140 let od povýšení Kladna na město
Jednoznačně můžeme říci, že kdyby nebylo nalezeno uhlí v okolí
města i v městě samém, zůstalo by Kladno městečkem, kterým bylo již od
roku 1561. Bylo by to něco mezi Unhoští a Buštěhradem. Přivedení železnice
v roce 1845 do Prahy a její pokračování podél Vltavy a Labe na sever
podnítilo zvýšený zájem o uhlí jako nejvhodnější surovinu pro lokomotivy.
Rozvoj dobývání uhlí ve 40. a 50. letech 19. století byl pozoruhodný.
Tradiční uhelné hospodářství buštěhradského velkostatku převzal excísař
Ferdinand I. (poslední korunovaný český král Ferdinand V.) v roce 1848. Doly
se nadále nazývaly Císařské buštěhradské doly.
Nástupkyní C.k. Kutební komise v Brandýsku /1842 – 1854/ se stala
Společnost státní dráhy od 1. 1. 1855. V Dubí u Kladna působila od roku 1845
společnost Florentina Roberta, jako nástupkyně dolů Václava Černého. Od
roku 1847 provozoval „Pražské uhelné doly u Kladna“ pražský měšťan Václav
Novotný. K němu přistoupil Vojtěch Lanna a v roce 1848 bratři Kleinové
a vzniklo Kladenské kamenouhelné těžařstvo. Spojením tohoto těžařstva
a dolů Florentina Roberta a dalších společníků vznikla v roce 1857 Pražská
železářská průmyslová společnost. Tyto společnosti úspěšně pokračovaly
nejen ve své činnosti, ale rozvíjelo se i město samé.
23. února 1856 byla přivedena z Kralup nad Vltavou železnice do
Dubí u Kladna a následně propojena do stanice „Staré Kladno“ v prostoru
Vojtěšské huti. Rozvoj městečka jistě nebyl bezproblémový, nedostatek
ubytovacích možností pro nově příchozí zaměstnance, nedostatek vody,
nedostatek škol aj. Přesto mohlo být Kladno 5. června 1870 prohlášeno za
město, městský znak zůstal nezměněn.
Rychlým rozvojem se stalo po Praze největším městem středních
Čech. Před sto lety v roce 1910 mělo již 19 718 obyvatel a bylo po Praze /219
553/, Plzni /78 870/, Českých Budějovicích /42 491/ a Pardubicích /20 398/
pátým nejlidnatějším městem v Čechách a to nepočítám sousední
nejlidnatější obec v Čechách Kročehlavy, které s Kladnem nebyly ještě
spojeny.
V současné době je Kladno stále největším městem středních Čech,
i když jeho průmyslová minulost je skutečně minulostí. Stalo se spíše určitým
satelitním městem Prahy, chcete – li její noclehárnou.
Kladno 5. června 2010

Karel Melichar
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„EGEMÁK“

„Egemák“ dnes, foto: J. Grubner

Historie učitelského ústavu slečny Egemové v Kladně se začala psát
na počátku roku 1904, kdy Marie Egemová požádala o jeho zřízení. Přijímací
zkoušky na první školní rok 1904 – 1905 proběhly 20. a 21. září 1904 a do
prvního ročníku nastoupilo 39 dívek a do druhého ročníku 28 posluchaček.
Ředitelem byl jmenován P. Adolf Fux. Ústav byl spojen s penzionátem, aby se
zde mohly patřičně vzdělávat i dívky ze vzdálenějších míst.
Do nové budovy na rohu ulic Víta Nejedlého a Ctiborovy byla
otevřena nová budova ústavu v roce 1906. Ta byla postavena na náklady
kladenského podnikatele Karla Neumanna. Areál školy obklopovala rozlehlá
zahrada, kterou měl ústav v pronájmu od tehdejších majitelů mlýna Poppera
a Klinera. Zisk větších prostor umožnil zřídit i cvičnou školu, která sloužila pro
frekventantky učitelského ústavu, které si zde prakticky ověřovaly
pedagogické znalosti. První maturity proběhly na konci školního
roku 1907 – 1908.
V roce 1909 odešel z funkce ředitele P. Adolf Fux, kde ho vystřídal
Adolf Röhrig. Škola pokračovala ve své činnosti v zavedeném pořádku až do
konce první světové války. Na jaře 1919 se zvedl proti majitelce odpor
v levicovém kladenském tisku, který poukazoval na její snahu na ústavu
finančně profitovat. 28. srpna. 1919 otevřelo město nový soukromý ústav na
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své náklady. Ve skutečnosti převzala ke jmenovanému datu rada horního
města Kladna úplný ústav od dřívější majitelky slečny Marie Ebenové.
Správcem ústavu se stal PhDr. Jaroslav Šťastný. Město se snažilo od
samého počátku ústav zestátnit. To se povedlo od školního roku 1923 – 1924,
kdy byl ústav přeměněn na Státní koedukační ústav učitelský.
Názvy školy se pak ještě několikrát měnily. Na počátku třicátých let
minulého století na Státní učitelský ústav Kladno a za protektorátu na Státní
koedukační učitelský ústav. V té době byl ředitelem František Kleiner a škola
se z rozhodnutí německé správy musela vystěhovat z původních prostor do
přízemí kladenské reálky. 14. března 1941 odešel do nuceného důchodu
ředitel František Kleiner. Ten byl půl roku později, 8. října 1941, zatčen
a 10. října byla škola uzavřena z rozkazu tajné policie.
Svého znovuzrození se škola dočkala až po válce, v roce 1945.
1. srpna byl pověřen bývalý pedagog ústavu, profesor František Sýkora, aby
zahájil přípravné práce pro znovuotevření ústavu. Výuka začala 1. září
v náhradních prostorách přízemí reálky. 6. září 1947 se ústav přestěhoval i se
cvičnou školou do nových improvizovaných prostor školy Pod Klášterem
čp. 4111. Zde také jeho historie skončila školním rokem 1947 – 1948. Byla
zavedena jednotná výchova a vzdělání pro veškerou mládež a změnilo se
i vzdělání pedagogů Učitelské ústavy byly zrušeny.
A ještě několik životopisných údajů o lidech zmiňovaných v článku:
EGEMOVÁ MARIE
Narodila se 16. května 1866 a byla zakladatelkou a provozovatelkou
soukromého učitelského ústavu v Kladně. Ten se nacházel na rohu ulic
Ctiborovy a Víta Nejedlého, kde pak dlouhá léta bylo ředitelství dolů. Zemřela
v polovině března 1943. Horní město Kladno dalo rozeslat o jejím pohřbu
oznámení, kde ocenilo její činnost slovy: „Městu Kladnu odchází zasloužilá
občanka, jejíž jméno a celý život je velice úzce spjat s historií a rozvojem
kladenského školství“.
ŠŤASTNÝ JAROSLAV
Narodil se 26. prosince 1868 v Kladně. Stal se středoškolským pedagogem
a ředitelem reálky v Kladně v letech 1912 – 1928. Po první světové válce byl
dočasným správcem učitelského ústavu v Kladně. Byl také literárním
historikem a uměleckým překladatelem. Zemřel 24. ledna 1952 v Novém
Městě nad Metují.
KLEINER FRANTIŠEK
František Kleiner se narodil 7. prosince 1886 v Polici nad Metují a byl
středoškolským profesorem, knihovníkem, legionářem a sokolským
pracovníkem. Oženil se v roce 1913 s Marií, rozenou Jirešovou. Za první
světové války byl nasazen v roce 1914. Stal se ruským legionářem a pracoval
jako knihovník a osvětový pracovník. Do vlasti byl evakuován lodí Keemon.
Stal se ředitelem učitelského ústavu v Kladně. 8. října 1941 byl jako starosta
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„Egemák“ dnes, foto: J. Grubner

sokolské župy zatčen a odvezen do Terezína. Odtud pokračovala jeho cesta
do koncentračního tábora v Osvětimi, kde nalezl 5. května 1942 svoji smrt
z celkové vyčerpanosti.
KRATOCHVÍL JOSEF Dr.
Narodil se v roce 1878. Působil v Kladně na reálce a externě vyučoval
v letech 1905 – 1907 na učitelském ústavu v Kladně. V září 1909 nastoupil na
českou reálku do Prahy. Následně působil na Univerzitě Karlově v Praze, kde
se věnoval topografické mineralogii, petrologii, ložiskové geologii a řadě
historií dolování. V roce 1928 byl jmenován řádným profesorem
Přírodovědecké fakulty UK Praha a v roce 1952 získal titul akademik
Československé akademie věd.
SMRČKOVÁ LUDVIKA
23. února 1903 se narodila v Kročehlavech Ludvika Smrčková. Byla
malířkou, sklářskou výtvarnicí a středoškolskou pedagožkou. Byla
absolventkou kladenského gymnázia a pražské uměleckoprůmyslové školy,
kde byla žačkou V. H. Brunnera a Františka Kysely. Byla učitelkou na
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středních školách v Litomyšli a na gymnáziu v Kladně. Byla také jednou ze
zakladatelských osobností a první výtvarnicí českého moderního sklářství.
V Kladně uspořádala řadu samostatných výstav a to v letech 1939, 1963,
1978, 1983, 1984. Typické ukázky jejího díla z Norska vydal K. J. Janout
v Kladně. Významné jsou její práce ve skle s tematikou Lidic. Je autorkou
obrazů, kreseb, návrhů užitkového a dekoračního skla. V roce 1978 jí bylo
uděleno čestné občanství města Kladna. Za své dílo byla oceněna na mnoha
mezinárodních výstavách. Zemřela 20. ledna 1991 v Praze.
SÝKORA FRANTIŠEK
Narodil se 25. dubna 1900 v Mnichovicích. Stal se hudebním pedagogem,
sbormistrem, učitelem a dirigentem. Absolvoval učitelský ústav v Jičíně
a pražskou konzervatoř, obor housle a sborový zpěv. V letech 1927 – 1934
byl učitelem hudby učitelského ústavu v Lučenci. V roce 1932 byl
zakladatelem a sbormistrem Pěveckého sdružení jihoslovenských učitelů.
Krátce působil v Jičíně a v Žatci V letech 1938 – 1945 byl učitelem v Kladně.
Zde se stal sbormistrem pěveckého sboru Smetana. Byl zakladatelem
a sbormistrem Kladenského komorního sdružení. Po roce 1945 byl učitelem
ženského učitelského ústavu v Praze a od roku 1946 byl lektorem
Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1948-1956 byl
sbormistrem pěveckého sboru Křížkovský. Zemřel 24. ledna 1959 v Praze.
Jaroslav Vykouk ml.

5

Zlaté horečky v 19. století ve světě
Ještě před začátkem první velké zlaté horečky v Kalifornii, byla
v Rusku první a při tom nejméně známá zlatá horečka 19. století. Ruské zlato
bylo poprvé objeveno v roce 1744 na Urale. V roce 1823 dosahovala roční
produkce asi dvou tun, v roce 1830 dosahovala pěti tun. Na Sibiři bylo jen za
rok 1842 vytěženo 11 tun zlata. V roce 1847 pocházelo z Ruska více než 60%
světové produkce zlata.
V Kalifornii vypukla zlatá horečka v roce 1848, tedy ještě dva roky
před tím, než se stala Kalifornie členem Unie. Bylo to u řeky American River
/Americké řeky/. První zlato se objevilo v americké mincovně 8. prosince
1848. Opravdová produkce vypukla v roce 1849. V roce 1851 bylo z tohoto
naleziště získáno 77 tun Au, v roce 1853 pak 95 tun zlata. Do roku 1853
přibylo v Kalifornii sto tisíc lidí. Nález zlata v této oblasti byl spojen se jmény
James Maschall a Johann Sutter.
Zlatá horečka v Austrálii
Dne 12. února 1851 objevil Edward Hargráves u jednoho z přítoků řeky
Macguarie v píscích zlato. Byl to neúspěšný zlatokop v Kalifornii, odkud
se vrátil domů do Austrálie. Rozpoznal, že zlatonosné území v Kalifornii se po
geologické stránce podobá s tím asi 170 km od Sydney. V polovině roku 1852
již odesílali týdně do Londýna půl tuny zlata. V roce 1851 byla také objevena
velká ložiska zlata u Ballaratu a Bendiga ve státě Viktoria. Během deseti let se
počet obyvatel Austrálie zdvojnásobil. Jak se Austrálie zaplňovala novými
přistěhovalci, měnila se její tvář. Z původně nevýznamné trestanecké kolonie
s asi 45 000 obyvateli se rozvinula v zemi obývanou vzkvétajícím, sociálně
rozvrstveným národem. V roce 1852 bylo rovněž zlato objeveno na Novém
Zélandu.
Zlaté horečky v Jižní Africe
Později byly zlaté horečky v letech 1872 a znovu v r. 1883 v Jižní Africe
menšího rozsahu. V předcházejících případech šlo z počátku vždy o rýžování
zlata ze zlatonosných písků. Pozdější jihoafrické zlato byl jiný případ. George
Harrison objevil zlato náhodou v roce 1886 u Johannesburgu, když lámal
kámen na stavbu domu. Nebylo to ve formě valounků, plíšků nebo zlatinek,
jak bývá při rýžování, ale jako slabě viditelné v žíle, která vycházela na
povrch. Dobývání bylo natolik náročné, že to většina přistěhovalců vzdala.
Teprve v roce 1890 vyzkoušeli kyanizační proces, který splnil očekávání
a umožnil ziskovou těžbu i z hald, které se zde nakupily. Jihoafrická těžba se
stala významným průmyslovým odvětvím. V roce 1889 bylo vyprodukováno
14 tun zlata, v roce 1889 již skoro 120 tun.
Zlatá horečka na řece Klondyke na Aljašce
Zlato bylo objeveno v srpnu 1897 několika rybáři na řece Klondyke, která tvoří
jeden z přítoků Yukonu. Během zlaté horečky se do Dawson City vydalo na
100 tisíc lidí, cesta do těchto míst byla strastiplná. Odhaduje se, že pouze

6

4 000 lidí mělo štěstí, že nalezlo zlato a jen asi čtyři stovky šťastlivců skutečně
zbohatlo.
Možný nález zlata o hmotnosti několika kilogramů mohl lidem přinést
velké bohatství. Proto lidé při objevení nových ložisek zlata propadli „zlaté
horečce“ a šli za tímto snem třeba do odlehlých končin světa, bez ohledu na
nebezpečí.
Bohatství v podobě zlata proslavilo starověké civilizace v Egyptě,
v Arábii, v Jižní Americe aj., ale odhaduje se, že 90% všeho zlata, které bylo
získáno rýžováním nebo těžbou, se vytěžilo v posledních 160 letech.
Karel Melichar
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Středověké zlaté doly u Křivců
Nedávno jsem se dočetl na informačním portálu České geologické
služby o významné geologické lokalitě Křivce – Klášterecký les. Jelikož na
Bezdružicko, kde se zmíněná lokalita nalézá, jezdím poměrně často, napadlo
mne, že v letošním roce tuto oblast navštívím a prozkoumám.
Původně zde bylo staré říční koryto, jehož sedimenty obsahují
částečky zlata. Zrnitost tohoto zlata vypovídá o tom, že jeho zdroj neležel
příliš daleko od dnešního místa uložení. V první řadě mne překvapila
obrovská rozloha sejpového pole, na kterém se rozkládaly středověké zlaté
doly. Doslova jeden odval vedle druhého, mnoho propadlých starých jam,
vzdálených pouze několik metrů od sebe, na ploše zhruba 1,5 x 0,5 kilometru,
svědčí o velice intenzívním dolování v této oblasti. Těžba zlata v okolí Křivců
údajně probíhala již v 16. století. Těžilo se jak povrchovým, tak i hlubinným
dobýváním, pomocí šachtic. Jámy byly hluboké kolem 10ti metrů a z nich
kovkopové postupně rozráželi po štěrkových zlatonosných polohách
chodbice. Na povrch šel pouze písek, tvořící tmel mezi křemencovými
valouny. Ostatní nepotřebný materiál zůstával ve vyrubaných prostorách
v podzemí. Vytěženou horninu odvážely volské potahy k nedalekému
Nezdickému potoku, kde se zlato rýžovalo. Kolem roku 1790 zkoušel z této
lokality těžit zlato i majitel bezdružického panství Dominik Konstantin
Löwenstein, po kterém jsou pojmenovány nedaleké známé západočeské
Konstantinovy Lázně.
V letech 1976 – 1978 probíhal v okolí Křivců geologický průzkum,
kdy se vzorky odebíraly z velkoprofilových vrtů, dále z výchozů a ze starých
odvalů. V sedimentech byl zjištěn nepatrný obsah zlata v průměru 5 ppb,
lokálně vyvinuté slepencové polohy obsahovaly 28 – 211 ppb drahého kovu.
Nejvíce zlata bylo nalezeno ve starých odvalech, až 517 ppb (1 ppb = 1 mg
zlata v 1 vytěžené tuně materiálu). Zlato zde tvoří zprohýbané, zaoblené
a mechanicky opracované okrouhlé plíšky a oblá zrnka. Největší zlatinky
dosahují 2 – 3 mm.
Vrtný průzkum v okolí Křivců zcela jistě potvrdil přítomnost zlata
v této oblasti, ale netroufám si posoudit, zdali množství nalezeného drahého
kovu odpovídá možnosti zahájení těžby. Spíše si myslím, že se jednalo
o zmapování lokality a doplnění geologické mapy o přesnější údaje. Osobně
bych Klášterecký les spíše viděl jako chráněnou geologickou a historickou
oblast určenou k poznávání a turistice. V žádném případě si zde nedokážu
představit obrovský důl na zlato, který by toto nádherné místo zcela
zdevastoval. Úplně stačí, že je údajně zvažováno znovuzahájení těžby písku
z blízké pískovny, která se nachází na jižním okraji zdejšího sejpového pole
a kde jsem, mimo jiné, nalezl i mladého Skokana zeleného, který je u nás
považován za silně ohrožený druh.
Jaroslav Grubner
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Jámy postředověkých zlatých dolech u Křivců, foto: J. Grubner

Propad po staré jámě, foto: J. Grubner
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Pískovna u Křivců, foto: J. Grubner

Jámy postředověkých zlatých dolech u Křivců, foto: J. Grubner
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Záchrana těžní věže z dolu Krušná hora
Unikátní těžní věž z železnorudného
dolu Krušná Hora u Nového
Jáchymova
byla
přestěhována
v pátek 25. 6. 2010. Věž pochází
pravděpodobně z roku 1914, kdy byl
na důl dopraven nový těžní stroj ze
Škodových závodů v Plzni a dá se
tedy předpokládat, že s ním byla
dodána i těžní věž. K vlastnímu
zprovoznění však došlo až v roce
1920. Věž stála před ústím úklonné
jámy Vilém, která vedla z nádvoří
závodu na 24. patro, hlavní dopravní
patro celého dolu. Sloužila bez
vážnějších poruch až do zastavení
těžby v srpnu 1967. Je s podivem,
že navzdory času i rozumu se
zachovala do dnešních dnů a po
generální opravě bude nadále
dalším generacím připomínat um
a řemeslnou dovednost našich
předků.
Těžní věž bude instalována v prostorách Chrustenické šachty.
Záchrana by nebyla možná bez pochopení jednatelů firmy Savea, pánů
Masného a Růžičky, kteří nám věž bezplatně předali a umožnili její převezení
do naší důlní expozice. Dalším významným činitelem je pan Semrád, ředitel
firmy Strand, v jejichž areálu se důlní expozice nachází, který nejen že
souhlasil s přechodným uložením na svých pozemcích, ale i s následnou
instalací. Bez těchto lidí, vážících si naší historie, by v dnešní době krize,nešlo
zachraňovat prakticky nic, neboť není snadnější cesty, než dát staré železo
do šrotu a ještě něco vydělat. Věřím, že se nám podaří věž zrekonstruovat a
najít pro ni důstojné místo, které ji právem náleží.
Miki Dobrý,
správce Chrustenické šachty
Pozn. redakce: V Hornickém zpravodaji č. 3 / 2009 naleznete článek Karla Melichara
věnující se historii železnorudného dolu Krušná hora u Nového Jáchymova.
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Dvojdůl Jan v Libušíně /1885 – 1975/
Bývalé hornické „město“ Libušín mělo jednu zvláštnost a tou byl
dvojdůl Jan. Začal se hloubit jako první ze tří budoucích dolů v okolí Libušína,
další byly doly Max a Důl Schoeller. Důl Jan měl dvě obezděné těžní věže
s jámovými budovami. Tyto byly zakončeny nízkými trojúhelníkovými
empírovými štíty ve stylu slohu z Napoleonovy doby, z počátku XIX. století.
Zde se tento sloh dočkal praktického užití při průmyslové stavbě na konci
XIX. století. Tyto dvě těžní věže připomínající empír, byly ve své době pro
Libušín typické, bohužel se ale nedochovaly. Byla to pro průmyslové objekty
netypická architektura.
Vlastní důl byl založen Mirošovsko – libušínským těžařstvem v roce
1885, když před tím prováděla společnost vrtný průzkum v okolí Libušína,
blízko severozápadní zástavby obce. Důl byl pojmenován po báňském řediteli
společnosti Janu Fitzovi.
Jáma Jan I. byla hloubena v letech 1885 – 1887 a jáma Jan II.
v letech 1886 – 1889. Obě jámy byly hloubeny ve stejném kruhovém průřezu
o průměru 4,3 m, vyzděné cihlovým zdivem, byly založeny na vyvýšenině asi
300 m východně od Libušína. Od sebe byly vzdálené asi 60 metrů. Jáma
Jan I. postupovala rychleji, postupně v hloubkách 90 m, 180 m, 270 m, atd.
byly raženy pod jámu Jan II. překůpky, do kterých se z jámy Jan II. sváděla
vrtem voda, takže tato postupovala bez nutnosti čerpání důlní vody. Po
propojení sloužily překůpky k větrání. Těžní věže příhradové konstrukce byly
obezděny, jak již bylo uvedeno, vysokými jámovými budovami. 1. patro bylo
rozfáráno v hlavní kladenské sloji v hloubce 480,8 m pod ohlubní. Zjištěná
mocnost sloje byla 5,4 metru, při průzkumném vrtu byla navrtána mocnost 6,8
m. 2. patro bylo založeno v podloží v hloubce 496,0 m pro zastižení níže
položené části sloje. Celková hloubka /jámová tůň/ byla ukončena v hloubce
502,4 m, koncem roku 1890. Jámy byly na svou dobu moderně zařízeny,
těžní klece byly dvoupatrové pro dva vozy vedle sebe.
Důlní pole bylo rozděleno na západní a východní část. Na jihu
probíhala umělá demarkace s Dolem Max, Pražské železářské společnosti.
Na severu bylo přirozené vyklínění sloje na Smečensko - velvarském hřbetu.
Pokus o případné zastižení uhelné sloje za tímto hřbetem tzv. Severním
překopem skončil bezúspěšně.
Dobývací podmínky byly v dolovém poli značně obtížné – velké
přítoky vody, silné tlaky, nesoudržné nadloží, časté ohně a zápary. Důl Jan
byl v roce 1888 připojen železniční vlečkou dlouhou 2,3 km od nádraží
„Vinařice“ v Třebichovicích.
Před hloubením jámy Scholler /1899 – 1902/ téže společnosti byl od
jámy Jan vyražen tzv. Západní překop, který ve svém pokračování profáral
budoucí jámu Schoeller, do tohoto překopu byla při hloubení jámy odváděna
vrtem důlní voda z jámy a čerpána jamou Jan.
V roce 1905 koupila Důl Jan spolu s Dolem Schoeller od tehdy již
Mirošovsko – libušínsko – svatoňovického těžařstva Pražská železářská
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Dvojdůl Jan v Libušině, nedatováno, archiv Hornický skanzen Mayrau

společnost. Tím získala rozhodující podíl v Libušínsko - vinařické oblasti
a mezi doly na Kladensku vůbec.
V letech 1907 – 1924 byla na Dole Jan umístěna Hlavní báňská
záchranná stanice, jíž byly podřízeny závodní stanice na dolech Mayrau, Max
a Schoeller.
V roce 1924 při vzrůstajících odbytových potížích se rozhodla PŽS
uzavřít tento nejméně rentabilní důl a zbývající zásoby v budoucnu dorubat
novým překopem vyraženým z Dolu Max. Toto bylo schváleno výnosem RBÚ
ve Slaném čj. 4107 z 29. 9. 1924. K uzavření dolu zřejmě došlo nejen pro
odbytové potíže, ale hlavně pro obtížné dobývací podmínky. K tomu také
přispěl i zhoubný důlní otřes v roce 1924, při kterém zahynulo pět havířů.
Od roku 1930 byla v rámci koncentračního programu Pražské
železářské společnosti zahájena otvírka zbývajících zásob v jižní části
Západního pole dolu z Dolu Max.
Poněkud komplikovaný spojovací překop mezi 3. patrem Dolu Max
a 1. patrem Dolu Jan v celkové délce 1 100 m byl proražen koncem června
1933. Těžba z rubání na spojovací překop se začala až v roce 1938, z partiích
přilehlých k ohradníku jam Dolu Jan. Jako výdušná jáma sloužila jáma Jan II..
K definitivnímu propojení Janovského překopu do spojovacího překopu mezi
doly Mayrau a Max došlo až po Druhé světové válce a to v roce 1953.
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Demolice dolu, nedatováno, archiv Hornický skanzen Mayrau
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Šachetní budova jámy Jan I. byla zbourána odstřelem provedeným
16. 5. 1968. Těžba z dolového pole Jan nadále pokračovala a byla ukončena
18. 11. 1975 jeho praktickým dorubáním, tedy před 35 lety, jak ten čas letí!
17. 5. 1976 byla dokončena vodní tlaková hráz v Janovském překopu, jako
pojistka proti možnému průvalu důlních vod z tohoto prostoru.
V červenci 1982 došlo vlivem neúdržby k destrukci těžní budovy
jámy Jan II., která se celá zřítila a propadla i s částí jámové vyzdívky do jámy,
včetně depozitáře strojních hornických památek, které zde byly shromážděny.
V roce 2000 byly nad oběma jamami vybudovány nové
železobetonové povaly a jámy tak definitivně zabezpečeny.
Kladno, červenec 2010
Karel Melichar
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Popis těžních zařízení na jámě Nejedlý III
Těžní stroj:

typ ČKD 2B 6024
rychlost těžení
rychlost jízdy mužstva

16 m/s
12 m/s

Bubny:

průměr bubnu
šířka bubnu

6m
2,4 m

Lana:

průměr

56 mm

Klece:

hmotnost
počet etáží
počet vozů v etáži
celkem plných vozů uhlí
zatížení klece max.
počet lidí v kleci 4 x 16

9,6 t
4
2
8
12 t
64

Úvazky:

druh

klínové

Lanovnice:

průměr

5m

Věž a náraziště: výška osy lanovnice 42 m
dopravní délka 1. patro až odnímání
2. patro až odnímání
Jáma:

průměr jámy (světlost)
hloubka jámy

535,195 m
630,095 m

7,5 m
638 m

Řádná jízda povolena trvale oběma odděleními dne 14. 6. 1974
připravil ing. E. Henzl
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Strojnice z dolu Schoeller
Na jámě Nejedlý dolu Schoeller v Libušíně řídila jeden ze dvou tamních
těžních strojů strojnice Jarmila Šmolcnopová. Více jak dvacet let vykonávala
povolání, které je pro ženu poměrně neobvyklé i když ne výjimečné. Na dole
Mayrau řídila těžní stroj Koeppe strojnice Marie Dlouhá z Libušína. Jarmila
Šmolcnopová žije v Kladně Kročehlavech a nám se ji podařilo přemluvit
a natočit s ní rozhovor:
Jak se Vám podařilo získat místo strojníka těžního stroje?
Původem pocházím z Moravy a můj muž pracoval na Měděnci u Rudných
dolů Příbram. Já jsem vyučená strojním zámečníkem v Letu Kunovice.
Jednou jsem dostala nabídku dělat na Měděnci strojníka těžního stroje, a tak
jsem to místo vzala. Následoval půlroční zácvik, psychotesty v Příbrami a pak
jsem tam víc jak rok vydržela pracovat.
A nebála jste se toho?
V Měděnci ani ne, šachta nebyla moc hluboká a stroj byl malinký. Na Šelerce
už to bylo jiné, velké stroje a obrovská hala.
Co Vás tedy přivedlo na Kladno?
Po rozvodu se svým prvním mužem jsem hledala místo s bytem. Vybírala
jsem ze tří nabídek, uranové doly jsem nechtěla a Kladno se mi zdálo
nejvýhodnější. Na stroji jsem se zaučovala tři týdny a pak jsem dostala na
několik let stabilně jeden stroj. Na Šelerce jsou stroje stejné, jen stranově
obrácené. Dělala jsem na směny s Honzou Landou a pak jsme se podle
potřeby se strojníky střídali.
Je to přeci povolání, které je bráno víceméně jako mužské, jak Vás
osádka přijala mezi sebe ?
Nebylo to nic snadného, začátky byly pro mne hodně tvrdé. Osádka strojovny
byla složena z jedenácti chlapů. Dokonce jsem se později dozvěděla o tom,
jak chlapi psali na vedení dopis, že si nepřejí mezi sebou žádnou ženskou. Po
dvouměsíčním zácviku jsem mašinu začala obsluhovat samostatně a to víte,
že jakmile se něco stalo, mohla jsem za to já. Hodně mě podržela moje
babička, protože ta říkala: „I kdyby tam leželo h…., tak ho překročíš a půjdeš
dál, rozumíš!“ a vydržela jsem.
Jak jste vlastně vnímala to, že jste strojníkem? Strojník byl na šachtě
přeci jen váženou osobou nebo patřil k té elitě.
Hlavně jsem vnímala to, že jako ženská dokážu dělat stejně dobře práci
určenou výhradně pro chlapy. Nedej Bože, aby šachťáci řekli, počkáme na
Jarmilku, ta má větší cit v rukách, to chlapi ve strojovně těžce nesli. Strojník
má hlavně velkou zodpovědnost. Tam jde spíš o to, že nikomu nic neuděláte.
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Přeci jen máte v jedné čtyřpatrové kleci 64 lidí. Všechno se navíc odehrává
v budově před vámi, kam nevidíte. Když se třeba na úvazky dávaly velké věci
pod klec, mašinky atd. nebo když se špůrovalo, dělají se průvodnice, chlapi
jsou v jámě a tady jde o centimetry. Ono se někdy něco stalo každému
strojníkovi a to bylo vždy nepříjemné. Já jsem ráda, že jsem nikoho nezranila.
Čím jste se dokázala odpoutat od napětí. Myslím, že to zná každý řidič
z povolání, ale strojník?
Hodně jsem četla, šila a pak přišly na svět moje 2 děti, které mě nejvíc
zaměstnávaly.
Nás třeba překvapilo, kolik bylo ve strojovně květin.
Kdepak, květiny byly Míry Kříže, ale starali jsme se o ně všichni. Víte, co bylo
ale nejhorší? Když bylo v létě horko, tak z těžních lan lítaly kusy ztuhlého
černého oleje a to bylo po celé strojovně. To se nedalo sundat z bot ani
z oblečení. Muselo se to utírat jedině Trichlorem, kterým se čistily plenty
a obložení bubnů od maziva, ničím jiným to nepustilo.
Vedle údržby strojního zařízení měli strojníci na Mayrovce za povinnost
pravidelně mazat lanovice na těžní věži, jak to bylo na Šelerce?
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Jasně, všechno se muselo dělat. Každý týden se dělaly prohlídky, hlásily se
závady a jednou za čas mazaly lanovice. Krásný výhled na věži byl, ale já
mám závratě z výšek, musela jsem být vždy o něco opřená, abych to ustála.
Naštěstí jsme většinou na těžní věž nechodili sami, protože s námi chodili
elektrikáři nebo údržbáři. Sfáraná jsem byla taky, abych věděla, kam co
vozím. Musím říci, že se mi to vůbec nelíbilo. Nahoru mě navíc chlapi vzali
těžbou.
A to se jelo kolik?
No při jízdě mužstva se jelo 12 m/s a těžbou 16 m/s, tak si to umíte představit.
Mně se také podařilo, že jsem jela s mužstvem jako s těžbou. Občas to hlásili
narážeči sami, aby byli chlapi dřív doma.
Zažila jste někdy vážnou situaci?
Ono jich bylo několik a člověk většinou to špatné zapomíná. Vzala jsem si
šachťáka Jirku Šmolcnopa, takže jsem se bála především o něj. Oba jsme
měli směnu, když explodoval plyn před zavřením šachty, to bylo hodně vážné.
Takže jste jezdila na Šelerce až do konce?
Ano, byla jsem jednou z posledních. Poslední den byl hodně smutný, ale na
šachtu mám pěkné vzpomínky. Dnes když jedu okolo, tak si říkám, zlatá
máma šachta.
Děkujeme za rozhovor.
Jaroslav Grubner, Tomáš Voldráb a Dagmar Šubrtová
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Vrtný průzkum ve vrapickém údolí odkryl
stará důlní díla
29. června roku 2002 vyjel jámou Schoeller v Libušíně poslední vůz
černého uhlí vytěžený v kladenském revíru. V této souvislosti bylo ukončeno
i čerpání důlních vod. Předpokládá se zatopení stařin na kótu 304 m.n.m., kdy
dojde k výtoku důlních vod do povrchové vodoteče štolou Bohumír v k.ú.
Vrapice. Ústí této štoly je potrubím spojeno s Dřetovickým potokem. V této
souvislosti byla přijata řada opatření, jednou z nich je inventarizace hlavních
důlních děl (jam), která budou zasažena stoupající stařinovou vodou a nejsou
zajištěna podle platných předpisů. Jedná se celkem o dvacet čtyři jam, kde
existuje v budoucnu reálná možnost rozplavení stávajícího zásypu do
vyrubaných prostor, což by ve svém důsledku mohlo vést k následnému
zhroucení jámy. Tato důlní díla, která se mohou stát potenciálně nebezpečná
svému okolí, je třeba vyhledat a následně zajistit v souladu s vyhláškou ČBÚ
č. 52/ 1997 Sb., v platném znění.
K zajištění tohoto úkolu je prováděn vrtný průzkum, následné přesné
zjištění polohy jámy a způsob zabezpečení na povrchu i v jámovém komíně.
Nepřesné staré záznamy a změna krajiny, kdy bývalé doly byly později
překryty haldou, nebo zavezeny mnohdy vysokou vrstvou zeminy, však
v některých případech znesnadňuje bádání a nalezení jámy, která má
například profil 1,2 x 3,2 metru na prostoře jednoho hektaru, je velice obtížné
i za pomocí GPS. Mnohdy je zapotřebí několika vrtů, než se hledané místo
objeví a s určitostí lokalizuje. Někdy se však podaří skoro nemožné, jako na
Dole Prokop v Dubí, kdy hned první vrt byl pozitivní a jáma zjištěna pod
vrstvou navážky vysokou více jak 20 metrů.
Nalezené ústí důlního díla je nutné odkrýt, zaměřit, přesně
zaznamenat profil jámy, podle jádra vrtu určit složení zásypu a celkovou
hloubku jámy až na podložní vrstvu. V některých případech je stávající zásyp
do hloubky 2 – 3 metrů pod ohlubní odstraněn a provedeno napuštění jámy
několika kubíky vody (rozplavení zásypu). Po zjištění všech potřebných údajů
je jáma doplavena popílkovým stabilizátem a ústí zabezpečeno
železobetonovým uzavíracím ohlubňovým povalem opatřeným cihlovým
sloupkem s tabulkou, která identifikuje důlní dílo a upřesňuje způsob jeho
zabezpečení. Některé vrty jsou zapaženy upravenými ocelovými rourami
a následně budou využívány pro měření hladiny stoupající důlní vody.
Mezi veřejností se vyskytují různé názory, zdali je ještě potřeba
provádět kontrolu starých důlních děl, když se v některých případech sto
i více let nic nestalo? Jak může být tento názor mylný, názorně ukázala
nehoda na Dole Průhon v Kladně, kdy 11. února 1998 došlo po přejezdu
manipulačního vozíku Desta k prolomení uzavírací desky jámy. Dno propadu
bylo následně ověřeno až v hloubce 157 metrů od ohlubně. Pouze šťastnou
náhodou se tehdy nikomu nic nestalo. Jedna z vyšetřovacích verzí počítala
i s rozplavením starého zásypu jámy Průhon do volných prostor vzniklých po
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Nálezný vrt Šebestián vzadu Nový Jan, foto: J. Grubner

Průzkum na Václavu, foto: J. Grubner
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Jáma Ludvík, foto: J. Grubner

Poval na Ludvíku, foto: J. Grubner
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Železobetonový poval na Naději, foto: J. Grubner

těžbě z uzavřeného Dolu Ronna. Nikdo nemůže s určitostí říci, že se podobná
událost nebude již opakovat. Opuštěná důlní díla svým způsobem mohou bez
řádného zajištění ohrozit bezpečnost osob a majetku v jejich okolí
a v souvislosti se stoupáním důlních vod po ukončení těžby je nutné je najít
a zabezpečit dle platných předpisů. Do současné doby byla nalezena tato
opuštěná důlní díla: Prokop, Naděje, Buštěhradská dědičná a Ludvík (bylo již
provedeno vybudování uzavíracích ohlubňových povalů), Šebestián a Václav.
Vrtný průzkum ve vrapickém údolí má však i svoji vypovídající
historickou hodnotu. Především přesně lokalizuje stará důlní díla a nabízí
pohled k samotným začátkům dobývání uhlí v této oblasti. Objevují se před
námi první doly buštěhradské vrchnosti z konce osmnáctého a ze začátku
devatenáctého století, pomocné jámy určené k čerpání vody nebo větrání.
Nadšenci hornické historie je tak umožněn například nádherný pohled na
odkryté ústí Buštěhradské dědičné jámy založené roku 1836, která sloužila
k odvodňování blízkého Dolu Jan, nebo se postavit přesně na místo, kde
kdysi stávala jáma Václav, údajně pojmenovaná po jednom z nálezců uhlí ve
Vrapicích Václavu Burgerovi, kterou fárali horníci roku 1776. Odkryty jsou
i doly prvního soukromého těžaře Václava Černého z Buštěhradu. Ten zde
koupil v roce 1802 jámu Šebestián, založenou buštěhradskou vrchností roku
1798, a severním směrem vyhloubil (1813) doly Ludvík a Hoffnung (Naděje).
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Ve vzorku z vrtu lze nalézt uhlí, dříví, nebo cihlu z vyzdívky jámy.
S trochou nostalgie je tak možné se v myšlenkách přesunout o více jak dvě
století do minulosti, kdy se právě zde ve Vrapicích začaly odvíjet hornické
dějiny Kladenska, o čemž by mohl například vyprávět i starý suk, který jsem
našel ve ztrouchnivělé výdřevě vytažené z jámy Šebestián.
Děkuji panu ing, Vladimíru Polívkovi za poskytnuté informace.

Jaroslav Grubner
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Hornické pomníky

Pomník Jana Váni, foto: J. Grubner

Na dubnové schůzi výboru KPHT - Kladno o.s. byl připomenut
zanedbaný stav některých hornických pomníků na hřbitově v Kladně a ve
Vrapicích. Jedná se zejména o hrob Jana Váni, pomníky připomínající nehodu
na dolech Amálie a Engerth, na církevním hřbitově ve Vrapicích pak
zdevastovaný pomník zahynulých havířů z Dolu Kateřina. Vzhledem k tomu,
že žádný z těchto hrobů nemá již svého majitele (poslední úpravy
pravděpodobně zajišťovalo GŘ Kladenských dolů?), není v současné době
nikdo, kdo by se o tyto hornické památky postaral. Z těchto důvodů se výbor
KPHT rozhodl zmapovat současný stav, připravit návrh realizace
a předpokládané rozpočty na nutné opravy. Vzhledem k finanční náročnosti
se předpokládá rozdělení prací do několika příštích let, pokud možno tak, aby
každý rok byl opraven jeden z hornických pomníků.
V červnu letošního roku již byly zahájeny práce na hrobu prvního
ředitele Pražské železářské společnosti Jana Váni.
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Pomník připomínající nehodu na Dolech Amalie a Engerth, foto: J. Grubner

Současný stav:
Hrob je v poměrně dobrém stavu, plot ohrazení je natřen neznámou
barvou a uvolněn, nápis na mramorové desce je nečitelný, křoviny jsou
přerostlé a brání pohledu na pomník, záhony jsou neupravené a deska na
hrobě je zašlá.
Návrh na úpravu:
Ostříhat a upravit křoviny a záhony, vyčistit pomník a restaurovat nápis,
upevnit a natřít plot ohrazení, přebrousit a vyčistit náhrobní desku, postříbřit
nápis na doplňkové desce. V měsíci květnu letošního roku byly osloveny dvě
firmy, které by měly veškeré práce zajišťovat. Zahradnická firma Garden
Servis a kamenická firma Kamenictví Eisenreich ze Švermova. Obě firmy
předložily seznam prací a finanční rozpočet. Předpokládané náklady na
opravu pomníku Jana Váni se pohybují kolem 30.000 Kč a bude je v plné výši
hradit Klub přátel hornických tradic Kladno.V současné době je již provedeno
ostříhání okrasných křovin a čeká se na zahájení prací kamenické firmy.
Předpokládaný termín ukončení oprav je 31. 10. 2010.
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V příštím roce je zvažováno zahájení prací na restaurování pomníku
neštěstí na Dole Kateřina umístěném v areálu církevního hřbitova ve
Vrapicích, který je ve velmi zuboženém stavu a hrozí jeho zřícení.

Jaroslav Grubner

28

Jeden z průvodců vzpomíná

Na tehdejší důl Gottwald II. ve Vinařicích, dnešní "Mayrovku", jsem
přišel z dolu Gottwald I., též známé a pověstné "Maxovky" v Libušíně. Psal se
rok 1974 a v té době se na mayrovském dole všechno točilo kolem příprav
oslavy sto let výročí založení dolu. Byla zde pěkně laděná výstava zaměřená
na stoletou historii dolu. K příležitosti výročí byla vydána i pamětní publikace
s názvem Důl Gottwald II., šachta slavných tradic autora Václava Stehlíka ze
Švermova. Průvodci výstavou, Václav Švarc, Martin Štrbka a další, byli lidé
přímo z provozu a o instalované výstavě hovořili velmi přesvědčivě a navíc
zajímavým způsobem vyprávěli o historii dolů, životě a práci zdejších horníků.
Od nich jsem se dozvěděl, že na dole Mayrau pracovalo celkem 70 koní, a že
Karel a Baron byli poslední. Vyprávění průvodců mě velice zaujalo, proto jsem
se o historii zdejšího dolu a kladenského hornictví začal více zajímat. Prostě
chtěl jsem vědět víc. Později jsem začal hledat vhodné prameny ke studiu.
Pomocnou ruku mi tenkrát podala tehdejší archivářka kladenských dolů
PhDr. Anna Mayová, sídlící ve starší budově dolu Ronna ve Švermově.
Vzpomínám si na to jako dneska. Tehdy mi do vychladlé místnosti budovy
přinesla svazky materiálu ke studiu. Jejich obsah byl tak historicky zajímavý,
že mi ani protivná zima od studia neodradila. Studium v archivu jsem
absolvoval vícekrát. Paní Mayová je autorkou sborníků Historie a současnost.
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Po jejich přečtení jsem získal cenné poznatky, které jsem později mohl
zužitkovat. Dále jsem si přečetl práci etnoložky Olgy Skalníkové, publikaci
Kladensko, vydanou ČSAV v roce 1952 a vedl jsem dost časté konzultace
v NTM v Praze s PhDr. Milošem Zárybnickým. Tímto jsem se však nespokojil
a bádal jsem v Okresním archivu v Kladně, kde se mi stala zdrojem kniha
Liber memorabilium. Za šťastný den mohu označit, kdy jsem poznal vzácného
člověka pana Ing. Vojtěcha Polacha. Byl to člověk menší postavy, ale hlavu
měl plnou vědomostí, informací, rad a historií byl přímo zapálený. Obrazně
řečeno, živá kronika kladenského hornictví. Z jeho osobního podání vím, kdo
to byl legendární horník Jan Váňa, dále pan Jirátko z Buštěhradu a rovněž
o jejich práci při hledání uhlí na katastru města Kladna. Oba jmenovaní v malé
blízkosti od sebe, hloubili jámy - zvané šurfy. Při hledání uhlí v této lokalitě,
byl Jan Váňa úspěšnější. V roce 1846 v hloubce 27 m odkryl hlavní
kladenskou sloj. Nálezná jáma se jmenovala Kateřina Josefa. Bylo to
pojmenování podle manželky Jana Váni a jeho přítelkyně. Z vyprávění
Ing. Polacha si pamatuji historii Váňova kamene, jeho první místo v areálu
kladenských hutí a také současné místo soch dvou horníků připomínajících
Váňův kámen u kladenského gymnázia, sochaře Ladislava Nováka ze
Švermova.
Ing. Vojtěch Polach se při studiu historie a bádání v archivních
dokumentech soustředil na důl Mayrau. Věděl přesně, proč se "Mayrovka"
hloubila na kopci Homole. Byl to vhodný terén pro odval hlušin budoucího
dolu a odčerpání vody do Třebichovického potoka. Rovněž měl popis postupu
hloubení, větrání a čerpání vody. Jáma Mayrau se podle jeho dokumentů
začala hloubit 23. července 1874 a lidé, kteří jámu hloubili, se jmenovali
"Trhani". Byli to lidé, kteří se specializovali na trhání skal, stavby železničních
tratí a hloubení jam. Hloubením byl pověřen tehdy 34letý inženýr Jan Karlík.
Ještě před vlastním hloubením absolvoval stáž v Porýní a Westfálsku, kde
získal zkušenosti s hloubením jam kruhového profilu. Jáma Mayrau byla na
Kladensku jako třetí. První kruhová jáma byla kolečská v roce 1857. Ing. Jan
Karlík byl na dole Mayrau autorem mnoha technických zlepšení, použitých
přímo v praxi, ale zvlášť se proslavil vynálezem patentu světového významu Tachografu, přístroje, který ukazuje a současně zapisuje rychlost těžního
stroje. Chtěl bych poznamenat, že při tvorbě tohoto patentu nebyl sám. Jeho
spolutvůrcem byl zámečnický mistr dolu Vojtěch Šaroch. Narodil se
v Kroměříži, bydlel v Klobukách u Slaného a na Důl Mayrau přišel po vojně
v roce 1899. Tak jak je známo i on je autorem mnoha zlepšení a vzácných
vynálezů. Například kolem roku 1902 sestrojil tzv. Pausometr, zařízení na
měření času, které se samo zapínalo a vypínalo. Jako první zvonilo začátek
a konec vyučovací hodiny ve vinařické škole. Instalace Pausometru byla
doporučena Ing. Karlíkem, protože byl členem zastupitelstva obce Vinařice.
Načerpané vědomosti a mnohaletá práce v dole mi iniciovaly k tomu, abych
se stal průvodcem. Psal se rok 1994. Bylo to na vrcholu příprav oslavy 12 let
založení dolu Mayrau. Byl jsem osloven PhDr. Annou Mayovou a tehdejším
vedoucím výroby Ing. Ondřejem Pickem, zda bych nechtěl dělat průvodce.
Pochopitelně, že jsem souhlasil. První průvodcovský křest jsem si odbyl
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19. srpna 1994 v den zahájení provozu Hornického skanzenu Mayrau. Tehdy
před zástupci ČMD (Českomoravských dolů), muzea v Kladně, zástupců měst
ČBÚ, NTM v Praze, dál zástupci kladenských dolů, klubu důchodců
a hornické veřejnosti. Svůj průvodcovský text jsem prezentoval v budově
těžního stroje Ringhoffer. Tato početná delegace zástupců sem přišla
z návštěvy kladenských hřbitovů, kde se zúčastnila pokládání věnců. Nejdříve
u společného hrobu devatenácti horníků z katastrofy na dole Engerth v roce
1876 a poté za kaplí nového hřbitova u hrobu legendárního horníka Jana
Váni.
Odstupem několika let ve vzpomínkách se vracím na jména
tehdejších průvodců. Především to byla paní PhDr. Anna Mayová, Ing. Josef
Kružík, Ing. Josef Slavík, Karel Melichar, Jiří Koželuh, později Antonín Hejtík,
Antonín Grebeníček, slečna Jiřina Kopsová a německy mluvící Václav Hřebec
a další. Průvodcovskou činnost vykonávám šestnáctý rok. Za zmíněnou dobu
jsem "odprůvodcoval" stovky a stovky našich i zahraničních návštěvníků.
Získané vědomosti z historie a průvodcovské činnosti si rozhodně nechci
nechat jen pro sebe. V těchto dnech vše dobré a užitečné předávám svým
nástupcům, mladším průvodcům a přeji jim a celému skanzenu Mayrau do
budoucna stovky, ne - li tisíce spokojených návštěvníků.
Jan Uváček
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Co přinesl Kulatý stůl pro Hornický skanzen Mayrau

8. června 2010 proběhl v řetízkových koupelích na Dole Mayrau ve
Vinařicích Kulatý stůl, zaměřený především na zvýšení zájmu o Hornický
skanzen, což by v budoucnu vedlo k nárůstu návštěvnosti nejen českých ale
i zahraničních turistů.
Seznam účastníků:
Jiří Dienstbier – senátor PČP
Jiřina Dienstbierová – ředitelka Rady pro mezinárodní vztahy
Ing. Libuše Boušková – vedoucí odd. investic a projektového řízení, MMK
JUDr. Milouš Červencl – ředitel památníku Lidice
Ing. arch. Eva Dvořáková – NPÚ, odd. historického urbanismu a architektury
Marie Gailová – výkonná ředitelka a předsedkyně o.s. Romodrom
Jaroslav Grubner – tajemník KPHT – Kladno, o.s.
plk. Mgr. Miroslav Hadrava – ředitel věznice Vinařice
Jakub Chudomel – vedoucí Vězeňského programu a Pracovního programu
Vinařice
PhDr. Zdeněk Kuchyňka – ředitel Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně
JuDr. Ing. Tomáš Novotný, PhD. – ředitel ROP Střední Čechy
Ing. Martin Procházka – archeolog
Mgr. Tomáš Procházka – vedoucí odd. kultury SČK
Jiří Protiva – starosta obce Pchery
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Pavel Rolinec – pověřený vedením skanzenu, propagace
Mgr. Dagmar Šubrtová – výstavářka, Hornický skanzen Mayrau
Mgr. Klára Zubíková – vedoucí Odboru kultury a památkové péče
Jednání u kulatého stolu zahájil senátor PČP pan Jiří Dienstbier,
který přivítal všechny přítomné. Ředitel skanzenu Mayrau PhDr. Zdeněk
Kuchyňka dále hosty seznámil se současným stavem a Mgr. Šubrtová
připomněla historii Hornického skanzenu Mayrau od doby jeho vzniku v roce
1994.V diskusi všichni zúčastnění předkládali zkušenosti ze svých oborů
a dále se vyjadřovali k možnostem jakým způsobem skanzenu pomoci do
příštích let. V některých případech byl nabídnut i konkrétní návrh k využití
některých objektů na Mayrovce k drobné výrobě.
Na základě těchto informací byl paní Jiřinou Dientsbierovou
vypracován metodický pokyn k oživení industriální památky Důl Mayrau:
1. Oblast vnitřní aktivity:
zpracovat dlouhodobou strategii fungování Hornického
skanzenu
připravit stavebně historický průzkum
vytvářet doprovodné kulturní programy (advent, velikonoce,
sv. Barbora, den horníků, atd.) tak, aby se návštěvník chtěl
vracet
-

-

-

vzdělávací programy, pracovní workshopy pro studenty
i veřejnost
dlouhý a krátký okruh prohlídky Dolu Mayrau
ve spolupráci s Vinařickou věznicí a občanským sdružením
Romodrom - vytvořit pro vězně Centrum řemesel - kovárnu,
truhlárnu, úklid areálu atp.
vytvoření informačního centra včetně prodeje suvenýrů
upravit vchod do areálu informačními tabulemi v AJ a NJ
restaurace či kavárna (možnost prodeje potravinářských
výrobků z věznice Vinařice)
část expozice upravit pro volný vstup návštěvníků, zvětšení
a zarámování dobových fotografií, zprovoznění vrtaček
a sbíječek pro veřejnost, rekonstrukce mostu lanové dráhy
(dokončena)
rozšířit unikátní mineralogickou sbírku
zprovoznit vláček a vybudovat dětské hřiště, Romodrom
nabízí postavit dětské hřiště zdarma
depozitář pro Středočeskou vědeckou knihovnu v Kladně
studentské, bakalářské a doktorandské práce na téma Důl
Mayrau

2. Oblast vnější aktivity:
Evropské industriální stezky - ERICH
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-

ROP - granty v oblasti cestovního ruchu a kultury
vytváření atraktivních turistických tras (spolupráce
s památníkem v Lidicích, archeologické lokality atp.)
spolupráce s Klubem přátel hornických tradic - Kladno
spolupráce s obcí Vinařice - Chráněná přírodní rezervace
s naučnou stezkou Vinařická horka
spolupráce se střediskem AVES Čabárna
spolupráce se střediskem Labyrint (středisko volného času
a vzdělávání)
napojení na cyklostezku 0017

Cílovou skupinou by se měli stát studenti středních a vysokých škol,
žáci základních a mateřských škol, senioři, rodiny s dětmi a domácí
i zahraniční turisté.
Kulatý stůl ve své podstatě přinesl poměrně velké množství nápadů
a možností jak zlepšit současnou situaci a na Mayrovku přivést větší počet
návštěvníků. Nyní je třeba „pouze“ sehnat peníze a podnětné návrhy
zrealizovat.
Jaroslav Gruber
Pozn.: Zpracováno podle zápisu z Kulatého stolu, který proběhl v Hornickém skanzenu
Mayrau dne 8. 6. 2010.
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Životní prostředí v Kladně
Rozhovor s ředitelem Ústavu pro ekopolitiku v Praze Mgr. Tomášem
Gremlicou.
Jak se změnilo životní prostředí v Kladně a jeho okolí za posledních
20 let?
Životní prostředí jako celek i jednotlivé jeho složky - mám na mysli ovzduší
(atmosféru), vodu (hydrosféru), horninové prostředí a půdu (litosféru
a pedosféru), organismy (biosféru) i přírodu a krajinu - se v Kladně a jeho
okolí za posledních 20 let výrazně změnilo. Přitom je nutné zdůraznit, že
zdaleka ne ve všech případech došlo ke zlepšení stavu. Podstatné snížení
produkce tuhých, kapalných i plynných emisních látek znečišťujících
kladenské ovzduší souviselo s krachem hutního a ocelářského gigantu Poldi
SONP Kladno v letech 1996 – 1997 a s tím spojeným ukončením ukládání
strusky i ostatních odpadních produktů na haldy v centrální oblasti města
i u Buštěhradu, dále s uzavřením některých dalších zdrojů znečišťování,
s rekonstrukcí kotlů elektrárny i s plynofikací částí města a okolních obcí.
V posledních zhruba 15 letech však, bohužel, původní zdroje emisí zcela
nahradil extrémní a v podstatě neregulovaný nárůst osobní i nákladní silniční
dopravy společně s přetrvávajícím velkým počtem lokálních topenišť
v rodinných domech, v nichž jsou v zastaralých a nedostatečně účinných
kotlích spalována nekvalitní nebo nevhodná tuhá paliva. Tato skutečnost je
důvodem, proč Kladno i nadále patří mezi oblasti s významně zhoršenou
kvalitou ovzduší. K jistému zlepšení nepříznivé situace by mělo vést postupné
plnění cílů stanovených v oficiálních dokumentech „Místní integrovaný
program ke zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí pro statutární město
Kladno a obce Vinařice, Třebichovice a Libušín“ a „Souhrnný akční program ve
vztahu ke kvalitě ovzduší pro statutární město Kladno“.
Také kvalita povrchových vod není ideální. Kladenskem, které je
hydrograficky součástí povodí Vltavy, neprotéká žádný větší vodní tok.
Zákolanský a Knovízský potok jsou dlouhodobě zařazovány mezi vodní toky
s velmi silně nebo silně znečištěnou vodou, ostatní drobné vodní toky jsou
hodnoceny jako znečištěné, případně mírně znečištěné. Dřetovický i Týnecký
potok jsou téměř v celém profilu regulované a místy zatrubněné. Z vodních
nádrží je v samotném Kladně významnější pouze průtočný rybník Bažantnice
na Lidickém potoce v Kročehlavech. Ten byl v roce 2000 docela hezky
zrekonstruován a upraven. Následně však do něj bylo uměle vysazeno příliš
mnoho ryb pro místní rekreační rybáře, takže spíš se dá hovořit o přírodní
prodejně rybího masa, v níž v létě díky malému průtoku a tedy i okysličení
vody část rybí populace pravidelně uhyne. Úsporná opatření realizovaná
odběrateli, především domácnostmi, vedla ke snížení spotřeby pitné vody
a tím i k omezení produkce odpadních vod, z nichž je většina odváděna do
čistíren odpadních vod ve Vrapicích a Švermově. Oproti tomu radikálně
vzrostla cena vodného a stočného – jen od roku 2001 se z 36,75 Kč/m3
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zvýšila o 102 % na 74,25 Kč/m3 v roce 2010 a je vyšší, než ve většině
srovnatelně velkých měst v České republice. To je důsledek špatných
rozhodnutí komunálních politiků, která vedla k dnešnímu minimálnímu vlivu
Kladna a dalších obcí na cenovou politiku Středočeských vodáren, a. s.
(SVAS) člena skupiny Veolia Voda.
Se změnou struktury maloobchodu od 2. poloviny 90. let 20. století,
s podstatně větší nabídkou zboží v dříve nevídané šíři sortimentu a s vyšší
kupní silou obyvatelstva souvisí nejen zásadní změna žebříčku hodnot lidí,
kteří dnes jednoznačně preferují konzumní způsob života, ale také prudký
a neustávající růst množství komunálního odpadu produkovaného
kladenskými domácnostmi. Podle dostupných údajů vyprodukoval každý
Kladeňák ještě v roce 2000 „jen“ 152 kg komunálního odpadu. Dnes se toto
množství pohybuje kolem 300 kg na osobu za rok. Sazba poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů stanovená vyhláškou je již několik let stabilní a činí
492 Kč za osobu a kalendářní rok. Skutečné náklady města na celé
komunální odpadové hospodářství v současnosti dosahují téměř 600 Kč za
osobu a kalendářní rok.
Jak historicky poznamenala průmyslová éra Kladna jeho životní
prostředí? Jak dlouho si město ponese následky?
Rozvoj těžby nerostných surovin a hutního průmyslu v 19. století, s tím spjatá
intenzivní urbanizace, ale i náhlý útlum hornických a průmyslových aktivit na
konci 20. století zcela zásadně utvářely podobu krajiny Kladenska. Musíme si
uvědomit, že se původně jednalo o důsledně odlesněnou agrární krajinu
s několika nepříliš velkými obcemi (vždyť Kladno, dnes 13. největší město
v České republice, mělo ještě v roce 1843 pouhých 1 395 obyvatel).
Velkoplošná industrializace byla zahájena v roce 1847, když se původně
českobudějovický loďař, velkoobchodník s dřívím a podnikatel Vojtěch Lanna
stal podílníkem společnosti, která na Kladensku těžila černé uhlí, poté v roce
1849 s partnery koupil železnorudné doly Salvátor I a II u Nučic a následně
v roce 1854 založil Vojtěšskou huť. Další etapa rozvoje výroby železa
a především ušlechtilé oceli nastala v roce 1889, když rakouský průmyslník
Karl Wittgenstein založil a v těsném sousedství Vojtěšské huti postavil
ocelárnu, kterou na počest své manželky Leopoldiny nazval Poldina huť (Poldi
Hütte). Ve stejném roce se manželům Wittgensteinovým narodil syn Ludwig,
který spolu s Martinem Heideggerem, Edmundem Husserlem a Bertrandem
Russellem patřil k nejvýznamnějším filozofům 20. století.
Dynamika vývoje celé průmyslové zóny byla obrovská a podobu Kladna
ovlivnila v mnoha směrech. Zatímco v roce 1928 zaměstnávaly kladenské
železárny 4 534 dělníků, v dobách, kdy se firma Poldi SONP Kladno rozrostla
do neúnosných rozměrů nerespektujících rozumná měřítka a zásobovala
železem a ocelí většinu států bývalého východního bloku sdružených v Radě
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vzájemné hospodářské pomoci (RVHP), dosáhl maximální počet
zaměstnanců 22 972 (rok 1963), někteří pamětníci však hovoří o 23 780
zaměstnancích ještě ve 2. polovině 80. let 20. století. Po krachu podniku
v letech 1996 – 1997 zde zůstalo zachováno pouhých 3 000 až 3 500
pracovních míst a celek po neprůhledných majetkoprávních machinacích
tvořilo 484 hektarů nevyužívaných, zdevastovaných ploch a objektů tzv.
„brownfields“. Dnes se jen pomalu v některých částech staré průmyslové zóny
Kladno - východ obnovuje výroba, jinde se usídlily nové firmy zabývající se
především skladováním a logistikou.
Budování průmyslového komplexu především na počátku 20. století obohatilo
i architekturu města několika architektonicky a kulturně velmi cennými
stavbami a užitými industriálními budovami, které zde shodou šťastných
náhod zůstaly zachovány navzdory rozsáhlým přestavbám, necitlivým
rekonstrukcím i demoličním nebo naopak stavebním aktivitám. Jen málo
kladenských občanů už dnes ví, že Dům hostů Poldi Hütte (Poldihaus)
v Příční ulici č. 1533 z let 1902 – 1903, budovu Poldi Hütte v Průmyslové ulici
č. 1373 z roku 1917 a vilu ředitele Poldi Hütte Franze Hatlanka v ulici J. Hory
č. 1801 z let 1916 – 1918 navrhl světoznámý rakouský architekt a designér
Josef Hoffmann rodák z moravské Brtnice u Jihlavy, jeden ze zakladatelů
spolku výtvarných umělců Rakouska nazvaného „Wiener Secession“.
V „Poldovce“ mimo jiných pracovali i vynikající spisovatel Bohumil Hrabal či
skvělý malíř a grafik Vladimír Boudník, jejichž díla byla prostředím hutí značně
ovlivněna.
Samozřejmě, že hutní a ocelářská výroba na takto velkém území
poznamenala negativně životní prostředí. V době provozu bylo nejvíce patrné
znečištění ovzduší. Dnes jsou mnohem závažnějším problémem tzv. staré
ekologické zátěže, které tvoří znečišťující a mnohdy toxické látky
nahromaděné v průběhu mnoha desítek let v půdě a na hladině podzemních
vod. Jejich celkový rozsah a tím také výše nákladů na sanaci nejsou dosud
přesně známy. Předběžné odhady hovoří o částkách 800 až 900 Kč na m2
znečištěné plochy.
Podobným způsobem ovlivnila krajinu Kladenska i životní prostředí také těžba
černého uhlí. Při pohledu do historických map je zřejmé, že zdejší území se
podobá ementálskému sýru. K historicky doloženému prvnímu nálezu uhlí u
Vrapic došlo již v roce 1775. První hlubinný důl byl vyhlouben na katastrálním
území obce Cvrčovice v r. 1822. Postupem času vzniklo v krajině Kladenska
v okolí cca 200 uhelných šachet a štol asi 150 hald. Všechny tyto
antropogenní aktivity podstatně změnily krajinný ráz a do určité míry narušily
geologické a hydrogeologické poměry i ekologické a estetické funkce krajiny.
Po ukončení těžby černého uhlí na Kladensku ke 30. 6. 2002 je nyní nutné
řešit otázky co s chátrajícími budovami areálů bývalých dolů a jak budou
zajištěny důlní jámy. Poté, co bylo zastaveno odčerpávání důlních vod,
můžeme být v průběhu srážkově bohatších let rovněž nemile překvapeni, kde
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všude ve městě a jeho okolí se objeví nové prameny a jaké to bude mít
následky.
Co se dá dělat s brownfieldy? Jak dlouho trvá, než "krajina zapomene"?
V rámci tzv. revitalizace nebo také rekonverze „brownfields“ hledáme
možnosti, jak vhodně obnovit původní funkce nevyužívaných zdevastovaných
ploch a objektů anebo se snažíme najít pro tyto lokality zcela nové funkční
využití. To znamená, že původní průmyslová zóna nemusí být průmyslovou
zónou navždy, ale že po odstranění ekologických zátěží a příslušných
úpravách se může stát obytnou zónou, komerčně zábavní zónou nebo třeba
plochou s veřejně přístupnou zelení. Metoda a rozsah sanace jsou určeny
způsobem budoucího využití území, podle kterého se stanoví cílové
parametry vyčištění lokality a maximální přijatelná míra rizika plynoucího ze
zbytkového znečištění jednotlivých složek životního prostředí. V některých
případech se naopak způsob využití území volí podle reálných technických
a finančních možností jeho dekontaminace. V areálu hutí se jedná především
o odstranění kontaminovaných zemin, budov a technického zařízení, látek
znečišťujících podzemní vody a odpadů uložených v rozporu s právními
předpisy. Kompletní sanace celého areálu hutí na parametry požadované pro
obytné a rekreační využití lokality je nereálná, především pro předpokládané
extrémně vysoké náklady.
Při úvahách o revitalizaci kladenských „brownfields“ musíme vycházet ze
skutečnosti, že Kladno, které je dominantním sídlem v severozápadním
zázemí hlavního města Prahy, disponuje poměrně malým územím ve vztahu
k počtu obyvatel. Jeho celková rozloha v roce 2008 činila 3 696,6 ha a počet
bydlících obyvatel dosáhl hodnoty 69 906. Na jednoho obyvatele zde připadá
pouhých 528,8 m2 plochy, což je mnohem méně, než třeba v Pardubicích,
Olomouci, v Hradci Králové nebo ve Zlíně. Je tedy evidentní, že Kladno
i v budoucnu bude potřebovat větší plochu pro svou průmyslovou výrobu a tím
pro zaměstnanost svých obyvatel. Průmyslová produkce ovšem musí být jen
takového druhu, aby mohla sídlit v centrální oblasti města v sousedství
obytných zón. Vyšší koncentrace pracovních příležitostí v podstatě
v docházkové vzdálenosti se může ukázat jako nezanedbatelná výhoda. Tyto
nové průmyslové komplexy však musí být doplněny dostatečně velkými
plochami veřejně přístupné zeleně. Zároveň by zde měly zůstat zachovány
vybrané zvláště cenné stavby, které jsou v současnosti industriálními,
architektonickými případně kulturními památkami. Mám na mysli např.
zavážecí věž bývalé koksárny nebo vápenné pece v areálu Vojtěšské huti
(„Koněv“) z let 1927 – 1929, resp. 1940, které se staly, díky snahám odborné
i laické veřejnosti (mimo jiných také občanského sdružení Kladno Koněv),
rozhodnutím Ministerstva kultury ČR ze dne 7. května 2008 kulturní
památkou.
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Mnohem komplikovanější je situace s areály bývalých dolů. Je dobře, že
budovy a těžní věž Dolu Mayrau ve Vinařicích u Kladna zůstaly zachovány
a dnes slouží jako hornický skanzen. Problém je, co můžeme při velmi
omezeném množství finančních prostředků ve veřejných rozpočtech zachovat
z ostatních dolů.
Rozhodně by však bylo absolutně nesmyslné, snažit se z krajiny Kladenska
totálně vymazat uplynulých téměř 200 let historie, k níž prostě průmysl i těžba
patří, protože ji společně s lidmi spoluutvářely.
Objevují se dnes v Kladně a jeho okolí nějaké živočišné druhy, které tu
dřív nebyly? Nebo jich více ubývá?
Náš Ústav pro ekopolitiku řešil společně s externími experty v letech 2003 –
2005 pro Ministerstvo životního prostředí ČR výzkumný projekt VaV
640/10/03 Obnova krajiny Kladenska narušené dobýváním. Na 24
zkoumaných haldách bylo determinováno celkem 185 ochranářsky
hodnotných druhů cévnatých rostlin, z nichž 30 je zařazeno do Červeného
seznamu České Republiky. Byly zde nalezeny např. chundelka přetrhovaná
(Apera interrupta), která je v tomto seznamu uváděna mezi vyhynulými taxony
pro ČR, lebeda růžová (Atriplex rosea) a chruplavník větší (Polycnemum
majus), jež jsou zařazeny mezi kriticky ohrožené druhy a dále merlík hroznový
(Chenopodium botrys) a jabloň lesní (Malus sylvestris) patřící mezi silně
ohrožené druhy. Motýli jsou na těchto lokalitách zastoupeni celkem 140 druhy,
z nichž otakárek fenyklový (Papilio machaon) a batolec (Apatura sp.) jsou
zvláště chráněné, mezi druhy zařazené do Červeného seznamu ČR patří
např. soumračník slézový (Carcharodus alceae), soumračník skořicový
(Spialia sertorius) a ostruháček trnkový (Satyrium spini). Zaznamenán byl také
výskyt 107 druhů obratlovců. Zvláště chráněné živočichy reprezentují např.
mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), ropucha obecná (Bufo bufo),
ropucha zelená (Pseudepidalea viridis), skokan skřehotavý (Pelophylax
ridibundus), skokan štíhlý (Rana dalmatina), ještěrka obecná (Lacerta agilis),
slepýš křehký (Anguis fragilis), užovka obojková (Natrix natrix), bělořit šedý
(Oenanthe oenanthe), čáp bílý (Ciconia ciconia), kavka obecná (Corvus
monedula), krahujec obecný (Accipiter gentilis), krutihlav obecný (Jynx
torquilla), křepelka polní (Coturnix coturnix), pěnice vlašská (Sylvia nissoria),
včelojed lesní (Pernis apivorus) a žluva hajní (Oriolus oriolus). Raritou bylo
pozorování orla mořského (Haliaeetus albicilla) na dvou haldách (Dolů Max
a Ronna). Minimálně 16 zvláště chráněných druhů přitom na haldách trvale
žije a rozmnožuje se.
Haldy jsou tedy z hlediska ochrany biologické rozmanitosti druhů velmi
významným útočištěm (refugiem), v němž nacházejí planě rostoucí rostliny a
volně žijící živočichové optimální podmínky k životu, které zcela postrádají
v okolní urbanizované, industriální a zemědělsky intenzivně využívané krajině.
Jsou také dostupnými nalezišti fosilií a minerálů – literatura udává 50
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zjištěných minerálů, z toho některé mají jen několik lokalit na světě a dva jsou
vůbec nové pro mineralogický systém. K dalším pozitivům hald patří jejich
kulturní hodnota, např. jako svědka hornické minulosti Kladenska. Haldy jsou
spontánně využívány pro rekreaci a sport, mnohé jsou atraktivním cílem
vycházek, poskytují místa s dobrým výhledem do širokého okolí a terén málo
vázaný omezeními.
Z výše uvedených důvodů jsou pro tyto lokality naprosto nevhodné
standardním způsobem prováděné rekultivace s vyrovnáním povrchu,
překrytím ornicí a s případným hospodářským využitím, které hodnotu hald
nevratně zničí. Rekultivační plány na kladenských haldách je proto nutné
zásadně revidovat. Jako základní strategii přístupu ke kladenským haldám
navrhujeme rekultivace metodou přirozené nebo usměrňované ekologické
sukcese, které jsou založeny na jejich ponechání samovolnému vývoji. Cílem
je vytvoření hodnotných, přírodě blízkých ekosystémů a jejich zařazení do
existujících a v územních plánech Kladna i okolních obcí zanesených
územních systémů ekologické stability krajiny (ÚSES). Jednoznačnou
výhodou tohoto postupu je, kromě vysoké ekologické účinnosti, také radikální
snížení nákladů na rekultivace a tím i úspora finančních prostředků
z veřejných i soukromých rozpočtů.
Co jsou dnešní největší problémy Kladna v otázce životního prostředí?
Za největší problémy považuji extrémní a nijak neregulovaný růst silniční
dopravy, s nímž souvisí nejen neúnosné zvyšování dopravních intenzit na
komunikacích v urbanizovaném území města, ale také neuspokojivě vyřešená
„doprava v klidu“. Chybí zde dostatečné množství odstavných parkovišť, ale
zejména nadzemních či podzemních garáží ve vhodných lokalitách. Podle
odborných odhadů překročil počet evidovaných motorových vozidel na
Kladensku hranici 100 000. Jen pro zajištění jejich parkování tedy aktuálně
potřebujeme plochu o rozloze zhruba 120 ha.
Dalším významným problémem Kladna je nepromyšlená a neregulovaná
výstavba supermarketů a hypermarketů, jejíž negativní důsledky se projevují
v oblasti dopravy (poškozování zdravotního stavu obyvatel, životního
prostředí i komunikací), v oblasti ekonomické (zvýšené výdaje na opravy
a údržbu komunikací poškozovaných těžkou silniční nákladní dopravou,
likvidace malých obchodů a s tím související nárůst nevyužívaných nebo
nedostatečně efektivně využívaných ploch a objektů – „brownfields“)
i v oblasti sociální (ztráta pracovních příležitostí v síti malých obchodů
a služeb). Posledními záměry, jejichž realizace je zcela v rozporu se Strategií
udržitelného rozvoje statutárního města Kladna, kterou schválilo
Zastupitelstvo města dne 11. 12. 2007, jsou výstavba Nákupního centra
OAZA Kladno s rozsáhlým parkovištěm (64 800 m2 zastavěných ploch) na
místě bývalé louky v Arménské ulici a připravovaná výstavba zábavně
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společenského centra CENTRAL Kladno mezi ulicí P. Bezruče a ulicí
Ctiborovou (22 240 m2 zastavěných ploch).
Kvalitu života občanů Kladna nesporně zhoršuje malá rozloha veřejně
přístupných zelených ploch v urbanizovaném území. Těchto ploch ubývá
především v důsledku výstavby velkoplošných maloobchodních zařízení
a zřizování nových parkovišť na sídlištích.
Dlouhodobě neudržitelný je rovněž neustálý růst produkce komunálních
odpadů a velký počet černých skládek na administrativním území Kladna.
Vážným problémem dlouhodobě zůstává velký počet nevyužívaných,
zdevastovaných ploch a objektů („brownfields“) a přítomnost starých
ekologických zátěží.
Kladno obklopují lesy, v některých částích se průběžně odtěžuje. Město
se občas setkává s protesty ochránců. Jaký na to máte názor?
Téměř souvislý prstenec příměstských lesů obklopující urbanizované území
tvoří přirozenou bariéru neregulovaného růstu města („urban sprawl“). Tento
zelený pás („green belt“) je nespornou výhodou Kladna v porovnání
s ostatními městy v České republice a je faktorem, který bude pozitivně
ovlivňovat udržitelnost dalšího rozvoje města. Podle ustanovení zákona
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní
zákon), ve znění pozdějších předpisů, je převážná část těchto příměstských
lesů zařazena do kategorie „lesy hospodářské“. Odpovědní zástupci města se
snaží dosáhnout dohody s majiteli těchto pozemků určených k plnění funkcí
lesa o jejich převedení do kategorie „lesy zvláštního určení“, v nichž je
hospodářská a produkční funkce omezena ve prospěch funkce rekreační.
Probíhající těžba má sloužit mimo jiné ke změně nevhodné druhové skladby
a věkové i prostorové struktury kladenských příměstských lesů, která
v současnosti neodpovídá 2. (bukodubovému) lesnímu vegetačnímu stupni,
který je typický pro nadmořské výšky od 350 do 400 m n. m. V lesích, které se
rozkládají na 586 ha od Švermova na severu po silnici na Libušín na západě
a Velkou Dobrou na jihozápadě od Kladna činí podíl jehličnatých stromů 71 %
ku pouhým 29 % listnáčů. Přitom podle rekonstruované přirozené skladby
lesů by podíl listnatých dřevin v České republice měl činit 65,6 %
a v nadmořských výškách, v nichž se nachází Kladno, by se smrkové porosty
a zejména smrkové monokultury vůbec neměly vyskytovat. Pro původní
krajinu Kladenska jsou přirozenými společenstvy černýšová dubohabřina,
lipová bučina s lípou srdčitou, mochnová doubrava a biková a/nebo jedlová
doubrava. Správným postupem je i ponechání ořezaných větví z pokácených
stromů v lesích po těžbě, protože zde zůstává organická hmota, která je pro
další vývoj porostu nezbytně důležitá. Problémem je pouze rozsah těžeb.
Podle většiny materiálů publikovaných Ministerstvem zemědělství CŘ
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i odbornými institucemi je součástí udržitelného hospodaření v lesích pouze
probírkový a nikoliv pasečný způsob těžby.
Za několik dní se slavostně otevře Centrum ekologické výchovy
Čabárna. Myslíte si, že podobné projekty mohou naučit novou generaci
šetrnějšímu přístupu k životnímu prostředí?
Kladno má v porovnání s jinými městy výhodu v tom, že Ing. Jiránek, Ing. Víta
a Ing. Fujan patří k nepříliš početné skupině osvícených zástupců samosprávy
a státní správy, kteří si uvědomují význam životního prostředí a nutnost jeho
účinné ochrany, která je svrchovaným veřejným zájmem. Díky nim začal
poprvé v České republice právě v Kladně již v červnu 1999 fungovat proces
Místní Agenda 21, v jehož rámci se občané mohou přímo účastnit
rozhodovacích procesů o dalším vývoji města tím, že se mohou podílet na
zpracovávání strategických rozvojových plánů, na formulaci jejich cílů i na
následné kontrole jejich plnění. Každou první středu v měsíci v době od 16 do
18 hodin mohou občané na otevřeném jednání na magistrátu řešit
s přizvanými odpovědnými vedoucími jednotlivých odborů, případně
s primátorem aktuální problémy. Osobně mě dost zaráží, že této možnosti
dosud využívá jen nepatrný podíl těch aktivnějších Kladeňáků.
Vstřícný postoj města vedl i k vytvoření obecně prospěšné společnosti
Naučné středisko ekologické výchovy Kladno – Čabárna, jejíž pracovníci se
snaží zvyšovat povědomí kladenské veřejnosti o ekologii a ochraně životního
prostředí.
To vše, včetně vybudování nového Centra ekologické výchovy Čabárna, patří
k velmi důležitým aktivitám, které snad pomohou změnit žebříček životních
hodnot dnešních žáků a studentů a zprostředkovaně i jejich rodičů. Aby
ekologie a ochrana životního prostředí nezůstaly, podle neskutečně hloupého
klišé jistého, v oblasti přírodních věd, nedovzdělaného politika, pouhou
třešničkou na dortu, na kterou musí ekonomika České republiky a také Kladna
nejdříve vydělat.
Děkujeme za rozhovor.
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Nejstarší, dokumentující a zajímavé sbírkové
předměty hornického a hutnického oddělení
NTM Praha
Kamenné nástroje:
Nejstarším materiálem, člověkem získávaným z neživé přírody k výrobě
nástrojů, je „kámen“. Kamenné nástroje a historie používání kamene
patří, jak známo, k nejdelšímu období industrie. 1) Je tomu tak
i v případě zrnotěrky a jiných kamenných reliktů. Byly předmětem
archeologického výzkumu zaměřeného na hornictví, který prováděl
mimo
jiné
i
pracovník
hornického
oddělení
NTM
Praha
RNDr. J. Waldhauser. Ten nalézal při průzkumech nejenom hornické
předměty, například hliněné palčíky sloužící jako nejstarší důlní svítidla,
ale i kamenné sekery, střepy nádob apod. Dále popisovaný sbírkový
předmět je zároveň nejstarším předmětem v NTM.
Zrnotěrka
Z popisu na evidenční kartě: „Předmět ve sbírkách NTM v Praze
(2500 - 5500 l. př. n. l) pochází z průzkumu prováděném naším muzeem.
NTM v Praze dělalo archeologický výzkum v Kašperských Horách, Krásně
a dalších lokalitách. Nemalou měrou se tak podílelo v 70. – 80. létech
dvacátého století aplikací činnosti nepřímo na přípravě a znovuotevření
některých starých důlních děl, jejich exploataci a dotěžení zásob rudných
nerostů. Nástroj z kamene byl nalezen v lokalitě Nudvojovice u Semil v roce
1993“ (obr. 1).
(Mnoho kamenných nástrojů bylo nalezeno mimo jiné na Slánsku.
Téměř shodný amfibolitový sekeromlat - palici ze Hřebče, jimiž dobýval
neolitický člověk na Bílém kameni u Sázavy krystalický vápenec, máme též ve
sbírkách (obr. 2).
Zrnotěrka je jeden z mnoha kamenných nástrojů používaných
člověkem již v neolitu. Tehdy jedním z nejlepších materiálů k výrobě nástrojů
byl kámen (kamenné motyky, srpy, nože apod). Nástroj je z materiálu
křemenný pískovec, určil ho doc. Kašpar. Jeho rozměr a hmotnost odpovídá
použití pro obě ruce. Na tvrdším kamenném podkladu (obdobě žernovu) se
takto třením drtilo obilí na mouku. V kamenných nástrojích naší sbírky se
můžeme ohlédnout vyloženě hornickým směrem.
Žernov k mletí zlaté rudy
Podobný kamenný nástroj, ale hornický, je žernov na mletí zlaté rudy. Na
povrchu žernovu, původně kruhového tvaru, jsou znatelné vždy soustředné
rýhy od mletí rudy (při mletí obilí se tyto soustředné kruhy nevytvářely).
Otáčen byl zpočátku ručně, později se používalo k pohonu tekoucí vody nebo
síly zvířat (obr. 3). Mletí zlaté rudy je známé ve středověku, například
z Jílového u Prahy, odkud pochází prezentované torzo žernovu. Mletí rudy je
jedním ze způsobu primární úpravnické činnosti člověka.
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obr. 1

obr. 3

obr. 2

obr. 5

obr. 4
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Keltský rýžovací splav
Ještě starší způsob získávání zlata je známý od Keltů. (3. – 2. st. př.
n. l.). Uváděn je proto, že máme ve sbírkách k problematice vyrobený model
rýžovacího splavu. Keltové rýžovali zlato před Kristem pomocí „splavu“
jakýchsi necek, kam odvedli část vody ze zlatonosné řeky. Voda tekla
v neckách přes zvířecí kůži, lehčí písek se odplavil a v kůži se usazovalo
zlato. Při této činnosti se pomáhalo při odplavování písku jakýmsi hrablem, viz
model NTM (obr. 4).
Kamenné ukázky a toulky do nejstarší doby zakončíme prezentací
nálezu kamenné hornické svítilny - palčíku z Kašperských Hor z 15. století
a tzv. římskou lampou z Alexandrie z 2. století před Kristem, též z našich
sbírek. Ta byla do sbírek zakoupena od soukromého sběratele (obr. 5).
V současné době NTM v Praze archeologický průzkum již neprovádí
a většina nalezených předmětů byla předána z hornického odd. muzeí
v Sušici, Příbrami, Kašperských Horách a dalším, kde se uchovávají.
Lampy i. č. 10.254 a,b,c
Lampa důlní bezpečnostní benzínová pochází z nálezu svazu
báňských inženýrů, místního sboru na dole Kohinoor v Lomu u Mostu.
Nalezeny byly zde tyto tři lampy u dvou obětí důlního neštěstí v roce 1932.
Dvě elektrické určené ke svícení a jedna tzv. větérka, sicherka - Lampa důlní
bezpečnostní benzínová (obr. 6). Také tehdy měli dva důlní dozorci lampu
sicherku u sebe. Příčina výbuchu s celkovým množstvím 10 lidských obětí
přesně není známa, je možné, že došlo k výbuchu metanu někde jinde v dole.
Příčiny neštěstí nebyly příliš známy.
Prodlužující se plamen hořící lampy indikoval zvýšené množství
plynu metanu, který je ve vyšší koncentraci zvláště v důlním ovzduší velice
nebezpečný a výbušný (nejvíce 5 – 9%). Společně s uhelným prachem
způsoboval až do doby vynálezu Davyho lampy a zejména počátku používání
elektrických lamp velké tragedie při výbuchu.
Vynález bezpečné tzv. Davyho lampy v r. 1816 toto nebezpečí
znatelně zmenšil. Plamen kahanu se prodlužoval v závislosti na množství
metanu (podstata měření sicherkou). Davy izoloval plamen pod uzavřenou
síťku s 144 oky na cm čtvereční. Při zvýšené koncentraci metanu tak plyn
bez nebezpečí vybuchl, vyhořel malou explozí uvnitř lampy. Plamen sice
zhasnul, ale nepřenesl se do okolního plynem zamořeného prostředí dolu.

Zajímavé a někdy kuriózní sbírkové předměty
K exponátům, které se řadí ke stále prezentovaným veřejnosti, patří
například mechanická lopata z dolu Zárubek nebo sokolovské uhelné brikety,
které byly pomalovány neznámými „umělci“.
Mechanická lopata,
o níž bude mimo jiné též hovořeno 4. 10. 2010 v pořadu Nova „Víkend“, je
zajímavá (obr. 7).
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obr. 6
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Vymyslel ji neznámý technik v padesátých letech 20. století a pokud vím, jiný
exemplář již nikde neexistuje. Byla obdobou sbíječky. Pracovala na tlakový
vzduch, přes přepouštěcí píst a pružinu. Rytmicky se zakusovala nabírací
částí do počvy důlního díla, a tak „ulehčovala“ nabrání hlušiny. Protože sama
o sobě váží přes deset kilogramů, s připojenou přívodní hadicí a nákladem
musela být pro horníky při zvedání při práci určitě jen přítěží. Podobný systém
vymysleli ve čtyřicátých letech již Američané. Ovšem na sbíječce CLAY
DIGGER. Místo oškrtu nasazovali na sbíječku menší upravenou lopatku, která
měla mít podobnou funkci jako mechanická lopata. Byla s ní vpravdě jistě
lehčí práce, ovšem podle očitých svědků z dolu Z. Nejedlý v Odolově: „Horníci
s ní neradi pracovali a lopatku nechávali upalovat autogenem a používali jí
jako oškrt“ (obr. 8).
Jak je nám mnohým z praxe známé, velice dobrým pomocníkem
byla „naše kladenská“ mechanická lopata. Pamatuji si velice dobře, jak
fungovala. Na lopatu srdcovku bylo navařeno ocelové očko. Pomocí lanka
a dřevěné násady jsme s ní na hřeblák ve dvou hrabali uhlí. Stačilo trocha
šikovnosti a v nepřístupných místech se odtěžil z velké části odstřel uhlí. My
Vékáďáci jsme ji používali při ražbě v uhlí do úpadu, ve skále samozřejmě ne,
například v roce 1997 na dole Tuchlovice a též na Mayrau. Tam, když jsme
dělali v předstihu ražbu chodby v uhlí tzv. 8, nebo 10 nám řekl tehdejší
vedoucí závodu Mayrau. Tak teď jste konečně se žlabovkou a uhlím VKD jako
„havíři“. Proč ne, ale na oplátku názoru, názor z praxe - „Havíři z uhlí“ si někdy
přišli vyzkoušet k nám vrtat Permonem ve fylitu, nebo nakládat skálu
s „bagrem“ na kolejích a radši se vrátili ke svému uhlí…Vrtat vrchní vývrty
v profilu hajcmanů pět a jen lehce poklepávat na stativ a vrtačku se stativem
50 kg těžkým a ve 2,5 – 3 metrech výšky, udržet ji rovně, ve směru,
vyžadovalo velkou praxi. Každá práce má prostě svá specifika.a vše se dá při
snaze naučit. Naši specialitou „lopaty“ byla zase kolejnice vložená do lžíce
bagru. Tam, kde do stran nedosáhla lopata z kolejového bagru, tam nahrabal
odstřelenou skálu přes lopatu napříč vložený kus kolejnice. A tak si myslím,
pokud se vrátím k „mechanické lopatě“ z našeho muzea, že člověk, který ji
vymyslel, zřejmě u kreslícího prkna, v životě praxí neprošel.
Hornická jízdenka
Exponát, který z praxe není příliš známý nazvaný hornická jízdenka,
používali horníci na jízdu na kolejích. A také, jako sbíječku CLAY DIGGER na
Žacléřsku – Svatońovicku (obr. 9). Je v povědomí, že na Ronovce měli horníci
různé vozíčky a používali je na pasovkách. Při cestě ze šichty, kdy pásy již
stály a hřbet a nohy již bolely.
Malované brikety
Uhelné brikety ze Sokolova zaznamenávaly malůvkami různé
události. Jako dvouletku, pětiletku, amerického brouka mandelinku, sjezdy
KSČ, odborové konference apod. Určitě se jedná o zajímavé dokumenty své
doby. Ve sbírkách jich máme, různě zdobených téměř 40 kusů.
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obr. 8

obr. 9
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Relikty z Mayrau a Ronna
Velice dokumentující a téměř kuriózní jsou druhohorní otisky
nalezené na Mayrau v sopečné prorvě Vinařické hory v hloubce 520 m pod
povrchem zemským. Našel je pan Bláha, bývalý důlní měřič (obr. 10).
Kuriózní ozdobou je svíčkové uhlí z dolu Ronna zpracované do podoby
funkčního popelníku od neznámého autora.
Poznámka:
1) Například vůbec nejstarším lomem s prokázanou hornickou činností člověka u nás je
lokalita na Bílém kameni u Sázavy (5000 let staré nálezy). Zde se získalo přes
6000 kusů celých, poškozených a rozbitých kamenných nástrojů, jakož i jejich zlomků
a odštěpků. Cituji: „Je to jedinečný počet artefaktů, zvláště když uvážíme, že všechny
patří až na nepatrné výjimky jen ke dvěma typům kamenných nástrojů, a to sekeromlatu
a v české literatuře do té doby neuváděné kamenné palici.“ Těženého mramoru, pracně
získaného v miniaturních neolitických lomech používal člověk k výrobě ozdobných
předmětů a jednak k pálení vápna. (Mramorové korálky byly nalezeny například
i v kostrových a žárových hrobech neolitického období okořského u Středokluk
a u Makotřas na Kladensku). V lokalitě Bílý kámen se těžilo i v době bronzové
a železné, nález nástrojů z tohoto materiálu je zde však výjimečný.
Literatura:
Kořan, Jiří, Přehledné dějiny Československého hornictví, Praha 1955, str. 8 -54
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Na starých kolech cestami 21. století ? …
Výstava Stará kola - sbírka železná v Hornickém skanzenu Mayrau
Od 5. 8. – 30. 10. 2010 otevřena denně od 9:00 17:00
Snadno jsme přivykli rychlosti, složitým sofistikovaným systémům
a prudkému rozvoji výpočetní techniky a sdělovacích prostředků a možností.
Dopravní prostředky jsou čím dál tím rychlejší a bezpečnější, moderní kola
jsou odpružená, s řadou převodů, terénní, silniční, treková a další, použity
jsou pevné a zároveň lehké materiály. Na první pohled stará kola nemají
šanci, mnohého se jim přece nedostává … Když se podíváme obrácenou
optikou, směrem od starých kol k novým, zjistíme, že i těm zbrusu novým
kolům se mnohého nedostává … V čem jsou stará kola zajímavá, v čem je
jejich krása i přes jejich často nepůvabný a nesličný vzhled? Jsou ze železa,
jsou masivní a budí dojem těžkého stroje … Přitom jejich převody s jednou
„pilou“ vpředu a jedním kolečkem na torpedu vzadu byly natolik
zharmonizované, že umožňovaly i dálkové cesty a jízda byla pohodlná
a dynamická. Pánské černé kolo označené názvem firmy Čs. Zbrojovka
absolvovalo jízdy z Kladna do Náchoda, do Plzně a do Krkonoš. Obutí starých
kol tvořila duše (často zalepovaná a spravovaná) a falcový plášť, v němž byla
duše doslova skryta a chráněna nejen před povrchem silnic a cest, ale i před
případnými nerovnostmi niplů v ráfku. Pamětníci let druhé světové války
vzpomínají, že místo duše byly v této době používány jako výplň falcových
plášťů i pevné smotky hadrů - na těch jezdili dělníci do kladenských hutí na
svou „šichtu“.
Zadní torpedová brzda byla vpředu doplněna brzdou, která tlačila
shora na povrch pláště, nikoliv na ráfky. Tedy používaná spíše nouzová brzda
pro případ přetržení řetězu nebo při náhlé nečekané nutnosti zastavit kolo.
Zprvu na kolech z 30. a 40. let byla tato brzda tvořena pákou u řídítek
s pérem, která byla nad středem předního blatníku spojena s tyčkou s gumou.
Guma pak tlačila na pneumatiku. Seřizování brzdy se provádělo jednoduše
uvolněním šroubku a posunem spodní tyčky vedoucí k pneumatice kola.
Později byla vyráběna brzda již ovládaná pomocí lanka s daleko menší
páčkou k ovládání, ale se stejným přítlakem na povrch předního pláště kola.
Je použita u kola Zif a u zeleného dámského kola. V té době byly již
používané dosud vyráběné pláště s drátem, které chránily duši kola pouze
z vrchu a z boků. Aby duše nebyla protržena niplem napínajícím drát kola, byl
ráfek doplněn - doslova „vystlán“ - gumovým páskem. Amatérsky byl tento
pásek vystřihován i ze starých zničených duší.
V té době ještě ráfky neměly vysoký bok určený k brzdění ráfkovými
brzdami, ale končily nízce posazeným úchytem pro plášť. Železné ráfky byly
lakovány např. červeně vínovou barvou nebo černou barvou, na které byly tři
bílé proužky. Na starších kolech ze 40. let jsou blatníky i ráfky kola zdobeny
často velice elegantními tříbarevnými proužky, z nichž nejsilnější - černý,
modrý nebo zelený - tvoří základní barvu kola. Bohužel na ráfcích se tato
barevná elegance často nedochovala, na blatnících a rámech kol někdy
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narušená během desítek let provozu a stání v kůlnách, kůlničkách a chlívcích
na dvorku.
Zvláštní - a podotýkám, že nedostižnou - kapitolu údržby kola tvořilo
mazání. Stará kola jsou vybavena mazničkami přišroubovanými nebo jinak
upevněným v předním náboji kola, v prostoru ložisek osy šlapek a středového
složení a vzadu na torpedu. Po odklopení čepičky nebo příklopky bylo možno
kdykoliv kolo přimazat přímo do třením a provozem namáhaných míst.
Zejména mazání zadního torpeda ale musí být jen přiměřené, přemazání není
vhodné. Později v 60. letech byly odklápěcí čepičky nahrazeny pružnou
kuličkou vsazenou v maznici, která se zatlačila dovnitř olejničkou při mazání.
Toto přimazávání bylo ale aplikováno už jenom na torpedu zadního kola
a později bylo od mazničky úplně upuštěno.
Osa spojující páky, na jejichž konci jsou šlapky, je nesmírně
namáhanou součástí kola. Na starých kolech ze 40. let je fascinující to, že po
70 letech provozu zde není buď žádná vůle v uložení této osy, nebo je jen
nepatrná … bez výměny, bez generální opravy. Mezi zajímavé díly patří
i málo patrné - jakoby skryté - napínáky řetězu, jejich pomocí je možné velmi
přesně seřídit napnutí řetězu kola a usazení zadního kola v zadní vidlici.
Při pohledu na stará kola nebo kdykoliv na ně usedneme, měli
bychom s úctou vzpomenout na lidské ruce, které toto kolo sestavovaly - je
velmi pravděpodobné, že mechanik a autor kola po 70 letech jeho provozu již
není mezi námi. Přesto jeho um a jeho dovednost překročily čas jeho života
a umožnily mu sestrojit a sestavit jednoduchý, ale velmi důmyslný a odolný
stroj, který začal sloužit člověku v první polovině 20. století a slouží i v první
polovině 21. století ...
Podobně jako autoveteráni nejsou ani cykloveteráni vhodní pro plný
a rychlý a náročný provoz - spíš pro poklidnou rekreační jízdu přírodou
i jinde.
Český starý název pro jízdní kolo velociped. Pochází jako složené
slovo z latinských pojmů velox, ocis - rychlý, hbitý, čerstvý a pes, pedis noha. Kolo je tedy totéž jako hbitá a rychlá noha ...
Jakub Pavlík
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Plán akcí Klubu přátel hornických tradic - Kladno o.s.
září – prosinec 2010
Přednášková činnost:
21. 9. 2010 v 16 hodin Historie dobývání zlata v zemích Koruny české
přednáší RNDr. Olga Bubníková TIMEX Zdice s.r.o.
19. 10. 2010 v 16 hodin Z historie kladenského regionu
přednáší PhDr. Kuchyňka
Akce v Hornickém skanzenu Mayrau
4. 9. 2010 ve 14 hodin Den horníků na Mayrovce
23. 9. 2010 v 16:30 hodin pietní akt k 50 výročí důlního neštěstí na Dole
Nosek
11. 12. 2010 Oslava svátku sv. Barbory – patronky horníků
Zájezd:
11. 9. 2010 Celodenní zájezd na 14. setkání hornických měst a obcí ve
Stříbře
Doporučujeme:
Vášnivé sběratelství – výstava v Hornickém skanzenu Mayrau od 4. 9. 2010
do 30. 10. 2010
Připravujeme:
Industriální víkend říjen 2010 (bude upřesněno pozvánkou)

Členská schůze KPHT – Kladno o.s.
říjen 2010 (bude upřesněno pozvánkou)
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Strojnice z dolu Schoeller, J.Grubner, T. Voldráb, D. Šubrtová
Vrtný průzkum ve vrapickém údolí odkryl stará důlní díla,
J. Grubner
Hornické pomníky, J. Grubner
Jeden z průvodců vzpomíná, J. Uváček
Co přinesl Kulatý stůl pro Hornický skanzen Mayrau, J. Grubner
Životní prostředí v Kladně, Mgr. T. Gremlica
Nejstarší, dokumentující a zajímavé sbírkové předměty
hornického a hutnického oddělení NTM Praha, J. Příplata
Na starých kolech cestami 21. století ? …, J. Pavlík
Plán akcí Klubu přátel hornických tradic – Kladno o. s.
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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: Dvojdůl Jan v Libušině, archiv Hornický skanzen Mayrau
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