Zpráva o činnosti Klubu přátel hornických tradic Kladno, o.s. za rok 2012
1. Členská základna
Počet individuálních členů k 31. 12. 2011
Počet kolektivních členů k 31. 12. 2011
2. Výbor Klubu
Počet členů
Výborové schůze
Členské schůze

196
31
přijato - 1
odstoupilo - 2

7 + hosté
10
21. 4. 2011
10. 12. 2011 (Barborka)

3. Činnost Klubu
Přednášky
19.5. 2011 - Mimořádná událost – zával na tunelu Blanka
23.6. 2011 - Hornické kolonie na Kladensku
22.9. 2011 - Ražba nové trasy metra
20.10. 2011 - Dobývání uhlí buštěhradskou vrchností
Akce KPHT

29. 4. 2011 - Cestička k Majrovce
5. 6. 2011 - Vzpomínková akce Lidice
16. 6.2011 - Setkání kolektivních členů
26. 6. 2011 - Michalská pouť v Brandýsku
10. 9. 2011 - Den horníků
16. 9. 2011 - 15. setkání hornických měst v Chodově
29.11. 2011 - Pietní akt k 10. výročí neštěstí na Dole
Schoeller
10.12. 2011 - Adventní koncert k svátku sv. Barbory

Akce ve spolupráci s Hornickým skanzenem Mayrau
- Naučná stezka po haldě Mayrau (celoročně na objednání)
- Geologická dílna (celoročně na objednání)
- Den dětí na Majrovce
- Výstava historických vozidel (28. 8. 2011)
- Výstava Ing. Jan Karlík (10. 9. 2011)
- Setkání dětí na Mayrau
- Mikuláš a čert na Mayrau (1. – 5. 12. 2011)
Akce ve spolupráci s Magistrátem města Kladna a občanským
sdružením Arteum
- Celostátní akce 6. bienále Industriální stopy 2011 v Kladně s názvem
Autobusem za uhlím (16. 9. 2011)
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Podpora rozvoje Hornického skanzenu Mayrau
- Převoz exponátů z Dolu Schoeller a jejich instalace v HSM
- Zakoupení a převoz obrazů z bývalého GŘ v Kladně
- Převoz sochy horníka z GŘ a instalace v HSM
- Zajištění výroby neonových trubic na hornická kladívka
- Zajištění výroby raznice a pamětních mincí
Hornické pomníky
- Dokončení přípravy a zahájení restaurátorských prací na pomníku neštěstí
na Dole Kateřina ve Vrapicích. Dokončení v roce 2012.
Publikační činnost a vydávání tiskovin
- Hornický zpravodaj - pravidelně čtvrtletně
- Ekonomický zpravodaj (pouze v 1. pololetí)
- PF 2011
Podíl na přípravě nových publikací
- J. Vykouk, J. Vyšín – Kladenský turista
- SVM v Kladně – Hornický kalendář na rok 2012
Dopisovatelská činnost
- Kl. deník, Uhlí Rudy Geologický průzkum, kulturní revue Kladno - Záporno
Ostatní propagace Klubu
- 2. 2. 2011 setkání u předsedy Senátu ČR Přemysla Sobotky
- Dokumentární cyklus ČT2 V kůži předků - část Haldářka, vyrobeno ve
spolupráci s KPHT – Kladno o.s.
4. Celkové vyhodnocení
Klub přátel hornických tradic – Kladno o.s. zajistil pořadatelsky i finančně
nejen všechny akce zařazené do plánu práce v roce 2011, ale zorganizoval
i některé novinky, jako byl industriální zájezd Autobusem za uhlím, pietní
vzpomínka k 10. výročí neštěstí na Dole Schoeller v Libušině a Adventní
koncert ženského pěveckého sboru Smetana z Kladna. Na zajištění těchto
akcí jsou vydávány nemalé finanční částky, kterým však neodpovídá jejich
návštěvnost. V průměru se pohybuje počet 35 členů na jednu akci.
Uvědomujeme si, že na návštěvnost mělo vliv několik faktorů. Především
dlouhodobá uzavírka silnice ve Švermově pro veškerou dopravu,
problematické spojení na Majrovku, ale i velký věkový průměr našich členů.
Výjimku tvoří veřejné akce, jako Den horníků a Výstava historických vozidel.
Překvapením byla slušná účast členů Klubu na Setkání hornických měst
v Chodově (42 účastníků) a na prvně pořádaném zájezdu Autobusem za
uhlím (43 účastníků).
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Naopak nepříjemným překvapením byla účast na Adventním
koncertu a zejména na oslavě patronky horníků sv. Barbory, kdy po odchodu
veřejnosti zůstalo v sále pouze několik členů Klubu. Mezi málo
navštěvované akce patří i pravidelné přednášky a Cestička k Majrovce.
Prozatím je finanční situace Klubu taková, že umožňuje pořádat i takovéto
prodělečné akce.
V roce 2011 se nám podařilo i získat finanční dotaci z fondu
Středočeského kraje, kterou jsme pokryli tři velké akce na Majrovce. Pietní
akt Lidice, Den horníků a Adventní koncert. Do budoucna však nevylučuji, že
počet málo navštěvovaných akcí KPHT bude nutné omezit.
V druhé polovině roku 2011 jsme museli urgentně řešit problém
s obsazením funkce účetního Klubu. Pro nemoc požádal o uvolnění pan
Moravec. Tuto vážnou situaci se podařilo ve třetím čtvrtletí vyřešit a funkce
účetní byla obsazena paní Kobrovou.
Rok 2012 bude pro nás především rokem důsledné přípravy na
17. setkání hornických měst a obcí pořádané poprvé v Kladně roku 2013.
Klub přátel hornických tradic Kladno bude zajišťovat přípravu této náročné
akce společně s Magistrátem města Kladna, SVM v Kladně a Hornickým
skanzenem Mayrau ve Vinařicích.
Velkým a finančně náročným úkolem je dokončení restaurátorských
prací na pomníku Kateřina ve Vrapicích v celkové hodnotě 135 tisíc Kč
a jeho odhalení veřejnosti.
Výbor Klubu přátel hornických tradic - Kladno o.s. děkuje všem
svým individuálním a kolektivním členům za podporu v roce 2011 a těšíme
se na další setkání při akcích v roce letošním.
za výbor KPHT - Kladno o.s.
Jaroslav Grubner
tajemník Klubu
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5 let od vydání 1. Hornického zpravodaje
V březnu 2007 vyšlo 1. číslo našeho Hornického zpravodaje, který
tak letos oslavil své 5. narozeniny. Hornický zpravodaj je zaměřený
převážně na hornickou tematiku, ale nevyhýbá se ani ostatním tématům,
které přibližují například historické budovy v Kladně, publikujeme rozhovory
se zajímavými lidmi, prostor dostali i kolektivní a individuální členové KPHT Kladno o.s.. Zpravodaj reaguje i na aktuální problémy a informuje své členy
o kulturních akcích pořádaných Klubem a Hornickým skanzenem Mayrau ve
Vinařících.
K dispozici pro veřejnost je v archivu a knihovnách v Kladně, od
loňského roku i v knihovně Národního technického muzea v Praze. Začínal
vycházet v počtu 270 kusů v každém vydání, v loňském roce již činil náklad
na každé číslo 330 kusů. Za uplynulých 5 let to je 20 vydání, 352 článků
a zhruba 6000 výtisků. Některé články jsou zveřejněny i na webových
stránkách KPHT – Kladno o.s.
Za tento úctyhodný výkon patří poděkování všem autorům
a dopisovatelům Hornického zpravodaje, zejména redakční radě, která
pravidelně a odpovědně každé vydání připravuje. Zvláštní poděkování patří
kolektivním členům Klubu přátel hornických tradic – Kladno o.s., bez jejichž
finančních prostředků bychom si nemohli vydávání dovolit.
Hornický zpravodaj je otevřeným periodikem, které si našlo velký
okruh čtenářů, a do kterého může přispívat každý z vás. Všechny příspěvky
budou zveřejněny.
Jaroslav Grubner
předseda redakční rady Hornického zpravodaje

Obálka 1. čísla Hornického zpravodaje 1/2007

4

Lidická hrušeň
Ta hrušeň není bez paměti.
Hrály si tehdy u ní děti.
Ta hrušeň není němá, slepá.
Je plodem Tajemství. Je velkolepá.
Na rozdíl od nás vidí kmenem
a větvemi a listím. Věnem
jejím je obrození
na jaře. V zimě zamlklé snění
pro život novou sílu střádá
a přežít všechnu bídu zvládá.
Po mrazu lidských srdcí, proměn,
kdy beznadějná trýzeň v hoři
všechno jen bortí, zmítá, boří,
mízou Svědomí čas plyne odměn.

V Lidicích dne 16. května 2009 Alois Doležel.
(ing. arch. Alois Doležel je jedním z prvních umělců, který přispěl do sbírky
uměleckých předmětů nejen touto básní, ale věnoval do sbírky i kresbu tuší
nazvanou „Památná hrušeň“)
* * *

Památná Lidická hrušeň
Když chodíval horník Bohumil Pospíšil do práce na důl Prago
v Dubí, směřovaly jeho kroky pravidelně ke kostelu a přes potok a dál na
sever k Buštěhradu. Cestou přes můstek, aniž by si moc všímal, míjel
pokaždé obecní hrušeň. Takhle zevrubně bez většího zájmu vnímali hrušeň
i ostatní obyvatelé obce. Míjeli ji při cestách za prací, nakoupit do Včely,
k řezníkovi, ke kováři, do kostela i do hospody a na hřbitov. Nebylo člověka,
který by kolem mladého štěpu, zasazeného před válkou paní Annou
Pekovou a místním strážníkem panem Václavem Vandrdlem, neprošel.
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Kresba ing. arch. Aloise Doležela s názvem Památná hrušeň
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Hlavně děti cestou od můstku přes potok ke škole míjely vlastně
hned tři nově zasazené obecní hrušně.
Nás ale zajímá jen ta první vysazená nejblíže obecní studni.
Jako jediná obecní hrušeň totiž přežila pozdější vymýcení všech
ovocných stromů v Lidicích, když nacisté obec srovnávali se zemí. Zasazena
byla na místě své předchůdkyně, která plodila ovoce ke všeobecnému
prospěchu několika předchozích generací lidických.
* * *
Dnešní starousedlíci hrušeň všichni znají. Od války kolem ní
procházely lidické ženy, které se vrátily z Ravensbrücku a odmalička jí znají
i jejich děti, narozené z nově založených rodin. Hrušeň vyrostla v mohutný
strom bez většího povšimnutí.
Když měla ale kmínek tenký jako prst, zlomily jí korunku mohutné
výbuchy při likvidaci kostela a špejcharu. Ze stromku zbyl jen pahýl, kterého
si už nikdo z likvidátorů rozvalin Lidic nevšímal. Ale hrušeň opět, namísto té
zlomené, nasadila korunku novou. Bývalá obecní hrušeň se tak stala
symbolem vítězství života nad krutostí nacismu.
Protože byla přítomna všem událostem od 10. června 1942,
pamatuje si pro nás i budoucí, jak nacisté odváděli ženy s dětmi kolem ní do
školy, jak v opačném směru hnali muže na sever přes můstek do Horákova
statku, na jejich cestě poslední. Ženy s dětmi jak pak kolem odvážela
nákladní auta, přes můstek k Buštěhradu a dál do kladenské reálky.
Hrušeň si pamatuje salvy popravčí čety, rabování nacistů
v domech, v kostele i na faře, jak na pomníku padlým z první světové války,
kterýsi nácek urazil hlavu sochy Jana Husa. Hořící Lidice, až do poslední
zborcené střechy, bourání staveb, zavážení rybníka i trhání ostatních
ovocných stromů ve všech zahradách, si hrušeň pamatuje. Nakonec i osetí
holé pláně zbylé po Lidicích obilím a pak i kolem ní, pasoucí se ovce
v následujících letech.
Pamatuje si i na 5. května 1945, kdy skupina mladých mužů
a vztyčila uprostřed osení naši vlajku a křížek označující společný hrob
zavražděných lidických mužů.
Proto je dnes hrušeň prohlášena památným stromem republiky
a má význam pro nás i budoucí. Je to živý svědek strašných událostí před
sedmdesáti lety.
* * *
Horník Bohumil Pospíšil v Lidicích už 10. června 1942 kolem
hrušně neprošel. Byl den předtím hospitalizován v kladenské nemocnici,
odkud ho odvezli s operovanou nohou do Prahy, kde byl popraven s dalšími
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Památná hrušeň dnes, foto: A. Nešpor
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dvaceti pěti lidickými občany dne
v Kobylisích.

16. června 1942 na vojenské střelnici

* * *
Jako každý rok se letos už po páté sejde shromáždění u památné
Lidické hrušně. Připomeneme si její význam.
Bude to v sobotu 14. dubna o 14. hodině. O hodinu později
zahájíme v Oáze Lidice vernisáž výstavy uměleckých děl, která byla
věnována různými umělci k poctě naší památné hrušně.
Psáno v Lidicích dne 29. ledna 2012
za Občanské sdružení Lidice
Antonín Nešpor
předseda sdružení
zdroj: www.lidice.cz
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Sakrální stavby ve Švermově

Motyčínská kaplička
Motyčínská kaplička na Vyšehradě byla postavena v roce 1741. Je
pozdně barokní, její průčelí s polokruhově sklenutým vchodem a nikou
vrcholí korunní římsou, která se stáčí nad středem do volut.
14. září 1938 v den prvního výročí smrti prvního československého
prezidenta T. G. Masaryka byla v Motyčíně velká slavnost, při níž byl na
starou motyčínskou kapličku zavěšován nový zvon. Unikátní na celé slávě
bylo, že motyčínský zvon dostal vzácné jméno prezidenta Osvoboditele T. G. Masaryka. Je to první a dosud jediný zvon v celé České republice,
a tím i na světě, honosící se tímto jménem. Zvon byl zakoupen místním
Československým červeným křížem a byl předán do správy obce jako
náhrada za starý zvonek, který byl za první světové války v roce 1914
zrekvírován pro vojenské účely. Od roku 1914 byla tedy motyčínská kaplička
až do roku 1938 bez zvonu a po vzniku Československé republiky v roce
1918 jí samotné v rámci protikatolického tažení hrozilo rozbourání. Nakonec
ale zvítězil rozum a byla zachráněna.
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Masarykův zvon měl také jiný účel než podobné obecní zvony.
Nezvonil každodenně ráno, v poledne a večer, ale pouze při čtyřech
příležitostech, jak určil předseda místního Červeného kříže pan Chochola:
„1. Zvon svým hlasem bude nám i budoucím připomínati den
7. března, kdy se náš první prezident v roce 1850 narodil v moravském
Hodoníně, aby hlásal každoročně, že i v chudé chatrči a pod doškovou
střechou může počíti svůj život člověk, který předčí lidi narozené v přepychu
v zámcích a palácích.
2. Zvon se ozve také každého 14. září, aby celému okolí zvěstoval
smutnou zprávu, že v tento den opustil nás navždy zakladatel našeho
osvobozeného státu, který celý svůj dlouhý život a bohaté svoje schopnosti
a zkušenosti věnoval ku blahu a prospěchu svého lidu.
3. Potřetí rozezvučí se zvon 28. října, aby si všichni naši občané
připomněli, že naši svobodu jsme nezískali zadarmo, že stála mnoho životů
našich nejlepších lidí, jichž hroby jsou rozsety po bojištích celého světa a že
záleží na každém jednotlivci, aby po vzoru Masarykově veškeré své konání
podřídil prospěchu celku, a tak dočkal se i dalších dvacátých osmých říjnů
ve svobodné vlasti.
4. A konečně poslední úkol, který vložen byl do srdce zvonu
presidenta Osvoboditele: Aby nás včas zavolal k obraně, kdyby naší vlasti
hrozilo nebezpečí.“
Na plášti zvonu byla odlita tato slova:
TENTO ZVON BYL DAROVÁN ČSL.
ČERVENÝM KŘÍŽEM V MOTYČÍNĚ
ROKU 1938
NA VĚČNOU PAMĚŤ HESLEM „PRAVDA VÍTĚZÍ“
V UPOMÍNKU NA PRVNÍHO
PRESIDENTA OSVOBODITELE
T. G. MASARYKA.
*7. III. 1850
†14. IX. 1937
Bohužel, ještě dříve než se poslání zvonu mohlo stát krásnou
tradicí, přišel Mnichov, okupace. Zvon byl ukryt a znovuzavěšen až při
slavnostech 13. – 14. září 1945. Pak ale přišly poúnorové dny a roky a zvon
oněměl. Nějak se na něj i na kapličku zapomnělo. Po roce 1989 byla
kaplička nově opravena. Velkou zásluhu na tom má Jaroslav Vykouk st.,
který neúnavně obíhal patřičné úřady, a to tak dlouho, až bylo dosaženo
kýženého cíle. Plné pochopení našel u učňů z historického kroužku
Středního odborného učiliště Průmstav Kladno, stejně jako i u vedení učiliště
a vedoucích odborného výcviku. V praxi si zde učni vyzkoušeli svoji
zednickou, tesařskou a truhlářskou zdatnost. A znovu bohužel. V září 1996
byl zvon T. G. Masaryk z kapličky neznámým pachatelem odcizen a kaplička
tím znovu osiřela.
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Motyčínská kaple, foto: T. Voldráb
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Hnidouská kaplička
2. října 1876 byl na Malé Straně v Hnidousích posvěcen kříž
a kaplička u staré školy. V kronice obce Hnidousy se o této slavnosti píše
následující: „Na věčnou památku. Dne 2. října 1876 byla posvěcena od
faráře ve Pcherách nová kaple, na které je skvostný obraz sv. Václava a pak
velký nový kříž. Tyto dvě ozdoby obce Hnidousy postavili dobrodincové
nejpřednější v obci a sice: Pan Antonín Jágr, t. č. starosta a pánové Jindřich
a František Seidl, správcové řídící na panství kladenském. Náklad dílem
těchto pánů dobrodinců, dílem z důchodu obecního byl uhražen v ceně
250 zlatých. Za tuto šlechmyslnost projevila svou radost a vděčnost celá
obec při posvátném výkonu posvěcení kaple a kříže. Horníci domácí ve
svém parádním kroji a s hudební kapelou oslavili průvod, jakož i veliká řada
drůžiček i střelba z hmoždířů tzv. Když modlitbou společnou ukončila se tato
slavnost při nejkrásnější povětrnosti, radost jevícími se tvářemi velký dav
„lidu“ byl se rozešel. Sláva, sláva, sláva!“

Hnidouská kaple,
dnešní stav,
foto: T. Voldráb
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Kostel sv. Mikuláše v Hnidousech

Hnidousy v roce 1920 s dominantou kostela, archiv T. Voldrába

Příběh hnidouského kostela sv. Mikuláše začal v roce 1909 a nebyl
nikterak jednoduchý. Páter Josef Skála, kladenský farář, o tom napsal ve
svých Pamětech: „Při biřmování v Kladně 1909 panem kardinálem Leem
Skrbenským z Hříště nepřišel nikdo z Motyčína – ani pozvaný starosta
Lukáš. Kardinál odevšad slyšel nářky na motyčínskou mládež a tak nabídl
zdarma vystavět v Motyčíně kostel, jen aby tím morálku povznesl, ale obecní
zastupitelstvo to zamítlo v čele s Rozálií Hajníkovou s tím, že Motyčín
potřebuje školu a ne kostel. Tehdy v soukromém rozhovoru pronesl doktor
Kůrka mínění, že boj motyčínských proti kostelu je ze stanoviska
hospodářského nerozumný, neboť nikdo není nucen do kostela jít a on sám
že prý tam nepůjde, ale kostelem získává vzhled obce, neboť kostel bude
budova, která bude Motyčín zdobit. Kostelem se také zvýší v obci ruch.
Získají tak obchodníci i živnostníci. Budou tam svatby, křty a jistě se při tom
zřídí také hřbitov a sousední Hnidousy budou pak k Motyčínu jistojistě
přifařeny, z čehož kouká další hmotný prospěch. Jakmile ale tyto názory
doktora Kůrky vešly ve známost, byl proti němu zahájen surový boj: byl
vypovídán ze spolků, pacientům vyhrožováno aby k němu do ordinace
nechodili, na ulici se mu děly urážky a to všechno proto, že je „zakuklený
klerikál a zpátečník“. Brzy nato se doktor Kůrka z Motyčína odstěhoval. Tam
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byla všude hesla: Kostel nepotřebujeme, vyhodíme ho dynamitem do
povětří, kněze rozpáráme. Kardinál Skrbenský potom nabídl kostel
Hnidousům. Motyčínští počítali, že v Hnidousích odmítnou jako oni, ale tam
byli chytřejší. Z důvodů hospodářských nabídku přijali.
Teď jim z Motyčína nadávali zrádců a sami začali mít o kostel
zájem. Deputace z Motyčína žádala starostu města Kladna, MUDr. Hrušku,
aby s nimi jel do Prahy k panu kardinálovi a za vyslyšení jejich prosby se
přimluvil, že spíše budou vyslyšeni. Dr. Hruška jim vyhověl. Byli laskavě
přijati, ale výsledek byl negativní, protože plány na kostel v Hnidousích už
byly vypracovány. Ty realizoval kladenský stavitel Antonín Procházka ml.
A za kněze sem byl dosazen P. Jiří Fictum, který byl dosud kaplanem ve
Pcherách. Vnitřní zařízení bylo pořízeno z milodarů a sbírek.“
Kostel sv. Mikuláše v Hnidousech byl postaven a vysvěcen
15. června 1913. Posvěcení provedl vikář Ferdinand Kučera, který mimo
jiné řekl: „Do kostela nikdo násilím není nucen jíti, ale zůstává otevřen vždy
těm, kteří jako marnotratní synové ještě rádi se vrátí do domu otcovského,
jež ve své hrdosti a pýše opustili…“. Mši sloužil farář Papež ze sousedních
Pcher a kázání měl Stanislav Pilík Je secesní, dvoulodní s obdélníkovým,
polokruhově ukončeným presbytářem s hranolovou věží při průčelí, která je
vysoká 32 metrů. Presbytář je sklenut s konchou valeně. Dvoulodní je
plochostropé a zařízení novodobě. Hlavní oltář sv. Mikuláše je
pseudogotický z 19. století. Převezen byl z kaple na Karlštejně. Zajímavostí
je, že v kostele nikdy nebyly varhany a vždy se zde hrávalo na harmonium.
Teprve v létě roku 2001 sem byly po opravě převezeny varhany ze
zdevastovaného kostela v Kmetiněvsi u Slaného. Varhany pocházejí
z dvacátých let 20. století, kdy byly postaveny varhanářskou firmou Josef
Vanický Třebechovice. Píšťaly jsou umístěny v historizující skříni, vedle níž
stojí dvoumanuálový hrací pult. Nástroj má celkem deset rejstříků, z toho pět
přísluší prvnímu manuálu, tři druhému a dva pedálu. Jednotlivé rejstříky se
mezi sebou liší silou a barvou tónu a případně i jeho výškou. Kostel byl
původně oplocen. O dvanáct let později přibyla ke kostelu budova fary.
A nakonec jako vždy několik údajů i osobách, které s kostelem sv. Mikuláše
v Hnidousech souvisí.
SKÁLA JOSEF P.
Narodil se v roce 1874 v Benešově u Prahy. Od roku 1905
vykonával funkci děkana a faráře v Kladně při kostele Nanebevzetí Panny
Marie. Funkci kladenského děkana opustil v důsledku těžké srdeční choroby
16. listopadu 1936, kdy na jeho místo nastoupil P. Josef Klouček. Byl
pohřben 7. května 1947 v Benešově u Prahy.
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Kostel sv. Mikuláše před dostavbou, archiv T. Voldráb

Kostel sv. Mikuláše v Hnidousích, foto: T. Voldráb

16

Fara v Hnidousích, foto: T. Voldráb

HAJNÍKOVÁ ROSALIE
Narodila se 4. září 1874 v Tuchlovicích a byla matkou předešlého.
Provdala se za komunistu Františka Hajníka a vstoupila do politického
a veřejného života. Stala se známou funkcionářkou sociální demokracie.
Byla zvolena členkou krajského výboru žen a stala se vedoucí komise pro
práci mezi ženami. V prosinci 1913 byla delegátkou XI. Sjezdu
Československé sociálně demokratické strany. Po první světové válce se
dala do propagace Sovětského svazu. Vstupuje do KSČ a za tuto stranu se
stává senátorkou. Po příchodu Němců byla okamžitě zatčena gestapem.
Později byla propuštěna a zůstala pod dohledem gestapa. Pak byla znovu
zatčena a spolu s mládeží ze skupiny „Předvoj“ byla odvezena do Terezína.
Na 5. květen 1945 byla stanovena její poprava Záchrana přišla v poslední
chvíli, když do Terezína přijel Červený kříž. Vrátila se domů těžce nemocná.
Přesto i nadále politicky pracovala. Prosadila spojení obcí Hnidousy
a Motyčín v jednu s názvem Švermov. 4. ledna 1951 zemřela.
HRUŠKA JAROSLAV MUDR.
Narodil se 5. října 1847 v Solnici u Rychnova nad Kněžnou. Byl to
lékař, starosta, básník, prozaik a dramatik. Psal pod pseudonymem Uden
H. (obráceně neduh). V roce 1872 ukončil Lékařskou fakultu v Praze. Vyhrál
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konkurz a stal se lékařem Bratrské hornické pokladny Pražské železářské
průmyslové společnosti v Kladně V letech 1889-1918 byl starostou města
Kladna. V roce 1899 byl zvolen starostou kladenského okresního
zastupitelstva. Měl velkou zásluhu na postavení městského divadla,
spořitelny, radnice a řady škol v Kladně. Je autorem divadelní hry Znak,
kterou 11. května 1912 zahájilo činnost kladenské divadlo, povídek a básní
v Nedělních listech Hlasu národa. Samostatně vydal sbírku básní Sedmero
skutků milosrdenství, Znělky purkmistrovské ad. Zemřel 9. června 1930
v Kladně.
PROCHÁZKA ANTONÍN
Antonín Procházka byl zednický mistr, majitel cihelny a radní na
kladenské radnici. Vypracoval mimo jiné plán kostela sv. Mikuláše
v Hnidousích a stavbu pak sám i realizoval. Zemřel 18. července 1928.
FICTUM JIŘÍ P.
Byl od roku 1914 prvním knězem hnidouského kostela sv. Mikuláše.
Byl sem dosazen, když byl předtím kaplanem ve Pcherách.
Jaroslav Vykouk
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Trochu srovnání
Zemský měsíc je v podstatě vyhaslé těleso, alespoň tak se vědci
domnívají. Odkud se jediný přirozený satelit země vzal není vědcům přesně
známo. Je však jisté, že Měsíc a Země vznikly přibližně ve stejné době, před
asi 4,6 miliardami lety. Měsíc si neudržel atmosféru, nemá prakticky žádný
plynný obal. Sluneční paprsky nejsou pohlcovány atmosférou a zahřívají
měsíční povrch až na 120° C. V noci klesá teplota až na – 160° C. Značné
teplotní rozdíly a výkyvy způsobují v horninách napětí, povrch se láme
a puká. Převážná většina měsíčních kráterů pochází z pradávných dob,
možná až před 4,2 miliardy let. Některé z nich jsou obrovské, největší
dosahují průměru přes 200 km. Jiné jsou pro změnu velmi malé. Malé
krátery vznikly jako druhotné dopadem úlomků vymrštěných při dopadu
obrovských kosmických těles. Krátery pokrývají celý povrch Měsíce, ve
velkých kráterech se vyskytují menší a v nich ještě menší. Obrovská
okrouhlá moře jsou v podstatě také tvořena krátery, jen s tím rozdílem, že
jsou pokryta lávou. V minulosti se láva vylévala na povrch Měsíce poměrně
často, sopečná aktivita ustala asi před 3,1 miliony lety. Nedílnou součástí
povrchu je všudypřítomný prach, jenž vznikl rozpadem větších úlomků při
pukání a lámání hornin. Měsíční útvary zůstávají beze změny velmi dlouho,
prakticky miliony let.
Na Zemi je to jiné, nic na ní nezůstává dlouho beze změny. I horské
hřbety od vzniku do úplného zvětrávání nevydrží déle než několik milionů let.
Horniny na povrchu Země se neustále recyklují. Těžko si dovedeme
představit, kde se vzaly tisícimetrové nánosy na slojích, např. v oblasti
Slánska. Na to bylo nutné zvětrání hodně vysokého pohoří a jeho
rozplavení.
Vědci se domnívají, že zatímco na Měsíci sopečná činnost ustala,
na Zemi stále trvá. Magma z nitra Země se částečně zastaví pod povrchem
a ztvrdnou /vyvřelina podpovrchová – intruzivní/, část vyteče na povrch jako
láva /vyvřeliny výlevné – extruzivní/. Tlak a teplo z nitra Země metamorfují
/přeměňují/ horniny a srážející se kontinentální kry je rozlamují a vytlačují na
povrch. Působením deště, větru a mrazu horniny erodují a s pomocí
gravitačních sil unášejí sedimenty a řeky je ukládají ve svých záplavových
oblastech nebo na dně jezer a moří. Vytvářející se vrstvy tvrdnou pod tlakem
v usazené horniny. Ty se vahou ponořují do země a přeměňují se nebo se
vrásní a opět se zdvíhají dalšími tektonickými silami, takže celý cyklus
pokračuje.
Čas lidský a geologický je nesrovnatelný, ale i v tom našem
kratičkém úseku zaznamenáváme sopečnou činnost, zemětřesení, někdy
spojené s vlnami tsunami. Pozorujeme erozi, víceméně postřehnutelnou,
která ovšem za desítky, nebo dokonce stovky milionů let změní Zemi velmi
výrazně.
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Karbon jako geologický útvar mladších prvohor se dělí na dvě
období: spodní /starší/ a svrchní /mladší. V té době probíhaly rozhodující
klimatické změny, podnebí se změnilo na teplé a vlhké. Pro budoucí vznik
černého uhlí byly rozhodující rozsáhlé tropické pralesy velké, rychle rostoucí
vegetace, kdy se zemské kry přibližovaly k rovníku. Na Zemi rostly plavuně,
kapradiny a přesličky stromovitého vzrůstu, vysoké 30 a více metrů
s mohutnými kmeny.
Hluboko pod povrchem pevnin a dnem moří se nacházejí ložiska
kapalných a plynných uhlovodíků. Existují dvě zásadní teorie o původu ropy.
Jedna z nich tvrdí, že ropa je anorganického původu a vznikla při
chemických reakcích, k nímž dochází v hlubinách Země. Tuto teorii
podporuje jen malá skupina vědců. Všeobecně je přijímána teorie, že ropa je
původu organického, protože vznikla z rostlinných a živočišných zbytků, jež
se v dávných geologických dobách vyskytovaly na Zemi v mořích
a oceánech. Nejstarší ložiska, poměrně malá, vznikla na konci starohor /asi
před 900 miliony lety/, velká ložiska vznikla mnohem později. Jejich stáří je
odhadováno na 250 – 400 milionů let.
Z hlediska chemického složení je ropa směsí uhlovodíků. Složení
ropy se mění v závislosti na době vzniku a místě výskytu. Z různých druhů
ropy bylo určeno již asi 600 chemických sloučenin. Stále je dost ložisek ropy.
Jejich těžba je stále náročnější, ale pořád se vyplatí. Podle některých údajů
vytěžit barel ropy v extrémních podmínkách pod mořem stojí asi 65 dolarů,
ale aktuálně se prodává za 110 dolarů, stále se na tom vydělává. Během
příštích dvaceti let se má zvýšit spotřeba energie celosvětově o 40 %. Nikdy
se nepodaří vypěstovat tolik řepky, kukuřice a jiných plodin a nikdy nebude
foukat tolik větrů, aby bylo možné získat takové množství energie
z přírodních zdrojů. Lidstvo bude ještě dlouho závislé na ropě, ať se to komu
líbí nebo ne, a bude hledat usilovně další naleziště, popřípadě dobírat
novými technologiemi ložiska stará. Zdá se, že pro automobilový průmysl
a leteckou dopravu je ropa v dohledné době nepostradatelná.
Uhelných ložisek je dosud dostatek, ale jejich velké využívání,
hlavně v nově se rozvíjejících ekonomikách, působí trochu neblaze na
životní prostředí.
Karel Melichar
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Václav Černý z Buckova /Buštěhradu/
Není mnoho věrohodných údajů o jeho osobě a tyto údaje se ještě
rozcházejí. Víme, že byl z Buckova, nynějšího Buštěhradu, ale jeho rodiště
není přesně známo. Jestliže to bylo Táborsko, jak se často uvádí /syn
hostinského z Horek u Tábora/, je těžko pochopitelné, že se s ním, pro
nejisté podnikání, přestěhovalo celé početné příbuzenstvo. Další názor je
ten, že pocházel z okolí Buštěhradu. Jméno „Václav“ i „Černý“ bylo tehdy
i dnes celkem běžné.
Historik Jaroslav Goll kdysi napsal: „Zpráva jednou napsaná
přechází z kroniky do kroniky, z letopisu do letopisu. A tu také poznáváme,
jak nespolehlivý je každý pramen odvozený a jak nesnadná a nevděčná je
úloha kritiky.“
Chybí nám proto spolehlivé místo a datum narození. Podle údajů
o jeho úmrtí 27. dubna 1842 se uvádí, že zemřel ve věku 70 let. Podle
táborských historiků /viz zápis Dr. Krajníka v kladenském okresním archivu/
se táborský Václav Černý narodil v r. 1774, což tomu neodpovídá.
V počáteční období /na přelomu 18. a 19. století/ získal Václav
Černý dolové míry západně od dolového pole buštěhradské vrchnosti, tedy
v místech, která tato opustila v 80. letech 18. století pro rozsáhlé důlní ohně,
které zde vypukly. Tuto oblast prvních nálezů uhlí „Na Stařinách“ můžeme
označit jako „Kolébku dolování uhlí na Kladensku“.
Zde se svou početnou rodinou společností prováděl rozsáhlou
kutací činnost, někdy se uvádí, že pod různými jmény až 16 „kutaček“
najednou, tedy různých rýh, štol a šachtiček. To bylo na počátku 19. století.
Další jeho oblastí, kde měl dolové míry, bylo Cvrčovicko. Tyto dolové míry
byly získány asi na základě odkrytí slabé slojky „křídového uhlí“.
Měl štěstí, a snad i intuici, že se uchýlil na severním svahu
vrapického údolí, neboť to byla, jak se později zjistilo, v užším Kladensku
jediná lokalita, kde sloj vycházela téměř na povrch a byla snadněji
dosažitelná. Mnohým jeho současníkům předchůdcům stačilo, aby
zkrachovali, vyrazit v jiné lokalitě jedinou štolu, v lepším případě se
zachycením slabé slojky křídového uhlí.
Traduje se, že první jeho hlubinnou jámou byla jáma Kateřina,
/kutací povolení na ni bylo vydáno asi roku 1813/, dosud se ji nepodařilo
přesně lokalizovat. Jméno Kateřina se stalo základem pro pomístní jméno
celého areálu „U Kateřiny“, kde je v dnešní době zahrádkářská kolonie. Další
jeho důl byl „Černého důl“, jak byl označován na vrchnostenských mapách.
Byl poblíž Dolu Nový Jan v Dubí. Černého důl, také Šebestián, byl neurčité
datace, asi 50 m hluboký. Černého dolové míry tvořily určitou enklávu
uprostřed vrchnostenských dolových polí.
Černého archiv se nedochoval, proto co bylo napsáno, bylo se
značným časovým odstupem. Řada autorů mu připisuje takovou aktivitu,
kterou nemohlo obsáhnout ani hornické hospodářství buštěhradského
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velkostatku, s daleko zajištěnějším zázemím. Jinak pro vyhledávací
a přípravné práce, které mu byly přisuzovány, by mu nezbyl čas na vlastní
těžbu uhlí, která jedině mohla přinést zisk.
Aby mohl odolat nepřízni přírody a nepřejícímu okolí, musel to být
člověk pilný, pracovitý a houževnatý, musel být nebojácný a cílevědomý.
Údaje o tom, že byl velkou konkurencí pro buštěhradskou vrchnost musíme
brát trochu z rezervou. Sice když 27. dubna 1842 zemřel, byl to majitel
třetího největšího černouhelného podniku v Čechách. To mu umožnilo až
dohloubení 111 m hlubokého Dolu Ludvík v Dubí v roce 1840, se slojí
mocnou 4 sáhy tj. 7,58 m, po čemž se skokově dostala jeho těžba na 40 %
těžby vrchnostenské. Předtím se jeho těžby, podle nepřesných údajů,
odvozených Ludmilou Kárníkovou z placených desátků pozemkové
vrchnosti, jen blížily 10% hranici těžby jejich dolů. Vrapické doly
buštěhradské vrchnosti byly předtím na prvním místě, na druhém místě byly
doly radnické.
Ještě za života Václava Černého se do roku 1841 pokračovalo
v hloubení Dolu Vítek – Václav ve Cvrčovicích, který začal hloubit Antonín
Vítek a Václav Novotný. Po zjištění, že to bylo v Černého dolových mírách,
byl důl úředně přiřknut Václavu Černému.
Václav Černý ve své době ještě nevěděl, že „černé hořlavé
kamení“, které tak pracně hledal a dobýval, se na dalších více jak 150 let
stane hlavní energetickou surovinou a Kladensko proslaví, ať již kladně,
nebo záporně. Byl vlastně jediným soukromým, relativně úspěšným těžařem
po dlouhou dobu. Už jen tím, že jeho jméno neupadlo v zapomnění, že se
stal legendou a symbolem počátků dolování na Kladensku, se stalo
důkazem jeho výjimečnosti. Historie není jen výčtem faktů, ale souhrn
legend. Je jistě zajímavé, že v polovině 19. století máme na Kladensku
legendy dvě, a sice Václava Černého a o čtyřicet let mladšího Jana Váňu,
který bývá v propagačních materiálech města upřednostňován. Uprostřed
cizího kapitálu a cizích jmen té doby znějí tato jména hezky česky.
Dnes si v jejich osobách připomínáme symbol zaniklého
kladenského hornictví /již 10 let/, které ve své době splnilo svou historickou
úlohu. Dobývání uhlí na Kladensku tvoří uzavřenou 230 let trvající etapu, kdy
přineslo k rozvoji průmyslu a dopravy více jak čtvrt miliardy tun převážně
kvalitního černého uhlí.
Myslím si, že se horníci nemají za co stydět, i když je jim vyčítáno
období, kdy se říkalo „já jsem horník, kdo je víc“. Hornictví ve své podstatě je
anonymním dílem generací, jeho hlavní činnost se odehrávala v podzemí.
Pomocné provozy na povrchu většinou netvořily architekturu, která by stála
za pozornost.
Karel Melichar
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Podnikání Černého těžební společnosti
Vedle hornického podnikání buštěhradského panství se po
odpadnutí řady malých finančně slabších podnikatelů počátkem 19. století
uměl na Kladensku prosadit pouze těžař Václav Černý. Ten se již koncem
18. století zachytil v západním vrapickém poli (oblast Na Stařinách)
a převzal některá opuštěná důlní díla započatá buštěhradskou vrchností.
Jednalo se například o štolu Barbora (1775) a jámy Větrný Václav
(1776) a Jindřich (1776). Tato tři hornická díla byla mezi sebou propojena,
což mělo za následek, že po proražení Dolu Václav do starých hořících
selských dobývek v roce 1781 zde došlo k rozsáhlému důlnímu požáru,
jehož důsledky přivedly roku 1784 buštěhradskou vrchnost k rozhodnutí
těžbu v této oblasti ukončit a doly opustit.
Po vzniku první soukromé těžební společnosti v roce 1803, kterou
tvořili vedle kováře Linharta z Brandýska a několika malých těžařů
především členové Černého rodiny Jan, Antonín, Karel a Kateřina, přešla
oblast Na Stařinách do majetku Václava Černého. Ten se geniálně vyhnul
nebezpečnému, požáry ohroženému středu a úspěšně obnovil těžbu těsně
u východní hranice svého dolového pole, kde založil štolu Hořejší Antonín
a severněji položenou jámu Starý Antonín, která pravděpodobně sloužila, po
propojení se štolou Hořejší Antonín, jako odvětrávací jáma.
Začátek 19. století přinesl narůstající zájem o kvalitní vrapické uhlí.
Omezené a prakticky vyrubané výchozy, zatížené četnými důlními požáry,
však již Černému nedovolovaly otvírku dalších dolů, a tak vznikla nutnost
hledat uhlí ve větší vzdálenosti a ve větších hloubkách od stávajících
dobývek. Zejména západním směrem k Dubí a severně do cvrčovické
oblasti se očekávaly mocnější a kvalitnější uhelné sloje.
Buštěhradské panství tento problém prozatím nepociťovalo. Mělo
v té době ve východní části vrapických výchozů otevřeno několik vydatných
štol (Stará Josefská 1776 – 1830, Nový Bohumír 1810) a mělkých těžních
jam (jáma Bedel 1810) což mu umožňovalo pokrýt zvyšující se poptávku po
uhlí.
Již roku 1807 založil Václav Černý v severní části dolového pole, na
„Zadním Vysokým“ v Dubí, Důl Josef. Ten dovedl v roce 1810 do hloubky 60
m, kde nalezl uhelnou sloj mocnou 4 metry a zahájil těžbu. Konečná hloubka
jámy dosáhla 67,3 m. Tímto nejhlubším dolem v té době si V. Černý ověřil
pokračování uhelné sloje severním směrem od vrapických výchozů. Těžba
na Dole Josef byla ukončena po velkém důlním požáru, ale přesné datum
není uvedeno. Je pravděpodobné, že nález uhelné sloje na Dole Josef
přivedl později buštěhradské panství k určení místa pro založení své první
velké jámy. Roku 1822 bylo zhruba 150 m severozápadně od uzavřeného
Dolu Josef, ve cvrčovické oblasti, zahájeno hloubení jámy Sv. Ludmila.
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Mapa dolového pole Na Stařinách

Během hloubení se však zjistilo, že místo pro založení jámy Sv. Ludmila bylo
zvoleno velmi nešťastně.
V jižním cípu svého dolového pole obnovuje Černý roku 1811
bývalou jámu Šebestián, původně založenou buštěhradskou vrchností v roce
1798. Jáma Šebestián přešla do Černého majetku roku 1802, měla
obdélníkový profil 3,6 x 2,2 m a hloubku 50,1 m. Jako druhý v revíru zde byl
roku 1836 postaven parní stroj a od té doby je též používán název Černého
důl, nebo Černého strojní důl. Po vrtném průzkumu prováděném v roce 2010
byla jáma Šebestián nalezena a v následujícím roce opatřena
železobetonovým povalem s informační tabulkou.
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V roce 1813 začala Černého společnost hloubit západně od
vrapických výchozů směrem k obci Dubí Důl Ludvík. Profil jámy byl
soudkový 3,80 x 2,10 m. Roku 1820 bylo hloubení zastaveno a pokračovalo
až v roce 1835. O pět let později jáma prošla v hloubce 110,6 m uhelnou
slojí velmi dobré kvality mocnou 7,5 m. Po prohloubení bylo dosaženo
celkové hloubky 123,2 m.
Zajímavostí na Dole Ludvík je hloubka uložení uhelné sloje. I když
se důl nachází pouze několik desítek metrů od výchozu sloje, uhlí je
nalezeno až ve 110,6 m. Příčinou je velká tektonická porucha, která
prochází mezi jámou a výchozem, zhruba ve směru od jihovýchodu
k severozápadu. Výškový rozdíl v pokračování uhelné sloje zde činí více jak
100 metrů!
Stejně jako jáma Šebestián je i Důl Ludvík vybaven k těžbě parním
strojem. Po zjištění, že uhlí z dolu je koksovatelné, postavil zde V. Černý
několik milířů a celkem úspěšně prodával některým majitelům železáren
koks. Posledním těžařem na Dole Ludvík byla Pražská železářská
společnost, která zde ukončila těžbu v roce 1882.
Kolem roku 1965 začal rekonstruovat jámu Ludvík Důl Zápotocký
v Dubí, který ji chtěl využívat pro odvětrání svých východních dolových polí.
Údajně bylo vypraveno 70 metrů jámy, ale k dalšímu využití nikdy nedošlo
a jáma se opět zasypala. V listopadu 2009 byla jáma Dolu Ludvík nalezena,
proveden vrtný průzkum a zjištěno zajištění starého důlního díla. Konečné
zabezpečení betonovým povalem spadá do roku 2010.
Ve stejném roce (1813) zakládá V. Černý zhruba 250 m západně
od jámy Ludvík další těžnou jámu, pojmenovanou Naděje. V roce 1828 je
hloubení jámy zastaveno a pokračuje až po prodeji Černého majetku firmě
Florentin Robert v letech 1846 – 1850. Jáma prošla v hloubce 141,6 m
uhelnou slojí a byla prohloubena na konečných 189,6 m. Pozdější majitel,
Pražská železářská společnost, provozovala jámu Naděje (Hoffnung) až do
roku 1886. V roce 2009 byla jáma vrtným průzkumem nalezena a opatřena
ohlubňovým povalem. Na tabulce s údaji jsou uvedeny rozměry jámy
4,52 x 9,25 metru. Jedná se pravděpodobně o omyl. Nevěřím, že by
V. Černý ani nikdo s pozdějších majitelů, hloubili jámu takovýchto
obrovských rozměrů. Spíše bych se přikláněl k profilu 4,52 x 2,25 m, což
zhruba odpovídá rozměrům jámy Dolu Ludvík (3,80 x 2,10 m).
V roce 1804 kupuje V. Černý dolové míry východně od Vrapic a ve
cvrčovické oblasti. Jejich součástí je i šachtice založená roku 1779 kutéřem
Boderem z Buštěhradu, který se v těchto místech pokoušel hledat uhlí. Po
neúspěšném průzkumu jámu v roce 1800 opustil. Roku 1841 začali původní
šachtici prohlubovat pražští měšťané Antonín Vítek a Václav Novotný. Na
hloubení jámy Vítek, pojmenované po Antonínu Vítkovi, byl ještě téhož roku
přijat mladý a nadějný horník Jan Váňa.
Tyto práce však byly prováděny v dolových mírách V. Černého a po
dlouhém majetkovém sporu přešel důl do majetku Černého těžební
společnosti, která jámu v letech 1841 – 1846 rekonstruovala a prohloubila.
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Odval s mělkým propadem po jámě Větrný Václav 1776, hloubka 6 sáhů (11,4 m),
současný stav, foto: J. Grubner

Propad jámy Josef, foto: J. Grubner
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Po smrti V. Černého (1842) se však doly v rukách jeho dědiců
ocitají ve vleklých finančních obtížích. Těžba klesla v roce 1845 až na
polovinu těžby z roku 1843 a tento trend pokračoval až do roku 1846, kdy byl
důlní majetek Černého těžební společnosti prodán majiteli vídeňského
velkoobchodního domu Florentinu Robertovi. Pouze za tohoto finančního
zajištění bylo následně hloubení Vítovky dokončeno.
V roce 1846 byla v hloubce 77,7 m odkryta uhelná sloj mocná
8,3 metru. Jáma měla celkem tři náraziště. První v hloubce 86 metrů, druhé
v základní sloji mocné 4,7 m ve 104 metrech, třetí pak v hloubce 155 m.
Celková hloubka jámy dosáhla 159,2 metru. Zahájení těžby na Dole Vítek
spadá do let 1848 – 1849.
Pro zajištění větrání a odvádění důlních vod je důl propojen se
štolou Václav, raženou od vrapických výchozů severním směrem v celkové
délce 700 m a přejmenován na Václav - Vítek.
28. července 1857 se firma Florentin Robert stává součástí nově
založené Pražské železářské společnosti, která v roce 1871 - 1873
vyhloubila ve vzdálenosti asi 830 m východně od jámy Václav - Vítek
160,2 metru hlubokou pomocnou Stehelčeveskou vodní a větrnou šachtu,
z které bylo překopem dosaženo větrné spojení s dolovými poli Vítek. Důlní
pole Vítovky byla částečně vyčerpána a uzavřena (též i pro nízkou kvalitu
uhlí) 17. ledna 1891. Dorubání uhelných zásob provedl po roce 1958 Důl
Zápotocký z Dolu Antonín IV. ve Vrapicích.
Vedle tohoto okruhu důlního podnikání přímo ve středu kladenské
pánve podnikal V. Černý na otvírkách u Blevic. Západně od obsazených
otvovických výchozů směrem k obci Blevice (v lese „Nad Skalou“) založil po
roce 1803 jámu Anna (zmiňována ještě k roku 1836). Do stejného časového
období (po roce 1803) je datováno založení tří těžných štol. V severním
svahu otvovického údolí zakládá V. Černý těžní štolu Svatý Jan a blíže
k obci Zákolany 2 těžní štoly Pantienia I a Pantienia II.
V roce 1822 zahájil V. Černý se svými syny Antonínem, Václavem
a Janem těžební práce v Bohulibech u Jílového, kde založil Důl Boží
Prozřetelnost (později zvaný Důl sv. Anny). Odvody zlata do pražské
mincovny nebyly nijak vysoké, občas se však nacházely bohaté vzorky se
zlatem, které zaujaly veřejnost i tehdejší úřady. Práce na tomto dole
pokračovaly až do roku 1846. Z dolování rodiny Černých v Bohulibech
v letech 1822 – 1846 je známa řada nálezů mechovitého a plíškového zlata.
O 50 let později, roku 1870, koupil Černého důl soukromý těžař
Josef Wang. Z podnikání J. Wanga v Bohulibech pochází například
nádherný vzorek zlata, uložený v londýnském muzeu a další unikátní ukázky
zlata, které byly vystaveny na Světové výstavě v Paříži a Zemské jubilejní
výstavě v Praze, kde obdržely zvláštní odměnu.
Důl sv. Anny se dostal do oblasti zájmu ještě v polovině 20. století,
kdy zde byly prováděny průzkumné práce pro znovuotevření jílovského
zlatého revíru. Stará jáma však již potřebám průzkumu nevyhovovala,
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Jáma Šebestián, repro z knihy Historie a současnost Kl. revíru

Jáma Šebestián, konečné zabezpečení, foto: J. Grubner
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Černého doly Ludvík a Naděje, archiv SVM v Kladně

Průzkumné práce na jámě Ludvík foto: J. Grubner
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a proto bylo nutné vyhloubit jámu novou, Důl Bohuliby, z kterého byly
následně prováděny další průzkumné ražby.
V letošní roce si připomínáme 170 let od smrti Václava Černého, na
svou dobu odborně zdatného, svérázného českého havíře, podnikatele
a těžaře, který zemřel 27. dubna 1842 v Buštěhradě. Pochován byl 29.
dubna 1842 ke zdi vrapického kostela Sv. Mikuláše. Při pozdější
rekonstrukci kostela byl jeho hrob přenesen k obvodové zdi církevního
hřbitova.
Do hřbitovní zdi je zasazena původní deska, na které je uvedena ozdobným
písmem tato vzpomínka:
Stůj poutníče milý - pozoruj světa bídu a marnost.
Vše zde necháš vezmeš si jen lásky poklad.
Prach jsi a zas obrátíš se v prach, to z mysli nespouštěj.
V zbožné paměti měj s dítky, choti duši mou . . .
Pan Václav Černý c.k. gewerg a majitel hor
27. dubna 1842 ve věku 70 let.

ve Vrapicích

zemřel dne

Jaroslav Grubner
Literatura:
Rež.F.J.: V. Černý prvotěžař 1803 – 1842
Mayová. Anna: sborníky Historie a současnost Kl. revíru
Kolektiv autorů: Dobývání uhlí na Kladensku
Morávek. P, Litochleb. J: Jílovské zlaté doly
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Důl Vítek, archiv SVM v Kladně (foto k článku o těžaři Václavu Černém)

Jáma Boží Prozřetelnost (Sv. Anny) v Bohulibech, repro z knihy Jílovské zlaté doly
(foto k článku o těžaři Václavu Černém)
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Mělnická kamenouhelná pánev
V poslední době rozvířila veřejné mínění na Mělníku a východně od
Mělníka zpráva, že australská firma Wildhorse Energy usiluje o průzkum
tohoto ložiska za účelem jeho využití podzemním zplynováním.
Podle publikace „Ložiska fosilních paliv“ z roku 1985 autorů Dopity,
Havleny a Peška: „Sloje ověřené vrty na Mělnicku, jež by stačily krýt
potřeby zcela nového revíru po dobu několika desítek let, jsou prozatím
vázány významným střetem s vodohospodářskými zájmy.“
Oblast Mělnicka a širšího okolí je z geologického hlediska oblastí
České křídové pánve, která je zásobárnou vody pro čtvrtinu území Čech.
Porušení vodonosných horizontů by mohlo mít fatální následky.
Výsledek byl ten, že se hloubily dvě jámy Dolu Slaný
s projektovanými hloubkami 1370 m a 1310 m pro ověření a otevření
slánského ložiska hlubokých slojí. Znamenalo to, že se s Mělnickou pánví
pro neřešitelný střed zájmů v té době nepočítalo a zvolila se z hlediska
hloubek obtížnější varianta.
Proto mohl nyní prohlásit Doc. RNDr. Stanislav Opluštil z Ústavu
geologie a paleontologie UK v Praze: „Překvapilo mne, že s tím někdo
přichází.“ Myšleno dobývání tohoto ložiska podzemním zplynováním uhlí!
Prokurista fy Wildhorse Energy Roman Rácz podle deníku Dnes
prohlásil: „Průzkumné území je obrovské a jeho účelem je právě vyhledání
malého místa, kde nebudou střety zájmů se zastavěnými oblastmi, s pásmy
ochrany přírody a krajiny. Dobývací prostor není nikdy ve stejném rozsahu
jako průzkumné území. Průzkumné území v tomto případě je velké asi 200
kilometrů čtverečních a pro samotný proces se bude vybírat jen malé území,
které bude mít jen jeden nebo dva km².“
Znamená to snad, že k provádění jejich experimentů jim stačí takto
malé území? Když se to neosvědčí, půjdou zase o dům dál. Každý přece ví,
že dobývací prostor je pro celý rozsah uhelných slojí a ne jen na území, kde
stojí zpracovatelský závod. Vlivy z poddolování se dříve či později projeví na
celém území.
Další perlička: „Naše společnost podala žádosti o volná ložiska,
splnila zákonem stanovené podmínky a chce jen to, aby se dodržoval zákon.
To co umožňuje zákon všem ostatním firmám na trhu vyhrazených nebo
nevyhrazených nerostů.“ Od cizí firmy se mi to zdá až nehoráznost!
Konkrétně má jít v první etapě o to, že firma si udělá „rešerše
dřívějších průzkumů“ neboli prozkoumá již hotovou dokumentaci z minulosti.
Na základě toho by měla vyhodnotit, zda má smysl pustit se do vlastního
průzkumu. Nevím, zda se nejedná o duševní vlastnictví státu.
V minulosti se vyráběl svítiplyn z hnědého uhlí a také se briketoval
uhelný prach. Černé uhlí se k těmto účelům neosvědčilo. Pokusy
o podzemní zplyňování se v 60. a 70. letech min. století neosvědčily ani

32

Obrázek k článku Mělnicko se bojí těžby uhlí, DNES 19. ledna 2012, repro: J. Grubner

v okrajových částech severočeského revíru ani na lignitových ložiscích na
Slovensku.
Domnívám se, že průzkum tohoto ložiska s tímto záměrem by byl
předčasný a firma by testovala jen svůj byznys. Těžba se tímto způsobem
provádí jen v australských a jihoamerických pustinách a pouštích a je
nevhodná pro hustě zalidněnou oblast, kde je nutné chránit zdravou pitnou
vodu.
Česká republika tuto energii za tuto cenu nepotřebuje, když bylo
v loňském roce vyvezeno nejvíc elektrické energie v historii, prakticky pětina
roční výroby.
Kladno, leden 2012
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Karel Melichar

Geologické zajímavosti Kladensko – rakovnického
ložiska a jejich souvislost s historií začátku dobývání
uhlí
V polovině 19. století, kdy se poprvé vrtným průzkumem prokázala
existence uhelné sloje pod Kladnem, vzniklo úsloví: „V Kladně se chodí po
uhlí“. Ano chodilo, hodně se už vyrubalo, ale pokud se procházíme středem
starého Kladna, stále ještě po uhlí chodíme. Například pod náměstím je
v hloubce 200 metrů.
Historie dobývání uhlí na Kladensku a Rakovnicku je však mnohem
starší. Začala kutáním na výchozech v Olovnici, Slaném, Lánech
a Rakovníku. Představa Kladensko – rakovnické pánve, jako souvislého
celku vyskytování se uhelné sloje, nebo více uhelných slojí po celé 35 km
dlouhé trase, od Kralup až po Petrovice a Senomaty, je mylná. Na tomto
úseku se totiž nalézá celkem 14 samostatných uhelných pánviček, které se
od sebe vzájemně liší výskytem slojí, hloubkou jejich uložení, rozdílným
geologickým stářím a kvalitou uhlí.
O uhlí se říká, že je to akumulovaná sluneční energie vyzářená
před miliony let na porosty, které pod jejím vlivem bujně rostly. Tato lidová
definice uhlí celkem vhodně objasňuje jeho vznik, neboť skutečně kladenské
sloje jsou zbytky nesčetných generací dávnověkých pralesů, vyrostlých ve
vlhkém karbonickém klimatu, které nemělo daleko k subtropům.
V Kladensko – rakovnické oblasti se tak postupně nad sebou uložila slojová
pásma: radnické, lubenské, nýřanské a nejsvrchnější kounovské. Názvy jsou
voleny podle míst, kde bylo souslojí poprvé prozkoumáno (obr. 1).
Nýřanské sloje byly zjištěny pouze u Třebusic, Zvoleněvsi a na
Slánsku, vesměs však v nízkých nedobyvatelných mocnostech. Výskyt
všech další jmenovaných slojových pásem je pouze na nové lokalitě na
Slánsku. V Kačické lokalitě již chybí kounovská sloj.
Nejstarší a také nejhlubší uložení je souslojí radnické, se slojemi
základní a hlavní. Hlavní sloj, zvaná kladenská, je základem uhelného
bohatství celého revíru zejména pro svoji kvalitu a větší mocnost. V nadloží
radnických slojí je uložen lubenský horizont se slojemi spodní, střední
a svrchní. Nejrozsáhlejší a nejproduktivnější rozšíření lubenského horizontu
je ve slánském a kačickém ložisku a to v Dolínské sloji.
Plošně nejrozšířenější výskyt, podle dnešních znalostí zhruba na
rozloze 250 čtverečních kilometrů má nejsvrchnější, a tudíž nejmladší
karbonská sloj pojmenovaná Kounovská. Její výchozy se nacházejí od
západního okraje za Rakovníkem až ke Kralupům nad Vltavou. Výskyt sloje
je celkem souvislý, místně se však její mocnost snižuje tak, že je
nedobyvatelná.
Uhelné sloje klesají směrem k severu pod úhlem 6 – 10 stupňů
a plynulost jejich uložení je značně rozrušena tektonickými propadlinami.
Tektonické převýšení, vzniklé při horotvorné činnosti země, rozděluje sloj na
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jednotlivé kry s převýšením až o 100 m. Mimo uhelné sloje se těží v revíru
také karbonské lupky, které se vypalováním zušlechťují na velmi žádané
žáruvzdorné ostřivo do vyzdívek pecí.
Nyní bych se rád zmínil o dole, který mi přirostl k srdci, a na kterém
jsem nechal i kus svého mládí, rád na něj vzpomínám, neboť jsem na
něm jako důlní měřič pracoval plných 22 let. Tento důl se proslavil
řadou pracovních úspěchů, ale i řadou neštěstí.
Důl Nosek Tuchlovice
. . . byl posledním dílem Pražské železářské společnosti, neboť jeho jáma
byla hloubena za nacistické okupace v létech 1941 – 1943. Původně se
jmenoval Jaroslav (po magnátu Živnobanky, do jejíhož finančního koncernu
PŽS patřila), od roku 1942 ho němci označovali jen jako „Tuchlovický důl“
a toto jméno mu zůstalo až do konce války. Po znárodnění dolů byl v roce
1946 přejmenován po tehdejším ministru vnitra na Důl Nosek.
Vlastní hloubení započalo 10. února 1941, když před tím stavitelská
firma Ing. Ulmann z Libušína postavila prozatímní dřevěnou těžní věž se
strojovnou a vyhloubila počátek jámy do hloubky 10,5 m, vyzděný
červenými, do ostra pálenými cihlami.
Práce na hloubení byla poznamenána neštěstím, když 4. března
1943 spadl do jámy hluboké tehdy 20 metrů mladý důlní dozorce Emil Huml
a zabil se. Druhé neštěstí se stalo v sobotu 8. května 1943 v 18 hodin. Důlní
Václav Krátký přenášel střelivo ze skladiště třaskavin pro potřeby v podzemí.
Při průchodu dílnami došlo z neznámých a nevyšetřených příčin k explozi
dynamitu. Následkem výbuchu bylo 7 lidí usmrceno a 3 těžce poraněni.
Výbuch způsobil i značné věcné škody.
Po vyhloubení, měla jáma celkem tři obzory. První v hloubce
234,5 m, druhý v hloubce 338 m a třetí ve 458 metrech. V roce 1952 byla na
Dole Nosek postavena nová těžní věž a 40 m vysoká budova uhelného
prádla. Roční plány těžby byly dolu stanoveny již v roce 1951 a těžba se
stále zvyšovala. Původní projekce a záměry, aby Důl Nosek těžil v roce
1962 něco přes 700 tisíc tun uhlí ročně, byly brzy překonány. Průmysl volal
naléhavě po dalším uhlí a tak se státní plán nového dolu každým rokem
zvyšoval. V roce 1958 poprvé překračuje roční plán výši půl milionu tun uhlí.
V roce 1965 je dosažen nejvyšší výkon, skoro 1 milion vytěžených tun uhlí.
Roční těžba kolem 900 000 tun uhlí trvala i v dalších letech.
Geologické podmínky a některé ukazatele z 90. let minulého století
V dobývacím prostoru byly vyvinuty celkem tři sloje, základní
kladenská, v nebilanční mocnosti, hlavní kladenská, která tvořila 98,1%
bilančních zásob, a méně kvalitní okrajová (lubenská) sloj.
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Zahájení těžby
Hloubka uložení ložiska
Mocnost dobývané sloje
Rozloha dobývacího prostoru
Vytěžitelné zásoby
Denní těžba
Rubáňový výkon
Výkon v přípravách
Počet zaměstnanců

1951
50 – 250 m
3 – 7,5 m
13 km²
9 mil. tun
2. 250 tun uhlí
16,7 tuny na pracovníka za směnu
71,32 cm
1. 600

Stav pracovníků byl doplňován organizovaným náborem a náborem
vojáků z útvarů Pohraniční stráže. Odborné pracovníky si podnik vychovával
ve středním odborném učilišti ve Stochově náborem žáků z osmých
a devátých tříd základních škol.
Počátkem 80. let bylo v dobývání na Dole Nosek zavedeno mnoho
moderní mechanizace. V roce 1972 to byl dobývací komplex OMKT - M
a o dva roky později první razící kombajny PK3-M. V porubech byly
využívány kombajny KŠ i KG a MB 8 EU. Při klasickém ručním dobývání
byly k odtěžení používány žlabové soupravy a hřeblové dopravníky. K ražení
důlních děl se většinou používalo razících kombajnů PK 3 R, zbytek se razil
ručně. Při důlní údržbě byly využívány probírkové stroje Hausherr D 1131
a Salzgitter EL 156. V délce 490 m byla instalována závěsná drážka ZD 14
a 6. 710 m měřila drážka ZD 80 A. K odtěžení rubaniny se používaly pásové
dopravníky. Hlavní důlní dopravu zajišťovaly trolejové lokomotivy typu
Ld 21/2 a TLD 10. Zavedením této mechanizace došlo k nárůstu výkonů
v rubání nad 10 tun/hl/sm. Nejlepšího výkonu bylo dosaženo v roce 1991,
činil 16,7 t/hl/sm.
Cesta ke stěnování a komplexní důlní mechanizaci
Odklon od klasického kladenského pilířování postupoval jen velmi
pomalu (1951). Bylo koncipováno, že rozrušená uhelná sloj se bude zcelovat
vybudovanými zaplavovacími zařízeními a pokud to důlně – geologické
podmínky dovolují, přecházet k lávkovému dobývání mocné kladenské sloje
a dalšími porubními frontami – zátinkovými a stěnovými poruby.
V roce 1954 byly v kamenouhelném revíru Kladno využívány
a publikovány (Atlas dobývacích metod) tyto dobývací metody: směrné
pilířování v celé mohutnosti na zával, úpadní pilířování, úpadní zátinkování,
stěnování na zával v lávkách shora dolů, dovrchní zátinkování v lávkách
zdola nahoru se zakládáním vyrubaného prostoru foukanou základkou,
stěnování na zával shora dolů s umělým stropem, zátinkování ve dvou
lávkách shora dolů s izolovanými pilíři proti stařinám se záplavkou,
stromečkování a dobývání v pásech s umělým stropem. Pokusy se
stěnováním, jako budoucí možnou metodou pro celý revír, nepřestaly.
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Pro všechny doly v revíru Kladno se po roce 1958 zavádělo
zátinkování se zpětným sestřelem. Hlavní těžiště použití této tehdy nové
metody dobývání z Dolu Nosek je ve slojích nad 3 metry a dělí se na dva
způsoby. První je rozšíření široké čelby (4 m stropnice) těsně podle stařin
a zálomová čára je budovaná podélnými páry (výdřevou). Druhá nechává
1,5 m široký uhelný pilířek, který se rube při zpětném ústupu porubu. Uhelný
pilíř se rozfárával chodbou a byl široký 50 m. Pilířování a zátinkování se
zpětným sestřelem, nebo i zátinkování se v letech 1965 – 1966 jevily jako
metody, které měly z hlediska ekonomiky provozu dožívat. Než však bylo
započato s přípravou stěnování za použití foukané základky, předcházelo
tomuto úkolu mnoho porad a konzultací mezi techniky Dolu Nejedlý,
oborového ředitelství a odborníky stěnových porubů s foukanou základkou,
jmenovitě s hlavním inženýrem A. Petráněm z Dolu Dukla v Ostravě.
Stěnování s foukanou základkou v lávkách bylo zahájeno v dubnu
1966 nasazením ocelové výztuže a kombajnu KSVA-80. Jako další dobývací
metoda bylo zavedeno stěnování v lávkách shora dolů s foukanou
základkou. O této dobývací metodě se uvažovalo nejen v souvislosti
s Kačickým polem, ale s jejím zavedením do všech dolů revíru Kladno.
V roce 1972 došlo k výraznému zlomu. V porubu okrajové sloje
dolu byla instalována štítová výztuž OMKT-M ze Sovětského svazu a tím
začala v kladenské uhelném revíru etapa komplexní důlní mechanizace.
Kolektivní soutěžení a vznik 1. BSP
Koncem listopadu 1958 vznikla na Dole Nosek nová forma kolektivního
soutěžení. Základem bylo rovnoměrné a denní plnění plánu výroby bez
přesčasových hodin, odevzdávání kvalitní práce, bezpodmínečné
dodržování kázně a bezpečnostních předpisů, pracovat bez úrazu,
dosahovat maximálních úspor na výrobních nákladech, předávání získaných
zkušeností druhým a zúčastňování se veřejného života na závodě a v místě
bydliště. Do této soutěže se později hlásilo stále více hornických kolektivů
a hnutí BSP se rozrostlo na všechny šachty v kladenském revíru.
Měřické práce na k.p. Důl Nosek v Tuchlovicích
Kromě pravidelných důlně - měřických prací v podzemí, jako bylo
vytyčování směrů chodeb, zaměřování nových chodeb či obvyklých nivelací,
nebo odebírky vykonané práce horníků za jednotlivé měsíce či dekády, se
zajišťovaly měřické práce i na povrchu. Pravidelně se provádělo zaměřování
odvalu hlušin(jeho přírůstek), kalové hospodářství, havarijní skládky uhlí,
dále inventura uhelných zásob na prádlech, zaměřovaly se i hořící plochy na
odvalech, protože město Kladno vyžadovalo za každý m² hořící plochy 50 Kč
za znečistění ovzduší. Mezi pravidelné měřické práce dále patřilo: měření nivelace vedení vysokého napětí v dobývacím prostoru Dolu Nosek, nivelace
vodotečí Lánského a Tuchlovického potoka, nivelace poddolovaných objektů
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Halda dolu Tuchlovice dnes, foto: L. Szegény

obcí Tuchlovice a Kamenné Žehrovice včetně uhelné vlečky, měření svislosti
těžní věže a stability těžního zařízení vlastní jámy a jámy na Pustince,
prováděni, či doplňování a vedení mapové dokumentace základního plánu
závodu a zaměřování těžkých a smrtelných úrazů a jejich následků pro OBÚ
Kladno, které se staly v podzemí.
Moje vzpomínka na nešťastné 23. září 1960
Vzpomínám si, jak chodili lidé ze šachty pěšky zkratkou přes pole
na Stochov, okolo rozvodny, kde jsem s druhou měřickou skupinou měřil
vedení vysokého napětí a prý se povídá, že se v dole událo nějaké neštěstí
a že je tam mnoho mrtvých havířů. Později jsem se dozvěděl, že na
Tuchlovickém revíru (Na Tuchlováku) došlo k záparu uhlí, do kterého prasklo
vzduchové potrubí a unikající CO putoval 1. překopem, pře Generál
Svoboda až na Žehrovák, kde pracovalo 86 horníků. Tento úsek byl
ovětráván přes Gen. Svobodu a Vaňkovku jako hlavní výduch na povrch.
Na Žehrovické směrné zrovna měřili naši měřiči Wastl s Řeřichou
a Jurgovským, kteří nahlásili dispečerovi, že cítí kouře a chtěli tuto směrnou
opustit, vrátit se asi 1 kilometr na křižák do čerstvých větrů 1. překopu -
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Gen. Svoboda. Bylo jim však řečeno, že kouř je již příliš silný, a že se na
konci směrné připravuje provizorní havarijní komora, kam mají dojít. Do této
ražené chodby se natěsnalo všech 86 horníků včetně potrestaných. Ústí
chodby bylo částečně ucpáno hornickými oděvy. Dispečer informoval, že
záchranáři jsou již na cestě, ať se nic neděje. Za krátkou dobu však omdleli
dva potrestaní a nastal obrovský zmatek. Všichni opouští provizorní
přetlakovou komoru a utíkají směrem k 1. překopu, avšak koncentrace CO je
již příliš vysoká. Padají jeden přes druhého tak, že si ani nenasazují ZTP
masky. Prý jsou vadné. Při použití vzniká v sebezáchranném přístroji teplota
až 70°, což vedlo k mylnému úsudku, že je vadný a horníci je odhodili,
některé i nepoužité. Na křižáku 1. překopu a Gen. Svobody již čekala
záchranná četa včetně doktora, která raněné ošetřovala. Ovšem velká část
horníků do tohoto místa již nedorazila. Ani moji dva kamarádi Tonoušek
a Jaroušek nedošli. Na křižák jim chybělo pouhých 50 m. Za krátký čas jsem
byl s kolegou Vaškem a Karlem Hlavsou zaměřovat pozůstatky po tomto
neštěstí a hořce jsem zaplakal, když jsem našel svršky Tonouška
a Jarouška nedaleko kříže 1. překopu. Nedovedu pochopit jedné věci, že
jsme všichni fárající dělali na tento sebezáchranný přístroj zkoušky, ale
přesto došlo ke katastrofě – velká chyba!
Tak musím konstatovat, že jsem zažil něco, na co budu vzpomínat
do své smrti a hluboce s skláním před památkou tragicky zemřelých 20ti
havířů.
Čest padlým kamarádům!
Ing. Ladislav Szegény
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Moderní doprava současnosti v evropských městech
V současné době je všeobecná shoda v tom, že problémy
velkoměst s dopravou může vyřešit jedině její přesun do podzemí – tedy
metro - podzemní dráha.
10. ledna 1863 byla otevřena první trasa nejstarší městské
podzemní dráhy na světě v Londýně. Měla již tehdy ulehčit obyvatelům
přeplněného Londýna dojíždění za prací. V mělce zahloubeném tunelu
o délce 6,5 km jezdila parní souprava s názvem Metropolitan Railway.
Zkratka METRO – vytvořená z názvu této londýnské dráhy, se rychle stala
synonymem městských podzemních rychlodrah po celém světě. V roce 1871
vznikla první povrchová dráha metra, rovněž s parním pohonem, také
v Londýně.
Roku 1879 zkonstruoval Ernst von Siemens první elektrickou
lokomotivu na světě a prvním městem pro její využití se stal opět Londýn
a jeho metro. Do roku 1890 zde byly vykopány hluboké tunely a v tomto roce
jimi projela první vlaková souprava poháněná elektřinou, bylo to asi před 122
lety.
Můžeme mluvit o inženýrských podzemních stavbách, prováděných
z menší či větší části hornickým způsobem. Dalšími velkými stavbami
hornického charakteru jsou železniční, silniční a vodovodní tunely,
kanalizační sběrače a kolektory sítí všeho druhu.
Karel Melichar
Literatura: Bennet, David: Metro příběh podzemní dráhy, Fortuna Print Praha 2005
Různé časopisecké údaje
Uvedené údaje jsou orientační a nemusí vždy odpovídat aktuálnímu stavu.

Jenom v Evropě je METRO v 21 státech a 44 městech:

STÁT

MĚSTO

Belgie
Bělorusko
Bulharsko
Česko

Brusel
Minsk
Sofie
Praha

Finsko

Helsinky

ROK
OTEVŘENÍ

POČET
TRAS

DÉLKA
V KM

POČET
STANIC

1976
1984

4
1
1

40,5
18,5
16
10,9
25,6
22,7
59,2
21,3

52
16
16
13
24
20
57
16

1978 A
1985 B
1974 C
celkem
1982

3
1
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STÁT

Itálie

Maďarsko
Německo

Nizozemsko
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Rusko

Řecko
Španělsko

Švédsko
V. Británie

Ukrajina
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MĚSTO

ROK
OTEVŘENÍ

Lyon
Marseile
Paříž
Touloune
Janov
Milán
Neapol
Řím
Budapešť
Berlín
Frankfurt
Hamburk
Mnichov
Norimberk
Wuppertal
Amsterodam
Rotterdam
Oslo
Varšava
Lisabon
Vídeň
Bukurešť
Jekatěrinburk
Moskva
Niž.Novgorod
Novosibirsk
Petrohrad
Samara
Atheny

1978
1978
1900
1993
1990
1964
1993
1955
1896
1902
1968
1912
1971
1972
1901
1977
1968
1966
1995
1959
1898
1979
1992
1935
1985
1985
1955
1987
1869 - 1991

Barcelona
Bilbao
Madrid
Stokholm
Glasgow
Londýn
Newcastle
Charkov
Kyjev

1924
1995
1919
1950
1896
1863
1890
1984
1960

POČET
TRAS
1
1
1
3
1
3
3
9
3
6
2
1
2
4
4
1
2
5
1
9
1
1
4
1
3
5
1
10
1
13
1

DÉLKA
V KM

POČET
STANIC

27,5
19,5
201,4
10.0
3,4
69,3
9,5
33,5
31,7
164,7
56,2
101,0
85,0
39,0
13,3
51,0
76,0
80
13,3
19,0
43,6
63,0
12
300,0
13,0
13,0
93,0
12,5
25,8

39
24
372
15
3
84
9
43
78
167
82
89
89
39
20
49
42
101
20
25
62
45
6
177
12
10
56
14
23

81,0
26,5
118.5
214,0
14,6
418,0
59,5
26,0
43,2

112
23
163
194
15
301
46
36
36

Hornická činnost rodiny Pondělíčků 1780 – 1946
Podle pamětí E. Pondělíčka, nejmladšího těžaře z rodu Pondělíčků,
sepsaných F. J. Režem v roce 1952, začíná těžební činnost jeho rodiny
zhruba kolem roku 1758, kdy se vrátil z emigrace v Německu jeho praděd
František Pondělíček, který později nalezl uhlí na výchozu uhelné sloje
v blízkosti pramene Byseňského potoka v lokalitě „Pod vrchem“, v oblasti
Ostrova u Jedomělic. Požádal o kutební povolení u horního soudu
v Příbrami, zabral si důlní míry, v místě nálezu vyhloubil asi 16 m hlubokou
jámu František Josef, provozovanou od roku 1780 do roku 1830, a nedaleko
postavil obytné stavení.
Syn Františka Pondělíčka, rovněž František se oženil s dcerou
majitele uhelných dolů v Hráčku (katastr Libovice) Josefa Jakouše
a společně se svou manželkou Josefou se 23. 3. 1803 stali majiteli Cechu
sv. Josefa na Ostrově, který byl původně v majetku Dr. Fischera. (Báňská
hlavní kniha založená za vedení Frant. Karla Mitzera, vrchního justiciára
a hormistra na panství Smečenském v r. 1836 J. Trnkou.)
Měli celkem 4 syny a 2 dcery:
1. František Pondělíček(1847 – 1909), těžař na Ostrově, otec Emila
Pondělíčka
2. Václav Pondělíček, spolumajitel dolů v Ostrově
3. Jan Pondělíček, který měl doly ve Hvězdě u Slaného
4. Emanuel Pondělíček, který byl důlním dozorcem na Dole Ludmila
ve cvrčovické oblasti
Po smrti otce E. Pondělíčka Františka (1909) ujal se uhelného
hospodářství jeho syn Václav. Václav Pondělíček zemřel v roce 1916
a vedení přešlo na jeho syna Karla, který pokračoval v dolování až do
úplného vyrubání důlních měr v roce 1919.
Způsob dobývání na kounovské sloji z té doby byl celkem
jednoduchý. Na nejméně hlubokém místě se vyhloubila jáma obdélníkového,
nebo čtvercového průřezu, z té byla vyražena vyřizovací (těžná) chodba,
ze které se zakládaly pilíře. Po vydobytí uhlí na všech stranách se jáma
opustila a nedaleko byla vyhloubena jáma nová. Když to podmínky
dovolovaly, používala se stará jáma jako větrací. Hlušina, někdy i drobné
uhlí a mour, se ukládalo do vydobytých prostor. Havířů bylo v okolí
Jedomělic tehdy málo, docházeli z daleka, a tak zůstávali na šachtě celý
týden. V sobotu v poledne končila směna, horníci dostali celotýdenní mzdu
a nastoupili cestu pěšky domů. V pondělí ráno se vrátili. Směna začínala
v 5 hodin a končila ve čtyři hodiny odpoledne, celkem 11 hodin. Náklady na
nářadí a světlo si každý hradil ze svého. V letních měsících, kdy byl odbyt
menší, stačili na dobývání 2 – 3 havíři, v zimě pak 10 – 15. Výkony havířů
byly před rokem 1900 7 – 10 strychů za směnu (1 strych = 120 kg), to je
8,4 – 12 q. Od roku 1900 – 1942 byl výkon za směnu havíře 10 – 12 strychů
(12 – 14 q), v letech 1942 – 1946 dělal výkon 6 – 7 strychů za směnu.
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Jáma Svatý Josef 1868 – 1919, současný stav, foto: J. Grubner

Jáma Míla II, foto: J. Grubner
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Rozdíl je v tom, že dřívější pracovní doba měla 10 – 12 hodin, v letech
1942 – 1946 se pracovalo v 8 hodinových směnách. Uhlí se před rokem
1900 prodávalo za 30 krejcarů za 1 strych. Havíř měl z každého strychu
18 krejcarů, narážeč u šachty 2 krejcary a tahač u rumpálu 4 krejcary.
Mezi důlní díla rodiny Pondělíčků patřila:
jáma František Josef
(1780 – 1830)
Stará jáma I
(později uváděná pod názvem Pondělíček, 18 m
hluboká)
Stará jáma II
(Pondělíček, 15,86 m hluboká)
jáma Svatý Josef
(základní dílo rodiny Pondělíčků v lokalitě Ostrov
– Bor, hluboká 52 m, sloj mocná 75 – 80 cm,
provozovaná 1868 – 1919)
jáma Míla I
(Šachta I, založená před rokem 1882, hloubka
14,63 m, těžba obnovena v letech 1942 – 1946)
štola Míla
(pravděpodobně odvodňovací štola v délce 70 m,
obnovena v letech 1942 - 1946)
jáma Míla II
(připomínána k roku 1882, po obnovení
původních důlních děl v roce 1942 – 1946 činila
celková hloubka jámy Míla II 35,53 m, dorubání
uhelných zásob provedli těžaři J. Jiskra
a Al. Berger)

Emil Pondělíček – těžař na Ostrově u Jedomělic
Narozen 8. října 1892 v Jedomělicích, kam chodil i do školy. Do
otcovy šachty se prvně dostal v deseti letech. Ve 14 letech se s bratrem
Lambertem pustil do praktické havířiny a získával cenné zkušenosti. V letech
1914 – 1918 sloužil jako rakouský voják na několika frontách v Srbsku,
Polsku, Maďarsku, Itálii a Ukrajině, odkud se po skončení války vrátil do
Jedomělic. Roku 1922 prodává Emil Pondělíček svoji polovinu majetku na
Ostrově, včetně dolových polí, bratranci Karlovi Pondělíčkovi. Ten však při
pozemkové reformě vyměnil celou řadu usedlostí na Ostrově za část dvora
v Pozdni, kam se také odstěhoval. Bývalé rodiště tak přešlo do majetku
Lesní správy Smečno, která však neprováděla žádné opravy a v roce 1937
bylo původní Pondělíčkovo rodné sídlo zbouráno a místo osázeno lesem.
V období druhé světové války, kdy se projevil zvýšený zájem o uhlí, otvírá
roku 1942 E. Pondělíček společně se svým synovcem Bohumilem
Pondělíčkem starou jámu Míla I a štolu Míla, kde těží zbylé zásoby uhlí až
do roku 1946.
Těžařská rodina Pondělíčků těžila uhlí na Jedomělicku více jak 100
let. Emil Pondělíček a Bohumil Pondělíček byli poslední z této velké havířské
rodiny, která si našla svoje místo v obrovské konkurenci zdejších těžařů.
Ještě dnes můžeme najít pozůstatky po této činnosti v oblasti Ostrov - Bor
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Dolové míry Pondělíčků. V dolní části obrázku odval štoly Míla, nahoře halda jámy Míla I.
Zhruba 30 m západně od jámy Míla I se nacházely šachty Stará jáma I (Pondělíček)
a Stará jáma II (Pondělíček)

Propad štoly Míla, foto: J. Grubner
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Odval jámy Míla I, foto: J. Grubner

Propad Staré jámy II, hluboké 15,86 m, foto: J. Grubner
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Dosud obývaný dřevěný domek a včelín po posledním těžaři z velké havířské rodiny
E. Pondělíčkovi, foto: J. Grubner

u Jedomělic. Dosud stojí starý dřevěný domek s včelínem Emila Pondělíčka
a při troše hledání je možné objevit i označené doly Sv. Josef a Míla II, nebo
haldy po jámě Míla I a štole Míla.
Podle vzpomínek E. Pondělíčka sepsaných kronikářem F. J. Režem v roce
1952 napsal Jaroslav Grubner.
Literatura:
Rež. F.J: E. Pondělíček, SOA Kladno 1952
kolektiv autorů: Dobývání uhlí na Kladensku
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Josef Lukášek - bývalý báňský záchranář
Josef Lukášek letos v únoru oslavil svých 85 let. Navštívili jsme jej,
abychom zjistili, jak se mu daří, co je nového a hledali jsme u něj
recept na dlouhověkost, protože jeho vitalita nás ohromila. Prozradil
nám, že je důležité hlavně trénovat hlavu, vymýšlí stále nové zájezdy se
svou partou důchodců tvořící 1. místní organizaci Svazu důchodců
o. s. Kladno a věnuje se pěstování jabloní. Před dvěma lety napsal pan
Lukášek své Vzpomínky záchranáře, které vydal Klub přátel hornických
tradic. Je držitelem mnoha ocenění za svou službu jako vedoucí
báňského záchranného sboru na dole Ronna. Je držitelem Zlatého
záchranného záslužného kříže. Ze zajímavého povídání jsme vybrali jen
část, nejlepší je se s panem Lukáškem setkat osobně, aby vás naplnil
optimismem jako nás.
Jak jste se dostal do Kladna do dolů?
Víte, já mám rád teplo. Jsem vyučený strojní zámečník ve škodovce,
opravoval jsem stroje a jeřáby, když bylo potřeba, no a někdy to bylo
i v zimě. To jsem pak přišel zpátky do dílny a měl jsem ruce ztuhlé tak, že
jsem bolestí nemohl vydržet. No a v dole je skoro pořád teplo. Trochu si
dělám legraci, víte, ve škodovce jsem pracoval do svých 22 let, nemohl jsem
se tam však domluvit se svým nadřízeným, který na mě napsal špatný
posudek. To jsem se ovšem dozvěděl až později, sloužil jsem na vojně
v poddůstojnický škole, ale to už byl rok 1948 a tedy jsem byl po pár
měsících vyhozen. Ale nejen já, bylo nás víc. Víte, jsem člověk vychovaný
za první republiky, k úctě k presidentovi, k republice a to se tenkrát nějak
pokazilo. Hodně jsem tehdá sportoval, tak se mi do strany vstupovat
nechtělo, no můj nadřízený mi to tenkrát napálil a šel jsem na šachtu k PTP
oddílům. Pak mi nabídli, abych na Kladně zůstal, byla tu dobrá parta a taky
mi tu nabídli byt. Víte, ve škodovce, říkali, nejdřív budeš mít děti, pak ti dáme
byt, v té době už jsem byl ženatý. Ale mi jsme nejdříve chtěli mít kde bydlet
a pak mít rodinu. No tak jsem na Kladně zůstal. Pak jsem si udělal
průmyslovku, to mi dovolili. No a protože jsem se tu setkal i s výbornýma
lidma, kterých jsem si hodně vážil, no tak jsem pak do té strany také
vstoupil.
Jak vzpomínáte na svou práci?
Byly to kluci, kteří uměli udělat náladu, ale přitom uměli pracovat. Dělali jsme
si vtipy i v těch nejnáročnějších chvílích. Víte, ono to ani jinak nejde. Tenkrát
jsem byl u dopravy, líbila se mi však práce ohňařů – záchranářů. Byli to kluci
šikovný. Do roka po svém nástupu na šachtu, od 1951, jsem se jím stal také.
Prošli jsme všechny šachty. Nikdy mi nevadilo, když mě zavolali
i v neděli, byl jsem rád, ohňaři vědí, že čím dřív se na to přišlo, tím líp, než
se oheň rozšíří. Měl jsem dobré učitele, hlavně pana Hofbauera, to byl
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výborný člověk a hodně dalších. Ostatně o tom hlavně píšu v těch svých
vzpomínkách, které jste vydali. Je to taková oslava báňského záchranářství.
No pak jsem jim po létech dělal vedoucího.
Řekněte nám něco o práci záchranáře?
Víte, záchranáři jsou dobrovolní pracovníci. Každá šachta má svůj
záchranný sbor. Jsou vyškolení. Zpravidla do zásahu nastupují dvě čety
záchranářů po 5 lidech. Jedna četa v zásahu a druhá četa je v záloze, aby ji
jistila, kdyby se v první četě něco stalo, třeba propíchnutí hadice
záchranného přístroje apod.. Ve výjimečných případech mohly jít do zásahu
dvě čety po třech záchranářích. (Tento předpis platil pouze pro kladenské
doly). V případě rozsáhlejšího zásahu je připraveno čet více. První četa jde
do zásahu, důležité je před odchodem do akce, že si každý zkontroluje svůj
přístroj. Dělá se to tak, že se zkouší především těsnost přístroje na podtlak,
přetlak a stav kyslíku. Stejnou kontrolu provádí těsně před odchodem četař,
který za svou četu zodpovídá. Četa nesmí odejít do zásahu, pokud nemá
záložní četa na základně připraveny a zkontrolovány dýchací přístroje
k okamžitému použití. Zásah se odvíjí také od toho, kde a v jak náročném
prostředí se akce dělá. Kladensko bylo chudé na metan, ale bylo zde zase
hodně požárů. Víte, je to hodně rozdílné. Také jsme pomáhali v nemocnici,
ve škodovce, kde hořela velká hala, při zemětřeseních v zahraničí nebo
v Německu při velkém důlním neštěstí.
Jaký je rozdíl v práci záchranáře dnes a dříve?
Rozdíly dnes a dříve jsou především ve hmotnosti dýchacích přístrojů.
Dřívější se používali s váhou kolem 20kg a později byly o 7 kilo lehčí. Také
jsou kvalitnější měřící přístroje, třeba na měření koncentrace plynů,
umožňuje to rychleji analyzovat situaci. Především ale je potřeba dobrých
lidí. Víte ten, kdo měl strach, tomu se mohlo stát, že se mu sevře hrudník,
dostane křeč a je paralyzován. Je důležité si udržet chladnou hlavu. Víte,
někdy to je opravdu náročná práce.
Co vaše rodina, dělali také na šachtě?
No samozřejmě, moje paní dělala na přebíracím páse v třídírně. Ta se také
nadřela, ta uměla vzít za práci. Dcera pracovala jako mzdová účetní i zeť
pracoval na šachtě. Nejdříve v pumpách a později jako dispečer.
Když se posledních 20 let staráte o svaz důchodců, jaké akce
připravujete?
Vymýšlím, kam pojedeme, zařídím cestovku, vyberu peníze, někdy
i dostaneme podporu od pana primátora. Každý měsíc děláme besedy,
scházíme se při hudbě, různé drobné soutěže vymýšlíme, například
o nejkrásnější zástěru a podobně. Mám praxi ze šachty, tam jsem měl na
starost rekreace a lázně. Dříve se jezdilo všude. Staral jsem se o kluky, kteří
třeba potřebovali vyřídit předčasný důchod z důvodu zranění nebo nemoci
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Pan Lukášek u své hornické čestné sbírky, foto: J. Grubner

Kresba Ronnovky s věnováním panu Lukáškovi, foto: J. Grubner
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Kniha o důlním neštěstí ve Zwickau v roce 1960 při kterém pomáhali kladenští záchranáři,
foto: J. Grubner
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apod. Kolikrát bylo potřeba být připravený, pročíst si nějaké zákony, aby
někteří mí kluci se řádně dožádali svých práv. Vždycky mě bavilo někomu
pomoct a to vlastně dělám pořád.
Co děláte pro svou dobrou náladu?
Víte, starám se o své ovocné stromy před domem. Pomáhá mi poslední roky
má vnučka. Dostali jsme i několik ocenění za Nejkrásnější jablko. Jsem ve
svazu zahrádkářů. Víte, zájmů mám dost, tím se vlastně udržuju, stále něco
připravuju, stále mě to nutí myslet. Důležité však je mít dobré zázemí
a rodinnou pohodu. Rodina měla pochopení pro mé náročné zaměstnání
a v mojí aktivní důchdcovské činnosti mne podporuje i v současné době.
Jak se vám líbí akce na Mayrovce?
Je to dobrý, teď mám trochu problémy s nohou. Tak nechodím na všechny.
Přednášky tam také děláte. Tuhle jsem si myslel, že by se mohla udělat
výstava věcí, které jsem za svůj život nastřádal k záchranářství. Možná by to
někoho mohlo zajímat.
Děkujeme a přejeme hodně zdraví.
Dagmar Šubrtová a Jaroslav Grubner

Obálka knihy Josefa Lukáška
vydaná Klubem přátel hornických
tradic - Kladno o.s.
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Přišla bída na horníky
Když se v 90. letech uzavřely v polském Wałbrzychu***
černouhelné šachty, stoupla ve městě závratně nezaměstnanost, beznaděj
a počet těžkých alkoholiků. Také se omezil příděl dříve deputátního
minerálního paliva. Proto místní občané, často bývalí horníci, začali ve
Walbřichu a okolí zakládat malé primitivní ilegální doly na výchozech
černouhelných slojí, které se v minulosti těžily ve větších hloubkách a pod
povrchem se nechával ochranný pilíř. Tyto přípovrchové zbytky slojí byly
touto primitivní hornickou činností takřka bezezbytku vyuhleny. Svého času
bylo v okolí Walbřichu asi 50 takových dolů, zde zvaných jako "biedaszyby"
šachty bídy.
Typické pracoviště vypadá tak, že je v blízkosti uzavřené šachty
v lese či na dolových ladách založena asi 2 metry hluboká, 5 metrů dlouhá
jáma, která odkryje sloj. Zapuštění pracoviště pod terénem zároveň slouží
jako ochrana před pozorováním ze strany policie, které této činnosti zcela
nepřeje. Z jámy je vypravena jedna čí více malých úpadnic na výšku sloje,
podle mocnosti cca 0,6 až 1,5 metru. Dílo si horníci dřeví ilegálně
pokáceným náletovým dřívím a jde se po úklonu sloje, dokud se nenarazí na
zavalené chodby dolů. Zde již žádné uhlí není, protože bylo vytěženo.
Do těchto stařin jsou i díla odvodňována. V biedaszybech dochází
tak k faktickému dotěžení zbytků slojí v podpovrchových pilířích
a ekonomickému zhodnocení jinak již odepsaného ložiska. V tomto ohledu je
tato činnost v souladu s principy statní báňské správy - vytěžit ložisko pokud
možno celé a bez zbytku. Ovšem z hlediska bezpečnostního
a majetkoprávního je tato činnost zcela bez regulace a kontroly. V případě
správního zásahu polská policie jenom konfiskuje vytěžené uhlí, jinak
nechávají tuto živelnou činnost volně probíhat.
Vlastní vydobyté plochy jsou v řadě biedaszybů na jedné sloji
značně rozsáhlé, jsou to vyšší stovky až nižší tisíce metrů čtverečních, těžbu
lze jen odhadovat, bude se jednat asi o stovky ročně, dříve když bylo
v provozu více těchto dolů na více slojích, mohly to být i nižší tisíce tun
ročně.
Na každém biedaszybu nepracuje příliš horníků. Pracoviště, které
jsem navštívil, mělo jednoho "horníka", který v hlubině kopal ručně špičákem
uhlí. Ven je tahal v přepravce na maso, kterou měl přivázán na provaze
omotaném kolem pasu. Nahoře byl druhý dělník, distributor, majitel dodávky
a pokladník, který uhlí ručním sítem třídil a čistil na kusy, které ukládal do
kyblíků od barev. Jeden kyblík tvoří základní ekonomickou jednotku prodeje
uhlí. Ten probíhá rozvozem dodávkou po městě, podobně jako se u nás
rozváží zmrzlina - uhlí si koupí ten, kdo na něj zrovna má, či kdo si potřebuje
přitopit. Základní klientelu tvořili chudší občané, co nemají dost peněz, aby si
nakoupili palivo na celou zimu.
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Podobná nelegální těžba probíhala na výchozech slojí v C. K.
monarchii poměrně často a byla i tvrdě trestána např. za 2. sv. války.
V Československu se údajně naposledy takto nelegálně těžilo uhlí
v 70. letech na Mostecku. Lze předpokládat, že podobná hlubinná těžba se
dříve nebo později objeví i u nás. Ostatně, již dnes se mi zdají některé
uhelné výchozy u Vrapic až podezřele rozkopané...
Zdař Bůh!
Martin Přibil
KD - Báňskohistorická společnost
***Sudety, dříve Waldenburg, Dolní Slezsko
Pozn.: foto na titulní straně je autorova fotografie polského horníka ve Walbrzychu
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Markéta Luskačová - výstava fotografií na téma
masopustní maškary v HSMV do 10. 4. 2012
Markéta Luskačová se narodila v Praze. Střední školu navštěvovala
v Chrudimi a v Praze. Vystudovala sociologii kultury na Univerzitě Karlově.
Tři roky studovala fotografii na FAMU. Od roku 1963 fotografovala na
Slovensku, vznikly zde soubory Poutníci (1964 – 1971) a Horská vesnice
Šumiac (1967 – 1974). V roce 1968 fotografovala v Jazz klubu Reduta v
Praze, v letech 1970 – 1972 v Divadle za branou. V letech 1972, 1973, 1985
a 1992 v Irsku a v roce 1977, 1978 a 1980 v Newcastlu. Od roku 1972
fotografuje ve východním Londýně ve čtvrti Spitalfiels. V Londýně také
fotografovala pouliční muzikanty. Téma dětí se prolíná celou její tvorbou. Od
60. let patří mezi přední dokumentaristy fotografie jak v Čechách, tak
v zahraničí.
Je pro ni charakteristické, že se svými tématy zabývá soustředěně
a dlouhodobě. Ať je to soubor fotografií z masopustu, nazvaný O smrti,
koních a jiných lidech, který vzniká od roku 1999 v Roztokách a Uněticích,
nebo cyklus Poutníci a Horská vesnice Šumiac. Fotografie z masopustu,
organizovaného sdružením Roztoč, zobrazují jednak nádherné výtvarně
propracované masky, ale i ty, kteří stojí za nimi.
„Jsou zde dvě perspektivy, divák může fotografie vnímat v rovině symbolické
a metaforické i její mnohavrstevné vizuální formy. Soustředěné fotografie se
středovou kompozicí se střídají s fotografiemi, kde probíhá několik dějů
najednou. Černobílé fotografie byly často pořízeny na hranici světelných
možností. Citlivý materiál i nutný způsob vyvolání vytváří hrubé zrno
a kontrastní tonalitu, která navazuje značnou syrovostí a opravdivostí. Jindy
je barevný mumraj maškar vydělen z hluboké tmy noci ostrým světlem
a jeho křiklavost divoce září. Oboje je silně iluzivní, je to velmi reálný
i magický svět.“ (Robert Silverio)
Samostatné výstavy:
Divadlo za branou, Praha 1972 ● Side Gallery, Newcastle 1978, 1900 ●
Museum of Modern Art, Oxford 1984 ● Victoria and Albert Museim, Londýn
1983 – 1984 ● Sala Visor, Valencie 1989 ● Dům U Kamenného zvonu,
Praha 1991● Nottingham Castle, Nottingham 1991 ● Whitechapel Art
Gallery, Londýn 1991 ● Municipal House, Murcia 1992 ● Staroměstská
radnice, Praha 1994 ● Stills Gallery, Sydney 1994, 1998 ● Divadlo Z.
Pippicha, Chrudim 1994, 2000 ● Galerie, Cheb 1996, 2001 ● Open Eye
Gallery, Liverpool 1999 ● Ela Lemberger Museum of Photography, Tel-Hai
1999 ● Dom fotografie, Poprad 2000 ● PHP, Praha 2000 ● Moravská
galerie, Brno 2000 ● Focus Gallery, Londýn 2001 ● Fait st Cause Gallery,
Paříž 2001 ● Museum Soběslav 2004 ● Institut für Slawistik, Vídeň 2008 ●
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Markéta Luskačová dostává kalendář s těžními věžemi, foto: archiv HSMV

Masopustní rej ve skanzenu, foto: archiv HSMV
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Masopustní rej ve skanzenu, foto: archiv HSMV

Masopustní rej ve skanzenu, foto: archiv HSMV
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Photo Art Festival Bialsko Biala 2009 ● Středočeské muzeum v Roztokách
u Prahy 2011 ● Muzeum Michigangské státní univerzity 2011 - 2012
Účastnila se mnoha společenských výstav.
fotografie zastoupeny ve sbírkách:
UMPRUM, Praha ● Moravská galerie, Brno ● SNG, Bratislava ● Spišské
Múzeum, Levoča ● Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec ● The
Arts Council of Great Britain, Londýn ● Victoria and Albert Museum, Londýn
● National Portrait Gallery, Londýn ● The british Council, Londýn ● Clifford
Chance Collection, Londýn ● Side Gallery, Newcastle ● National Museum of
Photography, Bradford ● MoMA, New York ● San Francisco Museum of
Modern Art ● George Eastman House, Rochester, New York ● Kresge Art
Museum, East Lansing, MI ● IVAM, Valencia ● Universidad de Salamanca ●
Israel Museum, Jerusalem ● National Gallery, Canberra ● Stedelijk
Museum, Amsterdam ● Archive of Modern Conflict, Kanada ● Brandts
Museet for Fotokunst, Dánsko ● Bibliotheque Nationale, Paříž ● FRAC
Rhônes Alpes, Francie ● Hasselblad Foundation, Švédsko
připravila Dominika Havlová
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Zveme Vás na Majrovku
Kulturní akce duben – červen 2012
DUBEN 2012
- 11. 2. – 10. 4. Markéta Luskačová: výstava fotografií tradičních
masopustních maškar
- 14. 4. – 17. 5. Jaroslav Beneš - Miroslav Machotka: výstava fotografií
- sobota 21. 4. Zájezd na Setkání hornických měst v Chomutově
- sobota 28. 4. Cestička k Majrovce 14:00 hodin sraz u Penzionu 68 na
Engerthu
- pondělí 30. 4. Pálení čarodějnic na Mayrau
KVĚTEN 2012
- sobota a neděle 5. a 6. 5. Májové kování a Muzejní noc
- čtvrtek 17. 5. v 16 hodin 1. přednáška KPHT
ČERVEN 2012
- pátek 1. 6. Den dětí na Mayrau
- sobota 9. 6. v 10 hodin Vzpomínková akce Lidice 70 let
- čtvrtek 21. 6. v 16 hodin 2. přednáška KPHT – Kladno o.s.
- 24. 6. – 3. 9. Výtvarná skupina Mastní: plastiky, obrazy, fotografie
- sobota 30. 6. v 15 hodin 10 let od ukončení těžby na Kladensku

Změna termínu vyhrazena.
Pozvánky na akce budou zasílány telefonicky, SMS, nebo emailem.
Srdečně zve výbor KPHT – Kladno o.s. a vedení HS Mayrau.
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Možnosti placení členských příspěvků
Vážení členové Klubu přátel hornických tradic – Kladno o.s.,
je nám známo, že každý člen našeho Klubu nemá možnost zaplatit členský
příspěvek osobně v Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařících a z tohoto
důvodu vám zasíláme kontaktní údaje, na které můžete členské příspěvky
posílat.
Výše individuálního členského příspěvku se nemění a podle platných stanov
byla stanovena:
pro důchodce 100,- Kč za rok
pro ostatní pracující 200,- Kč za rok
Kontaktní údaje pro odeslání:
poštovní poukázkou na adresu Klub přátel hornických tradic – Kladno o.s.,
Hornický skanzen Mayrau 56, 273 07 Vinařice (pan Jaroslav Grubner)
bankovním převodem na číslo účtu 35-8005440247/0100
Vzhledem k zaúčtování členských příspěvků do hospodaření Klubu
v letošním roce vás žádáme o jejich zaslání nejpozději k 31. 10. 2012.
Děkujeme Vám za dosavadní přízeň, kterou našemu Klubu projevujete
a těšíme se na další setkání v roce 2012.

Zdař Bůh!

Jaroslav Grubner
tajemník KPHT – Kladno o.s.
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