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Hodnocení činnosti KPHT – Kladno o. s. za rok 2009
Plán činnosti byl zpracován v lednu 2009, posléze projednán
a schválen na výroční členské schůzi dne 21. dubna 2009 za účasti
62 členů. Stal se „jízdním řádem“ jak pro Klub přátel hornických tradic, tak
i pro vedení Hornického skanzenu Mayrau v loňském roce.
1.

Schůzová činnost.
Začala 20.1. 2009 první výborovou schůzí a přípravou na Výroční
členskou schůzi, která proběhla 21. dubna 2009. Poslední akcí byla
hodnotící členská schůze konaná 7. 12. 2009 (s účastí 70 členů),
spojená s oslavou patronky horníků sv. Barbory.
Ostatní výborové schůze byly konány dle plánu práce. Výbor se na
nich zabýval, vedle kontrolní činnosti, přípravou a realizací
jednotlivých akcí, včetně celoročních pravidelných prohlídkových
akcí pro návštěvníky.
Poslední výborová schůze (11. 1. 2010) byla zaměřena na
uzávěrku činnosti KPHT za rok 2009 a projednala návrh plánu
práce na rok 2010.

2.

Přednášková činnost.
Jako každoročně byly uspořádány 4 přednášky v časovém rozmezí
od 19. 5. 2009 až 2. 10. 2009. Úvodní přednášku vedl ing. Neliba o
„Tunelovém komplexu BLANKA“ za účasti 36 posluchačů. Druhou
přednášku „Trhací práce velkého rozsahu“ měl ing. Kopka
a zúčastnilo se jí 32 posluchačů. Třetí přednášku „Zatmění slunce a
putování za tímto jevem“ přednesl opět pan ing. Neliba za účasti 36
posluchačů. To byla jedna z nejzajímavějších přednášek vůbec, od
našeho „osamostatnění“. Čtvrtou přednášku s názvem „Vývoj důlní
dopravy“ vedl pan Miroslav Zelenka. Přednáška byla náčrtem
k samotným začátkům a vzniku důlní dopravy až do nedávné
současnosti. Touto přednáškou byl zakončen cyklus přednášek
roku 2009.

3.

Setkávání účastníků „Hornických měst“.
Vloni se tato akce konala v Jihlavě. KPHT na toto setkání vyslal
oficiální delegaci a byl organizován i zájezd s 32 účastníky. Naše
delegace byla velmi spokojena s pohostinností a pozorností
Jihlavanů, kteří jsou na podobné akce zvyklí a jsou jejich dobrými
organizátory. Tato akce se opravdu vydařila. Bude otázkou, jak se
na „Setkání hornických měst“ připraví organizátoři v městě Kladně,
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které se za svoji hornickou a hutnickou minulost nemusí vůbec
stydět. Po několika jednáních zástupců našeho klubu s primátorem
města Kladna panem D. Jiránkem se město Kladno přihlásilo ke
konání této akce v roce 2013.
4.

Oblast výstav či sbírek souvisejících s hornickou činností.
Na podzim byla dokončena akce „Geologických sbírek“
v prostorách bývalých hornických koupelí. Byly doplněny poslední
vitríny a celá výstava dokončena firmou Timex Zdice. Dokončením
byla dokompletována mineralogická sbírka včetně grafických
přehledů. Vzniku ložisek uhlí na Kladensku, Rakovnicku, Slánsku
a Plzeňsku.
V této části jsme plánovali „Výstavu důlních lamp“. Organizace,
které nám tuto akci nabídla, musela ze své nabídky odstoupit.
V této akci jsou zapojeni i soukromí sběratelé a majitelé
jednotlivých exponátů. Nebyli jsme schopni nabídnout takové
zajištění, které by zabránilo poškození, či dokonce odcizení
cenných exponátů. Realizace této nabídky bude možná – ale
v budoucnosti – až budeme moci provést zabezpečení takové,
které by uspokojilo obě strany a snížilo a odstranilo možnost ztrát
vůbec.

5.

Pořádání jednotlivých akcí v Hornickém skanzenu Mayrau.
Dne 18. 4. 2009 se konalo jarní otevření „Naučné stezky“ ve
Vrapicích. Této akce se zúčastnilo 15 členů a ostatních zájemců.
Dne 30. dubna odpoledne byla zorganizována „Cestička
k Mayrovce“ spojená s pálením „čarodějnic“. Populární akce se
zúčastnilo 280 členů a ostatních zájemců.
Dne 18. února bylo u nás společné setkání zástupců Kolektivních
členů. Tohoto tradičního setkání a posezení v družné zábavě
s hudbou se zúčastnilo 42 členů.
Dne 11. 12. 2009 se konala, rovněž při hudbě, členská schůze,
o které jsem se již zmínil v úvodu této zprávy.

6.

Vydávání tiskovin a časopisů.
Jedna z dalších činností organizovaná v Hornickém skanzenu je
vydavatelská činnost. Máme progresivní a obětavou redakční radu,
řadu dopisovatelů, pochopení a pomoc jsme našli i u řady členů
našeho klubu. I v roce 2009 pokračovalo vydávání časopisu
„Hornický zpravodaj“. Proto, jako každoročně, vyšla všechna 4 čísla
zpravodaje, na který se skutečně všichni těšíme.
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V uplynulém období vyšla i publikace jednoho z kladenských
záchranářů pana Josefa Lukáška „Vzpomínky báňského
záchranáře“. Obsahuje pohled na záchranařinu „zdola“. Čím více
člověk stárne, tím více se ohlíží na dobu, která nenávratně
pominula. Musím říci, že důlní ohně vždy patřily mezi nejzrádnější
nepřítele havířů a techniků. Vydáním této úzké knížečky
„Vzpomínek p. Josefa Lukáška“ jsme dodatečně vzdali hold té
nejnáročnější a nejrizikovější činnosti, která spolu s hutnickou na
Kladensku existovala.
Chtěl bych touto cestou požádat naše čtenáře, jejich přátele
a známé, aby se nebáli sdělit své zkušenosti a vzpomínky. Naše
redakční rada si s nimi poradí a autoři mohou vstoupit do historie.
7.

Spolupráce na akcích Hornického skanzenu.
Dne 16. 5. 2009 byla zorganizována „Muzejní noc“ - 120
návštěvníků.
Dne 29. 5. 2009 v předvečer „Dne dětí“ byla připravena akce téhož
názvu. Účast 490 návštěvníků! Z toho značný počet dětí.
Dne 6. 6. 2009 jsme si společně připomněli osud obce Lidice
a jejich obyvatel (tak, jak to činíme každoročně). Památku Lidičanů
s námi uctilo 55 účastníků.
Dne 15. 8. 2009 proběhly oslavy 135 let Dolu Mayrau a 15 let od
založení Hornického skanzenu. Přijelo nás povzbudit 250
návštěvníků.
Poslední akci „Čertoviny na Mayrau“ jsme bohužel nemohli
zorganizovat pro nedomluvu mezi bývalými majiteli Skanzenu
a námi. Je nám to líto, ale věříme, že v roce 2010 tato akce
proběhne tak, jak měla původně proběhnout.

8.

Zájezdy.
V této oblasti jsme bohužel byli nejméně úspěšní. Zorganizovali
jsme návštěvu dálničního okruhu, včetně tunelů na úseku Lahovice
– Slivenec. Tentokráte jsme byli ale smutni. Zúčastnilo se pouze
5 zájemců?!! Věřím, že se i v této oblasti dočkáme lepších výsledků
v příštích letech.

Závěrem tohoto stručného hodnocení bych chtěl poděkovat našim
spolupracovníkům za celoroční obětavou práci, poděkovat Vám našim
návštěvníkům, fandům a zejména našim kolektivním členům za jejich zájem,
spolupráci a pomoc. Chci vyslovit naději, že tomu tak zůstane i
v následujících letech.
Zdař Bůh!

Ing. Vladimír Čuřík
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Hornický skanzen Důl Mayrau ve Vinařicích v majetku
Středočeského kraje
Dne 4. ledna 2010 byla podepsána smlouva mezi Středočeským
krajem a firmou RPG RE Property a.s. o prodeji Hornického skanzenu
Mayrau Středočeskému kraji s tím, že od 5. 1. 2010 bude tento skanzen
spravovat Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Ředitel Sládečkova
vlastivědného muzea v Kladně PhDr. Zdeněk Kuchyňka informoval členy
výboru Klubu přátel hornických tradic - Kladno o.s. o plánovaných změnách,
které by měly zachovat stávající model posledního pracovního dne a zvýšit
návštěvnost Hornického skanzenu.
Cílem je, aby návštěvníci chodili na Mayrovku nejen na prohlídku,
ale aby jim byly nabídnuty i ostatní možnosti. Třeba pro aktivní odpočinek,
klidné, relaxační posezení v inspirativním industriálním prostředí, nebo
rodinnou procházku po naučné stezce, která nabízí mnoho užitečných
informací jak pro školní mládež, tak pro dospělé návštěvníky. Zde se
předpokládá zisk peněz z fondů EU, které by byly využity na zatraktivnění
prohlídek – například úprava vstupní haly, kde by vznikla expozice o historii
dolů a hutí na Kladensku, dále bezbariérový přístup do některých objektů,
vybudování úzkokolejné dráhy pro vláček a industriálního hřiště pro děti.
Hornickému skanzenu by měly být Středočeským krajem poskytnuty peníze
na investice, kdy se počítá například s přestavbou a rozšířením vytápění
budov a kanceláří.
Po dobu hlavní sezóny se počítá i s prodloužením otevírací doby do
17 hodin a s vytvořením dvou prohlídkových okruhů. Dnes můžete Mayrovku
navštívit každý den od 9 – 15 hodin včetně sobot a nedělí. Poslední
prohlídka začíná ve 14 hodin.
Hornický skanzen Mayrau tak čekají v budoucnu jistě nemalé
změny, na kterých se ve spolupráci s vedením skanzenu bude podílet i Klub
přátel hornických tradic – Kladno o.s., zejména sběratelskou činností
a pořádáním kulturních akcí jako Den horníků, Den dětí, oslava sv. Barbory
a další.
Jaroslav Grubner
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Hornické kalendárium pro rok 2010
Rok 1300 /710 let/
Byla zahájena ražba českých grošů v kutnohorské mincovně ve Vlašském
dvoře
Rok 1300 /710 let/
Asi v září t. r. vydal král Václav II. v Kutné Hoře, „Ius regale montanorum“,
patrně nejstarší Horní zákon
Rok 1350 /660 let/
Král Karel IV. Vydal zákaz vývozu stříbra z Čech
Rok 1360 /650 let/
Kolem tohoto roku byla dána do provozu mincovna v Jílovém u Prahy
Rok 1380 /630 let/
Je založena obec Ruda na Rakovnicku, kde se dobývaly železné rudy
Rok 1420 / 590 let/
23. 4. narodil se v Poděbradech budoucí český král Jiří Poděbradský.
Zemřel 27. 3. 1471
Rok 1420 /590 let/
Husité poničili jílovské zlatodoly
Rok 1450 /560 let/
Bylo obnoveno dolování zlata v Novém Kníně
Rok 1460 /550 let/
Kutnohorský občan Petr Přespole z Prahy přeložil do češtiny „Ius regale
montanorum“ neboli Právo královské . . .
Rok 1500 /510 let/
Byl otevřen železnorudný důl v Chrbině u Malých Přílep na Berounsku
Rok 1510 /500 let/
26. 5. Hynek Bořita z Martinic získal privilegium pro Smečno, jehož znakem
se stal rodový znak pánů z Martinic /dvě spojená stříbrná lekna v červeném
poli/. Povýšení dosavadní vsi na městečko bylo spojeno se změnou názvu
na „Muncifaj“
Rok 1520 /490 let/
6. 1. byl Jáchymov povýšen na svobodné horní město a byl mu udělen
městský znak
Rok 1520 /490 let/
Král Ludvík potvrdil Jáchymovský řád a dal svolení Šlikům k ražení mincí
Rok 1520 /490 let/
Kolem tohoto roku byla založena hornická obec Ratibořické Hory na
Táborsku
Rok 1530 /480 let/
Je doloženo dobývání zlata v Havírkách u Písku
Rok 1540 /470 let/
Bylo dobýváno černé uhlí na Radnicku
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Rok 1550 /460 let/
8. 6. vydal král Ferdinand I. privilegium pro dobývání uhlí v kraji Žateckém,
Litoměřickém a Slánském jáchymovskému hejtmanu Bohuslavu Felixi
Hasištejskému z Lobkovic
Rok 1560 /450 let/
Byly otevřeny nové stříbrné doly u Staré Vožice, severovýchodně od Tábora
Rok 1570 /440 let/
Zikmund Winter uvádí, že v tomto roce bylo zahájeno dobývání uhlí /pozn. K.
M. – asi pyritů/ na Buštěhradském panství pro výrobu skalice
Rok 1610 /400 let/
Přestalo se pracovat na všech stříbrorudných dolech na Příbramsku
Rok 1620 /390 let/
Bylo zastaveno dobývání zlatých rud v Novém Kníně
Rok 1620 /390 let/
Kolem tohoto roku bylo prý zahájeno dobývání uhlí na Slánsku
Rok 1620 / 390 let/
Po prohrané bitvě na Bílé hoře (8. 11. 1620) se zásadně změnilo postavení
českého národa
Rok 1640 /370 let/
19. 9. 1640 byl vydán císařský reskript Ferdinanda 3. o pozvednutí upadlého
dolování v Království Českém
Rok 1650 /360 let/
Zemřel René Descartes, francouzský filozof, matematik a učenec, který
zavedl do matematiky souřadnicový systém. Narodil se r. 1596
Rok 1670 /340 let/
Zemřel Jan Ámos Komenský, významný český myslitel, spisovatel a
zakladatel moderní pedagogiky. Narodil se v roce 1596
Rok 1720 /290 let/
Tento letopočet uvádějí někteří autoři jako začátek těžby uhlí u Otvovic
Rok 1770 /240 let/
Academia Mettalurgica byla s výjimkou dvou posledních ročníků přeložena
z Prahy do Baňské Štiavnice
Rok 1780 /230 let/
Byla uzákoněna dědičnost příjmení
Rok 1780 – 1790
V tomto desetiletí vládl samostatně rakouský císař Josef II. Za jeho panování
vznikla řada pokrokových reforem
Rok 1790 /220 let/
Za Josefa II. byly určeny nové důlní míry pro slojová ložiska, protože míry
používané pro rudná ložiska nevyhovovaly
Rok 1790 /220 let/
1. 11. 1790 zahájil činnost Horní úřad /substituce příbramského horního
soudu – SHS/ ve Smečně na Kladensku
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Rok 1800 /210 let/
V Anglii byl sestrojen první parní těžní stroj
Rok 1800 /210 let/
V Podlešíně na Slánsku bylo otevřeno několik uhelných štol
Rok 1800 /210 let/
Narodil se František Klein, jeden z bratrů Kleinů, spoluzakladatelů
Kladenského kamenouhelného těžařstva v roce 1848. Byla to vůdčí
osobnost rodiny Kleinů a byl po něm pojmenován jeden z kladenských dolů
Rok 1820 /190 let/
Byla hloubena jáma Ferdinand v Podlesí na Příbramsku
Rok 1830 /180 let/
Karel Ferdinand, baron z Ouetany, založil důl Caroli ve Slaném, téhož roku
zde byla zahájena těžba
Rok 1830 /180 let/
Byla hloubena jáma Nový Cech, Pepřského dolu na Jílovsku
Rok 1830 /180 let/
Narodil se rakouský císař a český i uherský král František Josef I.. Na trůně
byl od roku 1848 – 1916, tedy 68 let
Rok 1830 /180 let/
1. 10. 1830 zahájila pražsko – lánská koněspřežka jízdy do Lán
Rok 1840 /170 let/
Na základě předchozího průzkumu bylo zahájeno hloubení jámy Marie –
Antonie ve Cvrčovicích
Rok 1840 /170 let/
Bylo dokončeno hloubení jámy Ludvík, Václava Černého na hranici Vrapic a
Dubí u Kladna
Rok 1850 /160 let/
7. 3. 1850 se narodil Tomáš Garigue Masaryk, první prezident ČSR. Jeho
idea československého národa se neuskutečnila. Zemřel 14. září 1937
Rok 1850 /160 let/
Dne 1. 6. 1850 byl dokončen 1110 metrů dlouhý Negrelliho viadukt v Praze,
na johož výstavbě pracovaly firmy V. Lanny a bratří Kleinů, známé i
z Kladenska
Rok 1850 /160 let/
Bylo dokončeno hloubení jámy Naděje /Hoffnung/ v Dubí u Kladna
Rok 1850 /160 let/
Byla dohloubena jáma Marie – Anna, Císařských buštěhradských dolů u
Dříně /Na šestém/
Rok 1850 /160 let/
Byl založen první důl na antimon v Čechách u Milešova v Krásnohorském
revíru
Rok 1850 /160 let/
Zaniklo dolování stříbra v Ratibořických horách na Táborsku
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Rok 1850 /160 let/
Američan Edwin Drake začal v tomto roce průmyslově těžit ropu
Rok 1850 /160 let/
V českých zemích byla zřízena čtyři báňská hejtmanství, a to v Kutné Hoře,
Příbrami, Plzni a Chomutově
Rok 1850 /160 let/
Ministerstvo hornictví a orby udělilo Kladenskému kamenouhelnému
těžařstvu koncesi ke zřízení železáren na statku kladenském
Rok 1860 /150 let/
Byla založena hornická hudba Privilegované společnosti státní dráhy
Rok 1860 /150 let/
Byl založen důl Na Džbáně v Hředlích na Rakovnicku
Rok 1870 /140 let/
Městečko Kladno bylo 5. 6. 1870 povýšeno císařem Františkem Josefem I.
na město, městský znak zůstal nezměněn
Rok 1870 /140 let/
Ve Vrapicích byla vyražena štola Karolína, ražená od vrapické kolonie. Byla
to jediná štola v této oblasti ražená v druhé polovině 19. století
Rok 1870 /140 let/
Teprve od tohoto roku nese kamenný most přes Vltavu v Praze jméno
Karlovo
Rok 1870 /140 let/
Byla založena jáma Morávia ve stejnojmenné lokalitě u Rakovníka
Rok 1880 /130 let/
Na dole František Josef v Dubí u Kladna nastal 7. 5. 1880 výbuch
/pravděpodobně metanové směsi/, explozí bylo zraněno sedm dělníků,
z nichž tři popáleninám podlehli. Toto se neopakovalo celých 120 let
Rok 1880 /130let/
V závěru roku bylo zahájeno hloubení nové jámy asi 50 metrů východně od
jámy Mayrau ve Vinařicích, tato dostala jméno Robert
Rok 1890 /120 let/
Poprvé byl u nás dne 1. 5. 1890 slaven Svátek práce
Rok 1890 /120 let/
16. 6. 1890 byla dohloubena jáma Max v Libušíně do hloubky 520 metrů.
Těžba byla zahájena 5. srpna téhož roku. Jméno dostala po Maxmiliánu
Egonu z Fürstenberka, členu správní rady PŽS
Rok 1890 /120 let/
Od 13. 8. 1890 byl důl Max v Libušíně připojen vlečkou KND /Kladenskonučické dráhy/ v délce 4,4 km na její odbočku k dolu Amálie v Kladně
Rok 1890 /120 let/
Narodil se spisovatel Karel Čapek, který v roce 1935 vydal román První
parta, inspirovaný prostředím kladenských dolů. Zemřel o Vánocích 1938
Rok 1890 /120 let/
V tomto roce byla založena hornická hudba Mirošovsko – libušínského
těžařstva
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Rok 1900 /110 let/
Dne 15. 1. 1900 byla na Kladensku zahájena generální stávka horníků za
zkrácení pracovní doby na osm hodin, za zvýšení mezd a všeobecné
dělnické pojištění
Rok 1900 /110 let/
Dohloubena jáma Tragy, v areálu dolu František Josef v Dubí u Kladna.
Těžit se zde začalo v první den nového století – 1. 1. 1901
Rok 1900 /110 let/
Vyhořela jáma Lill v Příbrami, důl byl uzavřen a provoz již nebyl obnoven
Rok 1900 /110 let/
Dolový majetek České montánní společnosti a Pražské železářské
společnosti na Nučicku byl dán pod jednu správu
Rok 1900 /110 let/
První elektrická žárovka se v Kladně rozsvítila 21. 4. 1900
Rok 1900 /110 let/
Byla založena jáma Richard v Hředlech na Rakovnicku. Bylo to v centru dílčí
deprese kounovské sloje mezi Kounovem a Kroučovou
Rok 1900 /110 let/
Podle plánů architekta Ludvíka Láblera byla dokončena výstavba chrámu
Nanebevzetí Panny Marie na dnešním náměstí Starosty Pavla v Kladně,
jako novorománské trojlodní basiliky s hranolovou věží 56,6 m vysokou
Rok 1900 /110 let/
6. 6. 1900 byla výše jmenovaná basilika vysvěcena
Rok 1910 /100 let/
Od tohoto roku začal být důl Ronna v Hnidousích hlavním dolem Společnosti
státní dráhy, jejíž ředitelství sídlilo ve Vídni
Rok 1910 /100 let/
Podle počtu obyvatel bylo Kladno v tomto roce na 5. místě v Čechách; po
Praze 219 553; Plzni 78 870; Českých Budějovicích 42 491; Pardubicích
20 398; Kladno 19 718
Rok 1910 /100 let/
Byla zasypána jáma Bresson v Kladně
Rok 1910 /100 let/
Byl založen železnorudný důl č. VII ve Zdicích „Na Hroudě“, měl dvě úklonné
jámy
Rok 1920 /90 let/
V tomto roce byl obnoven historický název pro pražskou univerzitu,
Univerzita Karlova
Rok 1920 /90 let/
Byl elektrifikován důl Jiřina v Libovicích na Slánsku
Rok 1920 /90 let/
V tomto roce bylo dokončeno prohloubení jámy Beatta v Lánech, která poté
sloužila jako výdušná pro jámu Laura
Rok 1930 /80 let/
Na počátku tohoto roku bylo v Čechách, na Moravě a ve Slezku evidováno
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93 černouhelných dolů a 183 hnědouhelných a lignitových dolů
Rok 1930 /80 let/
Na dole Max v Libušíně byla vybudována betonová odprašovací věž
s rozdružovadlem a zásobníky
Rok 1930 /80 let/
Od tohoto roku byla těžba z dolu Wanieck převedena na důl Schoeller
Rok 1930 / 80 let/
Byla ukončena těžba na zlatodole Roudný na Vlašimsku, poblíž pověstmi
opředené hory Blaník
Rok 1930 /80 let/
Zemřel významný, dlouholetý kladenský starosta Dr. Jaroslav Hruška
Rok 1940 /70 let/
10. 1. 1940 došlo k definitivnímu převedení těžby z dolu Mayrau spojovacím
překopem na důl Max v Libušíně
Rok 1940 /70 let/
Parní těžní stroj Ringhoffer u jámy Mayrau ve Vinařicích byl přestavěn na
pohon stlačeným vzduchem
Rok 1940 /70 let/
Byl v obci Bdín na Rakovnicku založen důl Svornost
Rok 1940 /70 let/
V rámci otvírky zbytkových zásob uhlí ve východním vrapickém revíru bylo
poblíž železniční zastávky Buštěhrad /nyní Vrapice/, zahájeno hloubení jámy
Prago IV.
Rok 1940 /70 let/
Bylo obnoveno dolování na zlatodole Pepř ve Studeném u Jílového
Rok 1950 /60 let/
Byla zahájena výstavba znovuotevřeného dolu Turkaňk na Kaňku u Kutné
Hory
Rok 1950 /60 let/
Dne 9. 9. 1950 se na podnět tehdejšího prezidenta Klementa Gottwalda
uskutečnila v Lánech tz. „Lánská akce“. Byla to náborová akce k získání
hornických učňů, protože doly trpěly nedostatkem pracovníků
Rok 1950 /60 let/
Západně od provozu Antonín IV ve Vrapicích byla založena štola 1. máje o
délce 92 metrů
Rok 1950 /60 let/
Na dole Schoeller v Libušíně /tehdy již Nejedlý/ bylo dne 1. 10. 1950
založeno velitelství 57. pomocného technického praporu /PTP/ pro
Kladenský revír
Rok 1950 /60 let/
Proražením Tuchlovického překopu bylo dosaženo větrní spojení dolu
Generál Svoboda /původně Wanieck/ s dolem Nosek /původně Jaroslav/
v Tuchlovicích
Rok 1960 /50 let/
Byly uzavřeny doly Eva I. a Eva II. v Mutějovicích na Rakovnicku
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Rok 1960 /50 let/
Byla zahájena těžba českých granátů v Podsedicích u Lovosic
Rok 1960 /50 let/
Vznikl nový okres Kladno, spojením původního okresu Kladno s okresem
Slaný. Před tímto spojením naprostá většina „kladenských“ velkodolů byla
na území okresu Slaný
Rok 1960 /50 let/
Dne 23. 9. 1960 došlo na dole Nosek v Tuchlovicích k největšímu důlnímu
neštěstí v dějinách Kladenského revíru. Zplodinami od požáru bylo
zaskočeno 72 havířů, z nichž 20 zemřelo na otravu oxidem uhelnatým
Rok 1960 /50 let/
Závod Gottwald 3 /Ronna/ ve Švermově – Hnidousích byl od 1. 10. 1960
připojen k dolu Zápotocký v Dubí
Rok 1970 /40 let/
V listopadu 1970 byl u bývalé elektrárny Theodor ve Pcherách, jako poslední
ze třech, odstřelen 85 metrů vysoký komín
Rok 1970 /40 let/
Do předraženého překopu od dolu Max v Libušíně /Gottwald I./ na kótě –200
metrů byla dohloubena jáma N 3 /Nejedlý 3/, čímž bylo dosaženo
průběžného větrání
Rok 1980 /30 let/
Bylo provedeno předhloubení klecové jámy dolu Slaný
Rok 1980 /30 let/
Byla zřízena Hlavní báňská záchranná stanice ve Vinařicích pro
Kamenouhelné doly Kladno
Rok 1980 /30 let/
14. 7. 1980 byla ukončena těžba na 3. patře dolu Max v Libušíně, čímž
skončila devadesátiletá éra rubání na tomto dole
Rok 1990 /20 let/
Dne 1. 4. 1990 byl důl Klement Gottwald v Libušíně přejmenován na Důl
Kladno, státní podnik
Rok 1990 /20 let/
11. 6. 1990 bylo vydáno usnesení vlády ČSFR č. 397, kterým se schvalovala
likvidace dolu Zápotocký v Kladně Dubí
Rok 1990 /20 let/
Byla zrušena VHJ Kladno a vznikly samostatné státní podniky Důl Kladno
v Libušíně a Důl Tuchlovice v Tuchlovicích
Rok 2000 /10 let/
Tyto dva zbývající uhelné podniky na Kladensku vstoupily do své závěrečné
fáze, která byla uzavřena v roce 2002 a dolování na Kladensku se stalo
historií

zpracoval Karel Melichar
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Trochu jiný způsob získávání nerostných surovin
Zaznamenáváme prudký ekonomický rozvoj asijských zemí především
Číny a Indie. Toto přináší v posledních letech doslova "hlad" po surovinách
všeho druhu. Světové ceny především kovů neustále stoupají. Odborníci
vědí již dávno, že ve světových oceánech je ukryto velké nerostné bohatství.
Začátky jeho průmyslového získávání se objevily již koncem 70. let minulého
století, bylo to ovšem velmi nákladné a po objevu nových ložisek na
pevninách bylo od tohoto upuštěno. Nyní se o tom začíná znovu uvažovat.
Nejedná se o suroviny těžené pod mořem, jako je tomu v případě ropy
nebo zemního plynu, ale o suroviny těžené z mořského dna. Jedná se o tzv.
polymetalické konkrace, velikosti pěstí a vypadající jako neforemné
brambory. V hloubkách oceánů pomalu narůstaly po miliony let. Na
krystalizační jádra se ukládaly velice malé vrstvičky kovů jako pozůstatek těl
korýšů a skořápek měkkýšů, když se ostatní organické složky postupné
rozložily. Bylo to něco podobného jako perly v tělech perlorodky. Odhaduje
se, že to bylo rychlostí asi tři milimetry za milion let. Tyto konkrece mají
vysokou koncentraci manganu, železa, niklu, mědi a kobaltu. Manganové
konkrece se vyskytují především v hlubokých oblastech Tichého oceánu, v
menší míře v Mexickém zálivu, u pobřeží Argentiny, Jižní Afriky a v jižní části
Indického oceánu. Odhaduje se, že světové zásoby manganových
/polymetalických/ konkrecí by pokryla potřebu na desítky let dopředu. V Indii
a Jižní Koreji již probíhají zkoušky prototypů sběracích mechanismů. Ovšem
od výzkumů k průmyslové těžbě bude ještě dlouhá cesta.
Dalším slibným cílem podmořských vyhledávačů jsou ložiska pevných
sulfidů /sloučenin síry a kovů/ a rudonosné bahno. Najdou se především
tam, kde se rozestupovaly pevninské desky a na mořském dně vznikaly
trhliny a prolákliny. Mořská voda pronikala hluboko do zemské kůry, ohřívala
se v magmatických komorách a při cestě zpět s sebou strhávala minerální
látky. Podmořská rudná pohoří obsahují značná množství mědi, stříbra,
zlata, iridia, germánia a dalších kovů. Na dně světových moří bylo zatím
objeveno na dvě stě ložisek sulfidů o rozloze několika set metrů.
Slibným zdrojem kovů jsou také polymetalické kaly. Jejich z složení
bývá podobné jako u sulfidů. Kašovité jíly a obsahem kovů mají tu výhodu,
že je lze čerpat potrubím podobně jako ropu. Využívání mořského dna
koordinuje od poloviny devadesátých let zvláštní úřad Spojených národů
/ISA/ se sídlem v jamajském Kingstonu.
Kromě kovových rud je velmi slibnou surovinou ze dna moře hydrát
metanu. Je uložen v hloubkách mezi 500 až 1000 m nedaleko většiny
pevninských břehů. Odhaduje se, že jeho energetická hodnota převyšuje
současné světové zásoby zemního plynu, ropy a uhlí dohromady. Tato bílá
pevná látka připomínající led vznikla pod mořskou hladinou za vysokých
tlaků spojením molekul vody a metanu. Při zahřátí se z ní uvolňuje metan.
To je ovšem nebezpečné, protože při ohřátí světových moří by mohli metan

13

unikat v ohromných masách a oteplování atmosféry by bylo mnohem
rychlejší. Jsou takové spekulace, že se v dějinách naší planety něco
takového mohlo již stát.
Karel Melichar
Literatura: Moře - zdroj surovin Časopis 100 + 1 č.19/2009
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Lánsko-rynholecké ložisko
Tvoří samostatnou pánvičku /lokalitu/ na území obcí Lány a Rynholec,
navazující na rozsáhlou Kladenskou pánev. Obdobně jako u Kladenské
vyskytovaly se zde dvě sloje "radnického slojového pásma", a to svrchní
a spodní radnická sloj. Svrchní radnická sloj je značně popelnatá,
v okrajových částech o mocnosti 2 - 3m, uprostřed oblasti až o mocnosti
11 m. Na východě byla sloj částečně nahrazena tzv. "zbahněním sloje"
/syngenetický uhelný jílovec/ v šířce až 500 m, ve kterém byla zjištěna
radioaktivita. Na západě a SZ sloj náhle v úzkém pruhu vyhlubne a má až
90 % popela a mění se v lupek. Sloj při tom na mocnosti neubývá i opuky
jsou normálně vyvinuté. Pod 2 -5 m mocným meziložím byla spodní radnická
sloj kolísané mocnosti a horší kvality.
O prvních pokusech o dolování na výchozech v Lánské oboře jsou
zprávy již z roku 1757, kdy fürstenberská pozemková vrchnost hledala uhlí
v této oblasti. Pamětní spis zvoleněveského úředníka Jana Lep. Hosera
/SÚA Praha/, z r. 1789 dokazuje, že první pokusy vrchnosti o kutání na uhlí
byly již v r. 1765 u Lán a Mutějovic, při kterých byl dotyčný přítomen.
Objev povrchového naleziště rašeliny na loukách u Rynholce se
datuje již rokem 1786. Těžba rašeliny jako hořlavého paliva trvala asi 50 let.
Později se těžila jako přísada do hnojiv a k tomuto účelu se těží dodnes.
Fürstenberské šachtice nesly v r. 1819 jména Šebestián I. a II.
a Vojtěch, byly v Lánské oboře západně od Lán. Severně od dolu Vojtěch
byl důl Antonín asi 43 m hluboký. Byly zde též další jámy - Josef František,
Karel, Bedřich a jáma Anna. Technické údaje o těchto jamách zcela chybí.
Důl Vojtěch byl od roku 1860 ve vlastnictví Hředelské kamenouhelné
společnosti, tato do roku 1863 vyhloubila poblíž Lán, u silnice
Lány - Vašírovská lísa, jámu B e a t t i i 84 m hlubokou. Jméno dostala
podle majitele Hředelské společnosti Dr. Alexovi Beattiovi z Londýna.
Jáma byla obdélníkového profilu s mocností sloje asi 2 sáhy /3,8 m/.
Těžilo se z hloubky 0 - 100 m.
V roce 1875 převzalo majetek Hředelského kamenouhelného těžařstvo, Angločeské těžařstvo a bezprostředně začalo hloubit na jihovýchodě
Rynholce jámu L a u r u. Pojmenována byla podle manželky rady Másla,
který byl přednostou poměrně nedávno /1871/ vzniklého Revírního
báňského úřadu ve Slaném. Hloubení bylo pro potíže s vodou a nedostatek
financí zastaveno již v roce 1876 v hloubce 76 m /72m/.
V dubnu 1903 prodali akcionáři Anglicko-českého kamenouhelného
těžařstva svůj důlní majetek na Rynholecku belgicko-české společnosti
z Bruselu. Bylo obnoveno hloubení jámy Laura, které bylo ukončeno v roce
1906, kdy bylo započato s těžbou. Náraží bylo v hloubce 158 m, při celkové
hloubce 166 m. S dolem Beattia bylo provedeno větrní spojení.
Jáma Anna v Rynholci byla hloubena v letech 1906-1911 v kruhovém
profilu o průměru 4,25 m do hloubky 277,5 m, když náraží bylo v hloubce
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272,0 m. Bylo to v místě pozitivního hlubinného vrtu již z roku 1872. Jméno
dostala jáma podle manželky tehdejšího ředitele belgicko-české společnosti
Alberta Petaina. Dokončení hloubení bylo slavnostně oslaveno 26. července
1911, na svátek Sv. Anny. 2. prosince 1912 bylo uskutečněno spojení
s dolem Laura v podzemí. Již v roce 1911 byla k dolu Anna postavena 1820
m dlouhá železniční vlečka ze stanice Lány, nyní Stochov.
1. března 1913 byl dolový majetek prodán skupině pražských židovských obchodníků. Důl Beattia byl v roce 1913 zatopen a v roce 1920
znovu otevřen jako větrní jáma dolu Laura.
Po roce 1918 byla vedle dolu Anna postavena elektrárna na zužitkování méněhodnotných paliv a tato byla následně několikrát rozšiřována.
Rekonstruovaná elektrárna byla naposled kolaudována 27. listopadu 1928.
V letech 1920 -1925 byla zde provozována továrna na strojená hnojiva, která
využívala zásob rašeliny, která se těžila v blízkém okolí.
Již v roce 1924 bylo těžařstvo přeměněno na akciovou společnost
s ředitelstvím v Novém Strašecí. Pro nejzápadnější část dolového pole Anna
v Rynholci byla v letech 1933-34 otevřena výdušná Pecinovská štola,
později se zde hlubinně dobýval i lipek. Jako větrní jáma sloužila pro jámu
Anna i jáma Laura v Rynholci.
Asi 50 m nad uhelnou slojí se vyskytovala sloj žáruvzdorného jílovce
/lupku/, která pokračovala i mimo oblast uhelné sloje. Lupek byl objeven roku
1923 a těžil se od roku 1927. Povrchová těžba lomem začala v roce 1942.
Od roku 1944 se začal vypalovat v komorových a šachtových pecích, od
roku 1958 zahájila činnost první rotační pec.
V červnu 1938 koupila dolový majetek Poldina huť. Ta v roce 1940
vytváří Lánsko-rakovnickou kamenouhelnou společnost se sídlem v Lánech.
Do této se zapojuje v roce 1941 i nově koupený Důl Prago v Dubí u Kladna.
Jáma Beattia byla naposledy otevřena v letech 1943-1948, kdy zde bylo
vytěženo 640 000 t uhlí.
Po znárodnění dolů v roce 1945 byly doly Anna a Laura 14. 4. 1946
přejmenovány podle tehdejšího ministra průmyslu na důl Bohumil Laušmann
I. A na důl Bohumil Laušmann II. Ale již v r. 1950 se vrátily k původním
jménům. Od 9. prosince 1951 nesly název Důl Československé armády I.
a II. Roku 1958 splynul závod ČSA s n. p. Rako v Lubné, vznikl n. p. ČLUZ
/České lupkové a uhelné závody/ se sídlem v Novém Strašecí. Těžba uhlí v
Rynholci byla ukončena 1. října 1965 a současně skončila i elektrárna. Doly
Anna a Laura vytěžily za dobu své existence celkem 11 320 000 tun uhlí.
V květnu 1966 byla sestřelena těžní budova, pozažena těžní věž,
zavezena jáma a zhotoven betonový poklop. Dnem 30. června 1966 přestal
závod ČSA existovat.
Na rozhraní katastrů obcí Žilina, Lhota a Lány, jihovýchodně od Lán,
mimo oblast radnických slojí byl činný v letech 1654-76 fürstenberský důl
Max Egon, který měl dvě jámy okolo 45m hluboké. Byly vzdáleny asi 235 m
od sebe. Těžily sloj o mocnosti 1,1 - 1,3 m, jednalo se s velkou
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pravděpodobností o spodní lubenskou sloj, později na dole Nosek
v Tuchlovicích nazývanou "okrajová".
Těsně při silnici z Lán do Ploskova byla v polovině 19. století
provozována fürstenberskou vrchností šachtice Maxmilián, asi 16 m /8,5
sáhu/ hluboká, kde se dobývala sloj asi 1 m mocná. Uhlí bylo těženo pro
potřebu sousední parní pily.
Při západním okraji žilinského katastru v opuštěných dolových mírách
fürstenberské vrchnosti byla jáma Mirošovského těžařstva opuštěná v roce
1889, kdy se toto těžařstvo změnilo na Mirošovsko-libušínské těžařstvo
a soustředilo svou činnost k Libušínu.
Posledně jmenované doly byly v oblasti, o které bychom se mohli přít,
jestli je to nejzápadnější část Kladenské pánve nebo součást Rynholeckolánské pánvičky, případně samostatný "ostrov" spodní lubenské sloje.

Karel Melichar

Literatura: Dobývání uhlí na Kladensku - Kartis Ostrava 2006
kolektiv autorů
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Důl Jan v Otvovicích

Pohlednice Dolu Ferlix z roku 1901, zapůjčeno od soukromého sběratele

V minulých číslech našeho Zpravodaje jsme se věnovali popisům
jednotlivých dolů společnosti STEG. V tomto čísle se zmíníme o posledním
dole, který tato společnost vlastnila, a to o Dole Jan v Otvovicích, který byl
označován číslem X. Komplex Dolu Jan v Otvovicích vznikl spojením
původní štoly Jan a štoly Felix.
Na rozdíl od ostatních dolů společnosti ale tento důl společnost
STEG nehloubila, nýbrž jej zakoupila. Původní těžní štola Felix je
připomínána již k roku 1808. Dále je uváděna v letech 1845, 1850 a 1857,
kdy je zde připomínán těžař Petr Matouš. Později přechází vlastnictví na
Josefa Černého a Josefa Viktorína. Roční těžba ze štoly Felix byla v roce
1900 vykázána ve výši 8 893 tun. Do roku 1908 byl tento důl znám pod
jménem Felix a patřil průmyslníku a vinaři panu Josefu Viktorínovi z Mělníka.
V povědomost vešel tento důl ve známost zejména důlním neštěstím, ke
kterému došlo 26. 9. 1907. Při průvalu důlních vod z vyrubaných prostorů
zde zahynulo šest horníků.
Krátce po důlním neštěstí se obrátil průmyslník Viktorín na
ředitelství společnosti STEG s dotazem, zda-li by nebylo ochotno převzít do
svého majetku důl Felix s příslušnými dolovými mírami včetně povrchových
budov a strojního zařízení. Vrchní horní správa uhelného podniku STEG
celou záležitost vlivně podporovala, sledujíc přitom scelení dolových výměr
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dolu Felix s dolovými mírami STEG, které spolu hraničily. Koupě se po
krátkém dohadování uskutečnila v roce 1908 a společnost STEG zaplatila za
převzatý majetek obnos 250 000 rakouských korun.
Důl Jan byl otevřen úpadní těžní štolou, která byla dvojkolejná.
Štola byla přibližně 220 m dlouhá a pojížděly v ní dřevěné vozíky. Lanovku
poháněl ležatý parní stroj, který byl umístěn v těžní budově. Na východní
straně těžní budovy se nalézala jednoduchá suchá třídička pro třídění
kusového a středního uhlí.
V roce 1922 bylo přikročeno k rekonstrukci tohoto dolu, dřevěné
vozy byly nahrazeny vozy, které byly používané i na jiných dolech
společnosti STEG o obsahu 700 kg uhlí. Parní stroj byl nahrazen za silný
elektrický vrátek. Výše roční těžby dosahovala v průměru kolem 17 tisíc tun.
Těžební činnost Dolu Jan však netrvala dlouho a vzhledem
k nedostatku odbytu uhlí byl roku 1927 provoz zastaven a důl zatopen.
Vzhledem k silné potřebě uhlí po ukončení 2. světové války byla
těžba na Dole Jan opět obnovena v roce 1952, důl byl opět nově
zrekonstruován a začleněn nejprve pod n.p. Gottwald, později pod n.p.
Zápotocký. Po vydobytí základní sloje je původní štola Felix v roce 1959
uzavřena a těžba byla prováděna sousední hlavní štolou Jan. V důsledku
špatné kvality uhlí a neefektivnosti těžby i zde byl provoz definitivně
zastaven v roce 1965. Podle údajů hlavního měřiče a geologa n.p.
Zápotocký bylo v době uzavření dolu odepsáno cca 110 000 tun uhlí.

ing. Vlastimil Neliba

Literatura:
Alois Povolný, Hornické dějiny o dolování uhlí Společnosti státní dráhy na Kladensku
1885 - 1936
kolektiv autorů: Dobývání uhlí na Kladensku
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Důlní neštěstí v Otvovicích
Záznamy o soustavném dolování uhlí v Otvovickém údolí sahají až
do roku 1716, kdy 18. 12. zmiňovaného roku požádali o kutební povolení
pražští měšťané Vilém z Glouslova a Bernard Bulla. Tedy zhruba o více jak
půlstoletí dříve, než je doložen nález uhlí ve Vrapicích, zde již probíhala
těžba na výchozech uhelné sloje především štolováním. (Pro usnadnění
dopravy se tehdy razily chodby s mírným stoupáním od ústí.) Kusové uhlí
kupovaly některé domácnosti a drobnější odebíraly okolní cihelny. Odbyt
však byl velmi malý. Stejně jako později na Kladensku, tak i zde se zprvu
lidé uhlí báli a k topení využívali především dřevo. O tom svědčí například
doklad z roku 1769, kdy se tehdejší stát rozhodl rozdělit mezi chudé 400
vídeňských centů uhlí zdarma, rozebralo se však pouhých 86 centů.
Rozkvět dolování v této oblasti začal až po roce 1756, kdy
zvoleněveská vrchnost hledala uhlí zejména v severní části otvovického
revíru. Později bylo založeno velké množství důlních děl a otvovické doly,
které těžily hlavní i základní kladenskou uhelnou sloj, se v té době staly
největšími uhelnými doly ve středních Čechách. Celá levá strana údolí od
Zákolan až k Minicím byla, zejména po roce 1800, štolami doslova
prošpikována. Mezi nejznámější a nejvydatnější důlní díla z té doby patří
štola František de Paula (1800? – 1951), štola Felix (1808 – 1959) a Důl Jan
(1889 – 1965).
Hlubiny země však nevydávaly svoje bohatství lacino. Naopak
často si vybíraly i velmi krutou daň . . .

Nákres situace při havárii, F.J. Rež, SOA Kladno
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Průval vody na Dole Felix
První zmínka o štole Felix pochází z roku 1808. Od roku1906
vlastnili důl František Fencl a František Foldýn z Prahy. Jednalo se o úpadní
chodbu raženou severním směrem v délce 230 metrů. Vyřizovací práce se
prováděly převážně západně, směrem k Zákolanům štolami „Záduška“
a „Větrná“ (bohužel obě štoly byly upraveny k útěku z dolu a k větrání až po
katastrofě) a částečně i východně od těžné chodby. 26. září 1907 v 9 hodin
dopoledne se v západní části revíru, v dolových mírách Tomáš a Václav,
provalily do dolu vody ze stařin bývalého zatopeného Dolu Anna a při
neštěstí zahynulo 6 horníků.
Václav Hora – havíř na Felixu popsal situaci v tehdejším tisku takto:
„Na ranní směně osudného dne fáralo na Felixu 17 horníků. 15 šlo
na západ a 2 na východ. Po varování dozorce Tintěry, že přichází voda jsme
oba zaběhli do chodby, která již byla z větší části zaplněna vodou, která
stále stoupala. Přiblížili jsme se k vodní chodbě, kterou jsme běželi nahoru
asi 40 metrů do větrní chodby, která vedla na západ. Abychom pomohli
zachránit druhé kamarády. Když jsme přiběhli asi do půli větrní chodby měli
jsme již dojem, že se vodou naplní rychle východ (tam co jsme předtím
pracovali) a že bude rychle stoupat na západ k větrní chodbě a pak že se
obrátí proti nám, tak jsme se vrátili ale voda nás již potkala u těžní chodby
a ona tak rychle plnila větrní chodbu, že jsme přišli na kraj již jsme šli
160 cm ve vodě, na kraji stál účetní Vayner, který nám pomáhal z vody ven.
Za námi šli ještě další čtyři horníci a poslední šel dozorce Tintěra, kterému
byl ve vodě vidět už jen obličej. Jak ho účetní vytáhl chodba se pak rychle
uzavřela.
Ostatní horníci, kteří zůstali v podzemí a šli za námi, ale potkali
vodu, která jim nedovolila jíti kupředu – tak se vrátili zpátky na západ a tam
je voda potkala opět. Nezbývalo nic jiného, než místo uprostřed větrní
chodby, kde bylo vypravené dílo, kde se všichni ukryli, voda přišla až k nim,
ale dál se nedostala. Voda však uzavřela přístup vzduchu a oni museli
umírat.“
Ihned po nehodě byl informován Horní úřad ve Slaném, aby se
horní rada chopil záchranných prací. V odpoledních hodinách se na místo
katastrofy dostavila havarijní komise, která rozhodla, že nejrychlejší způsob
jak se dostat k uvězněným horníkům je odčerpávat vodu. Záchranné práce
řídil vrchní báňský komisař pan Josef Čížek ze Slaného, za účasti báňského
rady pana Bendy z Prahy a c.k. okresního hejtmana J. Schallera ze Slaného.
Technické práce řídil vrchní báňský inženýr pan Němeček, závodní na Dole
Max v Libušíně, a báňský inženýr Hummel z Kladna.
Čerpání vody na Felixu zajišťovaly pouze dvě parní pumpy
(pulzometry), které si podávaly vodu mezi sebou. Spodní pumpa však byla
zatopena, horní svým výkonem zdaleka nestačila přítoku a hladina vody tak
stále mírně stoupala.
Na důl byly ještě v noci na 27. září přivezeny další parní pumpy
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Důl Felix, rok 2009, foto: J. Grubner

a lokomobily pro výrobu páry. První se podařilo zprovoznit již ve tři hodiny
ráno, druhou během dne. Tři pulzometry tak čerpaly vodu ze zatopené štoly
(čtvrtý ponechán jako záložní), avšak pokles hladiny byl minimální.
S žádostí o pomoc telegraficky oslovila havarijní komise i ostatní
uhelné revíry, ale výsledek byl žalostný. Pouze na Dole Caroli ve Slaném se
nacházela pumpa systému „Schwade“ o výkonu 2 000 litrů za minutu.
Jednání s vedením dolu o jejím zapůjčení se však velice komplikovala
a prodlužovala. Svoji pomoc mezitím nabídla slánská firma Brettfeld
a Daněk. 29. 9. ráno bylo položeno nové potrubí a uvedeno do provozu
další, z „Daňkovky“, dovezené čerpadlo „Tangy“. Teprve 1. října se podařilo
úspěšně ukončit složitá jednání s vedením Dolu Caroli a na Felix dopravit
a zprovoznit čerpadlo „Schwade“. Po uvedení do provozu začala hladina
vody klesat a tak mohl být 2. října ve 23 hodin proveden první, bohužel
neúspěšný, pokus o záchranu horníků.
Čerpání vody pokračovalo až do druhého dne, kdy v odpoledních
hodinách 3. 10. 1907 v 16 hodin (až sedmý den po katastrofě), se
záchranářům z Dolu Thienfeld vedeným ing. Jiřím Hummelem a několika
místním havířům podařilo dostat k uvězněným horníkům. V těžní chodbě byl
přítomen i okresní lékař, který provedl první prohlídku.
Jeden z nešťastníků, Josef Kolařík, ještě jevil známky života, ale
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bohužel se ho nepodařilo přivést k vědomí a zemřel. Ostatní byli vyneseni již
mrtví. Příčina úmrtí – nedostatek kyslíku.
Kromě Josefa Kolaříka z Trněného Újezda zemřeli ještě na Felixu
horníci:
Salaba Karel z Kolče
Mencl Jan z Otvovic
Machalický František z Otvovic
Müller Karel z Kolče
Vojtěch Bohumil z Otvovic
Uloženi ve společném hrobě na budečském hřbitově v Zákolanech.
Podle Josefa Kostky, tehdejšího hrobníka na Budči, se jednalo
o 3 dvouhroby ve tvaru trojúhelníku, které se nacházely přímo za křížem
u márnice. Dnes však již hroby neexistují.
„Důvod je snadný (popisuje tehdy Kostka). Po deseti letech nikdo
hroby nevyplatil a tak se vykopaly. Avšak kosti havířů jsem pietně do
vykopaných hrobů dal, takže jsou kamarádi z Felixu stále pohromadě na
svých místech tak, jak v roce 1907 a já je stejně opatruji jako dříve“.

Jaroslav Grubner
Literatura:
Rež. F. J.: Průval vody na Dole Felix v Otvovicích, SOA Kladno
Suldovský. J.: Stručná zpráva o průvalu vod na Dole Felix ve Votvovicích
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Tradice budování důlních děl v Čechách
- článek druhý
„Roku 1890 dostalo se mi čestného vyzvání, pro dílo Jeho
cís. Výsosti korunním princem
Rudolfem založené - Rakousko slovem i obrazem - sepsati článek o Hornictví a hutnictví v Čechách“.
Takto píše Josef Hrabák c.k.dvorní rada,emer. profesor c.k. horní
akademie v Příbrami v proslovu své knihy - Hornictví a hutnictví
v království Českém, vydanou v Praze roku 1902. Kniha je seřazena do
kapitol : Zlato, Stříbro, Cín, Měď, Jiné kovy(mimo železo),Ostatní předměty
hornické a hutnické výroby (mimo uhlí), Přehled hor.a hut. výroby a přídavek
O vývoji horního práva
Ukázka je z upravené (zkrácené) kapitoly A Zlato - III Jílové, které je mi
nejbližší.
„Jílové, královské horní město, asi 20 km od Prahy leží v poříčí
Sázavy. Zdrojem Jílovského zlata jsou nejstarší azoické břidlice s porfyry se
střídající a východně na prahorní žule spočívající, jest tu právě přechod mezi
okrajem České pánve silurské s jejím podkladem břidličným na jedné straně,
a mezi prahorami na druhé východní straně. U styku břidlic se žulou
objevuje se zejména u břidlic též hornina amfibolová. V břidlicích již tak
různě rozrušených se nadto žíly kamenné, žulovitými porfyrovými
i dioritovými hmotami vyplněné a přibližně od východu na západ
směřující.Vedle toho však jsou dotčené břidlice prostoupeny žilami převahou
křemitými, které mají směr asi od severu na jih. V žilách těchto se vedle
látek železitých a kyzovitých ryzí zlato (hlavně ku křemenu a kyzu poutáno)
v plátkách i zrnkách částečně až posud objevuje, druhdy však v částkách
velice značných se objevovalo………dobýváno v sejpech, tj. vypíráním na
tzv. rýžích, tedy rýžováním, neboli jílováním (Jílové – Eule)….. Záhy počalo
dobývání zlata též pod zemí, tedy dobývání hornické ve smyslu užším,
Hájek z Libočan klade povstání dolů Jílovských do roku 734 a rozepisuje se
zevrubně o velikém bohatství zlata, …….
Také o tom, kdy se začalo v Jílovém zlato pod zemí dobývati není
určitých zpráv, jisto jest však, že za doby krále Václava I (1230 – 1253) doly
Jílovské i s jakýmisi úpravami (prádelnami) již v činnosti byly. Avšak ani
z této, ani z doby Přemysla Otokara II. a Václava II. ( až do roku 1305) není
známé, kolik doly tyto vynášely a jak zařízeny byly.
Za krále Jana Lucemburského (1310 – 1346) razily se první zlaté
mince k čemuž zajisté Jílové a Kašperské Hory nejvíce přispívaly. Avšak za
téhož krále Jana byly s Kašperohorskými i jinými doly také doly Jílovské
Petrovi z Rožmberků dány v zástavné užívání, k zapravení přečetných, ale
dle velikosti ne zjištěných jeho dluhů.
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Již za následujícího krále, Karla IV., otce vlasti, povznešeny jsou
doly Jílové k převelikému výkvětu. Kdyby z toho , co se z doby té o Jílovém
vypravuje, i jen menší část pravdou bylo, musilo býti tehdejší bohatství dolů
Jílovských nesmírné…….
Karel IV. prý povýšil Jílové na král. horní město a zřídil tam zvláštní
mincovnu (o čemž se však Kašpar Sternberg nezmiňuje).
Co se následující vlády Václava IV. v proslavených dolech
Jílovských přihodilo, o tom není téměř žádných zpráv, a to z té příčiny, že
nastalé husitské nepokoje způsobily výtržnosti také v samých dolech a že
posléze Žižka z Trocnova roku 1422 města Jílového dobyl, je vypálil a zničil,
i doly samé poplenil (aby jeho nepřítel císař Zikmund z nich kořistiti nemohl),
při tom shořely také veškeré hornické i historické listiny, nenahraditelné…….
Po této záhubě nemohly se doly Jílovské ku své dřívější slávě více
zmoci…….“
Závěrem chci říci, že v dolech Jílovských se zlato dobývalo dále
a o to se pokoušeli : Jiří z Poděbrad, Vladislav II., Ferdinand I., - po vpádu
Turků za Ferdinanda byly doly po zotavení znovu v úpadku a město Jílové
znovu vypáleno. Znovu pak Rudolf II. se snažil doly podpořit.
A tak se historie opakovala s podporou těžby a byly ustanoveny
komise, které zkoumaly výtěžnost a možnosti Jílovských dolů, naposledy
před vydáním této knihy – Josef Wang roku 1884 popisuje poměry v těchto
dolech a v roce 1885 vydává stručný, ale velmi dokonalý popis – „ Důvody
pro pokračování v těžbě ZLATÝCH DOLŮ BOHULIBY – JÍLOVSKÝCH
v Čechách“.
Naposledy pak vyjel poslední vůz z těchto dolů v roce 1968, kdy
byly definitivně uzavřeny, ale neznamená to, že při neustálém zvyšování
ceny zlata nemůže být i jinak.
Jiří Krajíček
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PROMINECON GROUP
Společnost PROMINECON GROUP a.s. působí od prosince roku
2009 pod novým názvem. Tento krok souvisel se změnou celkového
vnitřního uspořádání skupiny NAVATYP GROUP, jejímž partnerem se stala
španělská společnost Prominecon, která se specializuje na podzemní stavby
a disponuje zkušenými odborníky v oblasti technologie plnoprofilových
razících strojů. Právě její jméno se stalo součástí nového názvu skupiny.
V rámci nově přijaté strategie se skupina hodlá soustředit na tři klíčové
oblasti podnikání: stavební výrobu, developerskou činnost a na služby
v oblasti facility managementu. Při všech svých podnikatelských aktivitách
chce být společnost důvěryhodným, spolehlivým a respektovaným
partnerem.
Ve stavební výrobě se PROMINECON GROUP řadí mezi středně
velké společnosti v České republice, a to nejen objemem prací, ale zejména
úrovní řízení a s tím souvisejícím zvyšováním technické úrovně a kvality
prací a služeb. V oblasti stavební výroby společnost realizuje generální i dílčí
dodávky prací, zejména v oblasti občanských a bytových staveb,
podzemních inženýrských staveb, dopravních a vodohospodářských staveb.
Společnost se rovněž zaměřuje na významné a technicky
specifické zakázky v oblasti podzemních a tunelových staveb. Za tímto
účelem byla ke koci roku 2008 založena stavební divize 5 specializovaná na
činnost prováděnou hornickým způsobem. Divize, vedená ředitelem Ing.
Tomášem Zdražilou, disponuje kolektivem zkušených a odborně způsobilých
pracovníků pro realizací staveb v tomto segmentu stavební výroby. I. čtvrtletí
tohoto roku je pro pracovníky divize 5 významné tím, že předává a podílí se
na kolaudaci „své“ první stavby Kabelový tunel Zličín - Jih a zahajuje
hloubení výtahové šachty v rámci rekonstrukce stanice metra Národní.
Dovolte, abychom Vám výstavbu Kabelového tunelu Zličín - Jih
krátce představili.

Kabelový tunel Zličín - Jih, Praha 13, výstavba
kabelového tunelu
Na konci roku 2009 byly dokončeny všechny stavební
a technologické části na stavbě Kabelového tunelu Zličín-Jih, který řeší
vyvedení výkonu druhé sekce 22kV transformovny Zličín z areálu
transformovny jižním směrem za rychlostní komunikaci R5 Rozvadovské
spojky. Na začátku roku 2010 bude tunel zkolaudován a spuštěn do
provozu. Kabelový tunel začíná v areálu transformovny šachtou Š11,
podchází drážní těleso dopravního podniku metra, těleso rychlostní
komunikace R5 a končí v šachtě Š12. Na tuto šachtu budou navazovat
plánované kopané kabelové trasy, které zajistí kapacitní energetické
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napojení ve směru Třebonice, Chaby a obchodní zóny Zličín, která se
neustále rozvíjí. Článek nás uvede do problematiky projekčního návrhu
a hlavně nás seznámí s vlastním prováděním výstavby kabelového tunelu.
Základní údaje stavby
Název stavby:
Investor:
Zhotovitel:
divize 5
Projektant:
Místo stavby:
Zahájení stavby:

Kabelový tunel Zličín -Jih
PRE distribuce, a.s.
PROMINECON GROUP a.s., Stavební
KO-KA, s.r.o.
MČ Praha 13 - Zličín
04/09, dokončení stavby 1/2010

Parametry kabelového kolektoru
- celkové délka stavby (šachta Š11, tunel,šachta Š12)
- délka tunelu 146,65 m
- příčný profil kabelového tunelu:
Hrubý průměr tunelu/plocha
ø 3,05 m / 7,55 m2
Světlý průměr tunelu/plocha
ø 2,63 m / 5,43 m2
- hloubka uložení tunelu:
9,75 m – 12,25
-podélný sklon 0,75%

157,95 m

šachta Š11: celková hloubka šachty (od HTÚ) 11,77 m
hrubý rozměr šachty / světlý rozměr šachty 6,6 x 5,65 m / 5,4 x 4,45 m
Součástí Š11 je strojovna VZT rozměrů 6,8 x 2,6 m v hloubce 3,5 m pod
povrchem z výdechovým objektem. Dno strojovny je v úrovni napojení na
stávající kabelový kolektor. Dále je součástí šachty čerpací jímka
o pracovním objemu 16,90 m3 rozměrů 4,45 x 2,0 x 1,9 m
šachta Š12: celková hloubka šachty 12,60 m
hrubý rozměr šachty / světlý průměr šachty 5,60 x 5,40 m / ø 4,2 m
Součástí Š12 jsou dva podpovrchové objekty sloužící k vyvedení kabelů
z tunelu do navazujících kopaných tras a v jednom jsou umístěny mříže pro
nasávání vzduchu do tunelu.
TECHNOLOGIE A POSTUP VÝSTAVBY KABELOVÉHO TUNELU
Na základě provedeného IG průzkumu, kdy prostředí ražby je
homogenní a ražba probíhá nad hladinou podzemní vody, zvláště pak
s přihlédnutím k minimalizaci vlivů stavby na povrch při podcházení
důležitých dopravních tras (Rozvadovská spojka a zkušební kolej DP metro)
bylo rozhodnuto o realizaci díla pomocí razícího štítu. Při ražbě razícím
štítem probíhají veškeré operace pod ochranou ocelového pláště tělesa štítu
a jsou maximálně eliminovány vlivy poklesové kotliny na povrchu.
Vlastní práce byly zahájeny hloubením startovací šachty Š11 pro
ražbu štítem. Rozpojování při hloubení probíhalo na hloubku až 8 metrů
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Kabelový tunel před zahájením montáže stroje

pomocí bagru CAT 325 s drapákem. Dno šachty bylo dohloubeno bagrem
JCB 017, kdy se těžba horniny prováděla těžním zařízením OVJ s těžní
vaničkou 0,5 m3. Zajišťování jámy bylo prováděno s postupem 1m pomocí
ocelových válcovaných profilů I, úvodní profil I č.300, dále profily I č. 240
a pažením pomocí pažnic Union. Od 6 metru bylo rozhodnuto vzhledem
ke stabilitě a tvrdosti zastižené horniny o alternativě zajištění výrubu pomocí
stříkaného betonu SB 16/20 s kari sítí ø 6mm rozměr 100 x 100 mm. Pro
urychlení nástupu pevnosti stříkaného betonu byla použita přísada
EKOSAL L. Při dohlubování posledních dvou metrů startovací šachty Š 11
muselo být k rozpojování použito sbíjecího kladiva na stroji JCB. Tato
skutečnost vyvolala určitou pochybnost, zda bude použití razícího štítu
opravdu tou nejvhodnější metodou pro realizaci kabelového tunelu. Na
výkresech charakteristických geologických řezů byla tato pevnější hornina
zachycena
a zhruba po 10 metrech tunelu ubíhá směrem do profilu díla a
nebo kopíruje dno po celé délce kabelového tunelu. Při realizaci se ukázala
tato skutečnost naopak pro ražbu příznivá. Potvrdilo se ,že vedení štítu po
pevnějších horninách v podloží je jednodušší a štít o váze 18 tun nemá
tendenci poklesávat a bořit se vlastní vahou do podloží.
Po dohloubení startovací šachty Š 11 na stanovenou kótu –
11,15 metrů bylo dno upraveno do spádu podélného sklonu díla 0,75%
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štěrkopískem. Na urovnané štěrkopískové lože byly položeny panely do
úrovně dna kabelového tunelu. Na základě geodetického zaměření byl
usazen a ukotven U profilu č. 300mm přesně do směru ražby. Ve směru
ražby byla v místě zaražení štítu přes rámy výstuže šachty provedena
převázka z I 180, což umožnilo demontáž pažících rámů v profilu ražby. Na
druhé straně jámy se připravil mnohoúhelník z U profilů č.180 přivařených na
rozpěrné rámy v místech hydraulických opěr štítu umožňující roznesení sil
při pohybu štítu přes pažící rámy do horniny. Do připravené startovací jámy
rozměrů 4,5 x 5,4 metrů byl spuštěn razící štít o váze 18 t. Pro ražbu tunelu
byl použit mechanizovaný razící štít světlého profilu 3060 mm s tloušťkou
ocelového pláště 16 mm. Délka pláště štítu je 4 000 mm bez přídavných
hydraulických agregátů. Vnitřní profil ostění je 2630 mm při tloušťce
200 mm. Ostění tunelu je tvořeno ze 6-ti prefabrikovaných železobetonových
kónických prstenců se spojem „pero-drážka“. Spáry mezi prstenci jsou na
vnější straně pera těsněny akrylát-polymerovými pásky, tak aby byla
zaručena vodonepropustnost. Segmenty jsou z betonu
třídy C35/45,
tloušťky 200 mm, šířky 500 mm a délky 600 mm. Železobetonové segmenty
byly vyrobeny s milimetrovou přesností v kvalitě pohledového betonu. Čelba
tunelu byla rozpojována pomocí kopací a přihrnovací lžíce umístěné na
výložníku v přední části štítu. Vzhledem ke kompaktnosti a tvrdosti zastižené
horniny musela být k rozpojování použita na mnohých místech i sbíjecí
kladiva. Rozpojená hornina byla pomocí pasového dopravníku vynášena
tělesem štítu do těžní vaničky, která byla na kolejovém podvozku
dopravována lokomotivou BMD do těžní šachty a pomocí zdvihacího
zařízení OVJ vytěžena na povrch. Po vybrání záběru na délku 0,5 metru
a vytěžení horniny následoval pohyb štítu dopředu pomocí hydraulických
pístů. Hydraulické písty se opírají o již zrealizované ostění tunelu a tlačí celé
zařízení štítu, včetně hydraulických pohonů a kolejí pro dopravu vpřed.
Montáž prstence ostění probíhala pod ochranou pláště štítu. Pro eliminaci
poklesů na povrchu při ražbě bylo velmi důležité vyplňování volných prostor
mezi montovaným ostěním a vlastním horninovým prostředím. Vyplňování
volných prostor se provádělo při vysouvání prstence ze štítu zafoukáváním
lehčeného kameniva Liapor přes hlavní otvory v segmentech po celém
obvodu segmentu, aby nedocházelo k deformaci smontovaného prstence.
Při ražbě bylo dosahováno průměrných postupů 1,5 metru za 24 hod. Ražba
štítem probíhala po celou dobu za stálého dohledu geotechnického
monitoringu, který byl zaměřen na sledování poklesů na povrchu, mapování
okolních objektů a geologie čelby. Ražbou nebyly překročeny žádné limitní
hodnoty poklesů v kolejišti metra ani rychlostní komunikace „Rozvadovská
spojka“. Ražba tunelu byla ukončena v cílové šachtě Š 12, hloubenou
stejnou technologií jako startovací šachta Š 11 s tím rozdílem, že veškeré
pažení jámy probíhalo do pažnic Union.
DEFINITIVNÍ KONSTRUKCE KABELOVÉHO TUNELU
Nespornou výhodou technologie ražby štítováním je spojení procesů
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provizorního a definitivního ostění v jednu technologickou operaci a za
vlastním štítem je dokončené dílo tunelu v definitivní obezdívce.
Sekundární obezdívka kabelového tunelu a vstupních šachet Š11,
Š12 je navržena ke spolehlivému provozování s životností 80 - 100 let,
s primární ochranou proti agresivnímu prostředí podzemní vody a korozním
účinkům bludných proudů z přilehlých a plánovaných tras metra. Navržené
ostění respektuje situační umístění, hydrogeologické podmínky prostředí
a statické požadavky. Šachty jsou samostatné stavební objekty oddělené od
kabelového tunelu a stávajícího kabelového kanálu dilatačními spárami.
Definitivní ostění šachet Š 11 a Š 12 bylo zhotoveno z litého betonu
C 25/30 (B30),HV8 – XA1 Dmax 16 - S5 s hydroizolační přísadou na bázi
sekundární krystalizace XYPEX ADMIX C1000 v množství 1-2 % z objemu
cementu, vyztuženého prutovou výztuží 10 505 R a svařovanými sítěmi SZ
6/100 - 6/100 mm. Vnitřní krytí výztuže je 30mm, vnější krytí potom 50mm. Z
důvodů zamezení vzniku smršťovacích trhlin v betonu, jsou do betonové
směsi přidány monofilamentní polypropylenová vlákna v množství 0,6 kg/m3
betonu.
Do vyčištěného a natřeného kabelového tunelu bylo provedeno
vystrojení z ocelových konstrukcí s výložníky kotvených do stěn pomocí
lepených svorníků. Po stropě KT je veden kabelový rošt š 400 mm pro
kabely vlastního vybavení tunelu. Součástí výstroje šachet jsou dvě podesty
– první v úrovni podpovrchového objektu, druhá cca v polovině šachty.
Plošiny jsou z válcovaných profilů a zakryty podlahovými rošty VDUP.
V přístropí KT jsou pro zajištění orientace pracovníků instalovány
oboustranně potištěné cedule velikosti A4 s vyznačením únikové vzdálenosti
k šachtám v obou směrech.
Po stavebním dokončení KT následovala montáž celkem čtyř
provozních souborů. Provozní soubor PS1 Elektroinstalace řeší silnoproudé
a slaboproudé rozvody týkající se provozu KT, a to osvětlení, zásuvkové
rozvody, rozvody pro vzduchotechniku a čerpadlo, rozvody akustických
jednotek a provozní telefon.
Provozní soubor PS2 Měření a regulace řeší monitorování,
ovládání a zabezpečení specifických funkcí týkajících se KT. V kabelovém
tunelu jsou monitorovány, měřeny a signalizovány důležité stavy, kontroly
a monitorování vstupů do kabelového tunelu, ovládání čerpadel
a ventilátorů, signalizace koncentrací v ovzduší, poruchy a havarijní stavy
v tunelu.
PS3 Vzduchotechnika – nucené větrání zajišťuje především odvod
tepelné zátěže od instalovaných kabelů a vytváří klimatické podmínky pro
občasný pobyt osob v kabelovém tunelu. Systém větrání KT je řešen jako
nucený podtlakový s jednou centrální strojovnou vzduchotechniky.
PS 4 Čerpání – veškerá průsaková voda je sváděna gravitačně do
čerpací jímky v šachtě Š11. Z jímky je čerpána do nově vybudované revizní
šachty napojené na areálovou kanalizaci. Správnou součinností týmu
realizace stavby a projektanta, jejich flexibilní reakcí na podmínky výstavby
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a včasným řešením problémů vzniklých při stavbě, bylo dosaženo velmi
dobrého výsledku práce a to bez jakýchkoliv trvalých vlivů na vnější okolí.
Zvolená metoda ražby štítováním se ukázala jako správná
a umožnila realizačnímu týmu zkrátit termín výstavby o celý měsíc, dále pak
prokázala maximální šetrnost k objektům v zájmovém území ražby.
Nespornou výhodou při vlastní realizaci bylo polohové umístění stavby
a fakt, že investor realizoval svůj záměr s dostatečným předstihem, tedy na
území, které se teprve připravuje na rozsáhlou výstavbu bytových, kulturních
a obchodních center. Dosavadní postup prací a dosažené výsledky ukazují
na skutečnost, že tým techniků společnosti PROMINECON GROUP a.s.
odvedl na této stavbě dobrou profesionální práci, jejímž výsledkem je další
moderní podzemní dílo pro vedení inženýrských sítí na území hl. m. Prahy.
ing. Jaroslav Šíma, vedoucí projektu
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K výročím hornických expozic v NTM Praha (4)
Představujeme nejstarší důlní stroje v expozici NTM Praha
V celé řadě vystavovaných důlních strojů uhelného dolu zaujme
v současné době naprosto unikátní řada brázdících a zásekových strojů.
Máme zde předchůdce brázdícího stroje - sloupovou brázdičku DEMAG.
V principu je to pneumatické nárazné vrtací kladivo, které je upevněno
kloubově na upínacím sloupu (obr. 1).
Dále můžeme jmenovat zásekový stroj EICKHOFF s brázdícím
řetězem na ramenu konstruovaném pro vytváření svislých řezů (záseků),
nebo i řezů šikmých pro ražení nízkých chodeb a ve stěnových porubech,
kde pro špatný strop nebylo možno podbrázďovat po celé délce (obr. 2).
Tyto a podobné stroje se používaly u nás ponejvíce v období po roce 1945
a byly vyrobeny vesměs v Německu.
Pro ražbu chodeb v uhlí s pojezdem po kolejové dráze máme
v expozici úplně nejstarší americký elektrický brázdící stroj JEFFREY
s rokem používání před r. 1900 (obr. 3, 4)
Anglický elektrický brázdící stroj SAMSON (obr. 5) je umístěn
o patro výše. Oba mechanizmy využívají při práci také obíhajícího řetězu
s upínacími články pro nože jako EICKHOFF, ovšem tentokrát
s horizontálním podřezáváním uhelné stěny.
K nejmladším
elektrickým
řetězovým
brázdícím
strojům
využívaných pro dlouhé uhelné stěny patří v našem muzeu typ KMP – 1
sovětské výroby, (obr. 6). Je to první nejstarší poválečný typ této řady. Stroj
je určen pro brázdění ve slojích s různě tvrdým uhlím od mocnosti
0,55 m výše. Zvláštností této konstrukce je mechanismus 50. let 20. století pulsátorový převod ve vrátkové části, který umožňuje plynulou regulaci
pracovní postupové rychlosti stroje. Stroj této konstrukce podřezával
uhelnou sloj a pomocí zabudovaného vrátku a ukotveného lana se
pohyboval po hřeblovém dopravníku.
Zajímavou vývojovou paralelou nakladače v razící, nebo více
operací sdružující stroj je klepetový nakladač ČKD SLANÝ FN (obr. 8) 1).
A váže se k němu zajímavá historka. V šedesátých letech minulého století
provázel jeden náš lektor hornickou skupinu z USA. Expozici kvitovali jako
dost zajímavou. Když došli k tomuto nakládacímu stroji, jeden z nich, báňský
inženýr se nadšeně projevoval, že máme v expozici také něco od nich.
Podoba s americkým pásovým nakladačem Joy byla až zarážející. A tak se
opět potvrdilo, že zlaté české ručičky dokázaly ledacos, v tomto případě
vyrobit téměř dokonalou kopii. Náš lektor se prý radši k tomuto zdržel
komentáře.
Brázdicí a jiné horníkům
práci ulehčující stroje znamenaly
v poválečném
hlubinném
uhelném
hornictví
významný
mezník
v mechanizaci tohoto oboru. Používaly se v různých úpravách do r. 1960 na
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ražbách a v uhelných porubech do r. 1973. Nahrazeny byly u nás
mechanizací razících strojů, například kombajnů PK 3 sovětské výroby
a úzkopokosovými kombajny různé provenience pracující v uhelných
stěnách.
Popisované stroje představují jen část vybavení uhelného
a nejmenované stroje rudného dolu. Z množství exponátů se zmíním ještě
o uhelném kombajnu Donbas, (obr. 10), vůbec jediném muzejním exponátu
podobného druhu ve střední Evropě. Sériově se začal vyrábět koncem roku
1948 v Gorlovských strojírnách v SSSR. Kombajn rozšířil značně pracovní
operace brázdicích strojů. Starší typ, označovaný názvem Donbas, se
vyvinul z brázdicího stroje MV - 60. U dalších řad Donbas 1 – Donbas 7 byly
provedeny určité konstrukční změny.
Řada kombajnů Donbas se používala ve slojích střední mocnosti
tj. 1,3 až 3,5 metru. Jedná se o širokopokosové kombajny se šířkou záběru
uhelné sloje 1,2 až 2 metry. Kombajn Donbas – 1 má dvě základní části:
rozpojovací část a nakládací. Každá je poháněna vlastním elektromotorem,
samostatně řízeným. K rozpojovací části patří rámové brázdicí rameno
a sbíjecí tyč s kotouči.
Rámový nakladač je připojen ke kombajnu ze strany dopravníku
spojovacími články a ze strany pilíře lanem výškově stavitelným. Rámový
nakladač má řetěz s hřebly, uspořádanými pro oběh ve vertikální rovině.
Vybrázděnou drť dopravuje šroubový vynašeč. Řízení kombajnu je umístěno
na přední čelní straně vrátkové skříně k ovládání kombajnérem.
Ve spojení s hřeblovým dopravníkem a mechanickými třecími
stojkami GERLACH představoval tento soubor strojních zařízení základ
k vývoji komplexně mechanizovaného uhelného porubu současnosti
s úzkopokosovými kombajny, hřeblovým dopravníkem s hydraulickou
štítovou výztuží, jaký známe z dnešní doby.
Uhelné kombajny Donbas se používaly téměř ve všech
kamenouhelných revírech od padesátých let 20. století včetně například
dolu Nosek v Tuchlovicích (nahrazen KSV 33). Vystřídaly je další
úzkopokosové a razící kombajny ( např. KŠ 1 KG s posuvnými hydraulickými
štíty 1 MKE, razící kombajn PK 3, nebo hydromonitory atd.)a nejenom ve
Slezské pánvi uplatňované uhelné pluhy i další stroje.2)
Poznámkový aparát:
1) K upřesnění popisu nakladače: Vyjmuto z popisu klepetového nakladače pro knihu
100. VÝROČÍ NTM PRAHA:
Klepetový nakladač představoval předchůdce razícího a nakládacího stroje
v uhelných dolech v 50. létech 20. století. Nakladač je umístěn v rekonstrukci dolu,
v místě zvaném uhelný porub. V podobě, jaké se vystavuje v hornické expozici
představuje stroj nakládací. Samostatně tento stroj nebyl schopen uhlí z ložiska těžit
(dobývat).Pracovní operace od narušení (rozdružování), k naložení v ložisku
a přepravě uhlí však nebyly dlouho sjednoceny v jednom stroji, nebo komplexu strojů.
Buď horník dobýval uhlí ručně a stroj mu umožnil uhlí dopravit (nátřasné žlaby), nebo
uhlí narušil stroj a nakládal do vozíků horník (brázdící stroj). Sloučení všech
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Obrázek č. 5: Anglický elektrický brázdící stroj SAMSON

Obrázek č. 8: Klepetový nakladač ČKDSlaný
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pracovních operací při těžbě uhlí - rozdružování, nakládání a dopravu těženého uhlí
umožňuje v současnosti v uhelném hornictví kombajn.
Kombajn uhelnou sloj naruší, naloží a dopravník přepraví uhlí k další cestě
směrem k šachtě. V jednom komplexu pracuje kombajn, dopravník (těžba uhlí),
štítová hydraulická výztuž (proti závalu). Celý komplex je spojený, společně pracuje
a s odebíráním sloje se vcelku také přemisťuje.Klepetový nakladač má ve svém
vývoji ke kombajnu nedostatky. Předpokládal navrtání a odstřelení uhelné sloje,
teprve potom nastoupila jeho hlavní funkce a tou je nakládání. Uhlí mu pomáhaly
naložit součásti stroje, pohyblivá klepeta a jeho malý dopravník přesypával uhlí na
další, v tomto případě hřeblový dopravník v chodbě. Měl samostatný pojezd pomocí
ocelových pásů jako tank.
Pojezdem a způsobem nakládání pomocí klepet se blížil nejvíce dnešnímu
razícímu kombajnu do chodeb. Ten však má navíc ještě razící lafetu s tvrdými
řeznými orgány. A tak klepetový nakladač zůstal jako technický dokument, vývojová
ukázka stroje nakládacího s prvky razícího kombajnu a pracující v uhelné stěně, před
více než padesáti roky.
2) Kombajn Donbas, je chloubou naší expozice. Neodmyslitelně tam ve vývojové
řadě dobývacích strojů patří.Jen zdravý rozum vedení OKD, kterému NTM v několika
směrech pomáhalo při restaurování některých cimelií, zabránil tomu, aby se stěhoval
v určitém časovém úseku po vzniku hornické expozice do jiného muzea v Ostravě. Šlo
jim o získání jedinečného Donbasu v rámci připravovaného zrušení obou pater
uhelného a rudného dolu(!)(dle materiálů HM SMČ k roku 1988 – 89, čl. 32). Obdobně
byly několik let poté (vyňato z materiálů HM SMČ „Posledních dvacet let v muzeu“
čl. 54) vyvíjeny určité snahy vyměnit elektrický brázdicí stroj Samson za malý
úzkopokosový kombajn z Ostravského muzea. K realizaci všeho byl tehdy jen krůček.
Bohudík zůstalo jen u teoretických úvah. Rozsah plánované přestavby, sloužící
k zamýšlené obměně již hotové a ucelené expozice by měl pro ní i v tomto případě
fatální rozsah. Tehdy zvítězil rozum muzejníků. K možné alternativě, patřilo:
1. přesun zafoukávacího stroje Brieden (obrázek 9) umístěného v druhém suterénu
(první patro uhelného dolu) nad svážnou chodbou. Stěhoval by se spuštěním po
kolejové trati svážné chodby do třetího suterénu (spodního patra dolu). Poté by se
nákladním výtahem přemístil o patro výš.
2. výměna stroje Brieden za Samsona. A to vše po rozbourání uhelné stěny
a demontáží hajcmanové výztuže za výklenkem u Samsona.
3. propojení dílčích prvků Briedena s uhelným porubem u Donbasu.
Smyslem celé výše popisované akce měla být názorná ukázka uhelného
porubu s foukanou zakládkou v prostoru uhelného porubu s kombajnem Donbas.
(Byla a je zde však již ukázka stávajícího plotového pole i se zakládkou). K jakési
větší názornosti chybělo proto v nejbližší vzdálenosti umístit jen Brieden. Ten byl a je
sice na jiném místě, v jiném oddělení dolu, ovšem byl a je napojen na tuto ukázku
v expozici logicky pomyslnou dopravní linkou drceného materiálu, s již zavěšeným
tlakovým potrubím po celé trase až k plotovému poli porubu. (K tomuto systému patřily
mimo tlakové potrubí ještě pancéřový dopravník a dílčí přesypy, sloužící pomyslně
k dopravě foukané zakládky s povrchu). K pochopení celého systému stačil a stačí jen
fundovaný výklad. Pravdou je, že popis tohoto dislokovaného způsobu dopravy
základky, v dole běžně fungujícího systému byl, a jak se zdálo pro lektory, tak i pro
návštěvníky trochu hůře názorný a tak i méně vnímatelný. Stupeň zásahu by však byl
pro expozici likvidační. Druhá alternativa, ponechat expozici bez tohoto zásahu,
zvítězila. Znovu se potvrdilo, že expozice má svůj původní, promyšlený způsob tvorby
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a necitlivé zásahy by jí v mnohém, i v těchto případech z pohledu realizace věrné
hornické muzeality, poškodily.
Doporučená a použitá literatura:
Spivakovskij, A.O.: Důlní doprava, Praha 1952, DT 622 6
Májovský, Ludvík: Důlní stroje dobývací a nakládací, Praha 1957
Jičínský, Jaroslav: Úvod do hornictví, nakladatelství Melantrich, Praha 1944
Stočes, Bohuslav: Základy hornictví, Praha 1945
Košťál, Emanuel: Vrtací a dobývací stroje v hornictví, Praha 1951, Práce vydavatelství ROH
Autorský kolektiv: Uhelné hornictví v ČSSR, Profil Ostrava 1985
Foto: archiv NTM v Praze
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Co jsme si zbořili…
Co jsme si zbořili, je název nové publikace editorů Benjamina
Fragnera a Jana Zikmunda, kterou vydalo Výzkumné centrum průmyslového
dědictví při ČVUT v Praze v roce 2009. Současně je to název výstavy, která
z pražské čistírny odpadních vod doputovala do skanzenu Mayrau.
V loňském roce proběhlo již páté mezinárodní bienále industriální
stopy, a protože se bienále koná každé dva roky, kniha i výstava je bilancí
mizející průmyslové éry za posledních deset let. Bilance je opravdu
znepokojující. Celkový seznam staveb, který nebyl pro svůj rozsah
publikován, se nepočítá v desítkách, ale ve stovkách. V úvodním komentáři
Bejamin Fragner připomíná, že na jedné straně v krátké době roste až
neuvěřitelný zájem o průmyslové dědictví, které rozpoznává jeho hodnoty,
současně však, vybaveni bourací technikou, rychleji než kdy před tím drtíme,
co jsme se sotva naučili brát znovu do rukou. Právě tato slova zcela
odpovídají současnému stavu, kdy řada unikátů mizí doslova před očima.
Připomeňme si stavby, které zmizely za posledních deset let z povrchu
Kladenska. Jen některé z nich najdete ve zmiňované knize.
1. Důl Ronna v Hnidousích † 20. 8. 2001
Společnost Státní dráha založila Důl Ronna na severním okraji Hnidous
v roce 1882. Již v době založení byl důl jako nejperspektivnější dílo
společnosti vybavován na svou dobu nejlepším dosažitelným technickým
zařízením, a to jak v hlubině, tak na povrchu. Důl Ronna byl opravdovou
krajinnou dominantou. Celek představoval kvalitně výtvarně pojaté dílo.
Geometrický dekor z červených cihel se na stavbách střídal s omítanými
částmi. Všechny provozní, obytné a správní objekty dolu byly sjednoceny
a nesly shodné prvky. Typické bylo velké kruhové okno použité ve vrcholu
štítů a cihlové šambrány oken. Těžba byla ukončena ranní směnou 27.
června 1997, poslední fárání dolu se uskutečnilo 12. 12. 1997, v prosinci
1998 bylo ukončeno zasypávání jámy. Řízení o prohlášení dolu Ronna
kulturní památkou bylo zastaveno pro značný postup demoličních prací,
celkovou zchátralost objektu a vysoké náklady na renovace. 20. srpna 2001
byla stržena těžní věž. V roce 2004 byla v areálu, ze kterého zbyla pouze
vrátnice, zbořena i zajímavá stavba trafostanice, která architektonicky
korespondovala s celkovou výtvarnou podobou dolu.
2. Kruhová cihelna v Třebichovicích † 2002
Schmidtova kruhová cihelna v Třebichovicích vznikla po první světové válce
na místě některé nebo některých z původních pěti zdejších ručních cihelen.
Stavbu této cihelny podmiňovalo hned několik skutečností. V blízkosti bylo
silné ložisko výborné cihlářské hlíny, blízký potok zaručoval dostatek vody
a hotové výrobky bylo možno expedovat jak automobily po zdejší silnici, tak
i dráhou Kladno, Dubí - Zvoleněves. Kruhovka byla pec s nepřetržitým
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Kruhová cihelna v Třebechovicích dnes, foto: T. Voldráb

Těžní stroj na dole Kűbeck v Kladně dnes, foto: T. Voldráb
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výpalem, používaná pro stálou výrobu. Principem bylo pohyblivé žárové
pásmo, které se pohybovalo v uzavřeném oválném pecním tunelu. Před
tímto žárovým pásmem byly cihly dosoušeny a předehřívány kouřovými
plyny z žárového pásma. Teplého vzduchu z chladnoucího zboží za žárovým
pásmem se využívalo v nadpecních sušárnách. Cihly se zde vyráběly ještě
v roce 1979. Objekt cihelny byl zbořen do začátku roku 2002. Zachován
zůstal komín a zděná cca 50 m dlouhá kruhová pec.
3. Těžní stroj na dole Kűbeck v Kladně † 2004
Důl Kűbeck je jedním z nejstarších kladenských dolů založený ještě
c.k. kutební komisí v roce 1842. Od roku 2001 je veden v seznamu
nemovitých kulturních památek. V jámové budově je dosud zachována
původní dřevěná konstrukce těžní věže a je tak poslední autentickou
ukázkou původního konstrukčního řešení důlní stavby před prováděnými
modernizacemi na počátku 20. stol. Původní parní stroj nahradil v roce 1913
elektrický těžní stroj Siemens-Halske z roku 1901. Těžní stroj byl na dole
v provozu až do roku 1997. Poháněn byl třífázovým asynchronním motorem
250 V a převod od elektromotoru na bubnovou hřídel zprostředkovávalo
čelní soukolí ozubených kol. Elektrický těžní stroj Siemens-Halske byl
prvním elektrickým těžním strojem v kladenském revíru a byl pravděpodobně
nejstarším známým těžním strojem dochovaným na místě svého provozu až
do roku 2004, kdy byl rozkraden zloději. Veškeré zařízení, včetně
elektromotoru, hloubkoměru, měničů, ale i zábradlí, skončilo v nedaleké
sběrně. Je až neuvěřitelné, že zloději byli schopni překulit obrovský stator
motoru přes litinový rám stroje a vyhodit ho z patra strojovny oknem. Na
místě zůstal jen litinový fundament stroje a buben na těžní lano.
4. Výdušná jáma Hradečno N IV. † 2004
S hloubením výdušné jámy pro důl Nejedlý se začalo v roce 1976
a dohloubení do 619,05 m bylo ukončeno v roce 1981. Jáma kruhového
profilu sloužila k odvětrání tzv. Kačického pole a byla v provozu do roku
1998. Jámová budova měla ocelovou příhradovou konstrukci vyzděnou
z cihel. Ve strojovně N IV. sloužil nejmladší těžní stroj systému Koeppe.
Objekty srovnány se zemí v roce 2004.
5. Důl Jaroslav v Tuchlovicích † 27. 12. 2004
Důl Jaroslav/ Nosek/ Tuchlovice, hloubila v letech 1941-43 Pražská
železářská společnost. Mimo budovy ředitelství měly všechny objekty
jednotnou podobu. Ocelová nebo u některých objektů železobetonová
konstrukce byla vyzděna režným zdivem ze struskových cihel. Vysoká
dělená okna, byla vyplněna drátěným sklem tak, že fasáda zvenku působila
jednolitě a zvýrazňovala kubický dojem. Na podobě hlavního vstupu se
pravděpodobně podílel architekt Otakar Štěpánek, ostatní plánová
dokumentace je z dílny Škodových závodů v Plzni. Těžní věž i strojní
vybavení bylo výrobkem ČKD Slaný. Těžba na Dole Tuchlovice byla
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Plynojem Man v areálu huti Koněv v roce 2005, foto: T. Voldráb

Válcovna jemná V., Vojtěšská huť/Koněv Kladno, foto: T. Voldráb
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ukončena 28. února 2002, celkem odtud bylo za padesát let vytěženo
33,9 mil. tun černého uhlí. Jáma byla zasypána popílkovým stabilizátorem
a dne 27. prosince 2004 byla stržena i přes odpor občanských sdružení
ocelová těžní věž. Celý areál dolu, včetně správní budovy, byl srovnán se
zemí.
6. Plynojem Man v areálu huti Koněv † 2005
Suchý plynojem Man byl vystavěn v roce 1951 už jako druhý plynojem
k zachycování koksárenského plynu v areálu huti Koněv. Plášť složený
z čtyřiadvacetibokého mnohoúhelníku měl v průměru 53,2 metru a vysoký
byl 84 m. Uvnitř plynojemu se nacházel píst, který reguloval tlak podle
obsahu plynu a včetně betonových závaží vážil 714 tun. Tento ohromný píst
zvedalo 3800 kusů 86 kg betonových závaží. Navíc se na ochozu pístu
nacházelo dalších 500 kusů 35 kg betonových závaží. Zrušením
kladenských koksoven v roce 1989 skončil zároveň i provoz plynojemu.
V roce 1994 byl z plynojemu odstraněn píst, protože se plánovala přestavba
plynojemu na obchodní centrum Poldi. Celý plynojem byl sešrotován
postupným odřezáním ze zdola v roce 2005.
7. Sýpka Břešťany † 2005
Na původním zlonickém panství realizoval výstavbu nových sýpek hrabě
Filip Kinský. Nejstarší a současně největší je sýpka v Břešťanech, která je
datována do roku 1730. Monumentální sýpka je čtyřpatrová, disponovaná na
13 krát 2 osy. Okna v přízemí i prvním patře mají ostění odsazené od líce
v segmentově sklenutých nikách. Okna horních podlaží mají kamenná ostění
profilovaná lištou. Portál sýpky má kamenné ostění se supraportou se
znakem, ukončenou zvlněnou římsou. Začátkem srpna 2005 začal majitel
bez vědomí obce a památkářů z objektu, který je kulturní památkou,
odstraňovat nejen střechu a krov, ale i dřevěné podlahy a vnitřní zařízení
sýpky. Stavební úřad a policie počínání majitele zastavila, ale z objektu už
v té chvíli zbývalo jen torzo.
8. Stáje a sýpka v zámku v Kolči † 22. 5. 2006
Budova stájí přestavěná v roce 1860 uzavírala východní stranu dvora zámku
v Kolči. Ze středních pilířů dvoutraktové stáje vybíhaly pasy nesoucí příčné
segmentové valené klenby. Stáj se čtyřmi řadami stání byla největší
v panství. V roce 1932 dostala stáj obloukovou střechu skružové konstrukce
Stephanovy soustavy. Stáje zničil požár 22. května 2006.
9. Válcovna jemná V., Vojtěšská huť/Koněv Kladno † 27. 7. 2007
Válcovna Jemná V., lidově nazývaná Maďarka, byla postavena na západním
okraji tehdejší huti Koněv v roce 1959 k již stojící Válcovně č. IV. postavené
v roce 1949. Původně se zde válcovaly jemné profily z neušlechtilých ocelí,
ale po rekonstrukci válcoven v letech 1975 - 1978 se výroba soustředila jen
na ušlechtilou ocel. Po dostavbě byla trať kombinovaná spojitá. Předválecí
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pořadí mělo 8 spojitých stolic, po nichž následovalo otevřené mezipořadí se
2 stolicemi a nakonec 8 stolic systému Contiloop. Spojité stolice uváděl
v pohyb jeden elektromotor výroby Škoda pomocí rozváděcích hřídelí.
Plzeňská Škoda dodala většinu strojního vybavení válcovny. Po privatizaci
Poldi v roce 1993 provozovala Maďarku firma Noval. Ta v podstatě držela
původní výrobní program s orientací válcování drátů, svitků, pásoviny a tyčí
z ušlechtilých ocelí až do začátku roku 2006, kdy byla výroba definitivně
ukončena. Halu postupně zloději rozebírali. V sobotu 27. 7. 2007 se na ně
část haly zřítila, když se pokoušeli ukrást železné nosníky. Dva lidé přišli pod
sutinami o život, tři byli těžce zraněni. Statik nařídil okamžitou demolici.
Spolu s válcovnou byla zbořena i hala bývalých skladů postavených v letech
1910 - 1914 ve stylu moderny. Sklady měly náročně řešenou nýtovanou
ocelovou konstrukci střechy se stříškovými světlíky.
10. Barokní špýchar, Velké Přítočno † 2008
Špýchar stál na severní straně obce ve směru na Kladno. Jednalo se
o dvoupatrovou zděnou stavbu krytou valbovou střechou. Okna byla tradiční
úzká s pískovcovým ostěním, vyplněné mřížkou z provlékaných železných
prutů. Objekt dlouhodobě chátral. Město Kladno přišla demolice na
6,5 milionu korun a na místě barokního špýcharu vznikne pravděpodobně
park.
CO JE OHROŽENO !!!
Připomněli jsme si stavby, které na Kladensku již nespatříme. Měli bychom si
připomenout i stavby, které jsou bezprostředně ohroženy a pokud se jejich
současná situace nezmění, čeká je stejný osud výše zmiňovaných. Výběr
není konečný, protože mnohdy se technické památky dostávají do ohrožení
v momentě, kdy dojde k určité nečekané události. Pokud pomineme živelné
pohromy, většinou chátrání způsobí nezájem jejich majitelů, nebo jako v
případě pivovaru v Buštěhradě, zcela odlišné představy, které s památkou
nepočítají. Stejně tak není možné jejich problém zobecnit, protože objekty
jsou různě velké, staré a příčina chátrání nebo ohrožení se liší.
 Pivovar Buštěhrad, bezprostředně ohrožen demolicí
Jeden z nejstarších pivovarů v Čechách, který byl v roce 1775 přestavěn
italským architektem Anselmem Luragem do současné podoby. Objekt se
ani na opakované výzvy nepodařilo zapsat na seznam nemovitých kulturních
památek. Firma Level a.s. hodlá na jeho místě postavit bytové domy. Na
objekt pivovaru byl již vydán demoliční výměr. Viz. Hornický zpravodaj
č.3/2008.
Těžní věž jámy Nejedlý III. Dolu Schoeller, Libušín,
bezprostředně ohrožena demolicí
Na Dole Schoeller byl v roce 2002 symbolicky vytažen poslední vůz černého
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uhlí na Kladensku. Jámová budova a těžní věž jámy Nejedlý III., která byla
zprovozněna v roce 1973, má být jako jednoúčelová stavba v rámci státního
programu na zahlazování stop po hornické činnosti srovnána se zemí.
 Objekty Dolu František Josef /Zápotocký v Dubí
Jeden z nejkrásnějších dolů v kladenském revíru se rozpadá. Objekty
kotelny a strojoven, které můžeme označit za kladenské katedrály, mají
v některých místech narušené střešní konstrukce. Jejich stav je opravdu
vážný.
 Vápenné pece, Vojtěšská huť/Koněv, Kladno
Přestože jsou vápenné pece v areálu Vojtěšské huti v Kladně kulturní
památkou od roku 2008, nemění to nic na jejich havarijním stavu. Části
ocelové nosné konstrukce byly rozkradeny zloději a hrozí jejich zřícení.
 Zavážecí věž koksoven, Vojtěšská huť/Koněv, Kladno
Výrazná industriální dominanta této části města postavená v roce 1942
firmou Heinricha Kopperse z Essenu. Území má být sanováno od škodlivých
látek a nabídnuto k novému využití. Se zachováním zavážecí věže plány
nepočítají.
 Těžní věž jámy Michael v Brandýsku
Je výraznou krajinnou dominantou. Subtilní konstrukce těžní věže je
ohrožována korozí. Věž je zapsána v seznamu ohrožených nemovitých
kulturních památek.
 Strojovna Dolu Wannieck v Kamenných Žehrovicích
Strojovna ve stylu art deco je jedinou budovou, která se na Dole Wannieck
zachovala v původní podobě. Výrazný je právě dekor na fasádě objektu,
který není na kladenských dolech příliš obvyklý. Strojovna je dlouhodobě
nevyužívaná a chátrá.
 Pískovna Motyčín
V Kladně jediný zachovalý jeskynní systém, který v některých místech
dosahuje výšky až pěti metrů, má být zaplaven elektrárenským popílkem.
Bývalá pískovna v Motyčíně, kde se těžilo štolováním ješte v roce 1960,
získávala stále víc podobu přírodního útvaru.
 Pivovar Hostouň
Pivovar a sladovna v Hostouni datovaná do pol. 18. stol. je výraznou
dominantou na návsi obce. Objekty jsou po architektonické stránce velice
hodnotné, ale silně zdevastováné. Pivovar je ohrožen demolicí.
Tomáš Voldráb
Pozn.: výstava Co jsme si zbořili…, 20. 3. – 20. 6. 2010 Cech Mayrau
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2. industriální víkend - pivovary a pivovarnictví
V pořadí již druhý industriální víkend pořádaný Hornickým
skanzenem Mayrau se odehrál 21. a 22. listopadu 2009. Víkend se tentokrát
věnoval pivovarům, protože pivovarnictví mělo na Kladensku dlouhou tradici.
„Kde se pivo vaří, tam se dobře daří“, říká se a v tomto kraji se podle všeho
dařilo výborně. Téměř každá větší obec v okolí měla vlastní pivovar, tak
třeba: Budenice, Buštěhrad, Kokovice, Neprobylice, Klobuky, Hostouň,
Olovnice, Pavlov, Smečno, Unhošť, Velvary, Zlonice, Zvoleněves a další.
Celkem bychom mohli napočítat něco málo přes dvacet pivovarů. K naší
smůle ani jeden z nich pivo nevaří a na současných mapách některé
pivovary nenajdeme.
Náš exkurz měl dvě části, jednu konzumační a druhou informační.
Sobota byla věnována té konzumační části, jelikož byla spojena s návštěvou
pivovaru v Chýni. Průvodcem nám nemohl být nikdo jiný než místní sládek.
Nedalo se odolat možnosti ochutnat pivo, které se vyrábí českou technologií
s použitím tradičních surovin a receptur přímo před zraky hostů. Posezení
v krčmě pivovaru Chýně bylo navíc spojeno s přednáškou a projekcí
o kladenských pivovarech a hospodách. V celku volně jsme takto přešli
k dalšímu cíli sobotního výletu, kterým se stalo Kladno a pivovar U Kozlíků.
Po šedesáti letech zde byla obnovena tradice vaření piva ve městě. Pro
specialisty pivovar nabízí piva s různou příchutí a samozřejmě došlo i na
hodnocení Starokladenské desítky, která se podobně jako před lety vařila
v pivovaru v Kročehlavech.
Neděle byla náročnější, ale za to zajímavější. V devět hodin ráno
jsme měli sraz u brány bývalého pivovaru v Kročehlavech, kde nás očekával
náš průvodce a současný majitel pivovaru Vladislav Tesárek a jeho syn
Robin. Průvodci nám nabídli opravdu jedinečnou možnost vidět prostory
pivovaru doslova od sklepa po půdu. Všechny účastníky ohromily pivovarské
sklepy, jejichž obrovitost předčila všechna očekávání. Stejně tak překvapilo
i množství odpadků, které ze sklepů museli vyvézt noví majitelé, přitom jsou
některé části sklepení dosud zazděné. Následně jsme měli možnost
nahlédnout do prostor bývalé varny s dvojicí vysokých litinových sloupů, kde
kdysi stály dva pivovarské kotle. Dnes se dá jen stěží uvěřit, že právě zde
bylo srdce pivovaru, který proslavil zejména místní sládek Otakar Zachar,
a že právě sem jezdil Mikoláš Aleš, aby pak navrhl pro pivovar stylizovaný
sladovnický znak. Historie starých časů nás ovšem dokonale omámila na
půdě kročehlavského pivovaru. Odložená lopata k nabírání sladu a chmele
do mohutných dřevěných vozů, zaprášená decimálka a u stropu velká, volně
se točící kola transmise. No a sládek? Ten si jen na chvíli někam odskočil.
Kolem poledne jsme se náhle vrátili do reality. Čekala nás návštěva
pivovaru v Buštěhradě, o který tamní občanské sdružení Buštěhrad sobě
bojuje několik let. Majitel se rozhodl pivovar zbourat a na jeho místě vystavět
několikapatrové bytové domy s podzemními garážemi. Těžko se poslouchají
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Nádvoří kročehlavského pivovaru, foto: T. Voldráb

Pivovarnické sklepy kročehlavského pivovaru, foto: D. Šubrtová
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slova buštěhradského kronikáře Jaroslava Pergla o osudu jednoho
z nejstarších pivovarů v Čechách. Stojíme v centru historické zástavby
města a klademe si otázku, jak je možné, že ještě dnes může někdo takto
bezohledně přistupovat k dědictví, které má význam jak kulturně historický,
tak estetický, protože pivovar tvoří hlavní a v podstatě jedinou dominantu
návsi. Možná jen slova Otty Pavla budou připomínat, že v Buštěhradě se
také vařilo pivo.
Od Buštěhradu nás doprovázela hustá mlha, prošli jsme kolem
buštěhradské haldy a zastavili u kostelíka sv. Mikuláše ve Vrapicích, kde
jsme si připomněli osobnost Václava Černého. Romanticky a tajemně
působily rozbité náhrobky havířů na zarostlém hřbitově. My však pokračovali
dál k pivovaru ve Stehelčevsi.
Pivovar Stehelčeves stojí na místě uhelného dolu. Původní těžní
budova byla přestavěna na sladovnu a svoji podobu, až na sladovnický
komín, prakticky nezměnila. Voda z jámy byla dokonce využívána k provozu
pivovaru. Průvodci nám byli tentokrát Václav Kočí a Jaroslav Grubner.
Možnost vystoupat po dřevěném schodišti sladovního hvozdu až na vrchol,
nenechala nikoho v klidu. Odměnou nám byl pohled do prostorného
podkroví s klenbou hvozdu a komína. Škoda, že hustá mlha znemožňila
výhled do okolí. Bývalý pivovar ve Stehelčevsi je téměř po celkové
rekonstrukci, slouží k bydlení a funguje tu soukromý klub v prostorách bývalé
sladovny. Zde také naše putování za slávou pivovarů končí. Celkem
příznačný je rozdílný přístup využití původních, industriálních objektů, které
jsme měli možnost za tento víkend poznat. Fungující pivovar v Chýni,
znovuožívající pivovar v Kročehlavech a opravený pivovar ve Stehelčevsi.
Pivo poslední dva zmiňované vařit zřejmě nikdy nebudou, ale jejich majitelé
jim vdechli nový život, který zajistí další existenci. Majitel pivovaru
v Buštěhradě bohužel stojí proti těm, co se snaží tyto objekty zachovat. Ne
vždy se podobné stavby setkávají s pochopením. Na závěr můžeme snad
jen dodat pivovarský pozdrav Dej Bůh štěstí!
Tomáš Voldráb
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Možná se tu bude znovu vařit pivo
S Robinem Tesárkem o kročehlavském pivovaru
Jak se to tak přihodí, vlastnit pivovar?
S trochou nadsázky se dá říct, že jsme se k pivovaru dostali jako slepý
k houslím. Můj otec přišel do areálu bývalého pivovaru v Kročehlavech
v roce 1996 jako začínající živnostník ve stavebnictví. Tehdy byl objekt
pivovaru stále ještě státní, ale již na něj byl uvalen restituční nárok
břevnovských benediktinů, prapůvodních majitelů, kterým byl znárodněn
v roce 1948.
Budova byla tehdy v dost žalostném stavu. Kovopodnik, který v areálu
hospodařil, byl v likvidaci. Galvanizovna, kterou po revoluci zprivatizovali tři
její zaměstnanci, zkrachovala a její bývalí majitelé zmizeli. Zůstalo po nich
jen nepoužitelné vybavení, vany plné různých kyselin a louhů a jiné radosti.
Otec si tehdy pronajal bývalou varnu a začal podnikat. Naštěstí se mu
dařilo a jeho firma rostla a získávala si dobré jméno a reputaci. Zvrat nastal
v roce 2004. Tehdy byl po dlouhých letech a vleklých soudních řízeních
pivovar vrácen řádu benediktinů. Ti nás a ostatní nájemníky nejprve ujistili,
že žádný svůj majetek neprodávají. Později jsme se spíše náhodou
dozvěděli, že pivovar byl nabídnut k prodeji. Otec tedy tehdy nelenil, sebral
se a jel na Břevnov, kde si v této záležitosti vyžádal přijetí u převora řádu.
Ten otci celou záležitost vysvětlil.
Řád nutně potřeboval větší finanční obnos na rekonstrukci jiného
svého objektu, a tak se rozhodl odprodat bývalý pivovar. Převor se otázal
otce, zda by tedy měl o pivovar zájem, a otec po dlouhé zvažování nabídku
přijal. Bylo to velmi těžké rozhodnutí, dodnes si pamatuji, jak se o tom u nás
doma vedly dlouhé a dost divoké diskuse. Tedy hlavně mezi rodiči. Byl to
velký risk, nevěděli jsme, co to pro nás bude znamenat. Báli jsme se
neúspěchu, zadlužení, krachu. Nakonec si táta vymohl u banky velký úvěr a
objekt koupil. Návdavkem jsme k němu dostali ještě domek se zahradou pod
pivovarem.
Musím se ještě zmínit o tom, že krátce po nás kontaktovali řád i jiní
podnikatelé a nabízeli daleko vyšší sumy, než měl můj otec dohodnuto
s převorem. Tehdy nebyla sepsána žádná smlouva o předkupním právu ani
smlouva o smlouvě budoucí, řádu tedy mohl prodej vynést daleko větší zisk.
Pan převor tehdy prý řekl, že by to bylo nečestné, jelikož si s mým otcem již
podal ruku, a navíc by tak porušil svůj slib. Patří mu za to dík.
Jak vycházíte s památkáři a odkdy je pivovar kulturní památkou?
Pivovar je kulturní památkou zhruba od doby, kdy ho koupil můj otec.
Alespoň tehdy se u nás památkáři poprvé objevili. Nejprve nám předali
krásnou mosaznou cedulku a přikázali nám ji pověsit. Když jim otec
odpověděl, že to neudělá, protože by se musel stydět, a že ji pověsí, až
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bude hotová rekonstrukce vnějšku budovy, začali nám hrozit pokutou.
Naštěstí jsme se po delším jednání dohodli a pověšení cedule odložili.
Památkáři se nám také pokusili několikrát mluvit do rekonstrukcí.
Například po nás chtěli, abychom zbudovali u vjezdu do areálu kovanou
bránu. Opustili od toho, až když jsme jim na dobových fotografiích dokázali,
že kovaná brána u vjezdu na pivovarský dvůr nikdy nebyla. Podobný spor
vyvolala barva fasády. Otec musel dokazovat, že v době fungování pivovaru
se nikdo s jeho barvou nepáral. Byla prostě šedivá.
Dnes už víme, jak slavnou historii má pivovar za sebou. O to více se
snažíme dle našich možností zachovat místní genius loci, ale jsme bohužel
omezeni financemi.
Do pivovaru v době sládka Otakara Zachara chodívalo hodně
významných lidí, včetně Mikoláše Alše. Zachar sám je jako milovník
umění podporoval. Uvažujete o zachování místnosti, kde se tito lidé
scházeli?
Pivovar byl v těch časech skutečným kulturně-společenským centrem.
Scházeli se tu nejen umělci, ale i třeba komunální politici, podnikatelé a jiné
významné osobnosti, mezi nimiž dominoval právě Aleš.
Co se týče prostorů v pivovaru, kde se tito lidé scházeli, bylo to
v bývalém sládkově bytě v prvním patře nejstarší budovy. Tento prostor po
znárodnění dostal hodně zabrat. Původní vybavení bylo zlikvidováno a celé
patro přestavěno na závodní jídelnu, kuchyň, skladiště, šatny zaměstnanců
atd. Po zrušení Kovopodniku celý prostor roky bez využití chátral.
Teprve v loňském roce jsme našli finance na potřebnou obnovu. I za
pomoci původních plánů jsme v těchto prostorách zbudovali devět
nájemních bytů, které více méně kopírují původní propozice sládkova bytu,
respektive jeho příslušenství (prádelen, spíží, komor, kuchyní atd.) a bývalé
sladové a ječmenové půdy, které k bytu přímo přiléhaly. Původní sládkovy
obytné pokoje, tedy místo, kde se patrně Zacharova společnost scházela a
kde byla zřejmě i umístěna sbírka Alšových obrazů, jsme také přeměnili na
samostatný byt, ovšem ten zůstává (schválně) nepronajatý. O jeho využití
ještě uvažujeme, ale dost možné, že bude sloužit jako naše privátní
prostory. Zpřístupnit tato místa veřejnosti je technicky nemožné a navíc
bezpředmětné, neboť není co ukazovat.
Jinak jsme v současné době v jednání s městským úřadem o umístění
pamětní desky na naši budovu, ale to asi ještě chvíli potrvá. Jinak se
snažíme historii i současnost naší budovy prezentovat na našich webových
stránkách (www.pivovarkladno.cz) a na facebooku.
Co se týče spojení pivovaru s uměním, to se nám daří zachovávat.
V naší budově má zařízený ateliér významný sochař, malíř a keramik
Jaromír Huja, který zde tvoří. Jeho postava je s pivovarem dost spjata a on
sám budovu velmi miluje.
Vyrobil například krásné keramické sluneční hodin s emblémem
pivovaru, které jsou dnes nainstalovány ve štítě směřujícím do ulice Dlouhá.
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Dále nám vyrobil sérii originálních korbelů na pivo a džbánů na víno, opět
s emblémem pivovaru a naposledy nám udělal radost, když nám daroval
krásný keramický obrázek, kde zkombinoval pivovar s prvky symbolizujícími
první republiku, kterou mám já osobně velmi rád. Za tyto dary jsme v případě
pana Huji poněkud tolerantnější, co se týče placení nájemného.
Dále v současné době probíhají rekonstrukce rozlehlých pivovarských
sklepení. O jejich budoucím využití zatím nemáme jasno. Jeden záměr jsme
již měli, ale ten zkrachoval. A možná je to dobře. Po dokončení rekonstrukce
bychom rádi poskytovali sklepy pro občasné pořádání kulturních a jiných
akcí. Prozatím, než se rozhodneme, co se sklepy dál.
Jaké další plány s areálem máte?
Tak těch je skutečně hodně. V první řadě dokončit řádně kompletní
rekonstrukce a opravy všech budov. To je priorita. Naším dlouhodobým
cílem je vytvořit z pivovaru multifunkční areál, který by sloužil k podnikání i
bydlení, a to se nám snad zatím daří.
Myslím, že nic nepokazím, když prozradím, že velmi vážně uvažujeme
o obnovení vaření piva. Samozřejmě v malém rozsahu. Ovšem to je teprve
ve fázi zvažování a nikdo si ještě netroufá hádat, jak to dopadne.
Dagmar Šubrtová
otištěno v časopise Kladno Záporno č. 8, jaro 2010

50

Proškův mlýn v Poteplí, typ na výlet
V písemných pramenech je prvně připomínán v roce 1423 jako
mlýn "pod Teplým", patřící hradu Křivoklátu spolu s městečkem Unhoští. Za
třicetileté války byl zpustošen a vypálen. V 50. letech 17. století byl obnoven
a to o dvou kolech, jedno moučné a druhé menší na pohon pily. Z této doby
pochází stavba dřevěné hranice, na které je mlýnský pískovcový kámen pro
mletí obilí. Na prosévání meliva tehdy ve mlýně sloužil tzv. "hasačert". Dnes
můžeme obdivovat částečně zachovalou dřevěnou mlýnskou hranici a její
části se zdobením na podpěrných sloupech. Do 15. století můžeme datovat
obvodové zdi mlýna. V obytné části mlýna se nám dochovala černá kuchyně
s pecí a udírnou ze 17. století. Stávající strojní zařízení pochází ze druhé
poloviny 19. století. V podkolí, které patří k nejstarší části mlýna, bylo
umístěno paleční kolo, sloužící pro pohon celého složení. Na úrovni cesty je
přístup dveřmi do mlýnice tzv. zanáška, kde jsou dosud instalovány
technicky a historicky cenné původní mlecí stroje: mlýnský kámen,
porcelánová stolice firmy Kohout - Smíchov z roku 1880, stolice firmy Trap Plzeň s rýhovanými válci z roku 1885, celoželezná stolice firmy Prokop Pardubice z roku 1900. Zde na manipulační podlaze bylo přijímáno obilí
a též prováděn výdej mlýnských produktů. V podstřeší, nejvyšší části mlýna,
jsou umístěny na čištění obilí sortýr a triér a dále stroje vysévací: dva
hranolové vysévače - cilyndry a čistička krupice - reforma. S tímto výše
uvedeným vybavením mohlo být semleto za jeden pracovní týden (tehdy
6 dní) 5 tun obilí.
Proškův mlýn stojí na stálé vodě Kačáku, který má povodí 60 km
dlouhé. Každý druhý kilometr stál jeden mlýn, přesto nebyl problém se ve
mlýnech uživit. Beroun i Kralupy vodu mají, Kladno však ne. Tento mlýn je
poslední na potoce Kačáku, který je kompletně zachován a byl by provozu
schopný. Jsem poslední mlynář, který se na blízkém vodním mlýně vyučil
v polovině 20. století a na mlynářské řemeslo rád vzpomínám, i když stroje
mlčí.
Karel Boček

Pozn. redakce: Mlýn v Poteplí je možné navštívit dvakrát do roka na předem
ohlášené akce. V Unhošti je však také minimuzeum mlynářství, které najdete
v Pivovarské ulici čp. 323. Muzeem provádí a o zašlé slávě českých mlýnů
vypráví pan otec Karel Boček. Návštěvu lze dohodnout v Melicharově
vlastivědném muzeu a informačním centru v Unhošti, Dr. Beneše 1, tel 312
698 683, nebo e-mailem: infocentrum@muunhost.cz
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Proškův mlýn v Poteplí, foto: T. Voldráb

Proškův mlýn v Poteplí, zachovalý interiér s původním technickým vybavením,
foto: T. Voldráb
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Jubilanti v roce 2010
80 let
16. 7.

Zdeněk Krampera

75 let
17. 2.
26. 2
26. 2.
23. 3.
23. 5.
11. 6.
14. 9.
3. 10.
11. 10.
26. 10.
21. 12.

František Křížek
Petr Klein
Zdeněk Valeš
Štefan Gajdoš
Vladimír Čuřík
Jan Uváček
Ladislav Kučera
Štěpán Matula
Bořivoj Hasman
Karel Fryč
Antonín Hladík

70 let
1. 5.
25. 5.
19. 6.
28. 12.
65 let
28. 5.
31. 8.
13. 9.
60 let
14. 2.
5. 3.
17. 3.
24. 3.
27. 10.
55 let
18. 3.
10. 5.
18. 11.
50 let
17. 3.
23. 6.
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Ing.

Ing.

Ing.

RSDr.

Ing.

Jan Tachovský
Rudolf Čech
Jaroslava Hasmanová
Josef Seifert

Ladislav Kopina
Pavel Kasner
Vladimír Herold
Lubomír Pejsar
Antonín Berger
Jaroslav Grubner
Václav Švenkert
František Mádl

Ing.

Ondřej Picek
Jaroslav Bažout
Vladimír Protiva

Ing.
Ing.

Vlastimil Neliba
Ivana Kamarádová

Ing.

14. 11.

Ing.

Josef Slavík

45 let
21. 3.
10. 6.

Ing.
Ing.

Karel Herrmann
Zbyšek Sochor

40 let
10. 5.
8. 8.

Ing.
Ing.

Štěpán Matula jun.
Jan Chuchel

25 let
23. 12.

Jan Kepič

Blahopřejeme všem oslavencům a do dalších let přejeme hodně zdraví,
klidu a duševní pohody.
výbor KPHT – Kladno o.s.
připravil Jan Uváček
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