Pět set let Smečna – Muncifaje
Nejstarší zpráva o vsi Smečno pochází z roku 1252 /Václav Hájek
z Libočan – Kronika česká/, kdy se ve Smečně připomíná tvrz. Vsi se říkalo
„Dolní Smečen“ a tvrzi, později zámku, „Horní Smečen“. Smečenskou tvrz
koupil ještě v předhusitské době mezi lety 1416 – 1418 Markvart z Martinic
/1385 – 1448/ z Voticka a od té doby je jméno Martiniců spojeno se
Smečnem.
Další člen rodu Bořita z Martinic /1420 – 1479/ nechal přestavět
původní tvrz na pozdně gotickou, s věžemi a nádvořím. Jeho jméno se stalo
příjmením rodu.
Hynek Bořita z Martinic /1470 – 1523/ připojil roku 1518 k panství
hrad Okoř s panstvím. Spolu s bratrem Janem Bořitou z Martinic /1480 –
1527/ se přimluvili u krále Vladislava II. Jagelonského a ten listinou
z 26. května 1510 povýšil Smečno na městečko. Název Smečno zůstal pro
zámek /tvrz/ a okolí, městečko dostalo označení Muncifaj. Již roku 1515
bylo povýšeno na město listinou ze dne 28.12. 1515 králem Ludvíkem
Jagelonským. Jméno Muncifaj užívalo až do 8.5. 1882, od té doby se
jmenuje česky Smečno.
Jiří II. Bořita z Martinic /1546 – 1598/ nechal v letech 1580 – 1586
strhnout, kromě věží, starou tvrz a postavit nový renesanční zámek. Protože
zemřel jako bezdětný, panství zdědil ještě jako dítě jeho synovec Jaroslav.
Jaroslav Bořita z Martinic /1582 – 1649/ jako nechvalně známý
příslušník katolické protireformace získal po roce 1620 /Bílá hora/ rozsáhlý
majetek: Slaný, Ahníkov, Prunéřov, Hořovice, aj. V letech 1621 a 1622
povýšil král Ferdinand II. Jaroslava Bořitu z Martinic a jeho rod do hraběcího
stavu. V roce 1649 odkázal Jaroslav Bořita Okoř s panstvím Jezuitskému
řádu.
Hrabě Adolf Bernard Bořita z Martinic /1690 – 1735/ dal v roce 1711
poblíž Mšece postavit dvůr a nazval jej Martinice. V roce 1726 založil dvě
nové vsi – Drnek a Novou Studnici.
Hrabětem Františkem Karlem Bořitou z Martinic /1734 – 1789/
vymřeli Martinicové po meči. V roce 1791 se konal sňatek Marie Anny
hraběnky Bořitovny z Martinic /1768 – 1832/ s Karlam hrabětem z Clamu
/v Horních Rakousích/ 1760 – 1826. Na povolení císaře Františka I. používali
nadále pro název rodu Clam-Martinický. V roce 1832 vymřel rod Bořitů
z Martinic i po přeslici.
Roku 1800 dala hraběnka Marie z Clam-Martinic prozkoumat
prameny a v březnu roku 1801 byly zřízeny lázně Šternberk, na počest její
matky Marie Josefy ze Šternberka /1746 – 1823/.
Dalšími příslušníky rodu Clam - Martiniců byli Karel II. Jan z ClamMartinic /1792 – 1840/, hrabě Jindřich Jaroslav Clam-Martinic /1825 – 1887/
- tento význačný politik byl mluvčí české vlastenecké šlechty. Za jeho
působnosti se změnil 8. května 1882 název Muncifaj na Smečno. V této
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vlastenecké orientaci pokračoval i jeho bratr Richard Clam-Martinic
/1832 – 1891/.
Posledním členem rodu, který působil na Smečně, byl hrabě
Jindřich Clam-Martinic /1863 – 1932/, tento byl členem vlády a v letech
1916 – 1917 ministerským předsedou vlády Rakousko-Uherské monarchie.
Za tuto jeho aktivní činnost bylo po roce 1918 smečenské panství ClamMartiniců zkonfiskováno. Mohli si odvést mobiliář a umělecké předměty. Dne
3. listopadu 1918 bylo v Československu zrušeno šlechtictví /používání
titulů/.
V roce 1992 byl Smečnu potvrzen statut města a v roce 2009
dostalo město městskou vlajku a právo jejího oficiálního užívání. Barvy
vlajky červená a bílá jsou odvozeny ze základních barev znaku města
Smečna. Ze znaku města je převzatý i symbol vlajky – bílá lekna.
Uhelné aktivity Martiniců a Clam-Martiniců na Smečensku a Slánsku
v 18. a 19. století
Již císařský patent Marie Terezie z roku 1754 mluvil o nedostatku
a drahotě dříví a o rašelině, jakožto jeho náhradě. Dvorním dekretem
z 11. října 1766 a vyhláškou zemského gubernia českého z roku 1772
stanovena byla dokonce prémie pro nálezce rašeliny. Tato otázka
budoucnosti dřeva a jeho náhrady se vynořila s plnou naléhavostí ve
středních Čechách, kde v blízkost hlavního města a vzrůstu obyvatelstva
lesní porosty velmi trpěly.
Kdy bylo objeveno uhlí na Slánsku /kounovská, nebo „Slánská“ sloj/
není přesně zaznamenáno. Podle dostupných pramenů to bylo v 60. až 70.
letech 18. století. Ve zprávě vrchního úřadu smečenského /substituce
horního soudu příbramského/, který zahájil svou činnost 1. listopadu 1790
k vrchnosti z 29. 12. 1790 se praví, že vrchnost propachtovala /pronajala/
Josefu Štulíkovi, jemnickému rychtáři, svůj „uhelný lom“ v Jemníkách před
více jak 20 lety.
Již před tím od 1. července 1785 se stal vrchním úředníkem
smečenským Matyáš Michael Danielis, rodák ze Slaného /narozen 1829 –
zemřel 20. ledna 1792/. Již na podzim roku 1786 nalezl na močálovitých
lukách u Rynholce a nad velkým kapřím rybníkem u Kačice rašelinu. Po
ustanovení SHS se stal substitutem horního soudu ve Smečně. Obvykle to
byl vedoucí panství, ale v tomto případě bylo určité bezvládí, Martinicové
vymřeli po meči a Clam- Martinicové ještě nenastoupili.
Poslední desetiletí 18. století a počátek 19. století znamenal
zrychlení průmyslové /spíš manufakturní/ výroby. Během roku 1791 vznikla
u Jemník nová vrchnostenská šachta sv. Karla, jejíž uhlí se používalo
k pálení vápna. V té době po nástupu Clam-Martiniců na Smečno nastala
„pachtová“ horečka. Pronájem dolů v Jemníkách a Libovici byl nařízen
vrchností 1. března 1792 na dobu tří let tomu, kdo víc nabídne.
V roce 1800 bylo na Smečensku a Slánsku již devět šachet.
Jemnický obvod je oblastí výchozů kounovské /slánské/ sloje a zahrnuje
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Zámek Smečno dnes, foto: J. Grubner

obce Knovíz, Jemníky a Netovice. Je pravděpodobné, že se v této oblasti
kounovská sloj dobývala nejdříve z celé slánské oblasti, poněvadž zde
vychází až na povrch. Jáma sv. Josefa u Jemník byla založena okolo roku
1805 a ukončena roku 1825.
Jan Václav Klaudy byl justiciárem a perkmistrem na Smečně od 30.
září 1794 do 13. prosince 1807, kdy zemřel.
První doly u Studněvsi byly založeny kolem roku 1799. Tento obvod
zahrnuje dobývací práce na katastrálních územích obcí Studeněves, Řisuty,
Byseň, Kvíc a Přelíc. Tato oblast byla v 19. století oblastí intenzivního
dobývání.
V roce 1816 se stal justiciárem a perkmistrem smečenským Jan
Nepomuk Ochsenbauer /nar. 1790/. Přesvědčil vrchnost o hospodářském
významu uhlí a přiměl ji k vybudování velkého nového dolu sv. Leopolda, ve
Studněvsi, kde byly v roce 1824 vyhloubeny čtyři jámy, kutací právo bylo
uděleno 4. března 1824. Tyto jsou spojeny se jménem František Konias
/Koňas/, který již v roce 1808 se stal smečenským šichtmistrem.
Celková těžba smečenského panství obnášela v roce 1828
40 925 strychů uhlí a to z 22 šachet, z toho asi polovina u Jemník. Na
počátku 19. století těžili smečenští víc uhlí než buštěhradská vrchnost na
Vrapicku, která také uhlí od Jemník a Studněvsi od nich kupovala.
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Rozvíjející se průmysl způsobil na Slánsku a Smečensku od
sklonku 30. let 19. století zintenzivnění těžby. Jan Nep. Ochsenbaer řídil
v třicátých letech stavbu Pražsko - Lánské koněspřežné dráhy, pokud šla na
území smečenského panství. Jeho činnost se později odrazila i v názvu
nynější železniční stanice Kamenné Žehrovice, původně nesla název
Smečno – Šternberk, podle panství a lázní.
Jámy dolu sv. Leopolda smečenské vrchnosti v roce 1824 byly v roce 1852
modernizovány včetně parního čerpadla, ale již okolo roku 1854 došlo
k zastavení dolu. Ve 40. letech získaly na Slánsku převahu podlešínské doly
a do pozadí se dostaly doly hraběte Clam-Martinice u Studněvsi.
V roce 1850 byla smečenská substituce horního soudu vystřídána
C.k. horním komisařstvím ve Slaném. V roce 1871 pak Revírním báňským
úřadem.
Další zprávy o dolování kounovské sloje u Studněvsi pocházejí až
z let sedmdesátých 19. století, kdy bylo v obvodu obcí Studeněves, Tuřany,
Byseň, Lotouš,a Jedomělice asi 40 šachet a štol. Mezi Tuřany a Studeněvsí
to byly doly Jindřich, podle Jindřich Jaroslava Clam-Martinice, dále Selina,
podle jeho matky Seliny - Karoliny, poprvé zmínka r. 1871, ale ukončeny asi
1882.
Důl Richard 1862 – 1882 a také štola Richard byly pojmenovány po
Richardu Clam-Martinicovi /1832 – 1891/. Jednotlivé doly měly nejméně dvě
jámy, vtažnou a výdušnou, ale byla zde celá řada štol, které sloužily
k průzkumu ložiska, ale také k odvodňování a větrání.
Protože v té době nastal již velký rozvoj kladenských dolů, neměly
malodoly, navíc bez připojení na železnici, šanci na přežití. V době „uhelné
horečky“ - nadšení pro uhlí, byl v letech 1873 – 1878 společností Humboldt
vyhlouben důl stejného jména u Jemník do hloubky 509 metrů. Byl
vyhlouben unáhleně bez geologického průzkumu a zastihl pouze ekvivalenty
později odkrytých „hlubokých slánských slojí“. Byl situován na
tzv. Smečensko - velvarském hřbetu.
Posledním dolem smečenského hraběte Jindřicha Clam-Martinice
/1867 – 1932/ byl důl Luisa u Studněvsi, pojmenovaný podle jeho matky
Luisy z Bombeles. Těžil pro místní spotřebu panství. Byl založen v roce
1900 a vyhlouben do hloubky asi 58 metrů. Zastaven byl 1. dubna 1903 pro
vyčerpání zásob /údajně po požáru nebyl obnoven/. Nahrazen byl
stejnojmenným dolem u Bysně. Ani tento důl neměl dlouhého trvání a po
zhroucení těžní jámy i s věží v roce 1920 nebyl obnoven a byl zatopen.
Karel Melichar
Literatura:
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezku II.
Jankovec, Jiří: Dávné děje, Smečna – Mucifaje r. 2003
Mašek, Petr: Modrá krev, Mladá fronta 2003
Kolektiv autorů: Dobývání uhlí na Kladensku Kartis – Ostrava, 2006

4

Důl Caroli ve Slaném
Důl Caroli, též „Karlův důl“, byl jedním z nejvydatnějších a nejdéle
pracujících dolů slánské oblasti. V plzeňské horní knize je uchována žádost
z roku 1829, Karla Ferdinanda z Puetany, majitele blahotického dvora, horní
substituci na Smečně o povolení dolování. To mu bylo uděleno na základě
nálezu uhlí a byly mu propůjčeny čtyři velké dolové míry, podle dvorného
dekretu 23. července 1829 a pak ještě dodatečně tři míry.
Uhelná sloj byla pravděpodobně odkryta při stavbě přeložky
velvarské silnice východně od Slaného. Patrně již v roce 1820 byla zde
vyražena původní štola. Karlem Ferdinandem z Puetany byla v roce 1830
vyhloubena úpadní štola vedoucí SZ směrem, s ústím asi 60 metrů od
nálezné štoly.
V roce 1832 došlo k rozšíření dolového pole SV směrem
a vyhloubena nová těžní jáma „V panském poli“ hluboká 64 m, opatřená
parním strojem. Bylo to dříve, než byl použit parní stroj na jámě Ludmila na
Vrapicku v roce 1836. Pro složité tektonické poměry bylo v roce 1836
započato s hloubením nové jámy ve starém slánském lomu a jáma
dovedena do hloubky 80 metrů. Přesné datum ukončení původních děl není
známo. Můžeme však předpokládat, že to bylo po vyhloubení nové těžní
jámy v roce 1849.
Krátce po zakoupení Dolu Caroli v roce 1867 zakládal nový majitel
Werner Fridrich baron Reise ze Stallburgu novou těžní jámu, která byla
situována asi 500 m východněji od původní štoly Karel. Jáma byla v roce
1869 dovedena do hloubky 30 sáhů /56 m/, později dohloubena na
konečných 85 m. Současně byla hloubena nová větrní jáma „Na Hájích“ asi
700 metrů severně od těžní jámy. Byla vyhloubena při západním okraji
silnice Slaný – Zlonice, poblíž rozcestí k Dolínu dovedena do hloubky 132 m
/70 sáhů/. Sáhová soustava platila v Rakousko-Uhersku do konce roku
1875, odkdy začala platit metrická soustava měr a vah.
Následující období bylo dobou největšího rozvoje dolu. Dobývala se
pouze svrchní lávka kounovské /slánské/ sloje o mocnosti od 63 do 103 cm.
V oblasti kontaktu sloje s čedičem Slánské hory bylo prý uhlí zkoksovatělé,
není však známo, že by byl někde takový vzorek. Velmi obtížné bylo větrání
dolu. Na prvním patře jámy byla tzv. „větrací pec“, z této pece vedl v boku
těžní jámy vyzděný komín až na povrch. Stávalo se často, že ve větrací peci
přestalo hořet následkem výronu CO2.
Na východní straně bylo důlní pole ukončeno tektonickou poruchou,
kde byly důlní práce zastaveny. Severním směrem zasahovalo důlní pole
přes vrch Na Hájích k Byseňskému potoku. Mocnost sloje tímto směrem
klesala až na 50 cm a také se zhoršovala jakost uhlí. Čedičová Slánská hora
tvoří spolu s Vinařickou horkou nejjižnější projev třetihorní sopečné činnosti
Českého středohoří.
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Po smrti barona ze Stallburgu v roce 1890 důl rychle upadal. Důlní
podnik koupila firma Deutsch a Haas z Pešti. V následujícím období změnil
ještě několikrát majitele, chátral a blížil se jeho konec. Strojní zařízení na
povrchu i v dole bylo již před rokem 1890 zastaralé, ale provozuschopné.
Parní těžní stroj byl jednoválcový s ručním pákovým rozvodem. Důl byl
vybaven několika důlními čerpadly, kterými bylo možno čerpat až 3 kubické
metry vody za minutu.
Pro zastaralé provozní zařízení a malou mocnost sloje, asi 80 cm,
nebyl schopen konkurovat, zvláště ve vztahu k rozvinutým „velkodolům“ na
jihu Slánského okresu, dobývající hlavní kladenskou sloj o značných
mocnostech.
Po několika neúspěšných pokusech o obnovení těžby v letech 1901
a 1904 došlo počátkem roku 1905 k definitivnímu uzavření dolu.
Kromě Dolu Caroli se ve Slaném dobývala „slánská“ sloj ještě
v místech bývalé textilní továrny „Benar“. Na poli majitele Kytky byly
vyhloubeny asi v letech1850 – 1860 tři důlní jámy. Těžní stroj byl v místech
dnešního podjezdu železniční tratě.

Karel Melichar
Literatura:
Paděra, Zdeněk: Z minulosti a současnosti hornictví na Slánsku, Příbram 1985
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Důl Carovi, archiv Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně

Důl Carovi, bývalý Šrajbrhaus, archiv Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně
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Důl Svěží štěstí 1900
V letošním roce, přesněji 19. září, uplyne již 110 let od neštěstí
na Dole Svěží štěstí poblíž Duchova, které si při výbuchu požárních
zplodin vyžádalo 55 obětí a dalších 5 osob bylo zraněno. Jednalo se
o největší důlní neštěstí 19. století v Severočeské uhelné pánvi, při
kterém byla poprvé v historii našeho, ale patrně i světového hornictví,
použita inertizace uzavíraného prostoru.
Uhelná společnost Kohlen-bergwerk Union zahájila těžbu
v severních Čechách v roce 1868 a postupně zde otevřela Doly Emma,
Marie a Frieda u Duchcova, Důl Ludvík u Bíliny a Důl Gustav u Telnice. Po
21 letech těžby, v roce 1889, prodala manželka zakladatele společnosti
Emma Marie Weberová celý svůj majetek Mostecké uhelné společnosti.
Důl Emma, který se nacházel poblíž Lipnic u Duchcova, rozšířil
nový majitel v roce 1895 připojením části dobývacího prostoru Dolu Pokrok
a celý těžební komplex přejmenoval na Frisch Glück, tedy Svěží štěstí. Důl
byl původně 71 m hluboký a před připojením části dobývacího prostoru
dosahoval roční těžby kolem 50 000 tun. V době nehody byl důl otevřen
dvojicí vtažných jam (původní jamou Emma a jamou označenou jako V3),
výdušnou jámou s ventilátorem (jáma byla označená jako V2) a neutrální
(z hlediska větrání) původní strojní jamou, která se nacházela
v bezprostřední blízkosti jámy Emma. Obě původní jámy byly s novým
dolovým polem propojeny dvojicí paralelních chodeb vedených mezi
stařinami. Jihozápadní okraj otevřeného pole se nacházel až 72 m níže
oproti těžnímu patru jámy Emma. Důl trpěl značnými přítoky vod a byl
ohrožován průvaly kuřavky. Po roce 1895 sloužila přibližně po dobu dvou let
strojní jáma jako jáma výdušná, což trvale komplikovalo situaci častými
depresními ohni. K samovznícení uhlí, což byl v severočeském uhelném
revíru častý jev, docházelo v jámovém pilíři již vícekrát v minulosti a k jeho
likvidaci byl volen tradiční ohňařský postup – hořící místa byla vyčištěna,
zaplněna popelem a pak zazděna. Zahřívající se boky byly natřeny vápnem,
jejich styk s uhelnými stěnami pečlivě zamazán vápennou omítkou. Poslední
příznaky samovznícení ve formě zahřívání zdi se vyskytly na jižním nárazišti,
které bylo zazděno vyřazeno z provozu. Postupně bylo větrání převedeno
nediagonálně umístněnou jámu V2 a díla v oblasti jámového pilíře nově
vyzděna. Po definitivním převedení větrání nebylo již zahřívání uhelných
stěn, popřípadě zdí, v blízkosti jámového pilíře až do 16. září 1900
pozorováno.
Ze zprávy, kterou předložilo vedení dolu báňskému úřadu po
havárii, vyplývá, že 15. září v blízkosti těžní jámy byl cítit pach záparových
zplodin. Závodní dolu pak objevil, asi 65 m od jámy, teplou vyzdívku
a podezřelé místo nechal otevřít. Sanace tohoto místa pak pokračovaly až
do 19. září ráno, kdy došlo k podstatnému zhoršení situace. Závodní dolu,
který se v této době nacházel v dole, vyslal posla se vzkazem, které větrní
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Důl Svěží štěstí, archiv J. Grubner

dveře mají být uzavřeny a omazány. Hromada předtím vypuštěného uhlí na
chodbě „K“ již byla zachvácena žárem a její hašení ručními prostředky
nepřipadalo v úvahu. Větrní dveře směrem k důlnímu poli zůstaly otevřené,
neboť v důsledku hustých kouřů k nim nikdo nemohl proniknout. Tyto dveře
uzavřel až v 9.15 závodní dolu, který se mezitím vrátil z obchůzky revíru.
Současně pak vyslal technika Karáska, střelmistra a důlního tesaře, do pole
s úkolem stáhnout celou osádku z pracovišť ke vtažné jámě V3. Mezitím
byly uzavřené větrní dveře omazány a byl dovezen materiál k jejich přizdění.
Dále rovněž pokračovaly práce na přizdívání již uzavřených dveří a závodní
tyto práce osobně kontroloval. Osádka pracovišť byla podle pokynů stažená
na náraziště jámy V3, avšak kolem desáté hodiny přišel na náraziště tesař
Wenzl, který, odvolávaje se na příkaz technika Karáska, vydal shromážděné
osádce příkaz vrátit se znovu do práce. Závodní již od ohniska požáru
neodešel a po prvním utěsnění ohniska a vymizení kouře odmítl požadavek
těžmistra na obnovení těžby a dal mu pokyn pro zajištění dodávky dalšího
materiálu k zazdění ohniska z náraziště. Současně také uložil strojníkovi
úpadní chodby Weigendovi, aby vyfáral a telefonicky ohlásil výrobnímu
inspektorovi, pověřenému vrchním dozorem nad dolem, že „oheň se stává
zlým, těžba musela být zastavena a jeho příchod je nezbytný“. Úředník na
povrchu, který vzkaz od Weigenda převzal, telefonicky hovořil s výrobním
inspektorem a dostal od něj příkaz pro závodního „Ihned uzavřít celý důl!“.
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Tento příkaz pak podle svého vyjádření předal Weigendovi. Strojník
Weigend pak společně s dalším strojníkem znovu sfárali. S nimi pak dolu
sjeli další horníci, kteří předtím z dolu vyfárali. Oba strojníci totiž mezi sebou
hovořili v tom smyslu, že „v dole to již bude dobré, těžba může znovu začít“.
Společně pak prošli, aniž by byli zpozorováni závodním, kolem ohniska
požáru ke strojovně úpadní chodby, aby zde vyčkali opětovné zahájení
těžby. Příkaz od výrobního inspektora Löckera k uzavření celého dolu
Weigend závodnímu nepředal, patrně v důsledku nesprávného pochopení
situace, kdy po vymizení kouře považoval nebezpečí za odstraněné. O tom
také svědčilo počínání všech dozorčích orgánů, kteří hovořili jen
o nebezpečí z kouřů. Na možnost exploze povýbuchových zplodin nikdo
nepomyslel.
Inspektor Löcker se pak na důl dostavil 10 minut před explozí, ke
které došlo krátce po desáté hodině. Ještě před odjezdem z Mostu vydal
závodnímu Dolu Pokrok pokyn, aby se odebral s pomocným personálem
a dýchacími přístroji na Důl Svěží štěstí. Bezprostředně před explozí se
v podzemí Dolu Svěží štěstí nacházela celá osádka ranní směny, včetně
osob, které byly na důl dodatečně povolány, a to v celkovém počtu 91 osob.
Část z nich byla zaměstnána při uzavíracích pracích v jámovém pilíři, část
z nich byla na cestě k pracovištím nebo na nich (díky chybě v jednání
technika Karáska a strojníků na záhlaví úpadní chodby, kteří situaci
nepovažovali za nebezpečnou a bezděčně tak podnítili sfárání pracovníků
zpět do dolu). Rázová vlna vyrazila proti větrnímu proudu a z těžní i strojní
jámy se vyvalily oblaka prachu a kouře. Na krátkou dobu se také obrátil
větrní proud ve vtažné jámě V3 a snížil se podtlak ventilátoru na výdušné
jámě V2 z 350 na 50 Pa. Rázovou vlnou bylo zničeno parní a tlakovzdušné
potrubí, výtlačné vodní potrubí v severní a západní úpadní chodbě
a výtlačné vodní potrubí ve strojní jámě. Tím se zastavilo udržování vodní
hladiny vody v obou úpadních chodbách a v jámové tůni strojní jámy.
Mužstvo z Dolu Pokrok bylo v okamžiku výbuchu jen asi 200 kroků
od těžní jámy Svěží štěstí. Závodní Dolu Pokrok ihned sfáral s dalšími
dvěma dělníky a prozkoumával výbuchem devastovanou oblast chodeb
v jámovém pilíři a pokusil se proniknout dále do nových polí. Mezitím
inspektor Löcker povolal další záchranná mužstva s dýchacími přístroji
z dolů Alexander a Nelson a lékaře se zdravotnickým vybavením z celého
okolí. Po sfárání do dolu se seznámil se situací a navrhl plán záchranných
prací a zmáhání následků havárie. V noci po výbuchu byly oběti nalezené
nad zátopou severního pole dopraveny k obětem nad úpadními. Důl byl
opětovně prozkoumán a bylo nepochybně zjištěno, že ještě nezvěstní
horníci mohou být pouze v nejhlubších místech severního pole úpadní
chodby, které bylo po zničení potrubního řádu rychle zatápěno. Po úpravách
větrání, 20. září večer, byly všechny nalezené oběti vyneseny a dopraveny
na povrch. Pokusy o přímé hašení ohniska požáru trvaly až do noci 24. září.
Zmáhání ohniska požáru se však nedařilo, a proto bylo rozhodnuto
o uzavření dolu jámovými poklopy. K uzavření dolu jámovými poklopy pak
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František Kaftan
jedna z jeho havířských písniček
Postůj chvíli-kamaráde.
Na památném zde rozcestí
v těchto místech stála kdysi
známá šachta „Svěží štěstí“.
Stála kdysi-dnes už není.
Tři hřbitovy v kraji věští,
že v tom dole zahynulo
mnoho rodinného štěstí.
Netaž se mne kamaráde,
co jen mohlo koho svésti,
aby šachtě-lidomornědával jméno: „Svěží štěstí“.
(Obětem dolu Svěží štěstí 19. 9. 1900)
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došlo ve 3 hodiny ráno 24. září a téhož dne odpoledne byla vzduchotěsně
uzavřena také i strojní jáma. Od 6 hodin ráno byl z ocelových lahví do dolu
vpouštěn oxid uhličitý a lze říci, že těchto přibližně 830 m3 bylo první cílenou
inertizací požářiště v podzemí v historii hornictví.
Z uzavřeného dolu byly pravidelně odebírány v krátkých časových
intervalech vzorky ovzduší a po příznivých výsledcích rozborů bylo
rozhodnuto 4. října 1900 o otevření hrází a proniknutí do dolu. Materiál,
potřebný pro provádění sanačních prací, byl do dolu dodáván přes propusť
vybudovanou na jámě V2. Při otevírání hráze ihned vyrazily nedýchatelné
plyny v takové koncentraci, že další práce musely být prováděny
v dýchacích přístrojích. Po vybudování otvoru v hrázi o velikosti 0,8 m2 byla
odkryta vtažná jáma č. 3. Mužstvo bylo odvoláno a důl byl ponechán
nezbytnému odvětrání. Následoval průzkum ze svážné Dolu Pokrok do Dolu
Svěží štěstí hlavní třídou jižního pole proti výdušným větrům ve vtažné jámě
č. 3. Do 3. ledna 1901 byly všechny komory, až na jednu, zpřístupněny
a vedení větrů v dole bylo s konečnou platností nově upraveno.
Vyšetřování nehody prováděla komise zřízená Ministerstvem orby
a tato komise pracovala v období od října 1900 do května 1901.
K posuzování havárie na Dole Svěží štěstí komisi přibyla 13. listopadu 1900
ještě další nehoda na Dole Pluto, která si vyžádala životy dalších 18 horníků.
Složení komise bylo odborníky kritizováno a přesné závěry vyšetřovací
komise nejsou nikde k nalezení…….
Podle znaleckého posudku bylo konstatováno, že výbuch byl
způsoben náhlým výstupem požárních plynů z mourové rozsedliny ve stropu
klenutého zděného díla, které se na požářišti zapálily a vybuchly. Podle
vyšetřování neměl průval kuřavky v jižní části dobývacího prostoru,
ke kterému došlo 13.9.1900, žádný vliv na vznik nehody a její likvidace, což
bylo odpovědí na kritiku tisku proti vedení Mostecké uhelné společnosti. Na
Dole Svěží štěstí došlo ještě jednou k výbuchu plynů, a to 21. září 1902,
a v roce 1904 byl důl uzavřen a jeho jámy zasypány. Následně byl dobývací
prostor přičleněn k Dolu Pokrok, s nímž pak sledoval jeho další osudy.
Ing. Vlastimil Neliba

Literatura:
prof. Makarius, R., Memento důlních nehod v českém hornictví
Funiok L., Historie a současnost mostecké báňské záchranné služby
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Budova divadla Lampion v Kladně
Původně v této budově č.p. 4 sídlila panská hospoda, která se
připomíná již ve druhé polovině 17. století a šlo původně o stavbu barokní.
Od roku 1809 byl jako majitel gruntu zapsán první kladenský rychtář Antonín
Kocman. Hospoda byla v 19. století přestavěna na hotel „U Horlivých“,
později známý jako hotel „U města Kladna“, kde byl prvním pronájemcem
hoteliér pan František Lánský. Ten nechal v hotelu zbudovat divadelní sál,
který pak pronajímal kočovným společnostem. Před hotelem bývala
zahrada, kde byly palmy, vodotrysky a procházeli se pávi. Sídlil tu havířský
spolek „Kovkop“ a v roce 1874 zde konal nepovolenou přednášku Ladislav
Zápotocký.
Později, již v době samostatného Československa, je budova
známa jako Živnodům. Uskutečnilo se zde ve třicátých letech 20. století
utkání kladenských boxerů se sovětskými a v roce 1932 se tu konaly oslavy
Velké říjnové revoluce. Za německé okupace zde působilo tzv. „Kladenské
divadélko“.
V roce 1951 Místní národní výbor v Kladně jako provozovatel
Městského divadla v Kladně pronajal sál v „Živnodomě“ pro Městské
loutkové divadlo. Toto profesionální divadlo zahájilo svou éru pod vedením
L. Mičánka jako pobočka Ústředního loutkového divadla.
V roce 1953 se stal vedoucím loutkového divadla Jan Vavřín-Rýz,
tvůrce loutek Spejbla a Hurvínka.
K uměleckému vzestupu došlo v šedesátých letech, kdy se divadlo
osamostatnilo od kladenského divadla. Pod vedením Václava Charváta,
který byl ředitelem do roku 1974, jenom kvetlo. Pak se soubor spíše
orientoval na malého dětského diváka. Jako dramaturgyně zde úspěšně
působila Venuše Dytrichová a ke spolupráci byli zváni četní slavní režiséři.
K vrcholným činům konce šedesátých let 20. století patří hra Smrt
Tintagilova v režii Karla Brožka.
V roce 1986 byla provedena rekonstrukce jeviště a střechy budovy.
Název Divadlo Lampion existuje od roku 1990. To je také rok, kdy se stává
ředitelem divadla Karel Brožek. Výraznou osobností se také stal výtvarník
a režisér Alois Tománek.
V lednu 2000 oslavila scéna padesát let od první premiéry. Od té
doby se divadlo stalo jedním z nejlepších souborů v republice. Nechyběl
tehdy ani slavnostní ohňostroj.
U příležitosti 55 let profesionálního loutkového divadla v Kladně
uspořádalo divadlo ve spolupráci se Statutárním
městem Kladnem
v Zámecké galérii výstavu loutek a dekorací.
V polovině roku 2005 hrozil scéně zánik. Začala totiž tahanice o to,
kdo převezme divadlo do své kompetence mezi městem Kladnem a úřadem
Středočeského kraje. Nakonec scéna zůstala v rukou města a to se rozhodlo
sloučit kamenné a loutkové divadlo společně se Zámeckou galérií pod jedno
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zastřešení. Tím se stala „Kultura pro Kladno“. Proti tomu se ohradil ředitel
Lampionu Karel Brožek. Výsledkem bylo jeho odvolání z funkce ředitele
divadla k 31. prosinci 2005. Novou ředitelkou se stala Blanka Bendlová.
V polovině roku 2008 proběhla za 14 milionů korun nákladná
rekonstrukce, která se dotkla celé budovy, jeviště, hlediště, sociálních
zařízení i střechy. To vše, aby divadlo mohlo vykročit důstojně k oslavám
šedesátého výročí této profesionální loutkové scény.V Zámecké galerii byla
výstava toho, co se za dobu fungování divadla dochovalo. Fotografie ze
zájezdů, plakáty, loutky, kostýmy i celé scény.
Jaroslav Vykouk ml.
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Dolování v Kalivodech – štola Jindřich
Svojí polohou náleží Kalivody k takzvanému Západnímu křídlu
Kounovské sloje. Dolování zde probíhalo v západní části katastrálního
území v údolí Bakovského potoka. Již roku 1869 je v jižní části této oblasti
připomínána štola Josefa Kauta. Štola, pojmenovaná po majiteli Josefu
Kautovi, měla délku 80 metrů a sloužila k odvodňování výše položených
dobývek.
V severní části údolí, v blízkosti výchozu uhelné sloje, byly v letech
1892 – 1894 založeny tři štoly, patřící do komplexu kroučovských dobývek
schwanzenberské vrchnosti. Jednalo se o jednu těžní štolu, pravděpodobně
Jindřich III. a dvě větrní štoly Jindřich I. a Jindřich II. Těžařem zde byl Jan
Nepomuk Schwanzenberk, jako závodní je uváděn František Schaffař. Délka
těžní štoly je 80 metrů a obě odvětrávací měly dohromady 170 metrů.
Největší těžba zde probíhala za 1. světové války, jako činné jsou štoly
připomínány ještě v roce 1920. Po vyrubání zásob byly štoly uzavřeny
v lednu 1922.

Štola Jindřich dnes, foto: J. Grubner
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Kalivodské dolování si mohla veřejnost znovu připomenout v roce
2006 po vydání knihy Dobývání uhlí na Kladensku. V této knize je i mapka
s pravděpodobným označením ústí štol Jindřich I. – III., kterou využili v roce
2007 dva mladí studenti a snažili se přímo v terénu štoly objevit. Doslova
s motykou a lopatou propátrávali několik dní předpokládané místo, až se
povedlo to, čemu snad již ani sami nevěřili, a před nimi se objevilo ústí staré
větrní štoly Jindřich II. Nález byl nahlášen na Obvodní báňský úřad v Kladně
a Geofond. Z rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, které za zajištění
starých důlních děl zodpovídá, byl přístupný úsek štoly v délce 110 metrů
prozkoumán a na základě zjištěných údajů byl vypracován plán zajištění
štoly. Podle něj pak došlo k vyčištění díla od jílovitých usazenin (štola zřejmě
sloužila také jako odvodňovací) a k zajištění ústí nově vybudovaným
portálem z opuky. Vstup do štoly byl uzavřen kovovou mříží, aby vnitřní
prostory mohly být případně využívány jako zimoviště netopýrů. Veškeré
práce provedla Hlavní báňská záchranná stanice Praha a. s.
V každém případě se zde jedná o zcela ojedinělý a citlivý přístup
k industriální památce na kalivodské dolování.
Jaroslav Grubner
Literatura:
Kolektiv autorů: Dobývání uhlí na Kladensku, Kartis 2006
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Štola Jindřich dnes, foto: J. Grubner
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K výročím hornických expozic v NTM Praha (5)
Představujeme nejstarší důlní stroje v expozici NTM Praha a metody
věrných napodobenin metod těžby nerostů
Sběrné mechanismy pro simulaci odtěžení uhlí
Mezi vystavované dopravníky charakterizující vývojovou řadu
hřeblových dopravníků patří v NTM elektrický dvouřetězový hřeblový
dopravník STR-30. Kuriozitou jeho stavby je možnost ručně a bez pomocí
klíčů rozebírat a sestavovat hřeblový řetěz! (obr. 1) K „pohonce“ tohoto
dopravníku přísluší ukázka zabezpečení stropního prostoru před důlními
tlaky. Postavena je v podobě hranice z dřevěných kulatin. Pod ním je násyp
vozíků s protiprašným odsáváním, dle patentu ing. Nováka z padesátých let
20. století (obr. 2).
Dalším je
elektrický článkovaný pancéřový dopravník (oba
československé výroby z padesátých let 20. století). Připomíná silným
dojmem nekonečný housenicový pás známý z těžké dopravní nebo
vojenské techniky. Těsný spoj jeho jednotlivých elementů zamezil propadu
drobných částí vytěžené a dopravované hmoty. Vyráběl se
v Československu kolem roku 1950. (obr. 3). U pohonné stanice 25 metrů
dlouhého pancéřového dopravníku je dřevěná výztuž protipožárně
„zabezpečena“ dle tehdejších předpisů, a to stříkaným betonem.
Mezi „statické“ těžební mechanismy počítáme též 2 žlabové
soupravy. Jedna z nich je pohyblivá po válečkách s bočním a řetězy
ukotveným pohonem vzduchového motoru (použití například v SHR
Mostecko).Druhý pak je používán podobným způsobem práce, jaký jsme
znali i my Kladeňáci v 60. – 90. letech 20. století. S centrálně o výztuž
ukotveným vzduchovým motorem pod žlaby, záběrovým žlabem, hubicemi,
rychlospojkami a svírací pákou, horníky někdy neslušně pojmenovanou
(autenticky vymyšlený název znají bývalí zaměstnanci, viz VKD Kladno
i jiní).
K ražbě (nakládání) používané stroje
K nejstarším exponátům hornického oddělení patří několik
pneumatických vrtaček do skály a ručních do měkkých hornin. Bohužel
kompletní vybavení tj. s částmi upínacího sloupu, dobovými vrtáky se
nedochovalo. Přesto se jedná dle mého názoru o nejstarší relikty vrtací
techniky. Jsou z roku 1870 a jedna z vrtaček má inventární číslo NTM
Praha 70! používána byla v příbramských dolech. (obr. 4).
Vrtačka Rezek je ruční vrtačka se vzpěrou a příslušenstvím. Používána byla
v prvním a druhém desetiletí minulého století (obr. 5).
Skládá se:
1. Z mechanické rozpěry.
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Obrázek č. 2,
1, 3
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Obrázek č. 4,
5, 6
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2. Z převodové skříně posuvně uložené na mechanické rozpěře volně
polohovatelné (a. posuv vertikální, b. se svěrkou provedenou kónusem).
Převodová skříň se skládá ze dvou šroubových kol z bronzu. Tato kola jsou
vybavena dělenou kuželovou spojkou, rozpínanou dvěma třmeny, jeden
z nich je s vnitřním závitem. Tyto třmeny jsou ovládány sklopnou pákou se
závitovým vřetenem. Funkce zařízení spočívá v brzdění přísuvu nástroje na
vrtání. Pod odbrzdění je možno šroubovým kolem se čtyřhranem, ručně
provést přísuv nástroje (chybí klika na čtyřhran). Signatura PATENT RESKA
STANEK PRAG BUBNA.
3. Z přísuvného nástroje s vrtnou tyčí. Přísuvný nástroj se skládá
z trapézového závitu se stoupáním 10 mm a kliky. Délka závitu 71 cm, š. 41
cm. Závit obsahuje vnitřní komolý čtverhran na upnutí vrtné tyče s kolíkovým
zajištěním o průměru 9 mm (kolík chybí). Závitový přísuv je ručně poháněn
klikou. Klika má pevný čtverhran a ráčnu na krokový pohyb (možnost
výměny). Vrtná tyč je šroubovice dlouhá 53 cm s dvoušpičatým zakončením.
Vrtná tyč se zasouvá do přísuvného závitu se zmíněným kolíkem o průměru
9 mm. Funkce celého zařízení - rozepření o strop a počvu - ruční vrtání
přísuvem závitu s klikou přes vrtací tyč v hornině menší tvrdosti - přítlak či
přísuv prováděl zřejmě pomocník vrtajícího horníka.
K navrtání skály slouží 2 vrtací kolejové soupravy Sullivan (obr. 6),
z nichž jedna je umístěna v uhelném dole při zarážení dovrchní chodby
z druhého na první patro dolu a druhá se prezentuje při ražbě vodorovného
překopu u tzv. nučického pilířování. Po navrtání a odstřelu (předváděna
simulace zvukovým a světelným efektem) následuje odtěžení.
Pro tyto účely jsou vystaveny v expozici celkem tři kolejové
nakladače s přehazováním horniny lopatou přes stroj do vozíku 1. lopatový
přehazovač na elektrický pohon sovětské výroby PB umístěný v ukázce
simulovaného odstřelu, jeden je umístěn v rudném a druhý v uhelném dole;
2. na pneumatický pohon americký Joy (obr. 7) a 3. československý
NL -12 - E.
Dalším nakladačem je kolejový stroj Wesphalia-Lünnen (obr. 8). Mohutnou
centrální lopatou nahrabuje skálu a posunuje směrem k výložníkovému
hřebláku. Ten je součástí stroje a nasypává odstřelené kamení do
5 vystavených vozíků.
Vodorovná důlní doprava
Vrátek Akmos ZR 2 - 110 je důlní vrátek z 20. let dvacátého století
(obr. 9). Má pneumatický pohon, dvojčinný se dvěma písty. Přenos síly
přes 2 táhla na hřídel s ozubeným kolem (pastorkem). Pastorek je suvně
umístěn na hnací hřídeli. Síla se přenáší dále přes ozubené soukolí (věnec)
navíjecího bubnu.Navíjecí buben se ručně ovládá pomocí páky umístěné
vpředu ve vrchní části vrátku. Vrátek měl možnost ukotvení pomocí
rozpěrného sloupu o průměru 12 cm, nastavitelné délky a pomocí třmenů
mezi stěny důlní chodby. Sloupek nebyl zatím nalezen.
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Lokomotivy:
Ruhrthall - Čtyřkolová lokomotiva se dvěma hnanými nápravami řetězem
z předlohového kola suché převodovky. Motor je dieselový s ležatým
jednoválcem o obsahu 8,25 l o výkonu 8,32 KW, hmotnost je 5,3 tuny.
Chlazení je vodou se samovolnou cirkulací. Brzdění motorem a špalkovými
brzdami na kolech. Startování ručně pomocí kliky.používané palivo benzol
nebo nafta. Výrobce Schwarz-Dyck Německo. Používala se v rudných
dolech v prvním a druhém desetiletí 20. století - r. v. 1919.
Gebus - Diesel elektrická, čtyřkolová lokomotiva, pohon přední nápravy
transmisním dvouřadým řetězem. Motor je dvouválcový dieselový, startování
pomocí startéru nebo ručně klikou. Spojení mezi motorem a generátorem je
Hardyho spojkou (napevno). Generátor je samobudící a vyrábí el. proud pro
elektromotor o výkonu 10,1 kW. El. motor je výroby Siemens, dieselový firmy
Listrad ( licence Holandsko v Anglii). Brzdění motorem a špalkovými brzdami
na kolech. Použití v rudných dolech ve třicátých letech 20. století r. v. 1938.
Metalis - Akumulátorová, čtyřkolová lokomotiva, pohon přední nápravy
ozubenými koly přes reversní elektromotor. Zdrojem energie je 5 x 10
Ni – Fe akumulátorů s celkovým napětím 60 V. Výkon je malý, 3 kW.
Brzdění motorem v nulové poloze kontroleru a špalkovými brzdami na
kolech. Výrobce SSSR r.v. 1951, s německými součástkami CAO BUCHY.
Používala se při drobné manipulaci s důlními vozíky v rudných – uranových
dolech např. v bývalé NDR nebo ČSR.
Vyztužení chodeb v dole
K poddajné výztuži patří kombinovaná MOLL (obr. 10) výztuž,
korýtková trojdílná ocelová výztuž, Neubauerova betonová výztuž, (obr. 11
tunel, 12 náraziště). K pomoci při zalomených stropech v porubu slouží na
housenicích pojízdný předvrtávací vůz MEZ Frýdlant.
K představě o některých podobenstvích umělého dolu je vyjádřeno
v poznámkovén aparátu tohoto článku.
Poznámkový aparát:
1) Několik článků kuriózního, rozebíratelného hřeblového dopravníku STR - 30 bylo
též věnováno do Skanzenu Mayrau).
2) Napodobenina – model, maketa, rekonstrukce, chcete-li vzor uhelného hlubinného
dolu je v mnohém specifickou expozicí NTM. V některých částech podává základní
obraz o metodách těžby uhlí jako je pilířování, stěnování, přípravných pracích pomocí
ražby ve skále nebo v chodbách vybavených dřevěnou výztuží.V tom má uhelný a
rudný důl v NTM velmi blízko ke skutečnosti, reáliím běžných dolů.Důl je nutno však
chápat v komplexním pohledu stroj x metoda dobývání.
Na malém prostoru nebylo možné realizovat umělý důl v celém komplexu
s vtažnou, výdušnou jámou, rozvodem elektřiny, vzduchu coby energie, nárazištěm
s oběhem( výměnou) vozů apod. Pro vytvoření představy velkoprostorových důlních
děl jako náraziště, větvení (vidlice) chodeb, členění ložiska na pilíře bylo s úspěchem
použito malovaných dioramat (na fotografii společně s okolním prostředím
k nerozeznání od skutečnosti).
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Obrázek č. 7,
8, 9
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Základní postup při zakládání dolu – 2. patra je zachován, spojení pater umožňuje
úklonná (dovrchní) nebo svážná chodba tak, jako ve skutečném dole. V případě
rudného dolu jsou patra spojena lezným oddělením. Větrání napodobuje funkční
systém – tlačný ventilátor, sací ventilátor pro použitý vzduch, separátní lutnový tah pro
uhelné pracoviště – rubání nebo pro ražbu překopu ve skále.
S odstupem času můžeme zde porovnat, i podle literatury postupující názory
a uplatnění různých metod hlubinného dobývání :
Způsoby hlubinného dolování se dělí podle toho, jestli se vytěžené (vyrubané)
prostory zaplňují hlušinou či nikoliv. V prvním případě mluvíme o dobývání se
zakládkou, v případě druhém o dobývání bez zakládky čili na zával (vše zde můžeme
vidět).

Uhelný důl
V 19.století převládalo dolování na zával při němž se strop ve
vyrubaných prostorách zabořuje. Počátkem 20.století se začalo dobývat se
zakládkou hlavně u příkře uložených ložisek. Zamezuje se na povrchu
vzniku propadu a tak následným škodám. Rozlišujeme zakládku ruční,
plavenou (drobné části s vodou), vrhanou (foukanou) tlakovým vzduchem
v potrubí na místo určení (tyto již někdy nepoužívané metody lze v umělém
dole v expozici vidět). Jednoduchá definice jednotlivých metod je potřebná
k pochopení celého dobývacího procesu. Metoda pilířování (bez zakládky) –
spočívá v rozčlenění uhelného ložiska na sebe kolmými chodbami v úseky
obdélníkového (čtvercového) tvaru. Zobrazeno je na obrázku č. 1 v příloze.
Uhlí se rube a nechávají se pouze pilíře tak, aby se celý prostor nezřítil. Jsou
zde velké ztráty malá výrubnost).
Ukázka pilířování je v III. suterénu nízké sloje – metoda 19.století
s ruční těžbou, počínající mechanizací – vzduchové sbíječky, nátřasné
žlaby, sloupová brázdička, brázdicí stroj řezající uhelný blok a ulehčující tak
práci horníkům se sbíječkami a špičáky. Nakládání bylo ruční a lopatami.
Ve II. suterénu jsou dvě uhelné stěny (omezená délka proti
skutečnosti) ve středně mocné uhelné sloji 1,80  2 m mocné. (idealizované
s ohledem na použité těžební mechanismy x přístupnost návštěvníků).
Stěnování představuje dobývací způsob se zakládkou. Postup
porubu je ve frontě – stěně ve skutečnosti dlouhé i několik set metrů. Podle
směru postupu stěny rozeznáváme stěnování směrné a dovrchní (zde pro
názornost a částečnou jednoduchost použito směrné).
Zavedení metody stěnování bylo podmíněno rozvojem
strojového dobývání a dopravy. Na této myšlence byla stavěna celá
expozice – předvést v té době nejnovější mechanizaci. Použity proto také
byly v té době všeobecně zaváděné hřeblové dopravníky do uhelných stěn
místo žlabových souprav neumožňující vysokou efektivitu těžby uhlí
stěnováním.
Shrnutí: model uhelného dolu ve III. suterénu představuje se svými
nízkými slojemi ostravský revír
z konce 19. a začátku 20. století.
Přechodem po svážné (dovrchní či úpadní) chodbě se strmě uloženou
uhelnou slojí se dostáváme jako by do souslojí karvinského se středně

24

mocnými slojemi. Uhelné poruby s mechanizací konce 40. a počátku 50. let
20. století možno též se svými ploše uloženými středně mocnými až
Obrázek č. 10, 11
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mocnými slojemi považovat za způsob kladenského dobývání. Jeden porub
je vybaven uhelným brázdicím strojem KMP 1. Ten podřezává uhelnou sloj
a tím jí připravuje po následné trhací práci zcela narušenou k odtěžení po
hřeblovém dopravníku klepetovým nakladačem přes násyp do vozíků
a k vyvezení na povrch dolu.
Druhý porub znázorňuje s uhelným kombajnem DONBAS
tzv. rubání s foukanou zakládkou. Zakládka se dopravuje tlakovým potrubím
přes zafoukávací stroj BRIEDEN z III. suterénu do vytěžených prostor
napravo od kombajnu. S postupem porubní fronty se postupně mechanické
stojky odstraňují (rabují), vytěžený prostor se vybaví tzv. plotovými
dřevěnými stojkami a pletivem k následnému zafoukání (zaplavení)
vytěžených prostorů. Předejde se tak vzniku propadů na povrchu dolu.
Rudný důl
Ukazuje několik způsobů těžby nerostu. Pro názornost byla zvolena
dvě patra, která jsou navzájem technicky spojena
včetně v podobě
těžebního oddělení (komínem a zásobníkem). Patra jsou od sebe výškově
vzdálena kolem pěti metrů, možno tak charakterizovat podobu s nučickým
pilířováním s mezipatrovým závalem. Při vchodu do rudného dolu ve
III. suterénu od náraziště je prezentována věrná podoba čelby se čtyřmi
vrtačkami v přenosném rozpěrném trubkovém rámu, odpovídající pracovišti
a rudní žíle v příbramských dolech v 50. letech 20. století.
Ložisko se v Nučicích dobývalo shora dolů, z pole tak, že se
vyrubané prostory vyplňovaly putujícím závalem vznikajícím zabořováním
nadloží a povrchových partií horniny. Zával se postupně sesouvá po podloží
a vyplňuje vyrubané prostory spodních pater. Zde v muzeu je předváděna
jedna z těchto fází těžby. Ložisko se rozčleňuje na jednotlivé pilíře. Mezi
jednotlivými pilíři jsou umístěné kolejové dráhy s ocelovými točnami
(výhybkami) sloužící k ruční manipulaci s vozíky.
Použitá mechanizace je zde v omezeném množství, protože se
v rudných dolech našich zemí nakládala rudnina a hlušina především ručně.
Je tady především výše uváděná vrtací a nakládací technika, lopatový
přehazovač na elektrický pohon sovětské výroby PB, americký Joy
a československý NL-12-E. Jsou to nakladače kolejové používané při ražení
důlních chodeb vodorovných a úklonných do 12 stupňů. Vystavené nátřasné
žlaby se na nučickém ložisku nepoužívaly, jsou tu pro názornost odtěžení
rudniny. Škrabák se v rudném hornictví často používal a je zde také
předváděn. Na nučickém ložisku se odtěžení uskutečňovalo především
ručním nakládáním do důlních vozíků a převezením po kolejové dráze
horníky - odbíhači. Vozík se vysypal do komína a po svážných dopravních
chodbách se postupně dostávala rudnina na hlavní těžní patro a odtud na
povrch dolu k dalšímu zpracování. Vyvážení vozíků z podzemí dolu u nás
máme zobrazeno na ukázce náraziště s již zmiňovaným dioramatem.
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Obrázek č. 12

Pozn. všechny fotografie jsou z archivu NTM v Praze
Literatura:
Příplata, Josef, K padesátiletí hornické expozice v NTM¸ Rozpravy Národního
technického muzea v Praze 187, str.104 -111, NTM Praha 2004
Lang, Martin, Kterak železo z moře do Rokycan přišlo, Rokycany 2006;
Mencl, Jiří, Železnorudný důl Krušná Hora, Bratislava 1988;
Košťál, Emanuel, Vrtací a dobývací stroje v hornictví, Praha 1951
Stočes, Bohuslav, Vrtačky a sbíječky, Praha 1955
Jičínský, Jaroslav, Úvod do hornictví, nakladatelství Melantrich, Praha 1944
Stočes, Bohuslav, Základy hornictví, Praha 1945
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Nedostatek pracovníků v hornictví v polovině
20. století - Šedesáté výročí tzv. Lánské akce
Znárodnění těžkého průmyslu a dolů po druhé světové válce
a zaměření národního hospodářství na tato odvětví zaznamenalo trvalý
nedostatek pracovníků v nich.
O starověkém hornictví není mnoho zpráv, o jeho rozsahu můžeme
usuzovat podle toho, kolik zde bylo nasazeno otroků na práce. Také za
císaře Karla IV. /otce Marie Terezie/ se horníkům nelíbilo, že mohli být
odsouzení posláni buď na galeje, nebo na práci do dolů, což trochu
znevažovalo hornickou profesi. Toto vlastně bylo i v celém předlistopadovém
období, kdy méně kvalifikované a méně placené práce v dolech vykonávali
„potrestaní“, nemluvě o padesátých letech 20. století, kdy v Jáchymově,
Horním Slavkově, na Bytýzu a jiných uranových dolech na Příbramsku
pracovali „političtí vězňové“. Samostatnou kapitolu tvořily vojenské
„Pomocné prapory“ /PTP/, hlavně na ostravských a kladenských dolech
v letech 1949 – 1954.
Práce v dolech byla a je specifická, stále nepříliš lákavá. Je to
práce svým způsobem těžká, špinavá a nebezpečná, vykonávaná
v nepřirozeném prostředí. Přes proklamovaná hesla: „Já jsem horník a kdo
je víc“ a „Horníci přední budovatelé socialismu“, byl na práci v dolech stálý
nedostatek lidí. Hornictví neslo vždy „punc“ zaměstnání, které se nehodí pro
občany „vyšší kategorie“.
Pouze z nutnosti získat trvalejší pracovníky do dolů byl v roce1949
vyhlášen první Den horníků u příležitosti 700. výročí vyhlášení jihlavského
městského horního práva.
V následujícím roce 10. září 1950 /před šedesáti lety/ bylo na Den
horníků pozváno do Lán údajně 10 000 budoucích hornických učňů, kteří
byli pro hornictví získáni v rozsáhlém náboru. Přesto nedostatek pracovníků
v hornictví byl permanentní po celou dobu „budování socialismu“.
Z vyučených horníků jen menší část zůstávala v hornictví natrvalo.
Zdrojem přechodných pracovníků, „brigádníků“, byl tzv.
organizovaný nábor. Byla to určitá forma „dobrovolného“ přinucení na práci
v dolech, v mnohém připomínající „totální nasazení“ v době okupace.
Jednotlivé okresy dostaly kvóty a ty musely, dokonce pod sankcemi, naplnit.
Jednalo se o syny zemědělců nebo živnostníků, kteří měli možnost buď se
„jako“ přihlásit na brigádu do dolů, nebo několik let být u PTP v armádě. Byl
vytvářen psychologický nátlak odpracovat alespoň jeden rok v dolech, nebo
hutích. Náborový příspěvek byl např. v roce 1952 při závazku na 1 rok 5000
korun a při závazku na tři roky 15 000 Kčs ve staré měně, která byla
1. června 1953 devalvována v poměru 5 : 1. Takto se měnilo pouze 300,- Kč
na osobu, zbytek pak v poměru 50 : 1! Uvedu příklad: odjel jsem z Vlašimi
do Berouna za poloviční jízdné 20 Kč a vrátil jsem se za 1 000 Kčs.
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Dobový leták, archiv J. Grubner
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Také nábor do hornictví v armádě formou zkrácení vojenské služby, za
závazek odpracovat určitou dobu v dolech byl běžný.
Brigádníci na kladenských a jiných dolech se v 50. letech také
z části rekrutovali z pražských a jiných, dnes bychom řekli bezdomovců,
protože pracovat byla ze zákona povinnost. Tito lidé soustavnou práci příliš
nevyhledávali. Některé podniky je přijaly jenom proto, aby jejich vysláním na
„brigádu“, za náborový příspěvek, který jim mnohdy ještě vylepšily, splnily
kvótu určenou jim Okresními národními výbory. Byli to vlastně „profesionální“
brigádníci. Další pak pobytem na ubytovnách řešili svoje rodinné problémy
/rozvod apod./.
Později se vyskytovaly hlasy, ža horníci byli přepláceni a jinak
zvýhodňováni, na to lze odpovědět jen tím, že každý tam mohl jít.
Již méně se hovořilo o tom, že jen velmi málo „havířů“ odcházelo
přímo z produktivního pracoviště do starobního důchodu, velká část měla
přestupnou stanici – invalidní důchod.
Již v 19. století byla snaha dodávat horníkům sebevědomí
příslušností k hornickému stavu určitými uniformovanými „parádami“ při
oslavách hornických patronů a při jiných příležitostech. Stejně tak tomu bylo
s oslavami Dnů horníků v druhé polovině 20. století.
Nutno přiznat, že práce výkonného horníka není celoživotní
povolání. Přes určité usnadnění těžké práce je to práce namáhavá
a psychicky i fyzicky náročná. Možno říci, že po určitém útlumu hornictví
v druhé polovině šedesátých let min. století se kádr horníků stabilizoval, noví
přicházeli velmi málo. Řešilo se to náborem v armádě a zaměstnáváním
potrestaných. Na Kladensku bylo v tomto období zrušeno hornické učiliště
v Libušíně a následně i v Srbech. Zůstalo jenom ve Stochově a i to bylo
zaměřeno šířeji než jenom na hornictví.
V druhé polovině osmdesátých let se zvedla vlna odchodů do
částečných důchodů, v tomto případě se říkalo „stavovský důchod“. To mělo
za následek, že řady, tzv. kádrových havířů značně prořídly. Potřebné
množství pracovníků muselo být nahrazeno převážně zahraničními dělníky.
Nutno poznamenat, že celá řada pracovníků, kteří v roce 1950
nastoupili jako patnáctiletí, se letos dožívá krásných pětasedmdesátin.
Přejeme jim do dalších let hodně zdraví.
Mnozí se toho ale nedožili.

Karel Melichar
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Václav Sláma, vzpomínky na Mayrau
Václav Sláma pracoval na Dole Mayrau jako mistr dílen v druhé
polovině 50. let, v době, kdy byla Mayrovka na vrcholu a měla před sebou
ještě plných 40 let těžby. Proti jiným působil přímo na Mayrau jen krátce,
přesto se tato šachta nesmazatelně zapsala do jeho paměti. Mayrau je
šachta, na kterou se zkrátka nezapomíná. Zajímalo nás, jak v té době
vypadal běžný provoz ve strojovnách a na dílnách dolu.
Pane Slámo, co Vás přivedlo na Mayrovku?
Vyučil jsem se strojním zámečníkem. Po vyučení jsem vystudoval Vyšší
průmyslovou školu strojní - větev konstrukční - v Kladně a než jsem
nastoupil na vojnu, tak jsem pracoval v konstrukční kanceláři n.p. Kablo. Na
konci druhého roku vojny bylo reálné nebezpečí, že se mi vojna prodlouží
o celý rok. Pracovat v hutích nebo dolech byla tehdy jediná úniková cesta.
Nebylo tedy co řešit. Šachta stála a dosud stojí za humny Vinařic. Po
domluvě s hlavním mechanikem Josefem Horou jsem nastoupil jako mistr
dílen na povrchu. To se psal rok 1956.
Když jste nastoupil na dílny, kdo s Vámi dělal?
V dílně byli tři staří mistři, a to bráchové Antonín a Karel Pelcové a Václav
Toman, který záhy po mém příchodu na šachtu odešel do penze.
Zanedlouho za ním odešel do důchodu také Karel a tím jsme zůstali na
všechno s Antonínem Pelcem sami. No do skoku nám nebylo. Museli jsme
zajišťovat provoz a údržbu strojního a technického vybavení celého povrchu.
V tom jste měli dílny, kotelnu, kompresorovnu, těžní stroje, zařízení
šachetních budov, náraziště, údržbu zaplavovacího zařízení (kulový mlýn)
a spoustu dalších drobností.
No a co zámečnické dílny a kovárna, jak tam vypadal běžný provoz?
Základnou údržby byly dílny. V kovárně byli čtyři kováři: Pavel Volek, Eda
Toušek, Jarda Svoboda a hlavní Jarda Lesák, alias "Pytlák". Vybavení
kováren bylo jednoduché: pérový buchar Ajax, samozřejmě výhně
s příslušenstvím a velká dvoukotoučová bruska. V zámečnických dílnách
bylo ve směně asi deset zámečníků, tři soustružníci (Dragoun, Vykysalý,
Vinkl, později pak Květoň a Koudelka), dva svářeči a nástrojař ve výdejně
nástrojů. Ten také současně brousil havířům korunky na vrtáky, opravoval
rychlovrtky a tak podobně. Dále sem spadala malá klempířská dílna Josefa
Dudy a jedna z "dvorních dam", která opravovala karbidky. V zámečnické
dílně byly rovněž dvě "dvorní dámy", které se staraly o úklid a svačiny
řemeslníků, ale hlavně vyráběly identifikační plechy do vozů. Vybavení dílen
nebylo nijak přepychové, ale vyhovovalo. Obsazovala se hlavně ranní
směna. Odpolední službu zajišťovali dva zámečníci, kovář, soustružník
a svářeč.
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Co se nejvíc opravovalo nebo s čím byly nejvíce potíže?
V dílnách se opravovalo prakticky vše, co se "rozšupalo". Celý sortiment
vzduchových vrátků, čerpadla, ať už odstředivé nebo pístové Whortingtonky,
vzduchová čerpadla Nora, kterým se říkalo prase, žlabové motory,
ventilátory a další technika, která se v dole používala při těžbě. Samozřejmě
se opravovalo i to, co bylo potřeba na povrchu. Problémem bylo třeba čištění
tahů od kotelny, kam muselo vlézt v neděli deset lidí a mohli si tak podávat
kýble plné sazí až k vozu.
Na Mayrovce je docela škoda, že se zbourala kotelna. Dnes se lidé
ptají, proč je tu tak vysoký komín, přitom kotelna je na dole důležitou
provozní částí.
Stará, snad ještě původní kotelna, byla osazena klasickými plamencovými
kotli. Někdy, tuším v roce 1957, se stavěla kotelna nová, do které byly
osazeny kotle Dukla. Na tehdejší dobu to byla kotelna už moderní
s úpravnou vody, ale vyžadovala kvalitnější palivo než plamencové kotle.
V těch shořelo kde co. Na Vánoce se často stávalo, když byla na povrchu
jen nejnutnější obsluha, že kotle nechtěly hořet. Před Vánocemi se naplnily
zásobníky, aby byl dostatek paliva na dva až tři dny. Hned ráno po Štědrém
dnu troubil topič na poplach - kotle zhasínají a nechtějí se rozhořet. To byl
ovšem malér jak hrom. Teplo se za každou cenu muselo vyrobit, protože
nejen parovody vedené vrchem nesměly zamrznout, ale i topení na vtažné
jámě Robert, které ohřívalo vtažné větry, muselo fungovat. Jinak by jáma
zamrzla a to by byl generální malér. Co se dalo dělat? Svezlo se několik
pracovníků dílen a začalo se spalovat všechno, co hořelo. Hlavně se
naváželo dřevo určené pro důl. Vedoucí skladu dřeva pan Kozel měl potom
problém, jak vyrovnat ztrátu pěkných pár kubíků dřeva. Podobné Vánoce se
pak ještě dvakrát opakovaly.
Povězte nám něco o těžních strojích?
Na šachtě jsou tři těžní stroje. Mayrau - původně parní, byl převeden na
stlačený vzduch. Tento stroj vyrobený v roce 1905 je ukázkou klasické
precizní výroby v daném čase. Zajímavé je, že byl původně vyroben firmou
Ringhoffer Smíchov pro jugoslávské lodenice jako pohonný stroj pro lodě.
Nevím, jakým způsobem se dostal na šachtu, ale je to dobře. Kde by ho byl
asi konec. Na jámě Robert je instalován na tehdejší dobu již moderní
elektrický těžní stroj. Pochází z roku 1932. Třetím těžním strojem je malý
těžní stroj systému Koeppe v malém oddělení jámy Mayrau. Provoz obou
velkých těžních strojů podléhal přísným bezpečnostním předpisům. Ke
každému stroji (mimo malého) byla vedena hlavní kniha, do které se
zapisovaly předepsané periodické prohlídky, výměna lan, výměna klecí,
lanovnic, výměna dílů a opravy těžních strojů a jejich příslušenství.
Zakládaly se tam zápisy a protokoly z různých mimořádných opatřeních,
podle bezpečnostních předpisů z NOJ (Nařízení o jízdě na laně).
Předepsané prohlídky nebo výměny lan, odebírání zkratek pro kontrolní
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měření pevnosti lana na trhacím stroji a výměnu klecí z úvazků měli hlavně
kováři tak zažité, že stačilo říci co se bude v neděli dělat (jindy to
z provozních důvodů nešlo) a oni už si sami udělali přípravu, která se před
zahájením prací zkontrolovala a šlo se na věc.
Samostatnou kapitolou je zařízení Koeppe v "malém komíně". Toto zařízení
nemá bubny. Lano bylo hnáno pudným kotoučem stroje. Na laně visela
jenom jedna klec a protizávaží. Navzájem byly spojeny spodním
vyrovnávacím lanem. Opravy nebo způsob výměny lan a klece byl odlišný.
Zvlášť výměna klece. Klec byla hodně dlouhá a v šachetní budově nebyla
dostatečná výška pro zatažení klece. Navíc nešlo pro tento úkon použít těžní
stroj. Na šachtě nebylo pamětníka, který by věděl, jak se ta klec měnila.
Stávající klec už byla hodně shnilá rzí, a tak jsme byli postaveni před fakt
výměny klece.
Říkal jste, že výměnu nikdo před vámi neprováděl. Jak se tedy klec na
Koeppe měnila?
Pomocí vrátku, který byl umístěn v přístavku kompresorovny. Původně snad
sloužil při hloubení jámy Mayrau. Jeho ploché lano procházelo zdmi budov
až do šachetní budovy. Po menších úpravách jsme lano dostali nad klec
a bylo vyhráno. Klec je dělena na dvě poloviny. S pomocí vrátku jsme
postupně dostali části klece do jámy, pospojovali a zkompletovali. Během tří
odpoledních byla klec vyměněna.
Máte pravdu. Ve zdi těžní budovy je otvor pro lano a myslím, že tam
dokonce část plochého lana dodnes visí. Jak ten stroj vůbec vypadal?
To byl původně parní vrátek, ale už fungoval na stlačený vzduch, jako těžní
stroje. Byl to dvoupísťák se šikmými válci a bobinou na ploché lano.
Kupodivu ho stačilo připojit na rozvod stlačeného vzduchu a bez jakéhokoli
problému se rozběhl. Při likvidaci kompresorovny byl vrátek pravděpodobně
dán do šrotu. Věčná a nenahraditelná škoda.
Oba velké těžné stroje jsou krásnou ukázkou technické úrovně a preciznosti
řemeslné práce. Zvláště těžní stroj Mayrau. K takovým věcem musí člověk
přistupovat s úctou. Po celou dobu, kterou jsem kolem nich strávil, nedošlo
k žádným vážným poruchám nebo problémům. Pokud vím ani potom.
To jste nám hned odpověděl na další otázku, která se měla vztahovat
právě k poruchám.
I když na jednu "vážnou" poruchu si vzpomínám. Jednou v sobotu po půlnoci
mě vzbudil služební řidič Josef Bardoun - rychle na šachtu, je zadřenej stroj
na Robertu. Ve skutečnosti stroj nebyl zadřený, ale zabržděný a brzdy
nefungovaly. Procházel jsem celý brzdový systém stroje, ale žádná závada
nikde nebyla, jenom čelisti jízdní brzdy byly zataženy na brzdovou obruč.
Jak jsem si na ni sáhl, všechno mi došlo. Byla horká. Při průměru 4,5 metru
teplem "nakynula" a opřela se do čelisti jízdní brzdy. Závadu vyrobil strojník,
který chtěl jít tu sobotu na bál, výměnu směny si s ostatními strojníky
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nedomluvil a protože nešlo o provozní nutnost, neměl jsem ani já potřebu
výměnu směn nařídit. A tak se na oplátku vyrobila porucha. Stačilo
přitáhnout čelist ruční stavěcí brzdy, strojem se trochu projet, až se brzdná
obruč ohřeje a teplem roztáhne mezi čelisti jízdní brzdy. Stroj pak není
schopen pohybu. Odstranění závady bylo jednoduché. Strojník dostal ranec
koudele, kýbl petroleje a do konce směny musel stroj čistit. Mezitím obruč
vychladla, smrštila a mezi čelisti se vrátila předepsaná mezera. Stroj byl
v pořádku připraven k jízdě. Tak to byla porucha s trochu úsměvným
rozuzlením.
To už na Mayrovce se stal skutečný malér. Ze zdravotních důvodů musel
odejít služebně nejstarší strojník Havlín. Místo něho jsem doporučil do učení
řemeslníka z dílen. Aby se z něho stal strojník, musel absolvovat půlroční
učební dobu a složit závěrečné zkoušky. Nu a ke konci této doby se stal
malér. Učeň Koudelka přejel klecí až do brzdících klínů ve věži. Šachťáci
a kováři to kvalifikovali suchým konstatováním "Fláknul to až pod šajby!" Teď
už nešlo přejít malér tak jako na Robertce. Tady už šlo o poškození klece
uvízlé ve věži, zasmyčkování lana na spodní kleci a celý předepsaný soubor
prohlídek a zkoušek těžního zařízení, protože došlo k nadměrnému zatížení.
Velké štěstí bylo, že ani v jedné kleci nikdo nebyl. Po vyšetření celé události
musel učební dobu ukončit a jak jsem se později dozvěděl, odešel i ze
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závodu. Následně jsem instaloval nového a posledního učně na Mayrovce
Tondu Hokůva, který složil strojnické zkoušky a snad byl posledním
a zároveň nejmladším strojníkem vyučeným na Mayrovce.
Nepamatujete si náhodou, kdo byl strojníkem za druhé světové války?
Šmíd a Baj snad byli za války strojníci, ale nevím to přesně.
Za mě byli ve strojovně Robert strojníci Kříček, Dragoun, Novotný, Suk
a Křížek. Ve strojovně Mayrau to byl "prezident strojníků" Bohouš Tlustý, pak
Havlín, Machota, Poláček a Hokůf.
Strojníci těžních strojů byli taková určitá šlechta, páni na šachtě. Za to však
měli obrovskou zodpovědnost. Denně měli ve svých rukách životy
střídajících se důlních zaměstnanců. Pokud řádně plnili (a to museli) svoje
povinnosti, byli nedotknutelní.
Pokud by vás zajímalo, kdo byl kdy strojníkem, podívejte se do hlavních
knih. Tam se psaly všechny záznamy, když třeba mladej kluk, narážeč,
ospalej, šoupnul vůz do jámy, když tam nebyla klec a tak podobně.
Trochu se vrátím, jestli můžu. Povídal jste o smyčkách na laně, to se
muselo měnit celé lano?
Ne, to záleží, kde byla, ale obyčejně se dělala hned za úvazkem spodní
klece. Smyčky na laně, to byl na Mayrovce jednu dobu mor, jak se říká.
Odborný název šachťáků a kovářů je "vocas". Ten vznikne při nadměrném
povolení lana na spodní kleci. Protože klec sedla dolů a lano se svoji vahou
tlačilo k ní, propínalo se, a protože nemělo kam jít, udělalo vocas. Když se
pak lano natáhlo, byla na něm boule. Začalo to smyčkou, kterou vyrobil
Koudelka při přejetí klecí. Potom následovala série několika smyček
v jednom roce. Odstranit smyčku nebyl problém. Poškozená část lana se
odsekla, udělal se nový úvazek a závada byla odstraněna. Horší bylo, že se
nikdo k "výrobě smyček" nehlásil. Nebudeme sahat do svědomí šachťáků. Ti
měli při dopravě nadměrných nákladů problémů dost a to byl možná zdroj.
Na zatáhnutou smyčku obyčejně přišli kováři při pravidelné denní prohlídce
lan před střídáním směn. Tady jsme společně s elektromistrem Pepikem
Chládkem vyrobili jednoduchý snímač, který opticky upozornil strojníka na
hranici přípustnosti prověšení nebo rozkmitání lana. Od té doby byl od
smyček pokoj.
Dnes se třeba těžko chápe, že zde fungoval těžní stroj z roku 1905,
přitom se nároky na podobné stroje určitě měnily.
Dělaly se revize a podle toho, jak se měnily bezpečnostní předpisy, měnily
se i požadavky na těžní stroje. Například na Mayrau nebylo zařízení proti
přejetí klece. Na stroji chybělo zařízení, které by ho při přejetí klece ihned
zastavilo. Nouzová pádová brzda se vybavovala ručně z pracoviště
strojníka. U elektrického stroje toto zařízení není problém (Robert je tímto
vybaven), ale stroji poháněnému vzduchem nelze podobnou blokaci udělat.
Vymyslelo se to jinak. Podle vlastních dílenských výkresů se vyrobilo
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v dílnách přídavné zařízení k havarijní nouzové brzdě, které umožnilo její
vybavení a opětovné odstavení elektromagneticky. Stačilo jen do věže
nainstalovat koncové vypínače, natáhnout kabeláž a bylo po problému. Stroj
tak vyhovoval i bezpečnostním předpisům. Víte, ono to byla hlavně otázka
ekonomiky, protože podobné stroje byly samozřejmě velice drahé a když se
vše spočítalo, měnit stroj se nevyplatilo. Na strojích se dělaly i různé drobné
úpravy a opravy, které vyžadoval provoz nebo předpisy. Vždy se ale dbalo
na to, aby nebyla narušena vizuální originalita stroje a to se myslím dařilo.
Třeba mě dost mrzí, že se později dominantní postavení strojníka narušilo
nepěknou boudou, která zakrývá jeho pracoviště. Původně strojník seděl na
vysoké a kůží vyložené sedačce v otevřené strojovně, aby v každém případě
viděl na celý stroj. Že kotelníci špatně topili a ve strojovnách bylo chladno,
tak raději udělali zasklené boudy, které jsou tam dodnes. Podobné je to
s výměnou originálních tachografů "Karliků" za nové, sice provozně
kvalitnější a bezpečnější, ale věkem i podobou se ke stroji nehodí. Přitom
originály jsou k dispozici.
Nám se třeba nezachovala jediná fotografie původního stavu
kompresorovny. Ze strojů zůstaly jen betonové fundamenty. Jak byla
vybavena kompresorovna na Mayrovce?
Kompresorovna je srdce i plíce dolu. Elektrifikace důlních pracovišť byla
tehdy, až na dopravu el. lokomotivami a hlavních čerpadel, prakticky
zanedbatelná. Všechno fungovalo na stlačený vzduch, a to včetně těžního
stroje Mayrau. Kompresorovna byla vybavena pěti kompresory. Jeden
kompresor o výkonu 120m3/min, dále pak dvou kompresorů o výkonu
63m3/min a dalších dvou kompresorů o výkonu 56 m 3/min. To je celkem
350 m3 nasátého vzduchu za minutu. Například kompresor Škoda 120 měl
průměr pístu 680 mm. Dvě třiašedesátky ČKD 4DSK 450 měly průměr pístu
450 mm. Ovšem já si pamatuji, když tam ještě dožívaly dva lopatkové
rotační kompresory Škoda o výkonu 30 m 3/min z roku 1932, z těch by byl
dneska krásný exponát. Ke kompresorovně patřilo celé vzduchové
hospodářství na povrchu: rozvody, vzdušníky, chladicí okruh, včetně chladicí
věže a další.
A co osádka kompresorovny?
Ta byla trvalá, šestičlenná. Strojníci byli Josef Kostka, Míla Šíma a Jindra
Pavlis. Údržbáři byli Václav Miller a Jarda Dlouhý. Po odchodu V. Millera
nastoupil Frant. Kubernát. Strojníci měli za úkol sledovat chod strojů,
doplňovat mazací zařízení a každou hodinu zapisovat hodnoty tlaku
a teploty vzduchu, chladicí vody a ventilů na jednotlivých stupních. Mimo to
měl každý přidělený stroj, na kterém prováděl týdně preventivní prohlídku
klikové skříně. Povinností údržbářů - mechaniků bylo zajišťování běžných
oprav a bezporuchového provozu. Protože kompresory byly chlazeny
neupravenou vodou, bylo jejich povinností i čištění chladičů a celých strojů
od vodního kamene. Šestým členem party byla paní Viedemanová, která
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měla za úkol denně ze vzdušníků odpouštět sražený kondenzát vody a oleje
a ukládat ho do sudů, které se pak vracely do rafinerie. Také zásobovala
strojníky novým olejem a v neposlední řadě přísně dbala na čistotu podlahy.
Pozor, i kapka oleje na dlaždicích klouže. Po odchodu paní Viedemanové do
důchodu nastoupila paní Horová. Já říkám paní, paní, ale ono se jim
v dobrém říkalo "báby".
Do vzduchového hospodářství patřily vzdušníky. Ty, včetně armatur
a pojistných ventilů "sichráků", podléhaly přísným bezpečnostním předpisům
a prohlídkám. Za mě se měnily tři vzdušníky pro těžní stroj Mayrau. Stávající
totiž neumožňovaly při výpadku energie dojetí těžního stroje na stavítka a už
byly také dost staré. Instalovaly se mezi strojovnu a tesárnu tři nové o větší
kapacitě, která byla potřebná pro dojetí těžního stroje.
No a kde jste pracoval, když jste odešel z Mayrovky?
Asi po osmi letech působení na Mayrovce jsem přijal nabídku odboru
technického rozvoje KDK založit Vývojové a konstrukční středisko - dílny.
Vyráběli jsme různá prototypová zařízení a speciální díly podle požadavků
závodů. Toto středisko fungovalo až do konce 60. let, kdy bylo
z racionalizačních důvodů zrušeno. Já jsem odešel na tři roky do
technického odboru Středočeské stavby, odkud jsem se pak vrátil na
generální ředitelství KDK do odboru investic a oddělení expertiz. V roce
1990 jsem šel do důchodu a tím skončilo i mé působení na dolech.
A jak dodává Václav Sláma, shrnout všechny vzpomínky do
jednoho rozhovoru nebo článku nejde. Byla to hromada zážitků úsměvných,
vážných i smutných, ale to přinášel život. Sám pak vyzývá, abychom
v podobných rozhovorech pokračovali, protože těch, co pamatují tyto doby,
moc není. Přidáváme se k této výzvě a prosíme, abyste buď sami, čtenáři,
o sobě napsali, nebo dali tip naší redakci na lidi, kteří mají co vyprávět.
Děkujeme za rozhovor, ptal se Jaroslav Grubner a Tomáš Voldráb
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Dne 17. května 2010 slavnostně předali zástupci
KPHT - Kladno o.s. primátorovi Statutárního města
Kladna panu Danu Jiránkovi dopis, ve kterém
Sdružení hornických a hutnických spolků ČR
potvrzuje městu Kladnu pořádání 17. setkání
hornických měst
a obcí ČR v roce 2013.

Zdař Bůh!
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Unikátní orientační závod Cesta do středu země
se běžel ve Skanzenu Mayrau
pro organizované orientační běžce i pro veřejnost
Poslední únorový den se v areálu důlního skanzenu Mayrau ve
Vinařících u Prahy uskutečnila výjimečná sportovní akce - závod
v orientačním běhu, jehož část se odehrála v podzemních prostorách a také
v historických interiérech. Jinak se však závodníci setkali spíše s nesmírně
zajímavou přírodou zarůstajících uhelných hald i původních listnatých lesů.
Jednalo se teprve o druhý závod na světě oficiálně podporovaný národním
svazem orientačních sportů, která zavedla závodníky do podzemí…
Závod byl součástí Pražské zimní ligy orientačního běhu, což je
seriál tréninkových závodů hlavně pro orientační běžce ze středních Čech a
z Prahy, kterého se však mohli zúčastnit i neregistrovaní zájemci o
orientační sporty. Vypsány byly dvě kategorie – dlouhá trať s minimální
(ideální) délkou 8 km a krátká trať s délkou 2 km. Začátečníkům vyhovovala
trať krátká – určitě naběhali mnohem více než dva kilometry! Běžet se ani
nemuselo, rychlá chůze bez chyb byla v orientaci často lepší než zbrklé
pobíhání.
Výsledky, komentáře a fotografie najdete na webové stránce
http://home.gli.cas.cz/mikulas/rozpismayrau.pdf
nebo na http://ondrap.rajce.idnes.cz/Cesta_do_stredu_zeme/
např.:
„Taškařice ve skanzenu dolu Mayrau, ve Vinařicích u Kladna, důlní
orientační běh (klasický OB + jeskynní OB, tedy JOB, OJeB, OBěS orientační běh speleologický), součást Pražské zimní ligy. Radek Mikuláš
pořádal další neuvěřitelnou akci, vypsal 2 kategorie - 2km a 6km. Účast byla
(i dle fotek) hojná, všeho všudy cca 148 závodníků. Les v okolí (který tvořily
většinou zarostlé haldy, detonie, výkopy ap.) byl značně agresivní, smývala
se po závodě krev, přesto si to všichni užili. Akce se odehrála za pěkného
počasí dne 28. února 2010, a kdo nedorazil, přišel o hodně...:)“ Ondra
Radek Mikuláš, redakčně upraveno
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Orientační závod v okolí Mayrau, foto: T. Voldráb
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ZŠ Mšec navštívila doprovodní program Zkamenělé
dějiny v Hornického skanzenu Mayrau
Děti napsaly své zážitky:
EXKURZE ČABÁRNY A HORNICKÉ ŠTOLY NA KLADNĚ:
HORNICKÁ ŠTOLA MAYRAU:
nejdříve jsme šli na procházku a s indíciemi jsme vyplňovali pracovní listy
o štole. Při procházce jsme se zastavily u takové prohlubně, kde jsme hledali
otisky rostlin na lupkách. Protože byla veliká zima, šli jsme dovnitř
i s nalezenými otisky. Ve vnitř jsme si otisky identifikovali a vyhlásili ten
nejhezčí. Když jsme se ohřáli šli jsme do cvičného dolu,kde jsme se asi
každý praštili do hlavy:-). Na závěr jsme šli do strašidelné jeskyně,kde se mi
dost líbilo ale i jsem se tam trošku bála. Exkurze byla moc hezká akorát
jediné co mi vadilo bylo že se bojím stísněných prostorů.
ČABÁRNA:
Na čabárně se mi hrozně líbyla ta všechna zvířata, nejvíc Kalous Ušatý,
který hrozně legračně koukal. Tam jsme si (podle mých informací) adoptovali
Sovici Sněžnou, která byla krásná, jediné co mi na ní vadí je, že jí malé
kuřata. P. průvodkyně nám o každém zvířátku něco řekla a potom jsme jeli
domu.
Aneta Lafantová, 7.třída
mě se nejvíce líbila Celáááá exkurze bylo to bezva. Na mayrovce bylo dobré
jak jsme hledali Lupek s otisky a u toho vyplnovali prac. listy. Prohlídka
Muzea byla také pěkná, bylo tam hodně krásných obrazku a výrobků. Ha a
dobré bylo jak jsme s Mirkem chtěli vzít rýžované zlato ale nepovedlo se to
měli to dobře zajištěné. No neřikejte že byste ho nechtěli?!. A pak jsme byli
ve strašidelném tunelu kde bylo hodně strašidel a pak jsme všichni zakřičeli
protože tam byl alarm a ten na nas zařval a my na něj HaHa. A pak jsme se
rozloučily a jely jsme do zachrané stanice čabárna. Tobyla teprve bžunda
byly tam fakt hezká zviřeta, ale nejhezčí byly ptáci ty byliu krasní. A sovice
sněžná kterou jsme si adoptovali. Nejsrandovnější byl kalous ušatý ten byl
ale vtipnej. čučal na nás a ani se nehnul. Ale to byste museli vydět jinak vám
to tak vtipné nepříjde. Pak jsme jely domu a b buse byla sranda.
Vojtěch Černý
Dne 5.5 2010 jsme naštívily hornický důl Mayraou. Důl mě zaujal celý.
Nejvíce mě zaujalo: řětízkové šatny, klece s kterými sjížděli do podzemí,
starý ale přesto krásný stroj který tahal klece a samozdřejmě ten krásný ze
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železa svařený umělecký robot se psem. Také kombajn byl obroský, škoda
že zloději ukradli kabely. Ale i když ukradly kabely tak přesto jsem to
nepřestal obivovat. Po exkurzi jsme se přesunuly na čabárnu kde jm
adoptovali Sovici Sněžnou. :-)
Miroslav Juna
Byla to prča užilsem si to. V Mayrau to bylo nejlepší byly jsme
v záchranářském cvičišti a dokonce jsme si to mohli prolézt taky jsme
hledaly otizky v lupku na haldě. Pak tam taky seděli na mašince železný
pańáci.Taky jsme si daly svačinu já mněl řízek, chtěl jsem si koupit čokoládu
ale automat nevracel a tak jsem si chtěl rozmněnit stovku ale paní učitelka
neměla nic jinýho než dvě pajsky.Taky jsme tam vyplńovali papíry se
cvičeníma pak jsme taky šli ruznýma dolama a vyděli jsme kde dělníci
pracovaly a kde ne sprchovaly,kam si dávali věci. Ještě jsme se tam dívaly
na film o hornících a tam bylo jak se horníci sprchovali (nahý) a tak jsme
stím provokovali holky.Ještě jsme byly v strašidelném podtemí. Taky tam
byla soutěž kdo našel nejhezčí otisk v lupku vyhrali Franta Kořán a Anna
Pernicová. Potom jsme zašli do autobusu a vyrazily jsme na Čabárnu tam
sem viděl sovice bílou a jedna z nich se tam vykakala tak
sem viděl kalouse a ten byl jak socha byl fakt vtipnej, taky tam byla poštolka
samec i samička a asi tam byl taky výr.Taky tam bylo občerstvení tak jsem si
tam koupil 10 lízátek za 6 korun dost drahé pak jsem tam ještě viděl
prasata,kozyjedna ta koza se jmenovala Líza a pak tam byly ovce, husy a
jedna ta husa nám tam vihubovala a taky namě druhá husa sičela. Jo a
abych necopoměl taky tam byl pštros Emu.Tak a to je vše už asi jenom že si
Štěpán Malec si koupil rybku za stovku. a ta žencká co si to vodní koupil
ponás chtěla 15 korun za ńáký močály ale stejně už sme neměli čas tak
jsme jeli spátky do mšece. Konec
Daniel Šlegel
moc se mi tam líbylo :-)) :-D Libylo se mi tam jak jsme byli v tom dolu a v ti
továrně . Ten pán a ta páni byli dobrý a dobře to vyprávěli a moc se milibylo.
A nejvíc se mi líbylo v tom strasidelnim dolu jak jme měli tu baterku a helmu
to to se mi taky líbylo. Pak se mi liibylo jak jsme byli v tom cvičišti a jak ten
pán dal ten poplach to jsem se lekl apak bylo dobrý jak jsme byli a lezli v tom
cvičišti nahoře tim tunelem. Stejně byl nejlepší ten bývalí horník jak tam
zvedal ty 20 kýloví činky v ty posilovně ten měl ale páru. Jo moc se mi libylo
moc vám dekuji za prohlitku.
Jaroslav Kandalik 8. třída
(Pozn.: texty jsou uvedeny bez gramatické a jiné korektury – redakční rada)
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Kulturní akce, které jste již v tomto roce mohli
navštívit: například Cestičkou k Mayrovce

Z Ostrovce přes Kameňák na Mayrovku a u nového ohniště si zazpívat, foto: T. Voldráb
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Nebo výstavu Co jsme si zbořili v Čechách za
posledních 10 let

Výstava je nainstalována v řetízkových šatnách bývalého Dolu Mayrau, foto: T. Voldráb
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Oslavu MDŽ spolu s maminkami a babičkami
a s Jirka band ze ZŠ Vinařice

Hosty tvořili převážně rodiče dětí, které vystupovali, členy klubu jste tu mohli vidět jen
poskromnu, foto: T. Voldráb
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Jarní otevření naučné stezky Po lesních cestách do
historie dolování uhlí na Kladensku

Letošní otevření stezky bylo hodně komorní, ale počasí bylo fantastické,
foto: D. Šubrtová
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Další industriální prostory kulturně ožívají, v prvním
březnovém týdnu v areálu Koněv - Vaťák párty

Díky majiteli První železářské společnosti se konala akce na sněhu a u ohně. Jak z filmu
Skřivánci na niti. Akci pořádalo Občanské sdružení Kladno Koněv, foto: D. Šubrtová
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Koncert kapely Deneb v krásných
prostorách bývalého kročehlavského pivovaru

Pivovarské sklepy mají velký potenciál stát se dalším industriálním kulturním prostorem
v Kladně, program zajišťuje Občanské sdružení Arteum, foto: J. Chuchel
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Upřímné poděkování panu Hasmanovi
Po devíti letech (31. 3. 2010)
odešel z postu vedoucího Hornického
skanzenu Mayrau pan Bořivoj Hasman.
Jeho životní hornická dráha začala v roce
1950 na tehdejším dole Max v Libušíně.
Zde se vyučil horníkem a později úspěšně
absolvoval Hornickou průmyslovou školu.
Po té vykonával funkci vyššího důlního
technika a svojí pílí a dovedností se
vypracoval až na vedoucího tehdejšího
dolu Zápotocký v Dubí a Ronna ve
Švermově. Je to člověk s vysokou
odborností a jak se později ukázalo, byla
volba vedoucího skanzenu po Jiřím
Koželuhovi správná. Ke skanzenu měl
zvláštní vztah.
Probděl hodně nocí při promýšlení o tom, jak dál skanzen budovat,
stávající expozice zlepšovat a tvořit nové.
Byl přísný, ale spravedlivý. Často přemýšlel nad způsoby, jak
zajistit stálé zvyšování návštěvnosti ke spokojenosti tehdejších nadřízených
z ostravského muzea v Ostravě - Petřkovicích. Však také Ostraváci a sám
pan ředitel ing. Miroslav Fojtík s doprovodem přišli a rozloučili se za všechno
dobré a užitečné, co pro skanzen udělal. Pochopitelně, že nepřijeli
s prázdnou. Pan Hasman obdržel několik vzpomínkových darů a uznání.
Mezi nimi i vzácnou publikaci, soubor osmdesáti perokreseb těžních věží
z Ostravska a Kladenska autora Ing. Stanislava Vopaska, zakladatele
ostravského muzea a ředitele nadace Landek. Držitelem této publikace není
jen pan Hasman, ale rovněž pan prezident Václav Klaus, tak jak je doloženo
v časopise Horník.
Při odchodu pana Hasmana ze skanzenu Mayrau se s ním přišli
rozloučit a poděkovat členové Klubu přátel hornických tradic - Kladno o.s.,
za práci ve výboru klubu, nový vedoucí pan Jiří Porazil a všichni jeho
podřízení. Osobně přišel poděkovat a rozloučit se nynější ředitel Sládečkova
vlastivědného muzea a skanzenu pan PhDr. Zdeněk Kuchyňka. Loučení
bylo více než dojemné a tak jak už to při podobných příležitostech bývá,
nejen u pana Hasmana, rovněž u všech přítomných, byly slzy na krajíčku.
Tak ještě jednou, pane Hasmane, vřelý dík a uznání, které si
právem zasloužíte. Do dalších let pevné zdraví a dlouhá léta života společně
s Vaší manželkou, která je tou správnou životní partnerkou a při práci ve
skanzenu byla Vaší pevnou oporou.
Jan Uváček
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Plán akcí Klubu přátel hornických tradic - Kladno o.s.
červen – září 2010
Přednášková činnost
15. 6. 2010 Ražba tunelů
přednáší ing. Šimon (Hochtief)
21. 9. 2010 Historie dobývání zlata v zemích Koruny české
přednáší RNDr. Bubníková a RNDr. Váňa
Přednášky se konají v Hornickém skanzenu Mayrau od 16 hodin.
Občerstvení zajištěno.
Akce v Hornickém skanzenu Mayrau
12. 6. 2010 v 10 hodin Vzpomínková akce Lidice
4. 9. 2010 ve 14 hodin Den horníků
Zájezd
Celodenní zájezd na 14. setkání hornických měst a obcí ve Stříbře
11. 9. 2010
Cena zájezdu je 150 Kč na osobu
Závazné přihlášky přijímá pan Tomáš Voldráb, Hornický skanzen Mayrau
Doporučujeme: výstavy v Hornickém skanzenu Mayrau
Co jsme si zbořili

akce trvá do 20. 6. 2010

Vášnivé sběratelství

od 4. 9. 2010

51

Obsah
Pět set let Smečna – Muncifaje, K. Melichar
1
Důl Caroli ve Slaném, K. Melichar
5
Důl Svěží štěstí 1900, ing. V. Neliba
8
Budova divadla Lampion v Kladně, J. Vykouk ml.
13
Dolování v Kalivodech – štola Jindřich, J. Grubner
15
K výročím hornických expozic v NTM Praha (5), J. Příplata
18
Nedostatek pracovníků v hornictví v polovině 20. století - Šedesáté
výročí tzv. Lánské akce, K. Melichar
28
Václav Sláma, vzpomínky na Mayrau, J. Grubner, T. Voldráb
31
Unikátní orientační závod Cesta do středu země
se běžel ve Skanzenu Mayrau, R. Mikuláš
40
ZŠ Mšec navštívila doprovodní program Zkamenělé dějiny v
Hornického skanzenu Mayrau, děti ZŠ Mšec
42
Kulturní akce, které proběhly: Cestičkou k Mayrovce
44
Co jsme si zbořili v Čechách za posledních 10 let
45
Oslavu MDŽ spolu s maminkami a babičkami a s Jirka band ze ZŠ 46
Vinařice
Jarní otevření naučné stezky Po lesních cestách do historie
47
dolování uhlí na Kladensku
Další industriální prostory kulturně ožívají, v prvním březnovém
týdnu v areálu Koněv - Vaťák párty
48
Koncert kapely Deneb v krásných prostorách bývalého
kročehlavského pivovaru
49
Upřímné poděkování panu Hasmanovi
50
Plán akcí Klubu přátel hornických tradic – Kladno o. s.
51

za obsah článků odpovídají autoři
vydává: Klub přátel hornických tradic (KPHT) - Kladno o.s.
redakční rada: J. Grubner, K. Melichar, V. Neliba, D. Šubrtová, T. Voldráb
redakce: Hornický skanzen Mayrau, č.p. 56, Vinařice 273 07,
tel: 312 273 067, email: kpht-kladno@centrum.cz
tisk: A centrum Kladno s.r.o
za finanční podpory kolektivních členů KPHT Kladno o.s.
foto na titulní straně: Koksovny Vojtěšské huti v Kladně, T. Voldráb

52

53

