledních 20 let 19. století a s ní i těžba železných rud
krevelového typu v celém Barrandienu. Teprve v roce 1909 se po fúzi
Pražské železářské společnosti s Českou montanní společností obnovila
těžba na dole Krušná Hora u Berouna a byly obnoveny dodávky kusového
krevele pro vysoké pece v Kladně i Králově Dvoře.
Technologie nových koksových pecí vyžadovala i z hlediska úpravy
rudy nový přístup, a proto byla na novém závodě vybudována a postupně
strojním zařízením doplňována úpravna zajišťující drcení, přesné třídění
a ruční přebírání rudy. Pro vysoké pece byly určeny 2 druhy rudy: 25–70
a 70–120 mm, drobná ruda do 25 mm se až do let 1943–44 (důvod bude
uveden dále) vyvážela na rudnou haldu. Tam také končila část vytříděné
kusové rudy silně prorostlé hlušinovými proplástky, a to v době, kdy poklesl
zájem hutí o tuto rudu a zvýšil se požadavek na zvýšení obsahu Fe.
Celá rudná halda byla v době konjuktury kolem roku 1925 a po roce 1950
znovu přetříděna a expedována.
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Ve 30. letech zavedl ředitel Králodvorských železáren Ing. Šárek
úpravu drobné rudy briketováním a prováděly se zde i zkoušky její úpravy
aglomerací (ta byla nakonec realizována v 60. letech, ale s využitím
domácích rud se již příliš nepočítalo).
Obdobné chudé kyselé železné rudy jako v Barrandienu s obsahem
Fe od 20 do 30 % se vyskytovaly ve velkém množství i v sousedním
Německu a pro jejich využití a zhodnocení vyvinul v roce 1934 německý
metalurg Dr. Friedrich Johannsen technologický postup s využitím rotační
pece cementářského typu, nazvaný „Krupp-Rennverfahren“, který z chudé
kyselé železné rudy s obsahem do 30 % Fe za přidání levného uhelného
nebo koksového prachu bez použití vápence vyredukoval železo ve formě
hrudek o velikosti až několika centimetrů s vysokým obsahem železa kolem
90 %. Výsledek měl být o čtvrtinu úspornější než dosud rozšířená
aglomerace. Firma Krupp nechala do roku 1936 postavit, kromě pokusné
pece v Magdeburgu, 4 taková provozní zařízení, a to v Essenu
a Frankensteinu (dnes Szklary-Huta v Polsku), potom dvě 70 m dlouhé pece
až v letech 1940–43 v Salzgitteru – a v tomto roce typově shodný závod
vyrůstal i v tehdejším protektorátu v Králově Dvoře. Pražská železářská
společnost se rozhodla, po zastavení dodávek švédské rudy na začátku
světové války a vzhledem k rychle klesajícím těžbám na nučických dolech,
řešit nedostatek rudy pro vysoké pece jednak intenzifikací těžby
a průzkumem dalších ložisek krevele, ale též zavedením metody úpravy
rudy, která by přinesla největší zvýšení obsahu železa za relativně
přijatelných nákladů. Proto vedení společnosti schválilo v roce 1941
rozsáhlý racionalizační a investiční program, jehož součástí se stala
i výstavba závodu s rotační pecí na zpracování krušnohorského krevele
podle Johannsenova patentu, tzv. hrudkovny, jak tento systém později
nazval ředitel KDŽ Ing. Šárek.
Výstavba první hrudkovny v Králově Dvoře s rotační pecí 3,6 x 90
m byla zahájena v roce 1942, ale po spuštění zkušebního provozu v lednu
1944 ji provázely značné problémy, především ve vyzdívce pece. Během
199 dnů provozu hrudkovna vyprodukovala 10 050 tun železných hrudek
s obsahem železa 83–91 % (tj. 50,5 t/den) při přibližně 41 000 t vsázky
rudy. Velmi nepříznivý však byl vývoj nákladů na tunu hrudek, které byly
oproti plánovaným vyšší o 50 %. Po zmatcích na konci války byla pec od
roku 1948 uvedena do celkem uspokojivého stavu, ale ekonomicky
znamenala její trvalá ztráta vysokou finanční zátěž pro celý závod.
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Přes prokázanou neefektivnost výroby hrudek, kdy se roční ztráta
jen v hrudkovně v Králově Dvoře – a ta vykazovala po celé období nejlepší
výsledky – pohybovala mezi 20 a 30 mil. Kčs, bylo vedením státu
rozhodnuto, že v roce 1951 nově založený národní podnik Hrudkovny
uskuteční dostavbu 2 pecí v Králově Dvoře a výstavbu dvou úpravenských
závodů, a to v Mníšku pod Brdy s 3 pecemi a v Ejpovicích s 10 pecemi
shodného typu, i když zkušenosti s delšími pecemi (70–90 m)
v zahraničních vykazovaly příznivější výsledky. Problémy při realizaci
urychlené výstavby všech tří závodů, vysoká ztrátovost, nedostatky při
jejich provozu a především velmi nepříznivé až katastrofální dopady
provozu hrudkoven na životní prostředí a zdraví v berounské kotlině
a v okolí ostatních dvou závodů byly mnohokrát a podrobně popsány
v různých pramenech. Proto uvádím pouze krátké shrnutí. Hrudkovny měly
tvořit páteř úpravy chudých kyselých barrandienských železných rud na
produkt technologicky i ekonomicky výhodný pro další zpracování
vyrobených hrudek v hutích. A měly umožnit potřebné rekonstrukce
a modernizace důlních závodů, případně realizaci výsledků rozsáhlého
výzkumu předúpravy rudy na důlních závodech (těžké suspenze a další).
Nedosáhlo se ani jednoho, ani druhého a hrudkovny byly s velkými náklady
urychleně zlikvidovány: Králův Dvůr v roce 1964 po 20 letech provozu,
Mníšek pod Brdy a Ejpovice v letech 1966 a 1967 po době ještě kratší.
Historie konce 19. století se zopakovala, avšak v opačném pořadí: nejdříve
se zastavila těžba na posledních barrandienských železorudných dolech
(Mníšek pod Brdy 1966 a Krušná Hora s ejpovickým lomem o rok později),
vysoké pece v Kladně vyhasly v roce 1976 a poslední odpich koksové
vysoké pece v Barrandienu – králodvorské Dvojky – se uskutečnil
10. března 1987.
Jiří Mencl
Použité prameny:
Dějiny hutnictví železa v Československu, Díl 2, Akademia 1986
Kořan, J.: České železářství v době průmyslové revoluce. Sborník NTM
Kačírek, M.: Československé hrudkovny, separát, 1976
Topinka, J.: Králodvorská hrudkovna, Minulostí Berounska č.1
Vlastní archiv autora
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Chrustenická šachta – události
Haló, tady je Výzkumný ústav robotický.
Hledáme nějaké prostory pro zkoušky nově vyvinutých robotů. Nešlo by to
u vás na šachtě?
15. 6. 2019 dorazila na důl tři auta. V každém z nich jiný robot, Golem,
Kloubák, Trpaslík. K čemu se dá takový robot použít? Tak třeba k vyhledání
osob nebo předmětů, v prostorách, kam by se člověk nedostal. Ať již kvůli
zamoření nebo úzkému profilu, případně k dopravě věcí, přístrojů apod.
Na dole se testovalo překonávání překážek, dosah radiového signálu, výdrž
baterií a další zkoušky. Robot je vybaven několika kamerami, infra čidly,
osvětlením a kruhovou, centrální kamerou. Stroj je schopen sám
vyhodnotit, zda je překážka překonatelná nebo zda ji má objet. Může být
naprogramován k automatickému návratu. Získané informace lze stáhnout
do počítače a na místě vyhodnotit.
V současnosti probíhá výroba komunikátoru, který by byl schopen, přes
radiový signál, se domluvit s případnými přeživšími v zavaleném podzemí.
Není asi daleko doba, kdy moje mladé průvodkyně pošlu do důchodu
a prohlídky svěřím robotům.

Goslar – středověké město s bohatou hornickou tradicí
Těsně před Vánoci mě oslovil náš zastupitel, jestli bych s ním nechtěl
navštívit Goslar, že nám tam vyjednal návštěvu tamního Hornického muzea
v Rammelsberku.
Z kraje roku 2019 se u nás na dole zastavil ředitel Hornického muzea
v Rammelsberku, pan Gerhard Lenz, spolu se starostou města Goslaru.
Prohlédli si šachtu a nadšeni odjížděli zpět domů. Předtím nás pozvali
k návštěvě města a muzea.
Rád jsem přijal pozvání a spolu s naším zastupitelem jsem se vydal
poznávat, jak to dělají jiní.
Nutno říci, že samo město vydá za několik muzeí a to jak svou malebností,
tak historickou zachovalostí. Křivé uličky, domy stojící občas nakřivo,
radnice a další zajímavosti si návštěvníka okamžitě získají a ten se sem chce
vracet. Nebudu ani mluvit o čistotě a pořádku.
Přijetí bylo velmi srdečné, a to nejenom výše zmíněnými představiteli, ale
uvítat nás přišel i nadřízený starosty, pan Oliver Junk. Při kávě a tamním
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světlém pivu se velice pěkně povídalo, ale nás čekala návštěva Hornického
muzea. A pak přišlo překvapení. Na rozdíl od nás si Němci jinak váží svého
technického a kulturního dědictví.
Důl ve stavu, kdy ho poslední havíř opustil, což se stalo v roce 1988. Od té
doby je důl udržován a používán jako muzeum. Nic nechybí, odčerpat vodu
z podzemí, najmout havíře a fáráme. Areál dolu je velký tak 5x více než
Mayrovka. Jezdí se podzemím vláčkem na trase dlouhé 400m. Důl je
vybaven i úpravnou a rozsáhlým nádvořím, kde parkuje většina
zachovalého inventáře ať kolejového nebo kolového.
Šachta byla spojena dvoukilometrovým tunelem se zpracovatelským
závodem. Těžila se zde měď, zinek, olovo, železná ruda a stříbro od roku
1226.
Výsledkem návštěvy je nejen navázání užší spolupráce, možnost se něco
přiučit, ale i možná výměna nějakých exponátů. I proto jsme představitele
dolu i města pozvali na letošní oslavy na naši šachtu.

Rok 2020 významné datum v historii šachty
Dlouhá léta provozujeme naše malé Hornické muzeum, až jsme došli
k významnému milníku v naší činnosti.
20. června oslaví naše šachta ČTVRT STOLETÍ ŽIVOTA.
Dovoluji si Vás všechny touto cestou pozvat na slavnost spojenou s tímto
jubileem.
Oslava začne v 10 hodin a je spojená s dalšími významnými výročími.
90 let SDH Chrustenice a 30 let od osamostatnění obce Chrustenice.
Během dne bude k vidění parní vlak na Mořinské vlečce, čtyři historické
autobusy na pravidelných linkách: Šachta - Solvajovy lomy,
Šachta - Sklárna Nenačovice
v případě zájmu i okružní linka: Šachta – Mořina - Sv. Jan.
Přijďte oslavit s námi toto velké výročí a oživit havířského ducha
a kamarádství, které snad bude pokračovat i dále.
Zdař Bůh
Miki Dobrý šachta Chrustenice
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Doly na Motolce
Na podzim roku 2019 jsem opět hledal stará důlních díla a zajímavosti s tím
související. Tentokrát jsem si zvolil lokalitu „Motolka“. Před vlastní cestou
jsem se snažil o místu získat informace na stránkách Malodoly KladenskoSlánsko-Rakovnické pánve Ing. Kestnera a v knize Dobývání uhlí na
Kladensku.
Lokalita Motolka leží v křivoklátských lesích cestou od Třech stolů na Rudu
směrem vlevo. Po zaparkování auta u lesní cesty musíte ujít cca 0,5 km
lesem. Všech šest důlních jam je zabezpečeno kovovými sloupky s řetízky
s výstražnými cedulemi a leží velmi blízko sebe. Po chvíli chůze jsem našel
první důlní jámu, a to jámu Motolka I. Jáma Motolka II leží v podstatě vedle
této jámy. Malý kousek od nich naleznete jámy Amálie I a II. Z místa jámy
Amálie II vidíte ohraničenou jámu Šachtice II a vedle ní Šachtici I.

Zabezpečená jáma Amálie II
Podle údajů, které jsem zjistil, je pravděpodobné, že těžba zde začala
v první polovině 19. století a skončila kolem roku 1925. Uhlí se zde těžilo
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v hloubce do cca 20 m, jednalo se o černé uhlí s mocností kolem jednoho
metru a silně znečištěné lupky. Uhlí je zde možné ještě i nyní skutečně
nalézt, což se mi povedlo. Vytěžené uhlí bylo používáno jako základní
palivo Mniškovské železnice a je uváděno také v souvislosti s provozem
elektrárny na Belšance.
Celé toto těžební místo je doslova protkané důlními propady, podle
kterých je možno dobře určit směr důlních chodeb. Zajímavý je výtok vody
ze stařin, tato voda má rezavou barvu a je cítit sírou. Vzhledem k suchým
rokům v poslední době zde zcela chybí zatopení důlních děl spodní vodou.

Odtok stařinné vody.
Určitě nejzajímavějším místem je Šachtice I, u které došlo k propadu
letitého nánosu listí a dalších produktů lesa. V propadu je velmi dobře vidět
dřevěná důlní výztuž - viz foto na straně 37, místo leží v hloubce odhadem
nějakých 4 – 6 metrů.
Při procházení tohoto místa se domnívám, že jsem pravděpodobně nalezl
další nezabezpečené jámy dolů, nejsem si tím však zcela jistý.
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Propad jámy Šachtice I.

Původní výdřeva důlní chodby. Přibližně 100 roků staré.
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Dobře viditelný propad důlní chodby.
Motolka se svými původními, zabezpečenými jamami, důlními propady,
propadem jámy Šachtice I a výtokem stařinné vody určitě patří k tomu
nejzajímavějšímu, co jsem na toulkách po starých důlních dílech viděl.
Každému, koho tato problematika zajímá, mohu návštěvu Motolky vřele
doporučit.

GPS: 50.1242136, 13.8267711

Ing. Jaroslav Junek
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Největší tragédie poválečného hnědouhelného hornictví neštěstí na dole Pluto v roce 1981
Dne 3. září 1981 došlo v odpolední směně k výbuchu uhelného prachu
a následnému požáru na dole Pluto II v Louce u Litvínova, při kterém
zahynulo 65 horníků. Výbuchem bylo zasaženo 5 km chodeb. Hmotné
škody na zařízení a náklady na likvidaci následků havárie přesáhly
50 milionů Kčs.
Uvedeného dne na odpolední směně v 15 hodin 33 minut se na povrchu
dolu ozval silný výbuch, bylo cítit zachvění země a nad těžní věží se objevil
zhruba 15 metrů vysoký sloup zvířeného prachu. Po prvním výbuchu
následovaly těsně za sebou ještě tři další. Výbuchem byla poškozena těžní
věž jámy Pluto II a ohlubeň výdušné jámy č. V, čímž došlo k vyřazení
hlavního ventilátoru a k přerušení větrání dolu. Ve stejné chvíli bylo
přerušeno spojení mezi podzemím a dispečerem. Nepoškozeno zůstalo
pouze telefonní spojení dispečera se spodní ohlubní těžní jámy Pluto II.
Jediným možným spojením dolu s povrchem tak zůstala pouze jáma B
starého závodu Pluto, vybavená parním těžním strojem. Později bylo
zjištěno, že výbuch značně narušil výztuž hlavních těžebních chodeb,
poškozen byl rozvod požární vody a dopravní zařízení včetně silového
elektrorozvodu.
V inkriminovanou dobu bylo v podzemí dolu Pluto celkem 105 horníků.
Z toho bylo 95 pracovníků dolu, dále 6 záchranářů závodní báňské
záchranné stanice a 8 záchranářů Hlavní báňské záchranné stanice Most,
kteří zajišťovali zmáhání záparu na komorovém porubu 4112/4118.
Komorový porub 4112/4118 byl založen 31. 8. 1981 a vzhledem
k endogennímu požáru na tomto porubu bylo 3. 9. 1981 rozhodnuto o jeho
prostorovém uzavření.
V tento kritický den byly mezi ranní a odpolední směnou zjištěny
a případně likvidovány následující zápary:
- Ve spojovací chodbě 4109/08a ve vzdálenosti 58 m od základny 4110.
Zápar vznikl v noční směně z 2. na 3. 9. 1981 a byl zlikvidován vyhrabáním
a prolitím vodou ve 4.30 hod. dne 3. 9. 1981.
- V chodbě 4208/12. Příznaky se projevily již ve druhé polovině ranní
směny. Zápar byl likvidován mezi ranní a odpolední směnou.
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- V odrubané porubní chodbě 4206/03 byl zjištěn výskyt kouřů hlídačem
pásů. Na likvidaci byli určeni pracovníci, které šel po 15. hod. kontrolovat
směnový technik. Všichni při havárii zahynuli. Otevřený oheň nebyl při
dalším šetření v tomto místě jednoznačně prokázán.
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Záchranné práce
Ihned po vzniku mimořádné události se řízení ujal inspekční technik.
15.34 h byl učiněn pokus o odvolání posádek z hlubiny dolu, avšak bez
úspěchu pro poruchu všech pojítek.
15.35 h povolána plná výjezdová pohotovost záchranářů z HBZS Most
a současně byla povolána rychlá služba lékařské první pomoci.
15:43 h byla obsazena jáma B strojníkem a signalistou.
15:56 h přijíždějí na závod dvě čety záchranářů HBZS Most, které okamžitě
fárají jámou B na pomoc postiženým a zjištění stavu důlních děl
a rozhodujících zařízení dolu. Po 200 metrech potkávají první postižené
horníky, kteří ustupovali k jámě B. Krátce na to další početnější skupinu,
která nesla mrtvého kamaráda. Bylo dohodnuto, že se záchranáři nebudou
vracet, neboť postižení jsou schopni dojít k jámě sami.
16:15 h se ohlásilo z náraziště jámy B prvních 16 horníků, kteří se zachránili
z 1. úseku.
16:45 h fárá do dolu další zesílená četa HBZS Most.
Do 16:50 h vyfáralo jámou B celkem 39 horníků a vynesen jeden mrtvý.
Od 17 hodin pokračovaly čety v průzkumu, který ztěžovalo množství
rozházeného materiálu, důlních vozů nahromaděných výbuchem a hašení
lokálních důlních ohňů.
Další průzkum chodeb 4114 a 4115 bylo nutné provádět již v nasazených
dýchacích přístrojích. Odtud byli vysláni dva záchranáři se zprávou
o výsledku průzkumu a místě nálezu obětí, kteří vyfárali v 18:46 hodin.
Průzkum dále pokračoval po chodbách 4111 A na 4101 a odtud na 4212
ve 2. lávce 4. úseku až ke kříži 4208. Na chodbě 4212 nalezli záchranáři
13 obětí.
Po dalším průzkumu chodeb 4207, 4206 a raženou chodbu 4206/01 se obě
zesílené čety vrátily stejnou trasou k jámě B, odkud vyfáraly v 19:32 hodin
na povrch.
V 18:00 h byla po provedené kontrole zprovozněna hlavní těžní jáma,
kterou následně sfáraly další čety záchranářů. Na jámě 5 bylo provedeno
přezkoušení hlavních ventilátorů a ověřen stav nástavby nad touto jámou.
Bylo zjištěno, že destrukce je takového rozsahu, že provoz nebude možné
bez oprav jámové nástavby obnovit. Třetí průzkumná četa, která sfárala
v 18:00 hodin, nalezla v 19:46 jednoho žijícího pracovníka u hlavního
zásobníku. S raněným vyfárala na povrch ve 20:15 hod.
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22.40 h Po vyhodnocení prvních průzkumů sfáraly další čety. Postupovaly
po lokomotivní chodbě VÚ na 4114 a odtud pro vysokou koncentraci
CO (0, 05 %) dále v dýchacích přístrojích na základnu 4107, po ní spojkou
4109/10 na základnu 4109.
Čety se dostaly ve 22.30 hodin téměř až ke kříži této základny k pásovému
pohonu, odkud se musely pro hustý bílý kouř vrátit.
Pro husté kouře musely ukončit průzkum chodby 4212 další dvě čety, které
vyfáraly ve 23:15 hodin.
Při záchranných průzkumech bylo zjištěno, že v důlních dílech 1. úseku byly
projevy exploze relativně mírné ve srovnání se 4. úsekem. Bylo zřejmé, že
pracovníci, kteří nebyli zasaženi tlakovou vlnou, zahynuli následně
v důsledku vysokého obsahu CO, nedostatku kyslíku a vysoké teploty
důlních větrů.
V průběhu záchranářského průzkumu bylo dále ověřeno 39 postižených
v důlních chodbách a po zjištění situace bylo shledáno, že je možné
24 mrtvých horníků vyvézt z dolu. Poloha 26 horníků nemohla být ověřena
pro postup kouře důlními díly. Všichni postižení, jejichž polohu nebylo
možné ověřit případně vyprostit z dolu pro postupující kouře, se nalézali ve
4. úseku.
S ohledem na postupující kouře a nemožnost likvidace důlních ohňů byly
havarijní komisí zvažovány možnosti prostorového uzavření dolu. Přes tuto
situaci, kdy z nekontrolované oblasti hrozilo rozšíření ohňů, byly nadále
vedeny záchranářské práce k vyproštění postižených, jejichž poloha byla
ověřena průzkumem. Současně byly zahájeny přípravné práce pro
provedení uzavíracích hrází.
Dne 4. 9. v 6:00 hodin bylo vyvezeno z dolu 16 horníků a do konce ranní
směny bylo vyvezeno celkem 26 mrtvých.
V dopoledních hodinách dne 4. 9. 1981 po zhodnocení situace ztížené
dalším postupem kouřů vydal vedoucí havárie Ing. Hes příkaz
k prostorovému uzavření 4. úseku.
Uzavírací práce byly neprodleně zahájeny a ukončeny byly dne 5. 9. 1981
ve 2:45 hodin provedením jednoduchých tvárnicových zdí na
5 přístupových místech do 4. úseku. Současně probíhala doprava materiálu
a stavba dalších zdí, které uzávěru zdvojují a vytvoří prostor pro možnost
dotěsnění popílkovým zaplavením. V průběhu stavby byl nalezen poslední
mrtvý horník (dvacátý sedmý), který byl vyvezen na povrch. V dole pak
zůstalo 38 postižených horníků v prostoru 4. úseku.
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Důlní díla zdevastovaná výbuchem, chodba 4112 a 4111a
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Pohled na pásový pohon na chodbě 4110

Ventilátor na chodbě 4121
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Dne 5. 9. 1981 bylo dokončeno zdvojení všech hrází, byla dokončena
vyzdívka jámové nástavby výdušné jámy č. 5 a v 10 hodin byl zprovozněn
hlavní ventilátor, dále byly postaveny vodní protivýbuchové uzávěry ke
krytí důlních prostor proti uzavíracím hrázím, zprovozněn důlní požární
vodovod v celé centrální část dolu, prověřen kabelový rozvod a zapojena
rozvodna centrální části dolu a provedeny opravy zaplavovacího potrubí.
Současně se spuštěním hlavního ventilátoru bylo pomocí plachet upraveno
větrání neuzavřené části dolu, přičemž se podařilo udržet téměř ve všech
chodbách směr větrání existující před výbuchem.
Zmáhací a vyprošťovací práce
Zmáhací a vyprošťovací práce probíhaly v mimořádně obtížných
podmínkách s dlouhými nástupy záchranných čet, ve vysokých teplotách
v destruovaných důlních dílech, v nedýchatelném ovzduší a za použití
dýchací techniky. V průběhu prací byl uzavřený prostor zpřístupňován
postupnou stavbou uzavíracích hrází v užším kruhu.
Podstatný vliv na urychlení zmáhacích a vyprošťovacích prací měla
inertizace prováděná plynným dusíkem, která umožnila vytěsněním kyslíku
omezit, eventuálně likvidovat zápary a snížit obsah oxidu uhelnatého.
Pro snížení teplot při otvírkách požářiště bylo používáno tekutého CO 2,
který byl vypouštěn za uzavírací hráze.
Poslední postižený horník byl vyproštěn 11. 12. 1981.
Poslední otvírková etapa se konala 9. ledna 1982.
O náročnosti a obtížnosti zmáhacích a vyprošťovacích prací hovoří
následující údaje. V průběhu měsíců září 1981 až leden 1982 bylo do akcí
nasazeno 1298 záchranářů, kteří odpracovali 8424 směn, z toho 13603
hodin v dýchacích přístrojích.
Po ukončení otvírkových prací pokračovala sanace důlních děl a instalace
strojního a elektrického zařízení. Tyto práce byly zakončeny podáním
žádosti o obnovu přípravných a dobývacích prací ve 4. úseku dolu Pluto.
OBÚ v Mostě povolil obnovení těchto prací dne 5. 8. 1982.
Vyšetřování příčin havárie
Ke zjištění příčin a okolností vzniku neštěstí byla ustanovena komise vlády
pod vedením místopředsedy vlády L. Gerleho.
Komise byla sestavena z odborníků z praxe, Státní báňské správy, orgánů
činných v trestním řízení, vědecko-výzkumných ústavů a vysokých škol.
Šetření probíhalo již v průběhu likvidačních prací. Možné příčiny vzniku
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havárie byly posuzovány podle předem stanovených hledisek. Šlo
především o možnost tvorby výbušných hořlavých plynů, nahromadění
výbušné směsi a její iniciaci, možnost přímého vznícení uhelného prachu
vnějšími nebo vnitřními zdroji, následky exploze a možnost přenosu
výbuchu uhelného prachu do dalších důlních děl a s účinky exploze
na postižené pracovníky. Při zjišťování příčin bylo vyloučeno úmyslné
jednání, trhací práce, elektrické zařízení a provoz důlních zařízení
a mechanizmů. Dále byla jako možná místa vzniku vyloučena důlní díla
2. lávky 4. úseku, důlní díla 1. úseku a ostatní díla dolového pole.
Pozornost se tak soustředila na následující díla 4. úseku:
- komorový porub 4110/03
- oblast základny 4107
- křížová komora 4112/4118
- oblast základen 4110 a 4109
V průběhu dalšího šetření byly z těchto vymezení vyloučeny komorový
porub 4110/03, základna 4107 a komorový porub 4112/4118.
Zejména komorovému porubu na kříži 4112/4118 byla při vyšetřování
příčin exploze věnována značná pozornost. V inkriminovanou dobu zde
probíhala likvidace požáru a z tohoto důvodu bylo toto místo považováno
za místo, kde mohlo dojít k výbuchu požárních plynů, následnému rozvíření
uhelného prachu a jeho výbuchům. Bylo však doloženo, že tlaková vlna po
explozi působila z chodby 4100 do chodby 4112 a z chodby 4121 do chodby
4118. Nález pěti těl záchranářů na chodbě 4118 svědčil o tom,
že záchranáři byli překvapeni výbuchem, který sem směřoval z jiné oblasti
a vrhl směrem ke komoře různý materiál. Všichni si pokoušeli nasadit
dýchací přístroj, ne všem se to však podařilo.
Na základě všech dostupných podkladů přijala vyšetřující komise
následující závěr k příčinám havárie:
Zdrojem smrtelných zranění pracovníků dolu a rozsáhlých destrukcí
důlních zařízení byly opakované výbuchy nedokonale zneškodněného
uhelného prachu. Šetřením v tomto směru však nebylo rovněž prokázáno
porušení bezpečnostního předpisu, které by bylo v příčinné souvislosti
s havárií. Místo primárního výbuchu a jeho iniciace bylo na základě všech
provedených šetření jednoznačně určeno v 1. lávce 4. úseku, a to
s největší pravděpodobností na kříži chodeb 4109 a 4109/08a.
I když šetření nevyústilo do jednoznačného stanovení příčin rozvíření
uhelného prachu do výbušné koncentrace a zdroje jeho iniciace,
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lze důvodně předpokládat, že na uvedeném kříži chodeb došlo k pilířové
ráně (důlnímu otřesu), jejímž důsledkem byl zvířený prach až do výbušné
koncentrace. Současně mohlo dojít k obnažení záparu v uhelném pilíři
a k velmi rychlému vznícení zapařeného uhlí, a tímto ke vznícení
rozvířeného uhelného prachu, které přešlo v explozivní jev, který se šířil
se všemi tragickými následky do dalších důlních děl 1. lávky 4. úseku.
Značné ztráty na životech horníků byly způsobeny též vyřazením hlavního
ventilátoru na výdušné jámě č. 5, čímž byl důl bez umělého větrání a důlní
prostory nemohly být rychle a účinně zbaveny jedovatých
a nedýchatelných povýbuchových zplodin ani vysoké teploty po výbuchu.
Tato alternativa přijatá vyšetřující komisí však zůstala vzhledem
k nedostatku přímých důkazů a zahynulých očitých svědků na úrovni
odůvodněného předpokladu. Krajskou prokuraturou bylo vyšetřováno
11 osob. U žádného z obviněných nebyla prokázána příčinná souvislost
mezi jejich jednáním a nastalými výsledky, tudíž nebylo prokázáno jejich
zavinění. V září 1988 bylo trestní stíhání zastaveno.
V návaznosti na výsledky vyšetřování byla od vzniku nehody přijata řada
preventivních opatření zabraňujících vzniku podobných mimořádných
událostí.
Důl Pluto byl v únoru 1982 propojen spojovacím překopem s dolem
Kohinoor. V roce 1996 byl úsek Pluto (5. úsek dolu Kohinoor) uzavřen.
Tak skončila 107 let trvající historie dolu Pluto, jehož nejtragičtější událostí
bylo neštěstí v září 1981.
Tragickou událost na dole Pluto připomíná pomník, postavený obětem
důlního neštěstí v Litvínově. Ten bývá každoročně, v den výročí tragédie,
místem setkání těch, kteří přežili, i těch, kteří na tuto událost nikdy
nezapomenou.
Z knihy Ladislava Funioka Historie a současnost mostecké báňské
záchranné služby přepsal a upravil Jaroslav Grubner
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Cesty za technikou - Žďákovský most

V Česku není příliš mnoho staveb, které by pronikly na čelní místa
světových rekordních tabulek a získaly své místo v učebnicích napříč
kontinenty. Žďákovský most mezi ně patří. Tento most leží na silnici
spojující Tábor s Plzní. Jedná se o ocelový jednoobloukový most, postavený
v šedesátých létech 20. stol. Klene se přes údolí řeky Vltavy, v místě, kde
hladinu vzdouvá nedaleká Orlická přehrada. Pojmenování pochází
od zatopené obce, která se nachází na dně přehradní nádrže přímo pod
mostem. Osadu Žďákov tvořilo 18 stavení včetně školy. Při stavbě přehrady
zanikl i místní přívoz a bylo nutno zachránit i poslední řetězový most
v Čechách před zatopením. Viz Stádlecký most v Podolsku.
O stavbě mostu v tomto místě se uvažovalo už v r. 1941, kdy Německo
prosazovalo velkorysou výstavbu silniční sítě v Protektorátu Čechy
a Morava. Zabránila tomu jak válka, tak později nedostatek peněz. V nové
soutěži, vypsané r. 1954, zvítězil návrh ocelového obloukového mostu se
střední betonovou podporou. Výstavba se opožďovala oproti souběžně
stavěné přehradě, a tak musel být plán změněn. Střední pilíř byl vypuštěn.
Ocelovou konstrukci pak montovaly Hutní montáže Ostrava v r. 1963 - 65.
Most vyrobily Vítkovické železárny.
Hlavní nosnou konstrukci mostu tvoří dvojice ocelových oblouků, které jsou
opřeny na okrajích o železobetonové konzole. Vzdálenost mezi oblouky je
13 m. Na vrcholu mostu leží mostovka, nesoucí dvouproudou silnici a dva
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chodníky. Na okraji mostu, za konzolami, jí podpírají železobetonové
pylony. Jejich tíhu na oblouky přenášejí trubkové stojky, osazené
v intervalu 23 m. Protože docházelo v prvních letech za větrného počasí
k jeho rozkmitávání, byly stojky vyplněny štěrkem. Tloušťka jejich stěn
je 10 a 15 mm.
Žďákovský most drží několik světových rekordů. Údajně se jedná
o největší jednoobloukový most bez táhla, jaký byl kdy postaven. Montáž
mostu byla prováděna současně z obou břehů. Po založení patek a vztyčení
železobetonových pylonů byla postupně sestavována z jednotlivých
komponentů ocelové mostní konstrukce.
Během prvních třiceti let provozu nevyžadoval most žádnou zásadní
opravu. Prováděla se jen běžná údržba. V r. 1998 se zde objevila rozsáhlá
trhlina v trámu mostovky. Most musel být okamžitě uzavřen. Příčinou
všech potíží byla údajně voda, která ve spárech zamrzla. Oprava byla
provedena velmi rychle. Již na podzim toho roku byl most znovu
zprovozněn.

Celková oprava Žďákovského mostu byla provedena v letech 2015 – 2017,
náklady činily 175 milionů korun.
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Žďákovský most po rekonstrukci provedené v roce 2017.
Technické údaje: Výška nad hladinou je 51,5 m. Výška nad dnem
je 106 m. Délka mostovky je 542,9 m. Rozpětí oblouku je 379 m. Celkové
náklady jsou 71 mil Kč. Hmotnost oblouku je 3 100 t. Hmotnost ocelové
konstrukce 4 465 t.
Nedaleko od mostu se nachází zámek Orlík, jsou tu krásné přírodní
scenérie a most se také připomíná kauzou „Orlických vrahů“, kteří z tohoto
mostu shazovali oběti zatavené v sudech.

Josef Horký
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KAHAN 1995. Týdeník kladenských horníků.
Dobrý člověk nám za vzpomínku stojí
Před týdnem jsem vám vyprávěl o ševci Josefu Příplatovi. V té době,
o které píši kolem roku 1930, pracoval na dole Ronna. Když na svojí
heligonku hrával při letních večerech před svým baráčkem, sešlo se
bezpočet sousedů posedět, porozprávět a poslouchat přitom muziku.
Často přišli před Příplatovic domeček, když mistr ševcovský ještě pracoval.
Volali na něj do okna, aby toho ševcování už nechal a s harmonikou přišel
mezi ně.
Josefa vždy potěšilo to, že lidé mají
zájem o jeho muziku. Několikrát dal
k dobru i nějakou tu příhodu z dob
svého vandrování po světě, a tak
u Příplatů na zápraží panovala vždy
dobrá pohoda.
Josef ale stále usiloval o účinkování
v nějaké dechovce jako bubeník. Tahle
myšlenka a touha ho neopouštěla.
Marně mu jeho žena Anna domlouvala,
že když chodí do kapely hrát jen za pivo,
tak že akorát přinese domů místo peněz
opici a pak s ní vyvádí a dělá neplechy.

Na snímku z roku 1933 je Josef
Příplata švec, jeho manželka
Anna a syn Josef

Jednou, jak jsem již před týdnem
napověděl, stala se mu taková nemilá
příhoda. To když ho kamarádi opět
doprovázeli domů v rozjařeném stavu.

Vrátka byla samozřejmě zabarikádována, tak jak to udělat? Jedině přes plot
a zahrádku. Nejdříve přehodili buben a pak pomáhali Pepíkovi. Jenže on se
nějak zaškobrtl a spadl rovnou zadkem do bubnu. Od té doby se vedly mezi
muzikanty spory, co bylo dřív, jestli zadek v bubnu nebo buben v zadku.
Asi se to stalo současně.
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Po této příhodě se už Josef vzdal myšlenky hrát v kapele. Na harmoniku to
nešlo a buben se mu spravovat taky nechtělo. Sestrojil si tedy vozembouch,
jaký viděl na svých cestách po světě, dal se dohromady ještě s dvěma
muzikanty a začal chodit na tzv. umělecké turné. Ve skutečnosti vedli
v patrnosti, kdo má kdy veselku nebo svátek. Také chodili po sobotách
a nedělích od jedné hospody ke druhé a jak sami říkali, rozdávali kulturu.
Josef se navíc ověnčil bačkorami a různým podobným zbožím co doma
s Annou vyrobili, a cestou vždy všechno prodal, protože co jeho šikovné
ruce zhotovily, to každý rád koupil.
Josef ovšem, když vedl při těchto turné i obchody, nedal se nikdy
přemluvit, aby se napil tolik, co by mu potom rozum zakalilo. Ale, jak to
bývá. Při jedné výjimečné příležitosti, kdy prostě nebylo vyhnutí, se přece
jen vracel domů v povznesené náladě. A tenkrát se to stalo. Vozembouch
se mu mezi dveřmi vzpříčil a ať se snažil, jak chtěl, nemohl se dostat do
domu. Ve své opičce si myslel, že ho zase Anna nechce pustit dovnitř. A tak
prosil, naříkal, žadonil, až se jeho žena probudila a pomohla mu do postele.
Než ulehl, ještě ledacos sliboval, ale najednou v půli věty usnul. Anna na
něj chvíli koukala a pak si řekla: Je to mizera, ale můj. Jenže zakrátko Josef
vážně onemocněl. Lékaři mu jeho nemoc ohodnotili jako RAKA. Do práce
už nemohl, dostal maličký předčasný důchod, ale s tím, že byl nečinný, se
nesmířil. Navíc na baráku byl ještě dluh, který se splácet musel. Pořídil si
malého koníka a vozík, tak na pět metráků, a že bude lidem vozit ze šachty
uhlí a jinak povozničit. Ale už toho moc nenavozil. Konec jeho mladého
života byl nevyhnutelný.
Ještě než zemřel, prosil Annu, aby malého Pepíčka, až vyroste, dala vyučit
poctivému řemeslu a bude-li mít k tomu vlohy, aby hrál na nějaký hudební
nástroj a dosáhl toho, co tatínek nestačil – hrát v nějaké kapele.
Víc jak 60 let již uplynulo od doby, kdy havíř z Ronnovky a výborný
ševcovský mistr zemřel. Jeho syn, který se po tatínkovi stejně jmenoval,
zrovna tak vnuk, který dědu nepamatoval. Syn Josef je již dávno v důchodu,
vnuk pracuje u Energie Kladno. A jak si táta po roce 1930 přál, jeho syn
Pepíček se vyučil řemeslu, naučil se na křídlovku a hrál v dobré dechové
kapele. Ještě dnes si na trumpetu zahraje a jako táta také půl Evropy
procestoval, ovšem při koncertování s onou kapelou.
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Syn Josef asi rok 1965, otec J. Příplaty konzervátora v HS Mayrau
„Nedávno jsem ho potkal na tržišti. Stál za pultíkem s košilemi, ponožkami
a podobným zbožím a kolem něho spousta lidí. Stánek manželů
Příplatových kupce nepostrádal. Jen tak mimochodem jsem se podíval
vzhůru k nebi a vzpomněl si na jeho otce Proč také nevzpomenout? Dobrý
člověk za vzpomínku stojí i po dlouhých letech.“
V roce 1995 do Kahanu napsal Václav Váňa.
Text, foto přepsal a zkopíroval Josef Příplata – vnuk popisovaného Josefa
Příplaty, t.č. konzervátor Hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích.
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Masopust na Mayrovce 22. 2. 2020

Letošního Masopustu se na Mayrovce zúčastnilo rekordních 2377
návštěvníků. Foto Jitka Krňanská a Jiří Skála
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Blahopřejeme jubilantům - duben - červen 2020
85 let Jan Uváček
je přímým účastníkem Lánské akce (1950), od svých 15
let pracoval jako horník, střelmistr a revírník na
kladenských dolech Max a Mayrau. V roce 1994 se
aktivně podílel na založení Hornického skanzenu na Dole
Mayrau ve Vinařicích. Byl mezi prvními průvodci. Jako
průvodce a kronikář působí na Mayrovce ve Vinařicích
dodnes.
85 let

Humrová Marie

80 let

Ing. Jan Pantoflíček, Jaroslava Hasmanová

75 let

Pavel Landa

70 let

František Mádl, Ing. Eduard Michalíček

65 let

Jaroslav Bažout, Hana Vyšínová, Jiří Porazil

60 let

Ing. Ivana Kamarádová

55 let

Jan Pražák, Ing. Zbyšek Sochor

50 let

Ing. Štěpán Matula jun.

40 let

Tomáš Hering

Všem oslavencům blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví.
Výbor KPHT Kladno z.s.
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Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
Výbor Klubu přátel hornických tradic Kladno z. s.
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