Usnesení z hodnotící členské schůze
KPHT - Kladno o.s. 19. 4. 2012
Členská schůze bere na vědomí:
zprávu o činnost Klubu přátel hornických tradic - Kladno o.s. za rok 2011
plán činnosti Klubu na rok 2012
změnu ve funkci předsedy KRK (za odstupujícího p. Bořivoje Hasmana
nastupuje do funkce předsedy KRK ing. Stanislav Nerad)

Členská schůze schvaluje:
zprávu o hospodaření Klubu za rok 2011
zprávu revizní komise
účetní uzávěrku za rok 2011 a hospodářský výsledek ve výši 68. 838, 54 Kč
rozpočet Klubu na rok 2012

Členská schůze ukládá členům výboru KPHT - Kladno o.s. a členům KRK,
aby důsledně zajišťovali veškeré úkoly spojené s činnosti Klubu v roce 2012.

Vinařice 19. 4. 2012
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zapsal Jaroslav Grubner

Před deseti lety bylo ukončeno čerpání důlních vod
v kladenském revíru
Za celou dobu 230 let trvání těžby černého uhlí na Kladensku se
odhadují vytěžené důlní prostory v KR zhruba na 40 mil. m³ (odhadnutý
objem volných důlních prostor určený k zatopení). Tento plošně velmi
rozsáhlý komplex se, vzhledem k propojení jednotlivých dolů, i po jejich
likvidaci a ukončení čerpání (Důl Schoeller 16. září 2002, Důl Tuchlovice
18. září 2002), začal postupně zatápět vodou na principu nedokonale
propojených „spojených nádob“.
Vzhledem k tomu, že nelze přesně spočítat objem zatápějících se
důlních prostor, není ani možné přesně stanovit dobu jejich zatopení, a tedy
ani dobu, kdy důlní voda z vyrubaných prostor začne volně vytékat do
stávající vodoteče Dřetovického potoka, tj. na kótu okolo + 300 m n.m., což
je na úroveň přirozených výchozů hlavní kladenské sloje v oblasti obce
Vrapice.
Vezmeme–li do úvahy celkový roční přítok vody do kladenské
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pánve ve výši průměrných 8,2 milionů m (zjištěno v roce 2000) a odhadnutý
objem volných důlních prostor k zatopení rovněž již zmíněných 40 milionů
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m , potom vychází nejkratší možná doba zatápění přibližně 5 let. Vzhledem
k velkému hydraulickému odporu migrující vody, složitým báňskotechnickým a geologickým podmínkám a s ohledem na zkušenosti
s průběhem zatápění dolů v jiných uhelných revírech v ČR (např. ostravská
dílčí pánev v OKR), byla však reálná doba zatápění volných důlních prostor
odhadnuta na 8 – 10 let. Předpokládá se, že ze zatopených dolů
kladenského revíru bude do Dřetovického potoka v oblasti okolo bývalé štoly
-1
Bohumír vytékat cca. 750 – 800 l. min vody.

Zaústění odtokového potrubí ze štoly Bohumír ve Vrapicích do Dřetovického potoka,
foto: J. Grubner
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V roce 2006 došlo k předpokládanému vzestupu hladiny vody
v monitorovacích potrubích v jamách Ne I a dokonce i Jaroslav
na měřitelnou úroveň (v jámě Ne I byla dne 29. 5. 2006 zjištěna hladina vody
v hloubce 382 m pod ohlubní, tj. +33 m n.m. - kóta ohlubně jámy Ne I je
+415 m n.m., v jámě Jaroslav byla dne 29. 5. 2006 zjištěna hladina vody
v hloubce 381 m pod ohlubní, tj. +47 m n.m. - kóta ohlubně jámy Jaroslav je
+428 m n.m.).
Nástup hladiny důlní vody v jamách Ne I a Jaroslav je až do
současnosti v pravidelných intervalech monitorován odbornými pracovníky
Palivového kombinátu Ústí, s.p., střediska Kladenské doly a také specialisty
z firmy Green Gas DPB, a.s. Paskov.

Roční nárůsty hladiny důlní vody v obou jamách dokumentuje
následující tabulka.
nárůst hladiny

jáma Ne I

2006 (měřeno od 29.5.)
2007
2008
2009
2010
2011

+12m
+20m
+20m
+19m
+15m
+12m

+11 m
+19 m
+23 m
+19 m
+15 m
+13 m

Celkem nastoupáno:

+98m

+ 100 m

dosažená kóta hladiny důlní vody (12/2011): +132,3 m n.m.

jáma Jaroslav

+149,4 m n.m.

Z tabulky je patrné, že roční nárůst hladiny důlní vody má u obou
jam klesající tendenci. První meziroční nástupy v letech 2007 až 2009 cca
20 m/rok postupně poklesly v r. 2011 až na hodnoty 12, resp. 13 m/rok.
Rozdíl hladin však zůstává téměř konstantní.
K tomu, aby bylo možno průběh zatápění důlních prostor sledovat
na co největší ploše kladenského revíru a zajistit tak plošný monitoring
hladiny i chemismu důlní vody ještě v dostatečném předstihu před vlastním
vypouštěním této vody do Dřetovického potoka a s dostatečným časovým
předstihem reagovat na jakékoliv případné anomálie, byly do programu
monitorování zahrnuty další kontrolní objekty. K původním odběrným místům
(monitorovací vrty PJ-106, PJ-107 a studny VR-0 a VR-1) v oblasti výchozů
uhelné sloje ve východní části revíru, byly vybudovány nové monitorovací
stanice ve zlikvidovaných jamách Bresson (k.ú. Kladno), Prokop, Naděje
(k.ú. Dubí u Kladna), Buštěhradská Dědičná a Šebestián (k.ú. Vrapice)
a dále monitorovací vrt Vrapice 1 v k.ú. Vrapice.
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Monitorovací vrt Vrapice 1, foto: J. Grubner

Z výsledků posledních měření provedených v roce 2011 lze
s jistotou konstatovat, že nástup hladiny důlní vody ve stařinách se těchto
nově zřízených objektech doposud nikterak neprojevil. Těmito pozorovacími
objekty byly částečně zachyceny lokální zvodně, které s ostatní částí revíru
prozatím hydraulicky nekomunikují a v brzké době ani nelze předpokládat
jejich zatopení důlní vodou.
Z výsledků periodických měření bylo odborným odhadem zjištěno, že
postup zatápění výrubů probíhá přibližně takto:
Rok 2006 zatopeno cca 70% celkem vyrubané plochy
Rok 2007 zatopeno cca 72% celkem vyrubané plochy
Rok 2008 zatopeno cca 80% celkem vyrubané plochy
Rok 2009 zatopeno cca 80% celkem vyrubané plochy
Rok 2010 zatopeno cca 80% celkem vyrubané plochy
Rok 2011 zatopeno cca 86% celkem vyrubané plochy
Podle původního odhadu byla reálná doba zatápění volných důlních
prostor stanovena na rok 2010 – 2012. S určitostí můžeme říci, že tento
odhad se zdaleka nepotvrdil.
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Závěr, shrnutí výsledků
Průběh zatápění důlních prostor likvidovaných dolů kladenského
revíru je velice komplikovaný proces, ve kterém nelze, ani při nejlepší vůli,
zohlednit všechny faktory, které tento proces více či méně ovlivňují.
Hydraulická kvalita propojení důlních prostor je vzhledem k existenci
podložních překopů i vzhledem ke vzájemnému poměru dalších překopů,
chodeb a porubů taková, že lze s jistotou očekávat finální zatopení prakticky
všech vytěžených prostor zlikvidovaných dolů kladenského revíru. Vzhledem
k existenci přírodních překážek, jako jsou především velká členitost reliéfu
podloží pánve nebo komplikovaná geologická stavba samotného uhelného
ložiska, či umělých, člověkem vytvořených překážek, jako jsou hrázové
objekty a místa mimo hlavní komunikace zatápění, bylo po dobu monitoringu
ověřeno, že hladiny důlní vody jsou v některých částech zatápěných dolů po
určitou dobu různé.
Přesto se odborníci v oboru hydrogeologie ve svých prognózách
všeobecně shodují v názoru, že zatápění důlních prostorů v celé ploše
kladenské pánve bude probíhat na principu spojených nádob. Vzhledem
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k předpokládanému objemu volných důlních prostor cca 40 milionů m ,
považovali ve svých původních odhadech za reálnou dobu zatápění všech
likvidovaných dolů dobu 8-10 let, tj. do roku 2012. Vzhledem k tomu, že
současná hladina důlní vody je však na úrovni nadmořské výšky +135 m
(jáma Ne I - údaj z 4/2012), resp. +152,4 m (jáma Jaroslav - údaj z 4/2012),
lze s jistotou konstatovat, že kóty hranice „přelivu“ důlní vody
do Dřetovického potoka + 300 m n.m. nebude v roce 2012 ani zdaleka
dosaženo (bude-li vůbec někdy dosaženo). To jenom potvrzuje, jak je velice
složité a ošemetné provádět prognózy tohoto typu.
Předpokládá se, že do Dřetovického potoka bude trvale volně
vytékat důlní voda v průtočném množství cca 750 – 800 l/min. K tomuto
účelu bylo vytipováno jedno z mnoha opuštěných důlních děl situovaných
v této lokalitě, jmenovitě „štola Bohumír“. Ústí této štoly bylo již upraveno
tak, aby důlní vody z revíru mohly volně odtékat do výše jmenované
vodoteče.
Za předpokladu zajištění základní podmínky trvalého samovolného
odtoku důlních vod ze zatopených likvidovaných dolů se neočekávají žádné
negativní účinky na povrch jako např. zamokření nebo zatopení terénu,
podmáčení zemědělských pozemků s dopadem na jejich využívání, zatápění
sklepů, ztráta stability svahů apod.
Nebezpečí plynoucí z nekontrolovatelného průběhu zatápění
volných důlních prostor je prakticky nulové, provádí se pravidelná měření
hladiny důlní vody ve vytipovaných pozorovacích místech (jámy, vrty,
studny) v celé ploše účinného vlivu dřívější hornické činnosti tak, aby
případné anomálie v procesu zatápění byly včas odhaleny. V pravidelných
intervalech jsou rovněž vyhodnocovány výsledky hydrochemických rozborů
odebraných vzorků vody z pozorovacích míst.
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Tato a další preventivní opatření jsou prováděna v souladu
s rozhodnutím Obvodního báňského úřadu v Kladně ze dne 2. 1. 2003,
kterým bylo, v rámci povolení zatopení dolů Tuchlovice, Schoeller, Mayrau
a Ronna, uloženo provádět v hranicích dnes již zrušených dobývacích
prostorů Buchlovice, Kačice, Srby, Libušín, Vinařice u Kladna, Švermov
a Dubí, pravidelný monitoring důlních vod, a to min. až do konce roku 2017.
Ing. Josef Slavík
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Těžba černého uhlí na schwarzenberském dolovém
majetku v okolí Kroučové a Kounova na Rakovnicku
Počátky schwarzenberského důlního podnikání u Kounova
sahají až do roku 1813, kdy zde byly získány první dvě důlní míry. Až
v roce 1879 bylo toto rozšířeno na konečných 37 důlních měr. Byla to
menší a starší oblast.
Větší a mladší oblast byla u Kroučové. Objevené sloje u Budkova
v roce 1835 Jan Adolf Schwarzenberk /1799 – 1888/ uvítal, ložisko ale
zůstalo do konce 50. let nevyužito, protože chybělo pro toto uhlí praktické
využití. Nalézalo se v lesnaté krajině s nedostatkem dobrých komunikací.
V údolí u Budkova a Dučic byly dolové míry položeny v letech 1840 a 1845.
Hornická činnost Schwarzenberků byla provozována v režii jejich velkostatků
Citoliby na Lounsku a Mšec na Slánsku.
Teprve v roce 1852 došlo k položení důlních měr u Kroučové
a zakoupen Důl Barbora. V 50. letech to bylo 19 důlních měr a v r. 1874
dosáhl počet 130 důlních měr. Tento souvislý celek náležel velkostatku
Citoliby. Největší důlní majetek byl později u Kroučové v rozsahu 183
důlních měr, což představovalo pokrytí terénu o rozloze 8,8 km², byl to
největší rozsah důlního majetku na kounovské sloji vůbec. Vedle důlních
měr u Kroučové a Kounova měli Schwarzenberkové v r. 1919 v obvodu RBÚ
ve Slaném 210 výhradních kutisek ve 22 katastrálních územích.
Menší komplex 23 důlních měr byl severozápadně od obce Dučice
a patřil velkostatku Mšec. Důl Adolf u Dučic byl založen v r. 1838 v hlubokém
lesním údolí bez dobrých komunikací a jeho provoz byl pasivní.
Kounovská sloj byla horší kvality a nedostatek komunikací
způsoboval malý odbyt. Obrat nastal až s rozvojem schwarzenberského
cukrovarnictví /v Postoloprtech 1852 a v Chlumčanech 1857/. Záhy se
ukázalo, že postoloprtský cukrovar bude moci krýt svou spotřebu uhlí
z vlastních hnědouhelných dolů v místě.
Na Schwarzenberském panství Postoloprty hledali hnědé uhlí
v okrajové části severočeské pánve již za Josefa Adama Schwarzenberka
/1722 – 1784/ v polovině 18. století havíři z jejich stříbrorudných dolů
v Ratibořických horách na Táborsku. Tyto bývalé rožmberské doly získali
Schwarzenberkové jako dědictví po vdově po posledním Eggenbergovi
Ernestině rozené Schwarzenberkové v letech 1710 – 1719. Bylo to spolu
s rozsáhlým jihočeským panstvím po Rožmbercích, které získal po
pobělohorských konfiskacích generál Eggenberg.
V 60. letech 19. století byla těžba rozšířena na doly u Budkova,
Dučic, Kroučové a Kounova. V říjnu 1867 byly započaty práce na hloubení
nového dolu u Kroučové, který dostal jméno Jan Adolf. Stavba budov
a parního stroje pokračovala rychle a těžba v 90 m hluboké jámě mohla být
zahájena již v říjnu 1868. Odvodňovací a větrací štola měla délku 1351 m.
Rozšíření těžby a vyhloubení další jámy narušila hospodářská krize v letech
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Přímo na hřišti v Kroučové se nacházely dvě schwarzenberské jámy, které dnes připomíná pouze nízká halda. Před brankou to byla větrní jáma Adolf I a u rohového praporku
těžní jáma Adolf I., foto: J. Grubner

Poměrně rozlehlý odval po bývalé jámě Adolf II na východním okraji obce Kroučová,
foto: J. Grubner
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Štola Jindřich III (větrní) v katastrálním území Kalivody. Těžař Jan Nepomuk Schwarzenberk, foto: J. Grubner

1872 – 1873. Odbyt nepříznivě ovlivňovala konkurence levnějšího hnědého
uhlí po uvedení do provozu Pražsko-duchcovské dráhy. Po zvýšení cen uhlí
roku 1890 – 1891 v buštěhradsko-kladenském revíru a příznivějších
těžebních podmínkách v Kroučové se zvýšila poptávka po méně kvalitním,
ale lacinějším uhlí kroučovském.
V roce 1893 se začalo s hloubením nového dolu Adolf Josef,
hlubokém 53 m a pojmenovaném po Adolfu Josefovi Schwarzenberkovi
/1832 – 1914/. Do provozu byl uveden v r. 1895, v říjnu 1906 byl prohlouben
na hloubku 63 m. V roce 1907 – 1908 zde bylo dosaženo největší těžby
150 073 q. V roce 1910 byl koupen sousední Důl Bedřich a byl přejmenován
na Důl Adolf Josef II. Důl Adolf Josef II byl hluboký 57 m a provozovaný do
března 1917.
V listopadu 1916 byla zahájena těžba ve štole Jindřich u Kalivod,
která skončila jejím vyrubáním v lednu 1922. V důsledku vyčerpání uhelných
zásob byl provoz na Dole Adolf Josef v Kroučové 31. ledna 1923 zastaven.
Pozemkovou reformou po první světové válce ztratily
schwanzenberské doly zázemí vlastních fürsteberských dvorů, což
prohloubilo jejich odbytovou situaci, neboť ležely v odlehlé krajině daleko od
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velkých měst a průmyslových center. Hlavní jejich nevýhodou v těžbě byly
sloje malé mocnosti, nejvýše do 1,0 m.
S pravidelnou těžbou na novém Dole Adolf v Kroučové se začalo
od srpna 1923. Na tomto dole se těžilo do 31. 7. 1928 a v následujícím roce
byl zasypán a tím skončilo dolování v Kroučové. Po jeho zastavení zůstal
v provozu od 1. 8. 1928 do 15. 10. 1930 pouze jediný Schwanzenberský důl
Adolf v Kounově.
U osady Dučice se začalo od 2. 6. 1930 s hloubením nového dolu
„Kníže Schwarzenberk“, těžba byla zahájena 19. 10. stejného roku.
Počátkem října se podařilo tento důl pronajmout, stejně jako Důl Adolf
v Kounově, Adolfu Holému se společníky. Tito nájemci otevřeli 20. 6. 1939
v pronajatém schwarzenberském dolovém poli Václav v Pochválově nový
důl Jiřina, hluboký 70 m. Uvedená firma měla důl v provozu až do
znárodnění v roce 1946.
Schwanzenberská držba dolového pole „Kníže Adolf“ v Kounově
byla odhlášena 2. března 1942.
V průběhu devatenáctého století a první poloviny dvacátého století
byli majiteli a organizátory z primaganiturní větve: Josef Schwarzenberk
/1769 – 1853/, za něj byly získány první dolové míry u Kounova v letech
1813 – 1815; Jan Adolf Schwanzenberk /1799 – 1888/; Adolf Josef
Schwanzenberk /1832 – 1914/; Jan Nepomuk Schwanzenberk /1860 –
1938/; Dr. Adolf Schwanzenberk /1890 – 1950/. Tento poslední majitel se po
roce 1945 do republiky nevrátil.
Podle dekretu prezidenta republiky č. 100 sb. ze dne 24. října 1945
o znárodnění dolového majetku byl tento znárodněn i Dr. Adolfu
Schwanzenberkovi. Podle vyhlášky ministerstva průmyslu č. 825 ze dne
7. 3. 1946 přešlo dolové oprávnění na Středočeské uhelné a železnorudné
doly v Kladně.
Karel Melichar
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Řemeslnická škola
Vzniku C. k. státní řemeslnické školy v Kladně předcházel pokus
zřízení Průmyslové školy pokračovací, který byl posvěcen na zasedání
Místní školní rady v Kladně dne 24. května 1880. Byla otevřena 1. února
1881 jako součást kladenské měšťanské školy a jejím řízením byl pověřen
Antonín Söhnler. Žáci si sami vybírali z nabídnutých předmětů, kterým se
budou věnovat, a činnost školy byla od samého začátku velmi úspěšná.
Vždyť do prvního celého ročníku 1881-1882 se zapsalo 208 žáků. Jednalo
se především o vyučené a pomocné řemeslníky. Škole se dostalo povolení
a finanční podpory pro zřízení řemeslnické školy. Ta byla provizorně
provozována v budově kladenské měšťanské školy od 8. listopadu 1886. Od
roku 1887 vedl ústav jako ředitel František Rössler. V této funkci pak setrval
až do roku 1920.
V roce 1888 zakoupilo město od Františka Šandy parcelu ve
Váňově ulici, stavební kancelář Josefa Hraběte vypracovala plány a vlastní
stavba nové budovy byla zadána 6. května 1888 kladenskému staviteli
Františku Stránskému. Již 14. října 1888 byla slavnostně odevzdána žákům.
„Veškeré Kladenské úřady, korporace a spolky daly svým
účastenstvím při slavnosti najevo přízeň ku škole řemeslnické… Také ze
zdejších závodů velkoprůmyslových a horních se mnozí páni úředníci ku
slavnosti dostavili. Průvodu slavnostního zúčastnila se živnostenská
společenstva v počtu velice četném; dále veškeré zdejší spolky, mezi nimi
beseda Budislav, tělocvičná jednota Sokol, četné spolky podporovací
a dělnické, vysloužilci a hasiči. Průvod zahájilo žactvo řemeslnické
pokračovací školy se slavnostním vozem, na němž vhodným způsobem
představeny obory práce a vědění na škole řemeslnické pěstované.“
V nové budově byly kabinety, dílny, učebny a také kreslírna.
Vyučování začalo 25. listopadu 1888. Výrobky žáků nebyly samoúčelné, ale
byly zhotovovány na objednávku pomůcky pro obecné školy. Vžila se také
tradice výstav z prací žáků. Zemská výstava v roce 1891 přinesla škole
uznání. Stejně se stalo i na pražské výstavě architektů a inženýrů v roce
1898. Škola mohla stavět na vysoké úrovni svých pedagogů, jakými byli
vedle již jmenovaného Františka Rösslera také Václav Krotký, Jaroslav
Vejdělek či Albert Pokorný.
V době první světové války byla řemeslnická škola přeměněna na
školu průmyslovou a byl dán návrh na stavbu nové školní budovy. Ta byla
navržena jako dominanta dnešního náměstí Svobody a projektoval ji
architekt Jaroslav Rössler. Vlastní stavbu pak realizovala kladenská
stavební firma Emanuela Hraběte. Vyrostl tak objekt, který se skládal
z hlavní
dvoupatrové
budovy
s učebnami,
přízemních
dílen
a jednopatrového domku, kde byl byt ředitele školy. Vyučovat se zde začalo
na počátku roku 1922.
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Slavnostní svěcení a otevření c.k. státní řemeslnické školy v Kladně r.1888, archiv SVMK
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Dramatické chvíle zažila škola za německé okupace. Nejdříve, když
kladenské gestapo vyšetřovalo zabití německého strážmistra Wilhelma
Kniesta. Toho zastřelili právě dva studenti průmyslové školy, Jan Smudek
a František Petr. Podruhé, když byl na začátku října 1942 předvolán na
gestapo ředitel školy ing. Otakar Novák. Byla mu ukázána jakási obálka,
v níž prý byl hanlivý a výhružný dopis s podpisem „Průmyslovák“. Je více
než pravděpodobné, že byl dopis fingován a použit jako záminka pro trestní
opatření proti škole. Dne 4. října 1942 vniklo do ústavu gestapo a podle
jakéhosi zvláštního klíče bylo vybráno 48 žáků, ředitel a 14 pedagogů. Ti pak
byli internováni.
Po skončení druhé světové války škola opět navázala na
předválečnou tradici a pod různými názvy vychovává technické kádry
dodnes.

Na závěr pár osobních údajů o osobách, o kterých se v článku
mluví:
RÖSSLER FRANTIŠEK
Narodil se 20. června 1857 v Čáslavi na Kutnohorsku. Byl
středoškolským pedagogem, sokolským pracovníkem a odborným
publicistou. Stal se ředitelem řemeslnické, později průmyslové školy
v Kladně. Byl předním pracovníkem kladenského Sokola a bojovníkem proti
Rakousku. V roce 1903 byl prvním předsedou kladenské odbočky Klubu
českých turistů a iniciátorem I. kladenské výstavy v roce 1902. Přispíval do
časopisů mnoha odbornými sokolskými a turistickými články. Je autorem
odborných publikací, např. O strojích a řemeslech, Ruční práce ze dřeva
a kovu. Katalog krajinářské výstavy v Kladně 1902. Zemřel 26. února 1929
v Unhošti.
HRABĚ JOSEF
Narodil se roku 1839. Byl stavitelem, podnikatelem železničních
a vodních staveb a kladenským starostou. Byl také rytířem řádu Františka
Josefa a majitelem zlatého záslužného kříže s korunou, měšťan Královského
horního města Kladna. Podle jeho návrhu byl vystavěn v roce 1885 klášter
chudých sester školských v Kladně (dnes Policie ČR), stejně jako budova
chlapecké školy (dnes zdravotní škola), která vyrostla na místě bývalého
panského ovčína. Byl také od roku 1887 předsedou Spolku pro postavení
nového chrámu Páně v Kladně. Spolu s manželkou Marií pak tomuto kostelu
Nanebevzetí Panny Marie věnovali levé okno v presbytáři.O Krvavém Božím
těle v červnu 1889 byl jeho dům zcela vyrabován a starosta sám se musel
spasit útěkem do Libušína, odkud přivolal vojenskou a četnickou pomoc.
Zemřel 14. dubna 1899 v Kladně ve stáří 60 let a je pohřben na kladenských
hřbitovech.
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Základní kámen Řemeslnické školy, Váňova ul. 1. 6. 1888, archiv SVMK

14

STRÁNSKÝ FRANTIŠEK
Narodil se v roce 1845. Byl stavitelem v Kladně. Zemřel 6. února
1896 a je pohřben na kladenských hřbitovech.
KROTKÝ VÁCLAV
Jednou z výrazných postav kladenského života byl stavitel Václav
Krotký, který se narodil ve středočeských Kolárovicích 26. prosince 1855. Do
Kladna přišel v roce 1888 a stal se profesorem Řemeslnické školy, jejíž
budova byla právě dokončena. Tato škola vychovávala technický dorost pro
potřeby rozvíjejících se hutí, dolů a řemesel celých třicet let až do roku 1918,
kdy byla zrušena. Budova sloužila jiným, převážně bytovým účelům. V roce
1989 byla tato budova, stavebně sice nezajímavá, ale s bohatou historií
a tradicí stržena, aby uvolnila místo pro novou výstavbu centra města.
Václav Krotký se po studiích architektury a stavebnictví, po praxi
i zahraničních cestách usadil v Kladně, kde žil, tvořil a také 6. července 1920
zemřel.
Jako profesor Řemeslnické školy vychoval celou řadu úspěšných
stavitelů a zednických mistrů, kteří se stejně jako on podíleli na výstavbě
stále se rozvíjejícího Kladna. Mimo svou pedagogickou práci byl Václav
Krotký úspěšným projektantem řady veřejných i soukromých staveb, z nichž
uvádím sokolovnu (otevřenou v roce 1896), přestavbu lékárny U české
koruny, na níž obdivujeme i dnes její novorenesanční ráz a zvláště
sgrafitovou výzdobu, na které se podílel Mikoláš Aleš s Josefem Bosáčkem.
Navrhoval i budovy škol na Dříni a v Unhošti, a jeho dílem je i dnes již
rozpadlá hrobka Oličů na kladenských hřbitovech. Ze soukromých staveb
vyniká především budova vlastní vily Libochvíle u gymnázia. Ta poté, co se
rodina Krotkého přestěhovala do nového domu v Tyršově ulici (zbořeného
při asanaci), sloužila pro služební ubytování profesorů reálky.
Václav Krotký ale nebyl jen pedagogem, architektem a stavitelem.
Velmi vážně se zabýval i urbanismem a svoji vizi budoucího vzhledu i života
města Kladna vtělil nejen do několika brožur, ale především do rukopisu
O rozvoji Kladna, kde se zabýval myšlenkami o velkém Kladnu, které by
vzniklo spojením s okolními obcemi.
VEJDĚLEK JAROSLAV
Strojní inženýr. Na kladenské průmyslové škole působil od roku
1889. Učil fyziku a nauku o látkách. Zároveň působil jako soudní znalec
v oboru elektrotechniky. Napsal spis Praktický elektrotechnik.
RÖSSLER JAROSLAV
Narodil se 14. ledna 1886 v Plzni. Byl architektem, projektantem.
Absolvoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze, kde byl žákem profesora
Kotěry. Pak studoval na speciálce vídeňské Akademie umění. Byl autorem
architektonických návrhů a projektů významných budov, např. v roce 1911
budovy bývalé tiskárny Jaroslava Šnajdra, Státní průmyslové školy v Kladně
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v roce 1914 a mateřské školy v Habešovně v roce 1932. Jemu je připisován
návrh budovy kladenského divadla z roku 1910 za spoluautorství stavitele
Emila Hraběte a projekt ideální úpravy náměstí v Kladně z roku 1911. Byl
synem ředitele řemeslnické školy Františka Rösslera. Zemřel 27. listopadu
1964.
HRABĚ EMANUEL
Narodil se v roce 1870. Byl majitelem stavební firmy v Kladně.
KNIEST WILHELM
V noci ze 7. na 8. června byl v Kladně zastřelen studentem Janem
Smudkem německý policista Wilhelm Kniest. Za tento čin byl v Kladně
vyhlášen stav obležení jako první v celém Protektorátu Čechy a Morava
a městu byla uložena pokuta půl milionu korun. Bylo zatčeno přes sto
představitelů kladenského veřejného života v čele s tehdejším starostou
Františkem Pavlem. Ten v důsledku nelidského týrání a hrubého zacházení
za to, že se zastal nemocného spoluvězně, ukončil svůj život 11. června
skokem z věznice v brněnském Špilberku. Správy města se ujal vládní
komisař ing. Steinsdorfer z Poldiny huti, toho času vedoucí NSDAP
v Kladně. Brzy po něm nastoupil jako vládní komisař města JUC. Karel
Zucker, který pak vládl na kladenské radnici až do roku 1945.
SMUDEK JAN
Jan Smudek se narodil 8. září 1915 v Bělé nad Radbuzou, avšak
velmi záhy se jeho rodina přestěhovala do Domažlic, kde vychodil obecnou
školu a následně nastoupil na tamější gymnázium, ze kterého po roce studií
odešel. Vystudoval měšťanku a začal se učit ve strojnické dílně, odkud brzy
odešel kvůli rozporům s mistrem, aby se vyučil v elektroinstalatérském
závodě. Poté úspěšně vychodil průmyslovou školu v Plzni a v době
Mnichova i okupace byl studentem strojnické školy v Kladně. Okupace ho
zastihla v Kladně, kde po studiích na průmyslové škole v Plzni navštěvoval
od roku 1938 vyšší mistrovskou školu strojnickou. V ranních hodinách
8. června 1939 zastřelil ještě se svým kamarádem Františkem Petrem
německého strážmistra Wilhelma Kniesta a rozpoutal tak v Kladně německý
teror, který skončil vyvražděním celé kladenské elity z řad radnice a Sokola.
Smudek sám prchl do svého rodiště na Domažlicku. Zde při stíhání
několikrát střílel a podařilo se mu nakonec gestapu uniknout. Za pomoci
představitelů našeho vojenského odboje se přes Maďarsko a Jugoslávii
dostal do Anglie, kde žil po celou okupaci. Jeho spolužáci byli popraveni
a řada dalších žáků a profesorů byla vězněna v koncentračních táborech,
odkud se už většinou nevrátili. "Nepolapitelný Jan", jak byl Smudek nazýván,
navštívil Kladno v roce 1947 a projevil lítost nad tím, co se stalo v důsledku
jeho mladistvé nerozvážnosti. Potom se v roce 1948 vrátil do Anglie. Později
se usadil v jihofrancouzském St. Cyprianu. Své rodné Chodsko navštívil
několikrát, ale až po listopadu 1989 se v obci Díly u Postřekova na
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Domažlicku usadil natrvalo. Za své činy obdržel vyznamenání Čs. válečného
kříže 1939, medaili Za chrabrost a čs. vojenskou medaili za zásluhy
II. stupně. Zemřel 18. listopadu 1999 a je pochován na domažlickém
hřbitově v hrobě svých rodičů.
PETR FRANTIŠEK
V noci ze sedmého na osmého června 1939 opustil v povznesené
náladě vinárnu Srdíčko německý strážmistr Wilhelm Kniest. Nevšiml si, že
ho sledují dva mladíci. Ticho červnové noci pak přerušilo několik výstřelů.
Wilhelm Kniest padl mrtev na zem. Těmi dvěma studenty byli Jan Smudek
a František Petr. Prvnímu z nich se podařilo uprchnout za hranice. František
Petr byl chycen a 12. července 1940 byl lidovým soudním dvorem odsouzen
na smrt a 14. září popraven.
NOVÁK OTAKAR, ING.
Narodil se 11. března 1887 v Kladně. Byl to hutní odborník,
středoškolský pedagog a odborný publicista. Byl ředitelem průmyslové školy
v Kladně. Je autorem odborných prací z oboru hutnictví.
Jaroslav Vykouk
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Jedny z největších krystalů minerálu na Zemi vůbec
V roce 2000 byly náhodou objeveny jedny z největších, ne–li
největší dosud nalezené krystaly nerostu na Zemi. Vedle nich, pokud
byste se na místo měli možnost dostat, by Vám připadalo, že jste úplní
trpaslíci.
Nacházejí se v dole Naica v severní části Mexika, kde jsou těženy
rudy olova a stříbra. Jedná se o krystaly minerálu selenit, které se utvářely
statisíce let. Selenit je vláknitou odrůdou sádrovce (CaSO4 x 2H2O),
v daném případě bezbarvý, částečně nebo úplně průhledný. S průhlednou
varietou tzv. „mariánským sklem“, bylo možno setkat se v Rosických
uhelných dolech, někdejší součástí Kladenských dolů. Krystaly selenitu mají
krásný skelný lesk, jsou však měkké - tvrdost se pohybuje v rozmezí 1 – 2.
Je jimi vyplněna jeskyně „Jeskyně krystalů“ - dutina ve vápenci nacházející
se v uvedeném dole téměř 300 m pod zemí. Krystaly jsou skutečně
ohromné, uspořádané do prostoru dutiny, jejich tloušťka je téměř 1 metr
a délka nejdelšího z nich je 11,4 m! Dno i stěny dutiny jsou lemovány malými
krystaly, velice ostrými a úplně průhlednými.
Z celkového počtu 170 odhadovaných obřích krystalů bylo do roku
2008 zdokumentováno 149. Sami odborníci - krystalografové - byli takovými
krystaly ohromeni.
Je zde otázka, jak takové zázraky přírody vznikly. Na základě
zkoumání kapalných uzavřenin uvnitř těchto krystalů vědci zjistili genezi
těchto obrů. Krystalová jeskyně se nachází v horninovém prostředí, kde před
25 miliony let vlivem sopečné činnosti bylo horké magma vytlačováno
směrem k zemskému povrchu. Unikaly z něj horké vody, bohaté na
minerální složky. Z nich se vytvořily rudy stříbra a olova i doprovodná
žílovina. Před zhruba 1 až 2 miliony let teplota pod povrchem klesá, vznikají
jeskyně vyplněné mineralizovanou vodou. Z vody se sráží nerost anhydrit bezvodý síran draselný. Zhruba před 600 tisíci lety se teplota v jeskyni
snížila na 58°C, kdy se z iont ů vápníku a sulfátů rozpuštěných ve vodě
vytvořily krystaly selenitu. Vzhledem ke konstantní teplotě v jeskyni krystaly
neustále rostly a to až do roku 1985. Tehdy v dole Naica došlo v důsledku
čerpání vody z důvodu dobývání rudy k vysušení jeskyně a tím k ukončení
růstu krystalů.
Tento krystalový sen je však ohrožen několika nepříznivými faktory.
Provozem samotného dolu, kdy vznikají otřesy při vrtání, trhací práci a při
odtěžování nákladními automobily. Dále tím, že jeskyně nemá po jejím
otevření dostatek vody, která udržovala krystaly v jejich přirozené poloze
a chránila i jejich povrch. Rovněž ovzduší, které sem vniká, obsahuje
kysličník uhličitý a prach. Posledním z faktorů je sám člověk, kterého pohyb
v těchto krystalech může tyto vzhledem k jejich malé tvrdosti poškodit.
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Těžební společnost, která důl provozuje, se snaží krystaly chránit,
přesto to není její hlavní zájem. Zatím je tento mimořádný přírodní zázrak
díky vědcům znám více v zahraničí než v Mexiku samotném.
Nezbývá, než doufat, že vedení společnosti společně s vědci
prosadí ochranu této jeskyně v samotném Mexiku s tím, že bude usilováno
o její zapsání do seznamu UNESCO.
Ing. Josef Ullmann
emeritní obvodní báňský inspektor
OBÚ v Kladně
Použitá literatura: National Geografic 11/2008
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Dvanáct nejdelších železničních tunelů světa
I když stavaři při jejich ražení bojují s přírodou jako horníci,
nepovažují je za hornická důlní díla, ale za podzemní inženýrské stavby.
Rozdíl je hlavně ve velikosti jejich profilů a to, že se jejich životnost buduje
na generace. Důlní díla s výjimkou „dědičných“ odvodňovacích štol
nepřežívají obvykle své tvůrce.
Tunely se budují hlavně v hornatých terénech, kde „podcházejí“
horské hřbety nebo jiné skalní útvary. Na rozdíl od důlních „štol“ mají dva
vstupy. V posledních letech byly vyraženy i tunely podcházející mořské
úžiny.
1.

Tunel ALP TRANZIT LINK byl vyražen ve Švýcarsku mezi městy Faidi
a Sedrua v letech 1999 – 2010. Proražen byl 15. 10. 2010 v délce
57 km. Měsíční postup byl asi 400 m, ražen byl moderním tunelovacím
soustrojím asi z 80 %. Do provozu bude uveden v roce 2013.

2.

SEIKAN – podmořský tunel mezi ostrovy Honšů a Hokaido v Japonsku.
V roce 1954 se zde potopily čtyři trajekty a zahynulo 1 500 cestujících.
Tunel se začal razit v roce 1971 a místy byl až 250 m pod mořským
dnem. Poprvé se oba břehy propojily úzkou technickou chodbou roce
1983, 10. března 1985 byl proražen samotný tunel. Uveden do provozu
13. března 1988. Celková délka je 53,8 km, z čehož 23,3 km pod
mořským dnem. Na trati kromě nákladních vlaků jezdí i populární
rychlovlak Šikanzen, spojující Tokio a Sapporo.

3.

La Manche – EUROTUNEL mezi Francií a Anglií byl ražen v letech
1988 – 1994. Od roku 1988 postupovalo proti sobě ve dvou hlavních
tunelech a třetím servisním a pohotovostním celkem 11 razících štítů.
14. listopadu 1994 projeli pod Lamanšským průlivem první cestující.
Celková délka 50,5 km, z čehož 30 km vede pod mořským dnem.
Omezená rychlost na „pouhých“ 160 km/h.

4.

LÖTSCHBERSKÝ tunel ve Švýcarsku spojuje jihošvýcarský kanton
Calais se severní Itálií. Ražba začala v roce 1999. Byla zde extrémní
tvrdost horského masivu, proto 80 % délky bylo vyraženo pomocí trhací
práce a zbytek dodělaly razící štíty. Nedaleko města Kandresteg jsou
dva Löchtsberské tunely nad sebou. Ten starý z roku 1913, dlouhý
14 536 m, leží asi 400 m nad tělesem nové dráhy. Oba dodnes slouží
cestujícím. Nový tunel, dlouhý 34,6 km, byl uveden do provozu 15. 6.
2007.

5.

GUADARAMA tunel ve Španělsku na trati Madrid – Segovia – Valladolit
je dlouhý 28,4 km. Výstavba 2002 – 2007, do provozu byl uveden
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1. prosince 2007. Španělské vlaky jsou v současnosti po francouzských
a německých nejrychlejší v Evropě. K ražbě se používaly ty
nejmodernější razící stroje. Bylo vyrubáno 4 miliony krychlových metrů
hornin. V současné době patří k nejbezpečnějším tunelům na světě.
Povolená rychlost až 350 km/h.
6.

TAIHANG – tunel v Číně je dlouhý 27,9 km. Výstavba v letech
2001 – 2007, do provozu byl uveden 1. srpna 2008. Čínské vlaky jsou
dnes jedny z nejlepších a nejbezpečnějších na světě. Tato
elektrifikovaná rychlotrať spojuje dvě metropole ve střední Číně.
V současnosti vlaky jezdí rychlostí 100 km/h, ale plánovaná je až 250
km/h.

7.

IWATE-ICHINOHE tunel v Japonsku na ostrově Honšů. Byl vybudován
v letech 1991 – 2000 v délce 25,8 km a do provozu uveden 1. prosince
2002. Tunel je v pohoří Kipskami a Ou na severovýchodě ostrova
Honšů. Konstruktéři se obávali nestabilního tektonického podloží. Tak
bylo vyztužování a zpevňování zvláště důkladné. Tunel tvoří jeden
jediný tubus a v něm je dvoukolejná trať. Největší hloubka je 200 m pod
povrchem. Do r. 2007 držel tento tunel primát nejdelšího pevninského
železničního tunelu na světě.

8.

DAISHIMIZU tunel v Japonsku na ostrově Honšů. Vyražen v letech
1975 – 1978 a do provozu uveden až v roce 1982. Ultramoderní trať,
včetně tunelu je majetkem východojaponské železniční společnosti
Joetsu Shikanzen, která provozuje vysokorychlostní vlaky mezi Tokiem
a Nygataou. Běžně je dosahována rychlost 240 km/h.

9.

SIMPLONSKÝ tunel I. mezi Švýcarskem a Itálií byl vyražen v letech
1898 – 1905 v délce 19,8 km. Do provozu uveden v r. 1905.

10. SIMPLONSKÝ tunel II. mezi Švýcarskem a Itálií byl dokončen v roce
1922 v délce 20,0 km a ještě v tomto roce uveden do provozu. Dnes
těmito dvěma tunely vede železnice, tvořící jednu z hlavních evropských
kolejových tratí severojižního směru.
11. APENINSKÝ tunel v Itálii na trati Bologna – Florenzia v délce 18 510 m
byl vyražen v letech 1920 – 1930. Do provozu byl uveden v roce 1934.
12. KANMON – tunel v Japonsku byl vyražen do roku 1975 v délce 19,0 km.
Ještě v témže roce byl uveden do provozu.
Karel Melichar
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Svět se mění
Informační technologie doznaly na přelomu 20. a 21. století
nebývalý rozmach. Téměř v reálném čase se dovídáme, co se děje na druhé
straně zeměkoule, viz přímý přenos účinků zemětřesení a tsunami
v Japonsku a jinde. Předtím v přímém přenosu útok teroristů na
administrativní dvojče v New Yorku, kdy řada lidí nevěděla, jestli je to film
nebo skutečnost.
Počítač je dobrá pomůcka, i když nevím proč, se mu říká počítač,
když k původnímu účelu slouží minimálně. Mobil, to je něco jiného, ten mění
sociální vztahy, mobil založil novou civilizaci. V budoucnu se asi bude psát
o době předmobilní a mobilní /ale také automobilní. Všechno se neuvěřitelně
zrychluje. Kdo tomuto tempu nestačí stává, se občanem druhé kategorie.
Může to mít také zdravotní problém, který známe pod názvem
„Technostres“, strach z moderní techniky a technologií. Kdo nemá internet,
jako by neexistoval. Ten však není samospásný, je zahlcen informacemi
a stojí to hodně času, než se dostanete k informaci, která vás zajímá. Je tam
mnoho „zajímavostí“, které nepotřebujete znát. Právě to, že si tam každý
může dát, co chce, je to nespolehlivé, je tam mnoho nepřesností i hrubých
chyb, které se těžko mohou vyvracet. Slogan „všechno najdeš na internetu“
je trochu zavádějící. Můžeme se hodně dovědět o lidech, kteří nás nemusejí
zajímat i o věcech, které nás odvádějí od reality. Hodně lidí ví, co se děje
třeba v Chile nebo na Novém Zélandu, ale málo kdo ví, jak se jmenovala
jeho babička za svobodna. Neznalost dějin našeho národa je alarmující,
většinu nezajímá to, co bylo ani to, co bude, většina si chce užít už dnes.
O malé skupině tzv. „celebrit“ víme všechno a i víc, co ani není pravda.
Sledovat rozhádanou politickou scénu již mnoho lidí přestalo bavit, je to
trochu o zdraví.
Výsledek je ten, že se nic nezmění, psi štěkají a karavana jde dál.
Někdo měl štěstí, že se narodil na správném místě. Jako odstrašující případ
uvedu několik údajů z internetu www.hornictví.info
Dějiny dolování uhlí na Kladensku a Rakovnicku. „Kolem roku 1756 se
v malém rozsahu dolovalo v okolí Lán a Mutějovic. V 60. letech 18. století se
začala dobývat kounovská sloj v okolí Rakovníka“. Jestli tedy jsou
Mutějovice v okolí Rakovníka, budiž!
Jiný údaj: „Tyto štoly velmi malých rozměrů umožňovaly těžbu jen 20 cm
mocné sloje s velkým obsahem popelovin“. Ponechám bez komentáře.
„Do konce 18. století byla těžba uhlí v kladenském revíru soustředěna v jeho
západní části“. Já si naopak myslím, že to bylo ve východní části.
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„Jáma Mayrau ve Vinařicích byla jako první hloubena v kruhovém profilu
v roce 1870“. Jenom na Kladensku byla před tím v tomto profilu vyhloubena
jáma Kolečská a jáma Průhon v Kladně Společností státní dráhy. Jámu
Mayrau vyhloubila Pražsko-železářská společnost v letech 1874 – 1877 jako
svoji první jámu v tomto profilu.
„Nejmladším a také nejmoderněji vybaveným dolem na Kladensku a Slánsku
se měl stát Důl Slaný. Podle původního projektu měla být skipová jáma
prohloubena do hloubky 1370 m a klecová jáma do hloubky 1310 m.
S ohledem na útlum hornické činnosti po roce 1991 byly provedeny pouze
nejdůležitější práce, a to dohloubení obou jam podle projektovaných hloubek
a bylo mezi nimi získáno větrné spojení. Pak byly obě jámy zakonzervovány
a hornické práce zastaveny.“ Jestliže je zasypání obou jam hlušinou
„zakonzervováním“, budiž! Skipová jáma byla dohloubena do hloubky 1007
m a klecová do hloubky 621, 2 m, nikoliv do projektovaných hloubek.
„Po výbuchu metanu 29. 11. 2001 na Dole Schoeller bylo rozhodnuto
kladenské doly zastavit. Poslední vůz z Dolu Tuchlovice vyjel 31. března,
z Dolu Schoeller 30. dubna 2002.“ Správně by mělo být z Dolu Tuchlovice
28. února, z Dolu Schoeller 29. června 2002. Je to již deset let, jak ten čas
letí!
Internet je velmi rozšířený a sledují ho hlavně mladí lidé, je těžké jim
potom něco vymlouvat.
Karel Melichar
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Historie, geologický průzkum, začátky těžby a pálení
lupků v Českých lupkových závodech v Novém
Strašecí 1970 – 1989
K praktickému objevení a využívání lupků na Rakovnicku přispěla
náhoda. Bylo to v místech dnešního hlavního závodu Rakovnických
keramických závodů, necelé 2 km východně od Rakovníka. Tady veliká
povodeň v roce 1882 prakticky ukončila téměř půlstoletou těžbu uhlí.
V tu dobu doly patřily Ing. Hynkovi Vondráčkovi, jeho zeti
Kasalovskému a vídeňským bratrům Guttmanům. Po povodni
a vyčerpání vody už obnovili těžbu jen na šachtě Arnošt - Jan, ale i zde
byl provoz v roce 1885 zastaven.
Zmíněná náhoda spočívala v tom, že zeť spolumajitele dolu,
chemický inženýr Jan Stránecký, který byl na Kateřince na letním bytě,
rozpoznal na haldách Jánské a Mořické jámy šamot. Na všechny haldy
okolních dolů se v minulosti dostával s polovinou i odpad nečistého uhlí,
kyzů a lupkových proplástků. Uhlí se v haldě samovolně vzňalo a lupky se
žárem vypálily na šamot. Stráneckého objev využil podnikavý Vondráček
a v místech zrušené Měřické šachty zahájil v roce 1883 výrobu keramický
závod. Zprvu zde vyráběli z místních lupků a hlinitého písku žáruvzdorné
šamotové cihly. Pak Vondráček začal těžit lupek i na Dole Ervin (původní
majitel šlechtic Ervin Nostic) v Lubné mezi plzeňskou silnicí a železničním
nádražím. První písemná zmínka o těžbě lupku v nedalekém Krčelu pochází
z roku 1882. Další z roku 1885.
Také v nadloží okrajové (lubenské) sloje na bývalém Dole Nosek
v Tuchlovicích je vyvinuto v obvodě tohoto dolu přimykajícímu se
Rakovnicku několik poloh žáruvzdorných lupků. Další ložiska lupků byla
v místech těžby tehdejšího podniku Klement Gottwald (Důl Schoeller). Zdejší
pokusně vytěžené lupky byly již vypalovány v rotační peci na Hořkovci
a měly srovnatelnou kvalitu s lupky hořkoveckými. (Obr. č. 1)
Důlně – geologická charakteristika ložiska
Ložisko hořkoveckých lupků má oblast výchozů téměř při
samotném jižním okraji karbonské pánve Kladensko-rakovnické, okraj pánve
naléhá na algonkické břidlice. Algonkium je v této oblasti stáří posfilitového,
jak tomu nasvědčuje drobný charakter některých břidlic z okolí „Myší díry“
a „Píní“. Povrch algonkia před ukládáním karbonských sedimentů byl velmi
členitý. Proto nejspodnější vrstvy brekcií, pískovců a jílovců vyplňují terénní
nerovnosti.
Technologické vlastnosti lupků a jakostní charakteristika suroviny
Za hlavní oblasti výroby žáruvzdorných surovin možno považovat
Kladensko-rakovnickou pánev a českou křídu na Moravě. Karbonské lupky
pro své lepší technologické vlastnosti a žádanější na tuzemských
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Obr. č. 1 Ložisko žáruvzdorných jílovců v dobývacím prostoru Kačice. Pravidelná těžba
z kačického pole byla zahájena v roce 1983 a z ekonomických důvodů ukončena v roce
1991. Na závod Hořkovec bylo za tuto dobu dodáno 345 tisíc tun velmi kvalitního surového
lupku. Podle výsledků důlního průzkumu zůstalo po ukončení těžby lupků na Dole Schoeller
v Libušíně 9 947 tisíc tun velmi kvalitních lupků. (Repro z knihy Dob. uhlí na Kladensku)
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i zahraničních trzích se těžily právě v uvedené oblasti Kladenskorakovnické, a to v okolí Rakovníka a Nového Strašecí.
Vyhledávanými vlastnostmi karbonských lupků je jejich pevnost,
tvrdost, odolnost, dobrá žáruvzdornost a únosnost v žáru. Hutnický průmysl
a řada dalších odvětví tehdy kladl přísné požadavky na produkci
žáruvzdorných materiálů, především kvalitu šamotů.
Požadavky průmyslu žáruvzdorných staviv se projevovaly především:
1. Na množství požadované suroviny, plynulosti dodávek a dodržení
množství a poměru plánovaných sortimentů.
2. Na jakosti žáruvzdorného ostřiva a dodržení předepsaných
jakostních norem.
Jakost pálených lupků se posuzovala podle:
a.)
žáruvzdornosti
b.)
obsahu Fe2O3
c.)
obsahu Al2O3
d.)
nasákavostí
e.)
množství a velikosti tavenin
f.)
odolností proti deformaci v žáru při zatížení
Nerovnoměrná jakost páleného lupku bývala předmětem časté reklamace,
i když v celovagonovém průměru byla jakost dodržena. Skutečný
rovnoměrný výpal mohly dát lupkové závody jedině s pecí komorových,
šachtových a rotačních jen tehdy, pokud se pálila surovina až k bodu
tuhnutí. Norma ukládala minimální žáruvzdornost /32 – 35 s.ž./, minimální
obsah Al2O3 /35 – 41%/ a maximální obsah Fe2O3 /3,5 – 1,8%/.
Tato kritéria a ještě další zařazovala ložiskové zásoby jílovců do tří
kvalitativních skupin:
a.) E x t r a (ZP I – ZP II) jsou kvalitní lupky o žáruvzdornosti nad
34 s.ž. (u ZP II 34/35). U ZP I obsah Al2O3 nad 41% a obsah Fe2O3
pod 2% u ZP II a 1,8 u ZP I . Je to nejkvalitnější surovina pro
výrobu pálených ostřiv a v té době, nejkvalitnější ostřivo používané
u nás i v zahraničí k výrobě tvrdých šamotů. Jejich největší význam
spočíval právě v možnostech exportu za výhodné ceny.
b.) P r i m a (ZP III - ZPIIIk) jsou lupky, které poskytují ostřivo střední
jakosti a postačující k výrobě poměrně jakostních šamotů. Obsah
Al2O3 je 39 – 41%, obsah Fe2O3 do 2,4% a žáruvzdorností min.
33 s.ž.
c.) S e c u n d a /ZP IV/ je lupek vhodný k výrobě ostřiv druhořadé
jakosti. Vlivem přítomnosti většího množství křemene obsahující jen
35 – 37% Al2O3 ve vyžíhaném stavu. Možnost nabídky tohoto
druhu značně převyšovala poptávku a z tohoto důvodu se lupky
kvality ZP IV samostatně hlubině netěžily.
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Šikmá pec pro výpal lupku. (Repro z knihy Dob. uhlí na Kladensku)
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Šachtová pec pro výpal lupku. (Repro z knihy Dob. uhlí na Kladensku)
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V dřívějších dobách se jakost pálených lupků posuzovala v první řadě
žáruvzdorností Al2O3 a barvou. Žáruvzdornost je jedna z nejvýznamnějších
vlastností lupků, avšak není jedinou podmínkou nejlepší jakosti. Ani
procentuelní obsah železa není dostačujícím kriteriem pro posouzení
hodnoty lupku podle obsahu Fe2O3. Větší důležitost se přikládá formě, v jaké
se železité sloučeniny nacházejí a zda jsou tyto sloučeniny Fe rozptýleny
jemně nebo hrubě, což má vliv na tvorbu vytavenin.
Naproti tomu jsou kladeny stále vyšší požadavky na obsah Al2O3
a dobrou únosnost žáru. ČSN přihlíží vedle žáruvzdornosti a obsahu Fe2O3
také k jeho rozptýlení a velikosti vytavenin, dle obsahu Al2O3 a současně
k nasákavosti pálených lupků. Nasákavost je měřítkem stupně výpalu
a rovnoměrností výpalu. Nerovnoměrná nasákavost zaviňuje nestejnoměrné
smršťování ostřiva ve výrobku a snížení mechanické pevnosti.
Jakost surových lupků určovala ČSN 72 6102 v niž byly lupky značeny:
a.) písmeny velké abecedy ZP (zemina pálená)
b.) dle své jakosti římskými číslicemi(I – IV)
c.) dle nasákavosti písmeny velké abecedy (A,B,C) (Obr. č. 2 a 3)
Geologické zásoby
Ložisko bylo vyhodnoceno podle zvláštních kondic pro hlubinné
dobývání. Zásoby celého komplexu – ložiskového horizontu byly
vyhodnoceny v sedmi lávkách. Bilanční zásoby musely vyhovovat
podmínkám ČSN 72 6103 pro třídy ZP I až ZP IV. Zásoby, které vyhovovaly
pouze podmínkám normy pro třídu ZP IV, se zařazovaly do nebilančních.
Pro výpočet zásob byly stanoveny tyto požadavky:
Jakostní třídy

ZP I – II
ZP III - ZPIIIk
ZP IV
ZP V

Minimální mocnost suroviny technologicky prokázané
bilanční
nebilanční
a
b
c
a
b
c
0,80
1,50
0,30
0,50
1,50
1,20
2,0
0,50
0,80
2,0
1,5
2,5
0,7
1,0
2,5
nejsou bilanční
1,2
3,5
0,7

a.) pro jednotlivé samotné vrstvy
b.) pro vrstvy v souvrství, v němž alespoň jedna vrstva vyhovuje při
samotné hodnocení kritériím bilančních zásob
c.) maximální mocnosti neproduktivního proplástku v souvrství pro
bilanční zásoby 15% z produktivní části, pro nebilanční zásoby 20%
z produktivní části souvrství, přičemž absolutní mocnost nesmí
přesáhnout 50 cm
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Stěnování
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Boční zátinka se širokou čelbou
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Přehledná mapa širší oblasti ložiska

33

Stav geologických zásob žáruvzdorných jílovců jednotlivých druhů kvality byl
k 1. říjnu 1971 následovný:
ZP II
ZP III
ZPIIIk
ZP IV
Celkem

1 455 000 tun
2 218 000 tun
2 001 000 tun
2 758 000 tun
8 432 000 tun

17,2%
26,2%
23,8%
32,8%
100,00%

Základní fyzikálně mechanické vlastnosti průvodních hornin
a vlastního ložiska
Měření základních fyzikálně mechanických vlastností hornin jsou
důležité pro stanovení podmínek dobývání ložiska lupku. Na závodě
Hořkovec byla tehdy prováděna v laboratořích katedry dobývání ložisek
a projektování dolů hornicko - geologické fakulty, kam jsem s těmito vzorky
jezdil v době výpočtu a zpracování zásob do Ostravy sám osobně. Místa
odběru vzorků byla volena tak, aby se získaly vlastnosti lupků a jejich
průvodních, tj. nadložních a podložních hornin.
Vzorky hornin jsem odebral z vrtných jader průzkumných vrtů. Tyto
vzorky však mají nižší vlhkost, než přirozenou, což nutno brát v úvahu při
hodnocení fyzikálních vlastností hornin. Odebrané vzorky se pak v laboratoři
opracovaly tak, aby to odpovídalo požadavkům na vlastní měření fyzikálně mechanických vlastností.
Fyzikální vlastnosti se zjišťovaly u všech horninových vzorků, neboť
vyžadují pouze nepravidelné zkušební vzorky. Byly zjišťovány jednak podle
norem ČSN a jednak podle v hornictví používaných metodik.
Skutečný výpočet zásob:
Při výpočtu bylo vycházeno z hodnot kvality. Vzhledem k tomu, že
plocha ložiska má nepravidelný tvar, bylo použito při výpočtu plochy
jednotlivých bloků polárního planimetru.
Celková plocha: 502 540 m²
Celková zásoba lupku v revírech:
1. lávka
1 930 749 tun
2. lávka
875 066 tun
Celkem
2 805 815 tun
Celková zásoba dle jednotlivých druhů kvality:
Druh kvality
Celková
Ztráta
Těžba
zásoba v t
vyrub. v % v t
ZP I
ZP II
1 029 390
906 186
ZP III
906 490
839 914

Celkem
%
36,8
34,2
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ZP IIIk
694 418
587 707
24,7
ZP IV
119 517
106 041
4,3
Celkem
2 805 815 t
87%
2 439 840
100%
Ztráta výrubností je:
365 987 tun
Výtěžnost z m²:
4,58 tun
Výtěžnost z 1 000 m²:
4 550 tun
Životnost dolu při předpokládaném ročním plánu 90 000 tun těžby byla 27,1
roků.
Technicko - ekonomické zhodnocení dobývacích metod
Podmínkou úspěšné těžby lupku je dobrá znalost ložiska a ověřená
řádným geologickým průzkumem. Na Dole Hořkovec se do roku 1989 surový
lupek dobýval těmito dobývacími metodami:
směrné pilířování na zával v celé mocnosti
zátinkování se zpětným sestřelem a ponecháním ochranného pilíře
frontální zátinkování
stěnování
boční zátinkování se širokou čelbou

Podle vlastní disertační práce z roku 1970 připravil Ing. Ladislav Szegény
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110 let od narození Jana Lukeše /1902 – 1976/

Jan Lukeš, archiv J. Seiferta

V letošním roce si připomínáme sto desáté výročí narození tohoto
významného kladenského důlního měřiče. Narodil se 24. 6. 1902 v Libušíně.
Již jeho dědeček František Lukeš pracoval jako důlní měřič na dolech
Mirošovsko-libušínského těžařstva, kterému patřily doly Jan a Schoeller
v Libušíně. Janův otec rovněž Jan pracoval jako geodet.
Po absolvování Reálného gymnázia v Kladně r. 1920 studoval na
Vysoké škole báňské v Příbrami. Není však známo, že by používal titul
inženýr, vždy to byl pan Lukeš.
V roce 1926 nastoupil místo u báňského ředitelství rudných dolů
Pražské železářské společnosti v Nučicích. Nejprve jako administrativní
úředník, pak po zkušenostech na rudných dolech v Krušné Hoře a ve
Zdicích jako důlní měřič. Tato funkce vyžadovala několikaletou odbornou
praxi.
V roce 1928 byl přeložen do Kladna do měřické kanceláře
ředitelství uhelných dolů PŽS na „Václavce“. Aktivně prováděl transformaci
původních lokálních důlních map PŽS do soustavy katastrální
/Gusterberské/ a později do JTSK /Jednotná trigonometrická soustava
katastrální/. Tato povinnost vznikla nařízením Báňského hejtmanství v Praze
č. j. 2870 „O důlních mapách“ ze dne 24. února 1932.
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Mezi význačnější jeho práce patřila připojovací a usměrňovací
měření, triangulace, hloubková měření, vytyčování a usazování těžních
strojů, těžních věží a jejich lanovnic na Kladensku i jinde. Například
připojovací měření mezi doly Max a Jan v Libušíně, dále připojovací
a usměrňovací měření mezi doly Max a Mayrau a jiné. Mimo tyto speciální
práce vykonával i rozsáhlé měřické práce na dolech s nedostatečnou
měřickou službou.
Po válce, v r. 1945, se stal pro svou nespornou důvěru předsedou
závodní rady na ředitelství kladenských dolů.
Zabýval se také vlivy poddolování a sledování rozsáhlých úseků
poddolovaných území. Ze sledování úseků železničních tratí nad rubanými
partiemi odvodil mezné /zálomové/ úhly vlivu pro kladenskou pánev.
Výsledky využil později Ing. Otakar Lucák pro svou kandidátskou práci.
Pro výchovu dorostu vyučoval důlní měřictví na Průmyslové škole
hornické v Kladně. Pro průmyslové školy vydal význačnou učebnici „Důlní
měřictví a mapování“, do které včlenil své rozsáhlé praktické zkušenosti. Její
první vydání vyšlo v roce 1957, druhé pak v r. 1963.
Do důchodu odešel v roce 1967 ve svých 65 letech. Zemřel 7. října
1976 v Kladně, kde převážnou část svého života bydlel.
Kladno březen 2012
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Karel Melichar

Ing. Ivo Hofbauer /1912 – 1982/

Ivo Hofbauer,
archiv KPHT- Kladno o.s.

„Za svého života pamatuji vládu dvou císařů, osmi prezidentů naší republiky
a devíti generálních ředitelů kladenských dolů. Protože velkou část života
jsem prožil na kladenských dolech, byl bych rád, aby některé příhody, které
jsem v nich prožil zůstaly v paměti i v době, až opuštěné šachty budou žít
jen svými jmény. Měl jsem v životě to štěstí, že hornické povolání, které jsem
si zvolil, bylo mojí největší životní zálibou.“ I. H.
Těmito slovy začínají vzpomínky Ing. Ivo Hofbauera, sepsané
v knize Paměti báňského inženýra, vydané akciovou společností
Českomoravské doly Kladno v roce 1994 u příležitosti 120 let Dolu Mayrau
ve Vinařicích.
Ing. Ivo Hofbauer se narodil 5. července 1912. Po vychození
základní školy se přihlásil na Staroměstskou reálku v Praze, kde
odmaturoval, a v roce 1931 nastoupil na Vysokou školu báňskou v Příbrami.
O hornictví se zajímal již jako malý kluk a navázal tak na rodinnou tradici po
předcích z matčiny strany, kde se nacházela taková jména, jako Karel
Heyrovský, který byl prvním profesorem na Báňské akademii v Příbrami od
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jejího založení v roce 1848, havíři byli i oba Heyrovského synové Karel
a Emil a Hofbauerův prastrýc Brož, kterému je připisována zásluha na
hloubení Dolu Vojtěch v Příbrami, který poprvé na světě dosáhl hloubky tisíc
metrů.
V době studií pracoval Ivo Hofbauer o prázdninách na různých
dolech v Ostravě, v severočeském hnědouhelném revíru na Dole Patria
(Jirásek), ve třetím ročníku byl zaměstnán na Dole La Grande ve Francii.
Po vystudování Vysoké školy báňské získal titul důlního inženýra
a v únoru 1937 nastoupil jako asistent na Geologickém ústavu Vysoké školy
báňské v Příbrami, kde byl u profesora Stočese zaměstnáván prací na
dobývání zlata z dunajských náplavů a vyhledáváním zlatorudného ložiska
v jugoslávské Dobré.
Po návratu z vojny, kde prožil i okupaci Československa, zůstal bez
práce. Zabráním Sudet a Ostravy byl všude velký nadbytek starších
báňských inženýrů a volná místa prakticky neexistovala. Nabídka přišla
pouze z Kladna, kde nastoupil místo dozorce na Dole Kübeck a po pěti
měsících byl přijat jako inženýr Pražské železářské společnosti. Na Dole
Kübeck, který patřil pod Důl Ronna, také získával svoje první zkušenosti se
zdoláváním důlních požárů.
Z Dolu Ronna je po dvou letech přeložen na hloubení Dolu Jaroslav
v Tuchlovicích. Důl Jaroslav byl již řešen jako moderní závod, který měl
v budoucnu nahradit dožívající doly ve východním revíru PŽS
a Ing. Hofbauer byl pověřen vypracováním projektu náraziště 1. patra.
V rámci přesunu pracovníků, ke kterému došlo na kladenských
dolech v březnu roku 1942, převzal Ing. Hofbauer místo vedoucího důlního
pole Robert II na Dole Mayrau ve Vinařicích, kde pracoval až do skončení
okupace v roce 1945.
Po osvobození se začal projevovat velký nedostatek pracovníků.
Z kladenských dolů odešli všichni totálně nasazení, na severočeské
a ostravské doly se vrátili havíři a technici, kteří na počátku okupace přišli na
Kladno. Projevil se i velký nedostatek báňských inženýrů, protože Vysoká
škola báňská byla, stejně jako ostatní vysoké školy, šest let uzavřená. V té
době využívá Ing. Hofbauer nabídky od společnosti Orlová - Lazy a 1. září
1945 nastupuje na Důl Suchá v Dolní Suché (pozdější název Důl Dukla), kde
pracoval až do roku 1947.
V srpnu 1947 naléhavě žádá o Ing. Hofbauera tehdejší ředitel
kladenských dolů Ing. Bouška. Žádosti je vyhověno a Ing. Hofbauer
nastupuje 16. října 1947 jako závodní na Důl Fierlinger (Mayrau) ve
Vinařicích, který byl především znám svým velkým počtem důlních požárů.
Ve stejném roce zastával i funkci vedoucího Ústřední báňské záchranné
stanice Kladno, kde uplatnil svoje velké zkušenosti. Důležité bylo požárům
preventivně předcházet. Na šachtě bylo provozováno zaplavovací zařízení
pro vyplňování prostorů s ohnisky požáru popílkem s vodou, které se
využívalo i pro preventivní oplavování stařin, dále byl vybudován řádný
rozvod větrné sítě, velké profily výdušných chodeb a zavedeno dobývání

39

Báňská záchranná služba na Mayrau v roce 1958, z achivu HS Mayrau,
archiv KPHT- Kladno o.s.

Ivo Hofbauer v roce 1975, archiv KPHT- Kladno o.s.
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sloje ve dvou lávkách shora dolů. Těmito opatřeními se procento důlních
ohňů a záparů výrazně snížilo. V té době vzniklo z iniciativy Ing. Hofbauera
na Majrovce „Středisko pro předcházení a zdolávání důlních požárů
chemickou cestou“ později nazývané zkratkou CHEMZDOL Kladno. V tomto
středisku vznikla i směs vodního skla s jílem, která byla později povinně
používána na všech šachtách v místech možnosti vzniku požáru. Nástřik
výztuže touto směsí odolával teplotám až 1 700° a využíval se zejmén a
u pohonných stanic pásových dopravníků atp. Dalším produktem byla trvale
plastická pasta pro omazání požárních uzávěr a další metody, které byly
patentovány a uplatňovány nejen na dolech v České republice, ale
i rozšiřovány v Anglii, Francii, v Americe a Německu.
Od 1. ledna 1952 došlo ke spojení dolů Max a Fierlinger (Mayrau),
Důl Max byl přejmenován na Fierlinger 2 a Ing. Hofbauer se stal hlavním
inženýrem obou dolů.
V prosinci 1953 je jmenován hlavním inženýrem Kladenských dolů,
jehož úkolem bylo především zajišťování těžby, příprava porubních front
a otvírka nových polí na jednotlivých závodech. Jako vedoucí ÚBZS Kladno
je přivoláván ke všem vážnějším případům důlních požárů v celém
kladenském revíru.
Velkou měrou se zasloužil o připojení trutnovského, rosického
a plzeňského revíru k revíru kladenskému a vzniku nové uhelné společnosti
Sdružení kamenouhelných dolů Kladno v roce 1958.
Po důlním neštěstí na Dole Nosek v září 1960 byl odvolán ředitel
dolu a na jeho místo nastupuje Ing. Hofbauer, který tento nový moderní důl
úspěšně řídil plných šest let.
V roce 1966 je požádán generálním ředitelem Ing. Fárkou aby
vybudoval na zrušeném Dole Čs. armáda v Rynholci závod, který by se
zabýval speciálními úkoly, zejména důlní bezpečností. O rok později byl již
Závod důlní bezpečnosti plně funkční a vyráběl různá zařízení pro
zhotovování sádrových hrází, mnoho objednávek bylo z Poldovky, zejména
na zhotovování přesných výrobků z antikora, dále se vyráběly agregáty na
výrobu pěny pro hašení velkých otevřených ohňů v dolech, středisko
Chemzdol provádělo izolace v objemu 400 000 korun ročně.
V roce 1970 odjíždí Ing. Hofbauer na dva měsíce do Alžíru, kde na
žádost ředitele Hutního projektu Ing. Limberta vypracoval posudek na
náchylnost zdejšího uhlí k samovznícení a navrhl způsob dobývání uhlí
v této saharské oblasti.
V roce 1971 je Závod důlní bezpečnosti přidělen pod Důl Nosek
a Ing. Hofbauer odchází na ředitelství Kladenských dolů, kde je pověřen
uplatňováním a rozšiřováním nových metod v oblasti předcházení důlních
požárů, utěsňování trhlin, protipožárních postřiků a různých druhů izolací
v zahraničí. Mezi práce z té doby patřilo například úspěšné utěsňování
průniků vody do raženého tunelu ve španělském městečku Peňas de San
Pedro.
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Začátkem října 1972 odchází Ing. Ivo Hofbauer do důchodu.
Zůstává však věrný svému oblíbenému povolání a jako expert je
zaměstnáván u různých firem. Spolupracuje například s firmou Transfer při
stěhování Děkanského chrámu v Mostě, který byl přesunut jako celek o 800
metrů na jiné místo, aby uvolnil prostor pro těžbu uhlí. Na uranových dolech
v Hamru provádí injektáže jámy Dolu Hamr.
V letošním roce si připomínáme dvě výročí Ing. Ivo Hofbauera.
5. července 2012 uplyne plných 100 let od jeho narození a 20. června
stejného roku to bylo 30 let od úmrtí tohoto báňského technika, který
se proslavil nejen na Kladensku, ale v celém československém
hornictví i za hranicemi našeho státu. Právem tak patří mezi významné
osobnosti, které po celých 230 let tvořily historii dobývání uhlí na
Kladensku.
Jaroslav Grubner
Poděkování:
děkuji panu Josefu Chládkovi za laskavé zapůjčení knihy Ing. Ivo Hofbauera
Paměti báňského inženýra.
Literatura:
Hofbauer. Ivo: Paměti báňského inženýra
Lukášek. Josef: Vzpomínky báňského záchranáře
kolektiv autorů: Dobývání uhlí na Kladensku
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Pomoc kladenských záchranářů při likvidaci
následků katastrofy na Dole Karl Marx ve Zwickau.
(osobní vzpomínka Ing. Ivo Hofbauera)
Když jsem přišel 21. února 1960 večer z ředitelství domů, řekla mně
manželka, že rozhlas právě hlásil, že ve východním Německu ve Zwickau
došlo na Dole Karel Marx ke katastrofě velkého rozsahu. Za chvíli na to volal
telefonem Ing. Lubomír Staněk, který byl v té době náměstkem ministra paliv
a žádal mne, zda bych mohl poslat do Zwickau sud latexu. Zástupci dolů
z NDR naši metodu utěsňování uzávěr proti požárům pomocí latexu u nás
sice viděli, ale protože neměli ani aparaturu, ani zkušenosti v provádění
postřiku latexem, navrhl jsem Ing. Staňkovi, že místo sudu s latexem jsem
ochoten okamžitě připravit četu záchranářů, která by našim záchranářským
autobusem spolu s nákladním vozem s materiálem a se zařízením odjela na
Důl Karel Marx a potřebné práce tam provedla. Ing. Staněk souhlasil. Řekl
mně, abych vše připravil a slíbil, že ihned vyjedná naši pomoc s NDR
a s naším ministerstvem vnitra hladký přechod hranic na Cínovci. Zavolal
jsem telefonem doktora Šebora a Josefa Nováka, aby vše připravili
k odjezdu a na stanici záchranného sboru požádali o uvolnění Karla Berana,
který byl zástupcem vedoucího stálé pohotovosti z řad dobrovolných
záchranářů kladenského revíru. Asi za hodinu mne volal ředitel Odvárka, že
právě hovořil s Ing. Staňkem o tom, že naše pomoc je v NDR vítána a na
hranici je vše pro náš přechod zajištěno. Zároveň nám popřál šťastnou cestu
a v případě potřeby abychom se obraceli přímo na něj.
Odjel jsem na Důl Gottwald 3, kde Josef Novák s doktorem
Šeborem vše připravili. Ještě jsem zastavil Josefa Lukáška, který právě
vyfáral po odpolední směně z dolu s dotazem, zda chce se mnou jet do
NDR. Na jeho překvapenou otázku, kdy tam máme jet, jsem mu řekl: „Za pět
minut.“ Ani nebyl překvapen, neboť podobné návrhy ode mne mohl
očekávat. Protože bydlel na šachtě, skočil si domů, aby řekl, že nepřijde
několik dní a v zápětí byl v záchranářském voze, kde jsme měli připraveny
a přezkoušeny kyslíkové přístroje. S námi jeli ještě záchranáři Jan Dusbábek
a Josef Rak, také z odpolední směny z Dolu Gottwald 3. Šoférem
záchranářského vozu byl Miroslav Provazník a nákladní vůz řídil Josef
Vlasák. Před jedenáctou hodinou jsme vyjeli z Dolu Gottwald 3 a cestou
jsme se stavěli pro Karla Berana na Obvodní báňské záchranné stanici.
„Gute Nacht meine Heren,“ byl pozdrav Karla Berana, když nastupoval do
autobusu. Ale noc nebyla vůbec dobrá. Jeli jsme v husté vánici s deštěm po
zledovatělé silnici a místy v husté mlze. Kolem druhé hodiny ranní jsme
přijeli k hraniční závoře na Cínovci. Hlásili jsme se na celnici a celník zvolal:
„Ukažte mi váš občanský průkaz a řekněte mi, kdo s vámi ještě jede.“
Nadiktoval jsem mu seznam všech účastníků, celník zvedl závoru a byli jsme
v NDR. Tam však na nás čekala dvě policejní auta a nákladní vůz pro
případ, kdyby se na některém voze stala porucha.
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Důl Karl Marx v době důlního
neštěstí, archiv KPHT- Kladno o.s.

Náš průvod byl seřazen tak, že napřed jelo policejní auto, pak náš
záchranářský vůz, naše nákladní auto s materiálem, jejich nákladní auto
a na konci opět policejní vůz. Jeli jsme většinou na plný plyn neznámou
cestou hlubokým údolím na dálnici. Ještě před dálnicí, když jsme potkali
nějaké vozidlo, vystrčil policista, který seděl v prvém voze vedle šoféra, ruku
se svítícím obuškem nad střechu vozu, několikrát s ním kývl na stranu,
protijedoucí vůz ztlumil světla na parkovací a zůstal stát u kraje vozovky. Na
dálnici pak přes silnou vánici a déšť jsme jeli v tomto pořadí velmi rychle. Na
hranici jednotlivých okresů čekala nová dvě policejní auta, která převzala
místa po prvých a pokračovali jsme stejně rychle jako předtím. Asi v pět
hodin jsme přijeli do Zwickau, kde přímo nad městem stojí Důl Karel Marx.
Na velikém šachetním nádvoří bylo plno osobních a záchranářských vozů
a spousta lidí. Ihned jsme se šli spolu s doktorem Šeborem hlásit na vedení
závodu. V kanceláři zasedala komise, která řídila veškeré záchranářské
práce. Přivítali nás a vysvětlili nám celou situaci.
Na začátku ranní směny volal důlní z 1. revíru, že došlo na dole
k nějakému výbuchu. Dispečer se ho tázal na podrobnost, ale v tom slyšel
sám v telefonu druhý výbuch a hlas volajícího se již neozval. Ihned sfáraly
záchranné čety, které však v místech před slepou jámou č. 32 narazily na
husté kouře, které se valily proti vtažným větrům, takže záchranáři nemohli
proniknout do postiženého revíru, ve kterém byla dlouhá stěna. V sousedním
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Báňští záchranáři v akci, repro z knihy Die Gruubenkatastrophe im VEB Steinkohlenwerk „Karl Marx“ Zwickau von
22. Februar 1960

revíru byli druhým výbuchem povaleni všichni horníci, většinou mladí lidé. Ti
se shromáždili kolem starého havíře – záchranáře – kterému řekli, že je
musí z nebezpečí vyvést. Ten zajistil pro všechny samozáchranné přístroje,
řádně jim je nasadil a vyvedl je útěkovými cestami do zdravých větrů.
V revíru, kde bylo středisko výbuchu, došlo však k silnému požáru.
Záchranáři pronikli pouze na mezipatro, kde na plotně ležel v bezvědomí
důlní dozorce, který si stačil klíči rozpojit vzduchové potrubí. Vedle něj bylo
křídou na plotně napsáno: „Bin her von 10 Uhr. Claus.“ (Jsem tu od
10 hodin. Claus.) To byl jediný zachráněný z postiženého revíru.
V revíru pracovalo 120 lidí. Do revíru, kde se stěnovalo foukanou
základkou, byl stále pouštěn stlačený vzduch, protože se doufalo, že někteří
horníci se shromáždili v komoře se zakládkovým strojem a vytvořili si tak
přetlakem stlačeného vzduchu havarijní komoru. Naším úkolem bylo utěsnit
dvě izolační bednění, která stavěli záchranáři na vtažné straně. Sfárali jsme
s kyslíkovými přístroji a se zařízením pro izolace bednění na VIII. patro. Na
nárazišti bylo několik otevřených rakví, ve kterých byly mrtvoly havířů, které
se podařilo záchrannému mužstvu vyprostit. Mrtvoly byly posypány silnou
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vrstvou chlorového vápna, takže rozeznat bylo možno jenom obrysy těl. Šli
jsme dál až na místo, kde byla postavena obě izolační bednění. Bylo to
v místech za slepou jámou č. 32. Překop byl sice velkého profilu, ale byl ve
značném tlaku a byl vyztužen ocelovými oblouky z „I“ profilu. Oblouky byly
pevně sešroubovány. V místě, kde stála bednění, došlo před tím k závalu.
Prohlédl jsem si obě bednění a vystihl jsem, že nejsou postavena pod
pevným stropem, nýbrž je nad nimi ve stropech zával, kterým stále proudil
zdravý vzduch směrem k ohni. Taková bednění nemá ovšem cenu
utěsňovat. Navrhl jsem proto vedoucímu záchranných prací v dole, že
postavíme bednění nová, a to až pod pevné stropy.
Na dole totiž byla základna záchranářů, kterou vedl vedoucí Hlavní
báňské záchranné stanice z Lipska. Souhlasil s mým návrhem, a tak jsme se
pustili do stavby nových bednění tak, jak jsme tomu byli zvyklí z Kladna.
Postupně jsme vypouštěli zavalené stropy a zjišťovali pevný strop. Vlastní
uzávěry jsme založili až pod pevnými stropy a po dokončení jsme celá
bednění i okolní stropy a boky postříkali silnou vrstvou latexu. Po celou dobu
práce se proti nám valily husté kouře. Pomocné práce nám prováděli
němečtí záchranáři. Zprvu byl jejich přístup k nám dosti rezervovaný, ale
když viděli, že své práci rozumíme a když po utěsnění před oběma
uzávěrami bylo úplně čisto, byli k nám velmi milí a uznali, že „Die
Tschechen“ udělali kus dobré práce. V jednom z obou bednění byla
zasazena tabule ze silného skla, kterou bylo vidět, jak husté kouře postupně
za bedněním slábnou. Práce, kterou jsem zde krátce popsal, však trvala až
do deseti hodin ráno, kdy jsme vyjeli na povrch. Po vykoupání jsme odjeli do
hotelu Wagner, který je u hlavního nádraží ve Zwickau.
V hotelu na nás čekalo až do našeho příjezdu osazenstvo kuchyně
a jídelny, abychom dostali teplé jídlo. Druhý den jsme fárali na odpolední
směnu. Díky uzávěrám, které jsme postavili za slepou jámou, podařilo se
záchranářům obnovit jízdu ve slepé jámě č. 32 a dostat se na mezipatro, ze
kterého vedla chodba č. 819 pro dopravu materiálu k postižené stěně. Na
této chodbě jsme stavěli postupně uzávěry pomocí prostupových komor tak,
aby záchranné čety pronikly ke komoře se zakládkovým strojem. Na chodbě
jsme narazili na mrtvého horníka, který ležel těsně u schránky se
samozáchrannými přístroji (tehdy ještě nabylo zavedeno individuální nošení
přístrojů), a který již neměl čas ani síly přístroj vyjmout ze schránky a nasadit
si ho. V jedné směně také byly vyváženy bílé, nenatřené rakve z měkkého
dřeva s mrtvolami havířů, ke kterým se záchranné čety dostaly. To jsme
nesměli nic jíst a každý jsme museli spolknout bílou pilulku, které nám lékaři
rozdělili.
V každé směně bylo na záchranných pracích zaměstnáno
160 záchranářů z celé NDR. Každý z naší čety odpracoval tehdy za celý
týden 64 hodin v kyslíkovém přístroji. Byl jsem spolu s doktorem Šeborem
vyzván, abych zasedal na poradách hlavní komise, která řídila záchranné
práce. Po několika dnech záchranných prací totiž počalo ve výdušných
větrech stoupat procento metanu a bylo nebezpečí, že může dojít k novému
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výbuchu, neboť požár nebyl dosud uhašen. Byla otázka, zda je nějaká
naděje, že některý z padesáti horníků, kteří byli dosud ve stěně, do které se
nepovedlo proniknout, zůstal naživu. Tvrdil jsem, že pravděpodobně všichni
zemřeli okamžitě na roztržené plíce a že tedy nelze riskovat život sto
šedesáti záchranářů, kteří pracovali v každé směně. Moje domněnka se
později po znovuotevření revíru ukázala správnou. Bylo rozhodnuto celé
pole uzavřít na vtažné straně hrází metr silnou. Navrhoval jsem, aby pole
bylo zavíráno na vtažné a výdušné straně současně, ale bylo přistoupeno
k postupnému uzavírání, což bylo později uznáno jako chybné, i když
naštěstí nedošlo k novému výbuchu. Byli jsme poslední záchranná četa,
která novou 1,5 m tlustou hráz izolovala postřikem latexové emulze. Byly to
pro mne chvíle velmi napjaté, neboť mohlo někde v uzavřeném revíru dojít
k nahromadění metanu a k nové explozi. S velkým ulehčením jsem jako
poslední po skončené práci opouštěl pracoviště.
Po dobu stavby uzavírací zdi, bylo to v neděli, jsme měli volno. Byl
nám nabídnut výlet na hrad Stein, blízko Harteinsteinu. Na můj dotaz, zda
jsou tam staré zbraně, mně Ing. Fišer, který nám byl trvale přidělen,
přisvědčil, a tak jsme výlet podnikli. Bylo to v únoru, kdy byl hrad pro
návštěvníky uzavřen, ale správce hradu Heinz Thuss nás velmi ochotně
hradem provedl a po prohlídce mně slíbil, že mně při mé příští návštěvě
ukáže ještě depozitář, kde má mnoho dalších zajímavostí. Později jsem také
tento půvabný hrádek, který byl jeden čas i sídlem loupežných rytířů a který
je celý v původním stavu, vícekrát navštívil.
K rozloučení s námi přišel nejenom generální ředitel dolů, ale
i vrchní starosta města Zwickau. Ten ve své řeči uvedl, že historie a zvláště
z nedávné doby ukázala, že český národ utrpěl od národa německého
mnoho zla. Tím více nám poděkoval za naši pomoc a za to, že jsme dovedli
na všechna příkoří zapomenout a přišli na pomoc jejich horníkům.
Z knihy Ing. Ivo Hofbauera Paměti báňského inženýra připravil Jaroslav
Grubner.
Pomník obětem neštěstí, repro
z knihy Die Gruubenkatastrophe
im VEB Steinkohlenwerk „Karl
Marx“ Zwickau von
22. Februar 1960
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Bernd & Hilla Becher: Doly. Hutě.
Pražská Galerie Rudolfinum představila po šesti letech další projekt
s notnou dávkou industriálu. Architektura zanikajících továren, hutí a dolů,
není pro kurátora Petra Nedomu nijak cizí. Ve své monumentální kráse ji
představil už jednou na snímcích Václava Jiráska s názvem Industria.
Programově se Rudolfinum sice věnuje současnému výtvarnému umění,
nevyhýbá se však občasným průhledům do minulosti. Tentokrát celý prostor
velké galerie věnovala nejvýznamnějším německým fotografům. Výstava
Bernda a Hilly Becherových představovala jedinečný soubor 95 černobílých
fotografií průmyslových krajin. Výstava byla uspořádána ve spolupráci
s Josef Albers Museum, Quadrat Bottrop. Systematické dokumentaci
průmyslových krajin se tito významní představitelé světové fotografie
věnovali více jak čtyřicet let. Bernd Becher (1931-2007) a Hilla Becherová,
roz. Wobeserová (1934), pracovali jako umělecký pár až do smrti Bernda
Bechera. Jsou mezinárodně známí a uznávaní právě díky svým černobílým
fotografiím průmyslových krajin. Věnovali pozornost industriálním stavbám
jako jsou těžní věže, vysoké pece, koksovny, zásobníky na uhlí, plynojemy,
vodojemy, vápenky a obilní sýpky. Fotografie jsou koncipovány velmi
konkrétně. V technice záznamu preferovali centrální perspektivu, objekty
jsou fotografované zepředu, nenajdete na nich žádné zkreslení. Kompozice
obrazu dává vystoupit centrálně umístěným stavbám také díky detailní
kresbě povrchové struktury. K precizní reprodukci používali velkoformátovou
kameru o rozměrech filmového pole 13 x 18 cm.
Bernd Becher studoval v letech 1953 - 1956 malbu u Karla
Rössinga na Státní akademii výtvarných umění ve Stuttgartu a v letech
1959-1961 Akademii výtvarných umění v Düsseldorfu obor typografie. Již
před studiem začal malovat průmyslové objekty. Souběžně s tím sbíral
kontaktní kopie průmyslových budov. Pro dokumentaci a jako předlohu pro
své kresby a malby si od roku 1957 pořizoval fotografické záběry staveb. Od
fotografických koláží a kreseb přešel společně s Hillou Becherovou k čisté
fotografické dokumentaci.
Hilla Becherová absolvovala v Postupimi studium fotografie.
S fotografováním začala již jako dítě. V tvorbě ji ovlivnil zejména August
Sander. Hilla Becherová studovala v letech 1958 - 1961 výtvarnou fotografii
na Akademii výtvarných umění v Düsseldorfu. Hilla a Bernd Becherovi se
vzali v roce 1961.
Společnou fotografickou praxi začali již během studia. Stanovili si
za svůj cíl dokumentovat průmyslové stavby, které byly typické pro jejich
generační dobu a nenávratně mizely. Šlo jim s výjimkou dokumentace
siegerlandských hrázděných budov vždy o průmyslová výrobní zařízení
a takové průmyslové budovy, které mají souvislost s výrobou zboží.
Dokumentovali industriální zařízení v Porúří, Nizozemsku, Belgii, Francii
(obzvláště v Lontrinsku), Velké Británii (především ve Walesu) a v USA, ale
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Těžní věže, repro z knihy Becher, Bernd, Hilla.: Coal Mines and steel mils, Schirmer/
Mosel, Passau
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fotografovali také vodárenské věže a plynojemy. S ohledem na ocelovou
a uhelnou krizi v 70. a 80. letech fotografovali mnoho budov, které krátce
nato navždy zmizely. Výsledkem jejich práce byla unikátní sbírka
rozmanitých průmyslových staveb. Charakteristické pro jejich zpracování
bylo pořízení šesti, devíti, dvanácti nebo i více fotografií stejného objektu
z různých úhlů s pevně stanovenými pohledy. Vytvářeli svébytný typologický
systém, ale i poutavou hru forem pečlivě sestavených sérií objektů a motivů.
Bernd a Hilla Becherovi pro průmyslovou architekturu používali pojem
"nomádská architektura" - po výstavbě za čas následovala demolice,
v zájmu zužitkování kapitálu a získání výhod. V tomto smyslu se Becherovi
považovali za archeology průmyslové architektury. Jejich práce byla
o hledání kořenů a zároveň kulturní antropologií. Díky svým fotografickým
cyklům získali uznání a popularitu. Mezinárodní úroveň Becherovi získali
prostřednictvím výstavy Prospekt v Düsseldorfu, kde vystavovali společně s
dalšími konceptuálními umělci a umělci tvořícím minimalistické umění.
Dvojici pro Spojené státy americké objevila Ileana Sonnabend, která v roce
1973 uspořádala ve své newyorské Galerii Sonnabend jejich první výstavu.
Ve stejném roce byly práce Becherových vystaveny v Paříži.
Bernd a Hilla Becherovi jsou dnes považováni za průkopníky
konceptuální fotografie, kteří zásadně ovlivnili celou generaci německých
fotografů, tzv. düsseldorfské fotografické školy (T. Struth, Candida Höfer,
Thomas Ruff, Andreas Gursky, Jörg Sasse a další). Bernd Becher byl
v letech 1976 - 1996 profesorem fotografie na Akademii výtvarných umění
v Düsseldorfu, avšak při vyučování a vzdělávání studentů působili oba
manželé společně. Vychovali mnoho fotografických osobností známých jako
„Becherova škola“ nebo též „Düsseldorfská fotografická škola“. Rukopis
členů fotoškoly je chladný, popisný a často fascinující typ technicky dokonalé
fotografie. Kromě své fotografické práce byli známí svými protesty proti
demolici Dolu Zollern II/IV v Dortmundu. Ve své době šířili zcela odlišný
přístup k průmyslovým budovám, které nebyly považovány za památky
v oblasti průmyslové kultury. Na základě zkoumání dokumentoval jejich
student Martin Rosswog život a dílo horníků na tomto dole. Zeche Zollern
II/IV v Dortmundu se stal později památkou světového kulturního dědictví
UNESCO a je dnes přístupný v rámci trasy Industriekultur. Bernd a Hilla
Becherovi jsou se svými pracemi zastoupeni v mnoha evropských
a amerických muzeích a také v mnoha soukromých sbírkách.
Výstava v Galerii Rudolfinum proběhla od 22.3. – 3.6. 2012
Tomáš Voldráb

Použité prameny: BECHER, Bernd, Hilla.: Coal Mines and steel mils, Schirmer/Mosel,
Passau, 2010, ISBN 978-3-8296-0474-1
www.route-industriekultur.de/ankerpunkte/zeche-zollern.html
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Ve Vrapicích opět nalezeno uhlí
Vrapické údolí je především známo svou významnou geologickou
zajímavostí, kterou jsou výchozy uhelné sloje na zemský povrch. Pominemeli selské dobývání, tak prvním těžařem v této lokalitě byla buštěhradská
vrchnost, která zde již roku 1772 provozovala 15 m hlubokou Náleznou
jámu. Později se dobývání uhlí rozšířilo nejen na celé vrapické údolí, ale i do
ostatních lokalit kladenského uhelného revíru, včetně samotného města
Kladna. V této souvislosti můžeme hovořit o vrapickém údolí jako o kolébce
hornictví na Kladensku. Uhlí se v kladenské pánvi vytvořilo zhruba před
280 – 350 mil. lety a dobývalo se plných 230 let. Za tuto dobu ho bylo
vytěženo více jak čtvrt miliardy tun. Poslední vůz uhlí vyjel jámou Dolu
Schoeller v Libušíně 29. června 2002.
V roce 2012 si tedy připomínáme dvě významná výročí spojená
s hornickou činností na Kladensku. Před 240ti lety byla nalezena uhelná sloj
a zahájena těžba na výchozech uhlí ve vrapickém údolí a 29. června to bude
již 10 let od ukončení těžby v kladenském revíru.
V polovině března letošního roku byly uhelné výchozy ve východní
části Vrapic znovu obnaženy. V žádném případě se ovšem nejedná o nový
důl. Na pozemcích v blízkosti bývalého zasypaného povrchového uhelného
dolu prováděla developerská firma vybagrování rýh pro inženýrské sítě a při
těchto pracích byla odkryta uhelná sloj vycházející zde až na zemský
povrch. V odkryvu několik desítek metrů dlouhém bylo možné sledovat
svrchní nekvalitní vrstvy uhelné sloje a její zapadání severozápadním
směrem.
Po 240ti letech se tak historie znovu opakuje, tentokrát však uhlí ve
Vrapicích nevyhrabal bájný krtek, jak uvádí pověst, ale docela obyčejný
bagr.
Jaroslav Grubner

Obr. č. 1 Odkrytý výchoz uhelné sloje a její zapadání severozápadním
směrem, foto J. Grubner
Obr. č. 2 Uhelná sloj ve Vrapících, foto J. Grubner
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Obr. č. 1

Obr. č. 2
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Na Mayrau se zapáleným srdcem a buzolou
V areálu Hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích, v sobotu
25. února 2012 za nádherného předjarního počasí, se uskutečnila zajímavá
sportovní akce.
Pořádal se zde již třetí ročník orientačního běhu s pracovním
názvem: „Kladno – Záporno“, který odstartovala radní Středočeského kraje
pro sociální oblast Mgr. Zuzana Jentschke Stöhlová. Ve své řeči informovala
závodníky o propojení akce s městem i Středočeským krajem. Všem
zúčastněným popřála nejen hornickým „Zdař Bůh“, ale také pro orientační
běžce známým: „Zlom si buzolu“.
U startu závodu byl jeden z organizátorů Radek Mikuláš, autor trasy
orientačního závodu pražské zimní ligy, a také vedoucí skanzenu Mayrau
pan Pavel Rolinec. Start a cíl orientačního závodu byl ve vstupní hale
bývalého dolu Mayrau. Z celkového počtu 130 přihlášených závodníků na
pomyslnou startovní čáru ve skutečnosti nastoupilo necelých 120. Byli to
starší školáci, dívky, ženy, pánové, rodiče s dětmi a dokonce jeden účastník
pokročilého věku ve stáří 83 let.
V závodě měl největší zastoupení Středočeský kraj a pražská
sportovní organizace „Kotlářka“. Bohatou účast v této sportovní akci měli
závodníci z Berouna, Slaného, Roudnice nad Labem, Dobřichovic,
a dokonce až ze vzdáleného Jablonce nad Nisou. Mezi závodníky byli
aktivní sportovci, bývalí reprezentanti, ale i 20 až 30 lidí, kteří si přišli
zazávodit jen tak na zkoušku.
Trasy orientačního běhu byly dvě. Ta dvaapůlkilometrová varianta
byla určena pro rodiče s dětmi, veterány, začátečníky a podobně. Delší trasa
měřila 5 kilometrů a měla 25 kontrolních stanovišť. Právě tuto trasu si zvolil
i nejstarší závodník, 83-letý Richard Samohyl z Prahy. Po skončení závodu
řekl: „Ještě stále trénuji, ale už mi to nějak nejde“. Což je v jeho věku celkem
pochopitelné.
Srdcem a duší zapálené závodníky jsme měli možnost vidět přímo
na trase závodu. Řečeno bez nadsázky, závodníci bojovali statečně a snažili
se získat nejlepší čas a přitom nevynechat žádné kontrolní stanoviště.
Nástrah a překážek bylo v průběhu závodu nesčetné množství. V zápalu
sportovního zápolení v nepřehledné džungli pnoucích se lian, vysoké trávy,
pádů do bahna a akátových bodláků, malé či větší šrámy po těle téměř
nevnímali. Vítězem třetího ročníku orientačního běhu na dlouhé trati se stal
Jan Procházka, patřící k širší špičce českého orientačního běhu.
A co říci závěrem? Loni - v roce 2011 - skanzen Mayrau navštívilo
11 233 lidí. V únoru letošního roku zásluhou pořádaných kulturních,
společenských a sportovních akcí do skanzenu Mayrau přišlo až 720
návštěvníků. Z těch úspěšných akcí můžeme jmenovat například 11. února
tradiční masopust a s ním spojený pestrobarevný průvod masek
z nedalekých Vinařic a hornického Libušína. Na proslulé Mayrovce byla
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příjemným zážitkem volba královny masopustu. Ty byly hned dvě! Paní Věra
Portužáková z Libušína a Anne Nikolette Vacínová, žákyně z Vinařic.
Mezi neméně zajímavé akce patřila i vernisáž výstavy fotografií
paní Markéty Luskačové a akce „Jak přežít Kladno“. Vyvrcholením
sportovních akcí v únoru byl úspěšný závod v orientačním běhu.
Vedení skanzenu Mayrau, jeho zaměstnanci a průvodci, kteří zde
akce realizují, pokud budou v nastoupeném trendu pořádaných akcí
pokračovat, svým přičiněním jméno skanzenu Mayrau posouvají do míst,
kam se lidé budou rádi vracet!
Jan Uváček
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Jaroslav Beneš / Miroslav Machotka
V sobotu 14. dubna proběhla v Hornickém skanzenu Mayrau
vernisáž výstavy fotografií Jaroslava Beneše a Miroslava Machotky. Výstava
je instalována v bývalých hornických koupelích. Vystavené fotografie jsou
ukázkou jejich tvorby posledních dvaceti let. Oba patří mezi výrazné
představitele české výtvarné fotografie od 80. let. Jejich práce jsou
představovány na reprezentativních přehlídkách fotografií v České republice
i v zahraničí. Jsou zakládajícími členy Pražského domu fotografie a Aktivu
volné fotografie v Praze.
Jaroslav Beneš je spoluzakladatelem fotografické skupiny Český
dřevák. Fotografuje velkoformátovými kamerami. Zachycuje všední detaily
současné architektury, hledá však nepreferované pohledy, v nichž odkrývá
svébytnou vizualitu. Podstatným výrazovým prostředkem je světlo,
interpretované i jako subtilně gradované světlo vnitřní. Charakter námětu
vede k minimalistickému tvarosloví, avšak abstrahující tvarový slovník je
v jeho interpretaci nositelem citovosti a existenciálních významů bez vnější
literárnosti.
Miroslav Machotka využívá též klasických fotografických postupů
kinofilmovým fotoaparátem. Zachycuje detaily městské krajiny, předměty
každodenního života, geometrii světel a stínů. Ve zdánlivě banálním
prostředí dokáže najít a využít ty nejvšednější prvky, jejich výběrem
a kompozicí vytváří obraz s novým obsahem. Machotkovy fotografie jsou
velmi střídmé a civilní, blízké minimalismu. Výstava potrvá od 15. 4. – 17. 6.
2012.
Dominika Havlová
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Cestička k Mayrovce, foto: T. Voldráb

Čarodějnice na Mayrau, foto: T. Voldráb
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Starosta města při setkání hornických měst v Chomutově, foto: T. Voldráb

Účastníci Chomutovského krušení, foto: archiv KPHT- Kladno o.s.
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Zveme vás na Majrovku
kulturní akce červenec – září 2012
Srpen 2012
sobota 25.8. 2012 výstava historických vozidel
Září 2012
sobota 8.9. 2012 ve 14 hodin Den horníků
sobota 8.9. 2012 Jak vznikalo uhlí – tematické výstavy dětských výtvarných
prací
neděle 9.9. 2012 Jiří Svoboda obrazy
čtvrtek 20.9. 2012 přednáška
Změna termínu vyhrazena.
Pozvánky na akce budou zasílány telefonicky, SMS nebo emailem.

Srdečně zve výbor KPHT – Kladno o.s. a vedení HS Mayrau.

POZOR ZMĚNA TERMÍNU ČERVNOVÉ
PŘEDNÁŠKY!!!
PO DOHODĚ S LEKTORKOU RENÁTOU MALOU DOCHÁZÍ KE ZMĚNĚ
TERMÍNU ČERVNOVÉ PŘEDNÁŠKY, KTERÁ SE USKUTEČNÍ VE
STŘEDU 20. 6. 2012 V 16 HODIN NA MAYROVCE.
TÉMA PŘEDNÁŠKY JE CESTA NA VÝCHOD
PŘEDNÁŠKA JE SPOJENA S OCHUTNÁVKOU ORIENTÁLNÍCH JÍDEL.
POZVÁNKY BODOU VČAS ROZESLÁNY TELEFONICKY, SMS NEBO
EMAILEM.
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Dvě akce mimo skanzen
Bývalá továrna na výrobu pián Dalibor v Zákolanech
Továrnu Dalibor založili roku 1905 klavírníci Hnátek, Kašpárek a Kopecký.
Největší rozkvět zažila značka Dalibor ve 20. letech 20. století. V té době
byla otevřena i reprezentační prodejna klavírů v Praze v Křemencově ulici.
Nástroje se vyvážely nejen do okolních zemí, ale i do Nizozemí. V roce 1985
výroba pianin v Zákolanech skončila, nyní zde působí firma Adega vyrábějící
vestavěné skříně.
V bývalé továrně na výrobu pián Dalibor v Zákolanech se v loňském roce
sešli umělci, kteří volně navazovali na díla Mařákovy krajinářské školy. Přímí
účastníci týdenního workshopu Mařákovci 2011 zobrazili náladovosti přírody
a prchavosti viděného okamžiku. Továrna Dalibor je běžně návštěvníkům
během roku nepřístupná, její interiér je však zachovalý a jako technická
architektura velmi malebný. Z tohoto důvodu se rozhodla výtvarná skupina
Lesní chodci od 1. 5. 2012 vystavit v piánce krátkodobě své práce,
konkrétně obrazy krajin Adama Pitry, technické objekty Zdeňka Ruffera
a sochy z kladenského uhlí Dagmar Šubrtové. Název výtvarné skupiny vznikl
při křtu stejnojmenné knihy Martina Ryšavého v roce 2001. Autor kapesní
ságy při zahájení výstavy zahrál společně s hudebním uskupením Bouchací
šrouby a před kapelou vystoupili kladenští básníci a hudebníci Michal
Koberstein a Tomáš s Jakubem z kapely Kolektivní halucinace. Výstava je
otevřena soboty a neděle od 12:00 do 18:00 až do 1. 7. 2012.

Bývalá sýpka v Buštěhradě
Zámecká sýpka v Buštěhradě - nachází se v těsném sousedství
buštěhradského zámku. Byla postavena v roce 1705 Františkou Marií
velkovévodkyní Toskánskou jako součást panského dvora. Dnes je jejím
vlastníkem pan V. Helísek, který ji před několika lety zakoupil
zdevastovanou. Postupně, v rámci svých sil a finančních možností, ji
opravuje. V jedné části bydlí se svojí rodinou, další části postupně zabydlují.
Čím dále, tím více je oblíbená vinotéka, nabízející výborná vína z Moravy
i ostatního světa. Otevírací doba je pondělí až sobota od 14 do 20 hodin.
Velmi rozlehlé prostory, jako stvořené pro různé kulturní akce typu
výstav nebo koncertů, využili tentokrát studenti vysokých škol architektury,
FA ČVUT - TU Dresden - FUA Liberec, k výstavě o své představě
městskosti. Dvaadvacet studentů si za město, kde by mohli předvést své
představy o využití různých prostor k setkávání, vybralo Buštěhrad. Různá
místa vhodná k setkávání ve světě tak běžná a u nás po době
komunistického útlaku téměř zapomenutá, uvědomí toho, že sousedé se
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Vstup do továrny v Zákolanech, instalace Z. Ruffera z písmen na 1. máje, foto: D. Šubrtová

Zrekonstruovaná část interiéru bývalé sýpky v Buštěhradě, foto: D. Šubrtová
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mají setkávat nejen na schůzích v prostorách úřadu nebo v hospodách, ale
mít možnost řešit své problémy během procházek venku ve stínu městské
zeleně. Studentům se podařilo mezi účastníky vyvolat dlouhou diskuzi.
I když ne všechny jejich návrhy jsou realizovatelné, rozhodně občany
přiměly k zamyšlení. Jako doprovodný program v prostorách sýpky vystavila
své obrazy Galina a večer zakončilo svojí hudební produkcí Jakub Zomer
Trio. Blues a jazz v jejich podání upoutal přítomné posluchače tak, že je
nechtěli propustit. Zanedbatelné určitě není ani to, že se všem zúčastněným
podařilo přivést buštěhradskou veřejnost do těchto prostor, což snad povede
k jejich dalšímu využití. Jako místo setkávání při dalších kulturních akcích,
u dobrého vínečka. A to nám všem šlo.
Jaroslav Pergl
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Umírají nejen šachty

Josef Suldovský při své přednášce v Hornickém skanzenu Mayrau, foto: J. Uváček

Umírají nejen šachty, ale i jejich lidé. A tak jsme se všichni
dozvěděli smutnou zprávu, že v pondělí 19. března dotlouklo srdce pana
Josefa Suldovského. Pepík byl výjimečně činorodý člověk mnoha zájmů
a bohatých znalostmi z několika oborů lidské činnosti, ale především to byl
havíř a báňský záchranář.
Horníkem se vyučil v roce 1966 na učilišti v Libušíně a pak začal
pracovat na dole Mayrau ve Vinařících. Majrovka byla těžká šachta.
Dobývaly s tu už jen zbytkové zásoby hlavní kladenské sloje, uhlí bylo
výjimečně náchylné k samovznícení a hrozily i horské otřesy. Nemohla by
bývala existovat bez každodenní obětavé práce ohňařů a báňských
záchranářů. K záchranářské profesi tu přičichl i Josef. Měl se věru od koho
učit, majrovští ohňaři byli pojmem v celém kladenském revíru. A Pepík byl
vnímavým žákem, takže už v roce 1970 dostal nabídku pracovat jako
profesionální záchranář na tehdy Obvodní báňské záchranné stanice ve
Vinařících. A právě tady Josef našel svoje celoživotní poslání.
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Účastnil se řady těžkých akcí na kladenských dolech a brzy se stal
plnohodnotným členem kolektivu. Při zaměstnání vystudoval Střední
průmyslovou školu horní v Kladně a také Vyšší střední školu se specializací
na řízení uhelného průmyslu. Vysokou školu báňskou se mu sice dokončit
nepodařilo, ale vědomostí a znalostí o šachtách a báňském záchranářství
získal tolik, že by mu je stejně žádná škola nedala. Přes směnového
technika se vypracoval až na zástupce ředitele stanice, v této funkci
pracoval dlouhou řadu let a stal se odborníkem uznávaným v celém českém
hornictví.
Mimo
jiné
na
Kladně
zavedl
dusíkové
hospodářství
a chromatografickou laboratoř, vybavil fotodokument či zřídil oddíl lezců. Za
jeho působení se Hlavní báňská záchranná stanice Kladno přeměnila
v moderní, dynamickou stanici, která nejen zajišťovala báňskou záchrannou
službu téměř v celých Čechách, ale také rozvíjela řadu nových komerčních
činností a aktivit. --Významně se podílel i na přestěhování stanice z Vinařic
do nově rekonstruovaných prostor na bývalém dole Wanieck.
Památkou na jeho tehdejší činorodost je dodnes například hornická
expozice v Kladenském muzeu či naprosto unikátní expozice báňského
záchranářství v Hornickém muzeu na dole Anselm v Ostravě. Převážná
většina exponátů prochází se sbírky, kterou na Kladně shromáždil právě on.
Rozlet stanice přibrzdila až změna společenských podmínek po
roce 1989. Mnoho lidí tehdy z kladenských dolů odešlo, Josef zůstal. Spolu
s ostatními se snažil trochu přivřít pomyslné rozevírající se nůžky mezi
vzrůstajícími náklady na těžbu zbytkových zásob a klesající cenou uhlí, které
tehdy najednou nikdo nepotřeboval. Byla to doba, kterou právě on výstižně
nazval umíráním šachet.
Josef zůstal, protože svoji profesi , šachty a jejich lidi miloval. Měl je
tak rád, že jim málem obětoval to nejcennější, svůj život. Při jedné
záchranářské akci v roce 1997, když se snažil zachránit život kamarádům, snad až sama svatá Barborka zasáhla a vrátila Pepíka do světa živých.
Potom se sice už nemohl věnovat své milované profesi, ale se
zápalem a cílevědomě se pustil do další etapy života. Začal pracovat na
Českém báňském úřadu a jako ředitel kanceláře předsedy zde naplno
uplatnil svůj diplomatický talent, znalost lidských povah a organizační
schopnosti. A možná se víc než dřív začal věnovat rodině, vnoučatům
a svým zálibám – hornické historii a umění.
Jakoby mimochodem vystudoval Střední odbornou starožitnickou
školu a začal sestavovat svoji první knihu nazvanou Kronika hornictví zemí
Koruny české. Vyšla v roce 2007. Ta druhá, --Kronika horního města
Jáchymova a jeho hornictví, pak v roce 2009.
Zaměstnání Josef změnil ještě jednou. V roce 2008 opustil báňský
úřad a nastoupil do funkce ředitele sekretariátu generálního ředitele
společnosti Energie - stavební a báňská a.s.-- I tady v krátké době přispěl ke
zkulturnění pracovního prostředí a vydáváním podnikového časopisu také
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k posílení pocitu sounáležitosti a hrdosti zaměstnanců na příslušnost k ryze
české firmě s mnohaletou tradicí.
Víc už toho Josef nestihl, zemřel ve věku nedožitých 64 let.
Odešel člověk, který se svým životem snažil ukázat, že horník není
jen plenící barbar, ale všestranně vzdělaný člověk se vztahem k přírodě,
kultuře a lidem, kteří ho obklopují. Žil životem, ke kterému horníky kdysi
vyzýval pan Jiří Agricola.
Petr Śarboch
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