Dvojková výročí, která ohraničují kladenské dolování
1772 – 2002
Pro počátek dolování na Vrapicku nastala určitá shoda v letopočtu, a to
rok 1772, i když přesně nevíme kdy?; kde?; a kdo? S určitostí víme, že
to bylo na Vrapicku, protože je to jediná oblast, kde uhelné sloje základní a hlavní kladenská sloj - „vychází“ na povrch, je blíže povrchu.
Zpočátku se dolovalo pomocí štol, případně nehlubokých jam.
Rok 1822
• Založena hornickým hospodářstvím buštěhradského velkostatku na hranici
Vrapic a Cvrčovic první hlubinná jáma, která přesáhla hloubku 100 m. Byla
to jáma Sv. Ludmily a byl zde použit jako první na Kladensku v roce 1836
parní těžní stroj pro těžbu a odvodňování.
Rok 1842
• V tomto roce vyslal „erár“ /stát/ do Brandýska c. k. kutební komisi, aby
prováděla hlubinné vrty a také hloubila některé důlní jámy. Tak byl ve
stejném roce založen důl Kübeck v Kladně na hranici Kladna, Motyčína
a Hnidous a také dvojdůl Michael a Layer v Brandýsku.
• Zemřel nejznámější soukromý těžař v oblasti Cvrčovic, Vrapic a Dubí
Václav Černý.
Rok 1852
• Dohlouben důl František /Na Pískách/, pojmenovaný po Františku Kleinovi,
spoluzakladateli Kladenského kamenouhelného těžařstva.
• 2. 12. 1852 zemřel Václav Novotný, pražský měšťan, majitel Žofína
a pražských mlýnů. Zakladatel Pražských uhelných dolů u Kladna, později
spolu s Vojtěchem Lannou a bratry Kleinovými založili Kladenské
kamenouhelné těžařstvo.
Rok 1862
• Začal těžit důl Amálie, nejznámější důl ve středu Kladna. Pojmenován byl
po manželce Alberta Kleina, dalšího ze spoluzakladatelů Pražské železářské
společnosti, Amálii roz. Langerové. Ve své době to byl nejvýznamnější důl
této společnosti.
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Jáma sv. Ludmila, archiv KPHT - Kladno o.s.

Rok 1872
• Dohlouben důl František
buštěhradských dolů.

Josef

v Dubí,

největší

důl

Císařských

• Překopem propojen důl Ludmila na současně hloubenou jámu Ferdinand
ve Cvrčovicích.
• Dohloubena jáma Engerth v Kladně, hloubená Společností státní dráhy.
• Společnost státní dráhy založila jámu Barré na Tuháni u Vinařic.
Rok 1882
• Od 6. června 1882 byla hloubena jáma „Na Borku“ v Hnidousech, později
pojmenovaná na jámu Ronna, v majetku Společnosti státní dráhy.
• Smlouvou z 11. 3. 1882 s platností od 1. 1. 1882 převzala Císařské
buštěhradské doly Společnost buštěhradské dráhy.
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Rok 1902
• 15. února 1902 začal těžit důl Schoeller v Libušíně, v té době v majetku
Mirošovsko – libušínského těžařstva.
• Na jámě Thinnfeld v Kladně byl zabudován první elektrický těžní stroj
systému Siemens – Halske, později byl přenesen na jámu Kübeck, kde byl
po sto letech vážně poničen vandaly.
Rok 1922
• Jámy Kübeck, Engerth, Barré, Ronna a Theodor byly provozně spojeny.
• Společnost státní dráhy byla přejmenována na Kamenouhelné doly a. s.
Kladno.
• Na jámě Barré byl postaven elektrický těžní stroj, převezený sem z dolu
Michael v Brandýsku.
Rok 1932
• Ve Škodových závodech v Plzni byl vyroben elektrický těžní stroj, který byl
o rok později zabudován na jámě Robert dolu Mayrau ve Vinařicích.
Rok 1941 – 1943
• V těchto letech byla vyhloubena jáma Jaroslav v Tuchlovicích.
Rok 1952
• Od tohoto roku byla v kladenských dolech zaváděna ocelová výztuž
chodeb a překopů – zvaná TH.
Rok 1962 – 1963
• U železniční trati Kladno – Kralupy nad Vlt. ve Vrapicích byl provozován
povrchový uhelný lom Rosenberk.
Rok 1972
• V nově otvíraném Kačickém poli na Dole Nejedlý I. v Libušině byl proražen
první větrní okruh mezi překopy na 1. a 2. patře.
Rok 1982
• Uzavřena jáma Wanieck /Nejedlý II./ v Kamenných Žehrovicích.
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Důl Schoeller v Libušíně současný stav. Uprostřed odvětrávací komínek po jámě N. III.,
foto: J. Grubner

Rok 1992
• 9. 12. 1992 bylo usnesením vlády ČSFR rozhodnuto o likvidaci
budovaného dolu Slaný.
Rok 2002
• 28. 2. 2002 byla ukončena těžba uhlí na Dole Tuchlovice, původně
Jaroslav, později Důl Nosek.
• 29. června 2002 byl vytažen poslední vůz uhlí na jámě Nejedlý 3 /N 3/ Dolu
Kladno v Libušíně /původně důl Schoeller/. Tím byla zakončena 230 let
trvající těžba uhlí na dolech Kladenského revíru.
Rok 2012
• V letošním roce je to již 10 let, kdy kladenské dolování vstoupilo do
historie.
Zpracoval Karel Melichar
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Pivovary
Psal se rok 1631, když se rozhodl tehdejší majitel kladenského
panství, pan Florián Jetřich Žďárský ze Žďáru pro postavení pivovaru, který
by přinášel výtěžkem z prodeje obecním potřebám, především na opevnění
budoucího městečka hradbami a na opravu radnice. Pivovar byl zřízen
nejprve v prostorách vedle tehdejší Hořejší tvrze a teprve v době výstavby
renesančního zámku byl vybudován přestavěním tzv. Dolejší tvrze
Kladenských z Kladna, která stávala v prostoru mezi dnešním Poštovním
náměstím a bývalou synagogou. Vydal tedy povolení na tři várky piva, které
se pak čepovaly v panském hostinci, který stával na náměstí, tam co je dnes
divadlo Lampion. Pivovaru se dařilo, zvláště po objevení uhlí na Kladensku
a následném prudkém navýšení počtu obyvatel, a tak se zde pivo vařilo až
do roku 1858.
Postupem času už omezené možnosti pivovaru, který navíc
neoplýval žádnými technickými novinkami, způsobily, že nastala nutnost
založit pivovar nový. Nová vrchnost, benediktini z kláštera v Břevnově, tedy
postavili na území tehdy ještě samostatných Kročehlav nový a moderní
pivovar. Benediktinský řád spravoval pivovar jen několik let po jeho zřízení
a potom ho začal pronajímat. Pronájemců se zde vystřídala celá řada. Za
ing. Otakara Zachara pivovar jen vzkvétal. Kročehlavské pivo a slad šly na
odbyt, zisky se zvyšovaly. Podnik byl modernizován přestavbou na parní
pohon. Roční výstav se zvýšil na 50 000 hektolitrů piva a produkce byla
čtyřicet vagonů sladu.
K zásadní změně došlo po skončení druhé světové války.
Vyhláškou ministryně výživy ze dne 3. července 1948 o znárodnění
některých průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru
potravinářském podle paragrafu 1, odst. 3 zákona ze dne 28. dubna 1948,
č. 115 Sb., o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků
a závodů v oboru potravinářském byl dnem 1. ledna 1948 znárodněn
„Kladenský pivovar a sladovna kláštera řádu Benediktinů v Praze-Břevnově,
Kladno-Kročehlavy“, Kročehlavy č. 33 (Okr. Kladno). O dva roky později,
tedy v roce 1950, byl v důsledku centralizace ve všech odvětvích národního
hospodářství po druhé světové válce pivovar zrušen.
V následujících letech byl objekt využíván ke všem možným
i nemožným účelům. Nejprve zde byla umístěna sodovkárna a stáčírna,
později galvanizovna. Průsakem chemikálií byly zničeny velmi kvalitní zdroje
pitné vody. Ve sklepích pivovaru byl zřízen sklad podniku Zelenina n. p.
a v šedesátých letech dvacátého století tu byl zbudován protiletecký kryt pro
obyvatele kročehlavských sídlišť.
Devastace původního pivovaru pokračovala i nadále. Necitlivou
stavební úpravou byl poničen pivovarnický emblém, který pro ing. Otakara
Zachara navrhl jeho přítel malíř Mikoláš Aleš. Ten je dnes památkově
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Fotografie kročehlavského pivovaru začátek 20. století, archiv SVM v Kladně

chráněn. Původní vnitřní uspořádání místností prakticky přestalo existovat
a byla zničena původní fasáda na tzv. budově C.
Ani po roce 1989 se situace nijak radikálně nezlepšila. Začaly vleklé
soudní spory, ve kterých se snažil řád benediktinů z kláštera v Břevnově
získat pivovar jako svůj majetek zpět. Stalo se tak až v roce 2004. Řád ale
brzy zjistil, že není v jeho silách pivovar opravit a obnovit v něm vaření piva.
Prodal tedy objekt panu Vladislavu Tesárkovi.
Dnes je pivovar pronajímán nejrůznějším firmám. Sídlo zde má již
zmiňovaná galvanizovna. Je tu ale také zámečnictví, stavební firma,
autodílna a pneuservis, fasádní studio, truhlářství, internetová společnost
a další.

Na závěr si blíže připomeňme některé z jeho pronájemců:
DANEŠ JOSEF
Byl nájemcem kročehlavského pivovaru v letech 1864 – 1879.
Z Kladna pak odešel na zakoupený statek v Pavlově, kde provozoval vlastní
pivovar.
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ZACHAR ŠEBESTIAN
Narodil se v roce 1838 v Točníku u Žebráku. Byl otcem Otakara
Zachara a přišel do Kladna, kde si pronajal kročehlavský pivovar. Měl
manželku Marii, se kterou měl syna Otakara a dceru Elišku. Ta se později
porovdala za Ottu Wiesenbergera, továrníka v Žebráce. Zemřel v roce 1888.
HRUŠKOVÁ MARIE
Původně provdána za sládka Zachara, se kterým měla syna
Otakara, známého pivovarnického odborníka, alchymistu, básníka
a dramatika a dceru Elišku, později provdanou za Ottu Wiesenbergera,
továrníka v Žebráce. Marie se později provdala za starostu města Kladna
MUDr. Jaroslava Hrušku. Byla v letech 1888 – 1900 pronájemkyní
kročehlavského pivovaru. Zemřela v roce 1900.
ZACHAR OTAKAR ING.
Narodil se 4. ledna 1870 v Točníku na Berounsku. Byl prozaikem,
dramatikem, pivovarníkem, sládkem, chemikem, alchymistou, redaktorem
a odborným publicistou. Mládí prožil v Berouně, nejprve studoval na reálce,
pak chemii na Vysoké škole technické v Praze, kde dosáhl diplomu inženýra
chemie. V Třeboni a na Kladně se vyučil sladovnickému řemeslu. Pak
pokračoval ve studiu kvasné chemie v Berlíně a v Kodani. Podnikl řadu
studijních cest zaměřených na pivovarnictví, chemii a alchymii do Dánska,
Holandska, Německa, Itálie, Polska, Ruska, Skandinávie, Anglie a Francie.
Stal se sládkem a od roku 1901 nájemcem kročehlavského pivovaru. Byl
blízkým přítelem malíře Mikoláše Alše. Věnoval se problematice
pivovarnictví, dějinám chemie, reedici středověkých alchymistických spisů.
Byl redaktorem časopisu Kvas a sládek. Je autorem řady odborných článků,
povídek, románů a dramat. Byl také nevlastním synem kladenského starosty
MUDr. Jaroslava Hrušky, když si ho jeho matka po smrti Šebestiana
Zachara vzala za manžela. Zemřel 29. listopadu 1921 v Kladně.
ZACHAROVÁ PAVLA
Rozená Veverková. Byla herečkou a členkou činohry
Vinohradského divadla z vážené patricijské rodiny původem z Kolína.
Vlastnila několik domů na Královských Vinohradech. V roce 1915 se
provdala za kladenského sládka Otakara Zachara a po jeho smrti se stala
nájemkyní kročehlavského pivovaru v letech 1921 – 1929.
RABAS JOSEF
Byl nájemcem kročehlavského pivovaru od roku 1928 a vařil zde
pivo až do roku 1950. Tehdy byl pivovar v rámci centralizace zrušen.
TESÁREK VLADISLAV
Majitel stavební firmy v Kladně od roku 1993. Ta poskytuje
kompletní stavební servis. Je za stavbou Aqua baru ve Sportovní hale,
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Pivovarnický emblém na pivovaru v Kročehlavech, archiv SVM v Kladně

laboratoří biochemie v ČVUT v Kokosu na Sítné, fasádou ZŠ Školská ve
starých Kročehlavech, dětským hřištěm ve Švermově i S. K. Tenis Kladno.
V roce 2004 koupil Vladislav Tesárek od břevnovskéoho kláštera
kročehlavský pivovar, který pronajímá různým firmám a umístil sem i vlastní
stavební firmu.
Jaroslav Vykouk
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Ložiska železných rud ve středních Čechách
Na počátku 19. století byla již známa většina ložisek železných rud ve
středních Čechách. Tyto můžeme rozdělit do několika železorudných
oblastí. Nazýváme je metalogenetickými jednotkami, v nichž jsou
ložiska navzájem příbuzná geologickou strukturou, vznikem
i charakterem mineralizace. Staré železné hutě vznikaly tam, kde byla
ruda a také v blízkosti dostatek lesů, kde se vyrábělo „dřevěné uhlí“
pro tyto dřevouhelné hutě. Můžeme je rozdělit do několika obvodů:
1. Obvod středočeského plutonu
Bylo zde několik typů ložisek, ale jen některé měly praktický
význam. Nejvýznamnější byly hematito-křemenné žíly v jižním okolí
Příbrami. Také tzv. „železné klobouky“ limonitu /hnědele/, vzniklé
zvětráváním tamních polymetalických rud. Byly to např. žíly u Žežic
a Žežiček a rovněž u Brodu na Příbramsku. Jiný významnější důl Vranovický
byl v lesním revíru u Rožmitálu pod Třemšínem. Zde se dobývaly tři žíly
o mocnosti 0,5 – 1,3 m s hnědelovou výplní. Dobývalo se rovněž u Obecnice
a i na Svaté Hoře v Příbrami. Tyto rudy nebyly příliš kvalitní, podle analýz
z r. 1862 měly 21,5 % Fe a až 51 % SiO².
2. Obvod Barrandienský
Jedná se o rozsáhlé území od Prahy přes Beroun a Rokycany až
k Plzni, kde bylo velké množství ložisek. Zdrojem železných rud zde byl
ordovik /starší prvohory/, ve kterém je známo 10 rudních obzorů, z nichž tři
jsou nejvýznamnější. Ve spodním ordoviku obzor Osecko-kváňský a kyšický,
ve svrchním ordoviku obzor Nučický. Horniny v Barrandienu vznikaly od
svrchních starohor až do konce starších prvohor /devonu/, před 370 mil. let.
Byly mírně přeměněné a zvrásněné v průběhu tzv. Kaledonského vrásnění
na konci starohor a později koncem devonu a začátkem karbonu znovu
deformovány tzv.Variským vrásněním. V tomto období zde probíhala
i intenzivní sopečná činnost.
Ložiska vznikala obyčejně na rozhraní sedimentace písčité
a jílovité. V podloží jsou často křemence a v nadloží břidlice. Tvar ložisek je
čočkovitý, největší mocnost dosahují uprostřed a do stran se povlovně
vykliňují. Rudní čočky bývají porušeny dislokacemi a roztrhány na celou řadu
ker. U těchto ložisek železných rud mluvíme spíše o „lóžích“, které mají
poměrně velkou směrnou délku, příčná délka je nepoměrně menší, než
bychom si představovali u čočkovitého útvaru. Ordovické rudy jsou
sedimentární oolitické /seménkové/ rudy, složené s kulovitých tělísek
spojených tmelem. Ve spodních vrstvách ordoviku jsou převážně hematitové
/krevelové/ rudy, ve svrchních vrstvách chamositové.
Na východ od Ejpovic mezi Rokycany a Cerhovicemi bylo otevřeno
několik ložisek. Ceněným ložiskem bylo ložisko polosideritu na Radči, kde
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svrchní partie byly zvětrány na hnědel. Zde si dolové míry v první polovině
19. století zajistily velké brdské železárny komorní, zbirožské
a fürstenberské. V ložisku u Březiny se dolovalo již od 16. století pro
šternberské hutě v Darové a Břasech.
Významnou rudní oblastí bylo území mezi Strašicemi a Podluhami,
kde jsou známy tři rudní obzory. Byla to rudní základna železáren
komárovských, jineckých, holoubkovských, svatodobrotivských a později
dobříšských. Rudy obsahovaly okolo 30 % Fe. Na brdských hřebenech bylo
také několik lokalit, z nichž největší byl důl na Skalce u Mníšku pod Brdy.
Ložisko patřilo dobříšským železárnám, později PŽS. Po druhé světové
válce se zde těžila ruda do roku 1965.
Nejvýznamnější ložisko tzv. ordovických ostrovů bylo na Krušné
Hoře. Bylo zde těženo Velké a Malé ložisko krevele a v jejich nadloží ložisko
pelosideritu. Menší ordovické ostrovy byly: Velíz, Svatá, Trubská, Lísek,
Stradonice, Železná, Chrbiny a Karabinský vrch u Svárova.
K nejmladším ložiskům Barrandienu patří tzv. nučický rudní obzor,
který byl dobýván v úseku mezi Jinočany a Chlustinou v délce 32 km. Tvořily
jej tři „lože“ /čočky/ - nučická, chrustenická a zdická. Nejdůležitější byla
čočka nučická, objevená teprve v roce 1845. Byla to hlavní rudní základna
Fürstenberských železáren v Králově Dvoře a kladenských hutí Pražské
železářské společnosti.
V Nučicích se v 60. a 70. letech 19. století uplatňovala kombinace
hlubinné těžby s povrchovým lomem. Do poloviny 70. let 19. století se
vyrábělo nejvíce surového železa ve středočeské oblasti, v letech
1875 – 1880 nastal posun ve prospěch Ostravska. V roce 1880 vyrobily čtyři
největší závody (Kladno, Králův Dvůr, Vítkovice a Třinec) 86 % surového
železa v Českých zemích.
Když po roce 1945 vystoupily do popředí zájmu vlády výroba železa
a oceli, stalo se toto preferovaným odvětvím a byla snaha zvýšit těžbu
domácích ložisek železných rud. V tomto období se zvýšená pozornost
zaměřila na středočeskou oblast, hlavně pro zásobování hutí v Kladně
a Králově Dvoře. Tyto byly zásobovány chamosity z Nučic, Chrustenic
a Zdic, krevely z Krušné Hory u Nového Jáchymova a z Mníšku pod Brdy.
Zde byla také vybudována hrudkovna, skončila v roce 1966, stejně jako
těžba u později otevřeného železnorudného lomu u Ejpovic na Rokycansku.
3. Obvod českomoravské vrchoviny
Bylo zde několik typů ložisek, z nichž nejvýznamnější byla skarnová
ložiska s magnetitem. Tato ložiska byla roztroušena ve tvaru menších či
větších čoček na mnoha místech. Stala se rudní základnou pro všechny
železárny v této oblasti.
Nejdůležitějším skarnovým ložiskem bylo vlastějovické v Posázaví,
tvořené čočkami magnetitu ve dvou skarnových krách v krystalických
břidlicích. Obsah rudy měl 37 % Fe. Práce byly zastaveny roku 1967.
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Důlní expozice Chrustenická šachta, archiv autora

Podzemí chrustenického železnorudného dolu, archiv autora
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Podobného charakteru bylo dříve těžené ložisko u Malešova na
Kutnohorsku.
Ložisko mangano-pyritového zrudnění ve Chvaleticích na Kolínsku
bylo otevřeno povrchovým lomem, bylo tvořeno železomanganovou rudou
a kyzovými břidlicemi. Bylo zde 12 – 18 % manganu a 18 – 24 % Fe. Pro
ztrátovost výroby byla těžba ukončena v roce 1975.
Ostatní výskyty železných rud v Čechách byly v porovnání se
středočeskými po roce 1918 již bezvýznamné. Počet činných dolů klesl mezi
roky 1919 a 1938 z jedenácti na šest. Plných 56 dolů bylo v tomto období již
dlouhou dobu mimo provoz.
V dávné minulosti bylo v Česku využíváno velké množství
tzv. bahenních rud /limonitů - hnědelů/, jež se nacházely na velkém množství
míst a také v tzv. oxidačních zónách mnoha jiných ložisek. Byly blízko
povrchu a tedy snadno dostupné.
Karel Melichar
Literatura:
Majer, Jiří: Po kovových stezkách dějin Československa, Hornická Příbram 1991
Kol. autorů: Rudné a uranové hornictví České republiky, Ostrava 2003

12

Důlní podnikání rodiny Františka Beyera v lokalitě
Sv. Jan u Libovice
Koncem 18. a zejména v první polovině 19. století dochází na
Slánsku ke značnému oživení hornické činnosti. Vedle místních
sedláků, kteří dolovali uhlí na svých pozemcích, se zde začínají
prosazovat i zámožnější těžaři. Jejich majetek jim dovoloval, zejména
po vyrubání výchozů kounovské sloje selskými dobývkami, investovat
do moderního strojního vybavení svých dolů, těžit uhlí z větších
hloubek a zlikvidovat většinu malých těžařů. Vedle vrchnostenských
dolů se v té době dokázal prosadit i těžař František Beyer.

Rodinná fotografie
těžaře Fr. Beyera,
v předu malý Eduard
Beyer, repro z knihy
Libovice tenkrát a dnes
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Pražský měšťan František Beyer (6. 7. 1782 – 9. 9. 1864) přichází
hledat uhlí na slánskou visutou sloj v oblasti obcí Libovice a Lotouš kolem
roku 1810. Již v roce 1811 mu smečenská horní substituce propůjčuje
2 dolové míry na kutisku St. Albrecht o výměře 50. 176 čtv. láter.
Pod vrchem Palanda založil Beyer cihelnu a z vyrobených cihel
nechal postavit obydlí pro sebe, pro štajgry, cechovní místnost a kumbály
pro horníky. Každý den před směnou se horníci scházeli v cechu, štajgr
zapsal jejich přítomnost, společně se pomodlili a odcházeli ke svým šachtám
do práce. Kumbál sloužil jako ubytovna pro horníky, kteří bydleli ve
vzdálenějších vesnicích a nestačili by tak denně docházet do práce.
Od smečenské vrchnosti koupil v roce 1820 v oblasti „Za vrchem“
hospodářskou usedlost č.p. 15 v katastru obce Lotouš včetně polí, hostince
a několika dolových měr (po změně katastrálních hranic v roce 1870 připadla
tato usedlost k obci Libovice č.p. 45). Všechny hospodářské budovy opravil
a postavil nový prostorný dům.
Společně s manželkou Kateřinou (8. 5. 1805 – 21. 7. 1862),
s kterou se oženil v roce 1822, se v této oblasti postupně stávají majiteli
značného množství kutisk.
Mimo jiné uvádím:
1. St. Franz - Zechce, 30. ledna 1825 propůjčena 1 dolová míra,
25. 088 čtv. Láter
2. St. Wenzel, 1. 8. 1828, 1 dolová míra v Neckách u Lotouše, jméno
po svém zemřelém otci
3. St. Eduard, 31. 3. 1836, 1 dolová míra u Libovice
4. St. Eduard, souvisí s předchozím kutiskem
5. St. Joachim, 31. 3. 1837 1 dolová míra
6. St. Johan Nepomuk, 1. 5. 1838, 1 dolová míra na poli v Neckách
u Lotouše
7. St. Antonia a St. Stefan, sv. Vít, vše z let 1839
8. St. Eleonora, 5. 11. 1839, 1 důlní míra v místech Hráček u Libovice
9. St. Vít, 1861, původně majetek sv. Vítské kapituly
10. St. Matylda, 1 důlní míra, obnoveno předchozí starší dolování
František Beyer se při svém hornickém podnikání ukázal být velice
přemýšlivý a začal používat zcela jiný způsob dobývání než dosavadní
kutéři. Na svých kutiscích otevřel najednou několik šachet a v jejich blízkosti
vyhloubil jámu, do které se stahovala voda. Horníci se tak ve svých dílech
nemuseli zabývat pumpováním vody a v odvodněných šachtách měli více
času na dobývání uhlí.
Dalším jeho dobrým nápadem bylo vyhloubení 13 metrů dlouhé
jeskyně, která měla ještě do stran vykopány tři stejně dlouhé chodby. Tyto
prostory byly následně využívány pro uskladňování přebytečného uhlí
v letních měsících, kdy byl odbyt malý. V zimě, kdy šachtičky svojí produkcí
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Jedna z prvních šachet u Sv. Jana, repro z knihy Libovice tenkrát a dnes

nestačily pokrýt zvýšenou poptávku, se uhlí z této jeskyně vybíralo
a prodávalo. U Beyera tak byli horníci zaměstnáni po celý rok, zatímco jiní
kutéři v létě horníky propouštěli. Koncem 60. let 19. století je zaměstnáno
v Beyerových dolech 60 – 70 horníků. František Beyer zemřel 9. 9. 1864.
Eduard Beyer (26. 8. 1829 – 15. 11. 1871)
Po středoškolských studiích odešel Eduard Beyer na vojenskou
akademii. Po jejím absolvování byl přidělen do Budapešti, kde dosáhl
hodnosti setníka. Tam se oženil se svou první ženou Marií z Rozenheimu.
S touto šlechtičnou vyženil i značné věno, za které začal přestavovat
původní obytné stavení na zámeček v romantickém stylu tudorovské gotiky.
Marie z Rozenheimu však brzy po svatbě umírá a Eduard Beyer se později
znovu oženil s Johanou Trefflerovou, dcerou majitele hotelu „U modré
hvězdy“ a mnoha dalších domů v Praze. V roce 1864 se jim narodil syn
Arnošt. V té době byl Eduard Beyer v Itálii těžce zraněn, což vedlo k jeho
propuštění z armády. Po smrti svého otce (1864) přebírá Eduard veškeré
hospodářství a plně se věnuje hornickému podnikání. Jeho doly Libuše,
Ernest a v nově nakoupeném kutisku Na Cardě byly již vybaveny moderními
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Zámeček „Beyerovka“, repro z knihy Libovice tenkrát a dnes

Parní mlýn, repro z knihy Libovice tenkrát a dnes
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parními těžními stroji a výkonným čerpacím zařízením. Pumpy tehdy byly
pístové, poháněné parním strojem na povrchu pomocí úhlového přenosu
táhla.
Největším a nejmoderněji vybaveným dolem byl důl Ernest (Arnošt),
situovaný v západní části hranice katastru obce Lotouš. Založení tohoto
37 m hlubokého dolu v důlní míře Libuše spadá do roku 1867. Poruby byly
vedeny severním směrem do později propůjčených měr Ernest.
K odvodňování tohoto důlního díla sloužila vodotěžná šachtice Studna,
založená jeho otcem Fr. Beyerem pro odvodňování několika těžních jam
situovaných v západní části libovického katastru. Důl byl pojmenován po
synovi Eduarda Beyera Arnoštu Beyerovi. Ve stejném roce je i dokončena
stavba zámečku.
Eduard Beyer měl velké plány. Původní vyrubanou šachtici
č. 1 přestavěl na parní mlýn s pekárnou, u zámku plánoval vystavět dům pro
dvanáct hornických rodin, na poli u kapličky měla stát škola, připravoval
i rozšíření cihelny a postavení kovárny. Obyvatel tenkrát bylo u Sv. Jana, jak
se tehdy říkalo oblasti „Za vrchem“, a v okolních domcích u šachet dvakrát
více než v Libovici a Lotouši. Beyer chtěl ze Sv. Jana udělat novou
samostatnou obec.
Velký zájem o uhlí koncem 70. let 19. století přinesl Beyerovi
značný rozmach. Uhlí odebíraly nejen cukrovary, ale i velké průmyslové
podniky z celého okolí. Velkým konkurentem pro Beyera byl však Václav
Koňas (Konias), bratr prvotěžaře na kounovské sloji Františka Koňase.
Původně pracoval na dolech Fr. Beyera jako štrajgr, později využil svých
znalostí a výhodně skupoval již odvodněné důlní míry jižně od Beyerových
dolů Arnošt a Libuše, kde založil několik svých jam a sám začal v těchto
partiích výhodně těžit.
V této době se začalo jednat na okresním úřadě ve Slaném
o stavbě Pražsko-duchcovské železnice. Eduard Beyer byl v okresním
zastupitelstvu a snažil se prosadit, aby dráha vedla přes Sv. Jan, kde mělo
být nádraží. Dráha se již začala vyměřovat, i místo pro nádraží, ale přišel rok
1871 a Eduard Beyer zemřel na následky svého zranění z války. Pan Oldřich
Šebesta ve svém vyprávění v knize Václava Kýzla Libovice tenkrát a dnes
doslova uvádí: „Zemřel Eduard Beyer a zemřelo s ním u Sv. Jana všechno.
Dráha se podle jím vytyčené trasy přestala stavět a všechny jeho ostatní
plány zůstaly neuskutečněny“.
Pražsko-duchcovská dráha byla později vedena přes Slaný a její
uvedení do provozu přineslo do regionu dovoz levného hnědého uhlí
z Mostecka a tím pádem obrovské problémy místním malotěžařům.
Vdova po Eduardu Beyerovi Johana Beyerová po smrti svého
manžela uzavřela všechny své činné doly, odstěhovala se do Prahy a na
zámeček „Beyerovka“ jezdila pouze na léto. V roce 1883 zemřel ve svých
19 letech Arnošt Beyer a tím hornický rod Beyerů vymírá.
Zámeček, mlýn a hospodářství od té doby několikrát změnily své
majitele, až se v roce 1962 staly majetkem státu. Ten předal zámek do
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Opravený pomník na památku Eduarda Beyera c. k. setníka a majitele dolů u Sv. Jana.
Celé znění nápisu najdete v poznámkách, foto: J. Grubner

Podobizna Eduarda a Arnošta Beyera na pomníku, foto autor
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Kaplička sv. Jana Nepomuckého, kterou nechal postavit Fr. Beyer na památku
zachránění svého syna Eduarda, který ve svých čtyřech letech spadl do nedaleké
studny a byl nalezen a vytažen živý. V těchto místech se dosud pořádají poutě a jiné
kulturní akce, foto autor

Ruiny bývalé „Beyerovky“, foto autor
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opatrování obci Libovice, která roku 1964 zámek srovnala se zemí. Totéž se
stalo o pět let dříve i s mlýnem, který rozebrala armáda.
V současnosti připomíná dobývání uhlí Františkem a Eduardem
Beyerem v oblasti Sv. Jan u Libovice pouze kaplička sv. Jana
Nepomuckého, postavená Fr. Beyerem v roce 1837, a pomník na památku
Eduarda Beyera c.k. setníka a majitele dolů u Sv. Jana, který nechala
postavit jeho manželka Johana Beyerová v roce 1872. Obě památky jsou
opraveny a důstojně reprezentují obec Libovice, která v těchto místech
pořádá poutě a jiné kulturní akce. František Beyer je i veden jako významná
osobnost obce Libovice.
Po výstavném zámečku ovšem zůstávají pouze křovím zarostlé
ruiny, které však každému, kdo jde okolo a kdo jim dokáže naslouchat,
vypráví svůj smutný příběh.
Jaroslav Grubner
Literatura:
Branald. Adolf: Hrdinové všedních dnů, díl I. a II.,Československý spisovatel 1954
Kýzl. Václav: Libovice tenkrát a dnes, 2006
Rež. F. J.: Bývalé doly v okolí Beyerovky, SOA v Kladně
Kol. autorů: Dobývání uhlí na Kladensku
Melichar. Karel: spis Kounovská sloj - malodoly

Pozn. Opravený pomník na památku Eduarda Beyera c. k. setníka a majitele dolů
u Sv. Jana s nápisem:
Pan Eduard Beyer
c. k. setník
18 26/8 29 zemřel 18 15/11 71
V poli válečném i v práci
míru stejně výtečný
bylť přítelem on všem –
otcem pak svým horníkům.
Protož jemu dík
a nehynoucí sláva!
Postaveno 18 28/3 72
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Malé Přílepy
Již od druhé poloviny 19. století zde probíhala poměrně intenzivní
těžba černého uhlí. To bylo odkryto místními sedláky při provádění hlubší
orby. Sedláci byli také první, kdo zdejší uhlí využívali k vytápění svých
příbytků.
Později byla propůjčena drobným podnikatelům řada dolových měr,
těžilo se pomocí šachet (max. hloubka do 50 metrů) a částečně i několika
štolami, ovšem již v roce 1903 jsou provozovány pouze dva závody a roku
1905 je dobývání ukončeno. Další těžba je zmiňována v období 2. světové
války na dole Karolína. Posledním těžařem byl v letech 1957 – 1958 Důl
Nosek v Tuchlovicích, který zde vytěžil 111 094 tun uhlí.
Dobře si pamatuji, jak jsem zde jako měřič prováděl veškeré
měřické práce, tachymetrické měření a výpočet kubatury, či odbírky práce
zdejším dělníkům, bagristům, kteří vytěženou zásobu uhlí nakládali na
nákladní automobily a odváželi do Loděnic, kde byla těžba překládána do
železničních vozů.
Důl Nosek k. p. Tuchlovice patřil pod tehdejší Kamenouhelné doly,
koncern Kladno. Kromě uhlí je v tomto prostoru zmiňována také drobná
těžba železa, které je zde vázáno na konkrece polosideritů, tvořících součást
karbonských sedimentů.
Mezi obcemi Železná a Malé Přílepy leží relikty karbonu, které jsou
pozoruhodné tím, že v nich již v roce 1463 byly zkoumány výskyty uhlí
a prospektorům pak udělováno právo toto bohatství těžit. Mocnost karbonu
doložená vrtem V 23 (obr. 1) JV od Malých Přílep dosahuje téměř 90 m. Nad
bazálními brekciemi a světle šedými pískovci tomuto sedimentárnímu
komplexu přibližně odpovídají konglomeráty známé z okolí obce Železná.
Zde byl zastižen ekvivalent sloje plzeňského souslojí a tenká tufogenní
poloha (Holub-Obrhel).
V hloubce 26,4 – 28,5 m leží 2,1 metru mocná spodní radnická sloj.
Její strop tvoří cca 25 m brouskový obzor – z toho asi 16 m náleží převážně
brouskům a malá část i bělce. Nehluboko pod povrchem zastihla vrtná
sonda i zbytky uhlí svrchní radnické sloje, která podle profilu z roku 1957
zřejmě obsahovala 2 proplástky „opukového“ charakteru (Němejc 1953
udává takové polohy dokonce tři).
Uhlí spodní radnické sloje popisuje Fiestmantel (1874) jako
břidličnaté, t.j. s četnými vložkami jílovitých proplástků. Havlena 1964 udává
obsah prchavé hořlaviny 41 %.
Pokud jde o svrchní radnickou sloj z jejího profilu in Holub-Obrhel
(obr. 2) vyplývá, že kvalita uhlí této sloje byla patrně o něco lepší. Z profilů
uveřejněných Fiestmastelem je zřejmé, že sloj těžená u Malých Přílep byla
na mnohých místech intenzivně tektonicky postižená.
Těžba uhlí v malopřílepském karbonu je doložena resp. probíhala
po dobu téměř 500 let (1463 – 1957). Vála-Helmhacker (1874) odhadují, že
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Obr. 1
Profil vrtu V 23 reliktu karbonu u Malých Přílep
1 – kvartér: hlína a štěrk, 2 – 10 karbon: 2 – brekcie, 3 – hrubozrnný pískovec, 4 –
středozrnný a jemnozrnný pískovec, 5 – prachovec, 6 – jílovec, 7 – jílovec s tufogenní
příměsí, 8 – jílový a prachový brousek, 9 – pískový tuf – bělka, 10 – uhlí, 11 - ordovik
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Obr. 2
Profil svrchní radnickou slojí těženou v roce 1957
odklizem jižně od Malých Přílep
1 – skrývka a suť, 2 – lesklé uhlí, 3 – popelovinové
uhlí, 4 – opukový proplástek

v tomto reliktu se pracovalo asi ve 300 svislých a horizontálních vesměs
nevelkých důlních dílech.
Čistá těžební činnost a poměrně dobrá odkrytost karbonu
u Berouna umožnila četným autorům jeho podrobnější výzkum.
V sedimentární výplni byly zjištěny nejen otisky fosilních rostlin, ale
pocházejí odtud i četné nálezy hmyzu a korýšů. Podrobně se zpracováním
rostlinných fosílií zabýval Stur (1874), správně však jejich strategickou
příslušnost hodnotil až Fiestmentel. Zajímavý je postřeh tohoto autora
v poněkud rozdílném složení flory z nadloží sloje a jílovitých proplástků
v hrubě klasickém bazálním komplexu. Zatím co první druh fosilní flory
označuje jako floru autochtonní, druhý typ považuje za alochtonní.
Těžba černého karbonského uhlí na Přílepku již dávno skončila,
ovšem nebylo to bez problémů. V roce 1989 došlo 500 metrů jižně od obce
Malé Přílepy k propadu povrchu. Propadlina měla v ústí průměr 0,75 m,
avšak do viditelné hloubky 4 m se její průměr rozšiřoval na 4 m. Propadlinu
objevil pracovník lesní správy a z důvodu zabránění možného ohrožení osob
ihned zajistil u JZD Malé Přílepy její zavezení zeminou. Vzhledem k tomu, že
likvidací tohoto starého důlního díla pomocí mechanizmů mohlo dojít k jejich
propadnutí, Obvodní báňský úřad v Kladně po tomto zjištění ihned požádal
Geoindustrii Praha st.p. o okamžité zajištění a ohražení obvodu propadliny
z důvodu ochrany zdraví a životů lidí.
Ing. Szegény
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Obr. 3
Malopřílepská pánvička
1 – zjištěný rozsah svrchní radnické sloje, 2 – zjištěné výchozy spodní radnické sloje,
3 – podloží spodní radnické sloje, 4 – předpokládané výchozy spodní radnické sloje,
5 – zjištěné výchozy brousků, 6 – předpokládané výchozy brousků
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Největší hloubky důlních jam v rudných a uhelných
revírech v Česku
V hornictví nemůžeme představit, až na výjimky, výrazné povrchové
stavby, protože povrchová zařízení jsou a byla vždy pomocná technická
zařízení a na architekturu nebyl vždy brán zřetel. Můžeme ale představit
důlní díla, která dosahují neobyčejných rozměrů, tedy vlastně jeden
převládající rozměr, a to délku a hloubku. V případě délek to byly štoly
průzkumné nebo odvodňovací /pro tyto, které se razily někdy poměrně
dlouhou dobu se vžilo označení - dědičné/. V případě vodorovných
technických staveb můžeme mluvit o hornických dílech, častěji ale
o podpovrchových inženýrsko-technických stavbách prováděných hornickým
způsobem. Jestliže v samotném hornictví se mluvilo o štolách a překopech
ať již spojovacích nebo jiných, při podpovrchových stavbách mluvíme
o tunelech, ať již železničních, silničních, vodovodních nebo kanalizačních.
Do této kategorie můžeme zařadit rozsáhlou síť tunelů „Metra“ známých
z většiny světových metropolí.
V našem případě si představíme svislá důlní díla, jejichž hlavním
rozměrem je hloubka. Samozřejmě se jedná o důlní jámy a těch byla
v České republice celá řada, které přesáhly magickou hloubku 1 000 metrů.
Této hloubky bylo poprvé dosaženo na jámě Vojtěch na Březových Horách
u Příbrami, patrně nejdříve na světě, v roce 1875.
Ve stejném roce nebo o rok dříve mohlo se také oslavovat dosažení
hloubky 500 vídeňských sáhů tj. 948 m, protože sáhová soustava měr platila
do 31. 12. 1875. Od 1. ledna 1876 začala v Rakousko-Uhersku platit
metrická soustava měr a vah.
Jestliže se hloubka 1 000 m pod povrchem zdá být magická,
přiblížíme si některé z těchto vyhloubených jam v rudných a uhelných
revírech v Česku.
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Dvacet jedna nejhlubších důlních jam v Česku
pojmenování

revír

pater

hloubka m__

1. Jáma č. 16

Háje u Příbrami /1975/
32
1838,4
Uranové doly Příbram
Možná nejhlubší jáma v Evropě
_____________________________________________________________
2. Jáma č. 17 S Dubenec u Příbrami /1971/
Uranové doly Příbram

32

1681,0

3. Jáma Prokop Březové Hory zal. 1832 /1966/
Rudné doly Příbram

41

1597,6

4. Jáma č. 11 A Bytíz u Příbrami
Uranové doly Příbram

29

1540,0

5. Jáma č. 19

Dubenec u Příbrami
Uranové doly Příbram
Byla to jejich nejmodernější jáma

29

1510,0

6. Jáma Anna

Březové Hory zal. 1789
39
Rudné doly Příbram
Byla to až do 60. let 20. stol. nejhlubší
jáma v republice

1464,3

7. Jáma č. 13

Jeruzalém u Příbrami
24
1220,0
Uranové doly Příbram + šibík na 28
220,0
celkem 1440,0

8. Jáma
Jindřich II

Zbýšov u Brna
13
1328,0
Rosicko-oslavanské doly
pomocné těžení do 1428,4
Byl to nejhlubší uhelný důl v Česku
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Jáma č. 16 Háje u Příbrami, archiv P. Němeček

Jáma č. 11 A Bytíz u Příbrami, archiv P. Němeček
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pojmenování

revír

pater

hloubka m__

9. Jáma „Palec“ I. + slepé jámy II.S a III.S
Lešetice
Uranové doly Příbram

1380.0

10. Jáma 25. únor /pův. Rudolf, Štefánik, Bohutín/
+slepá jáma Eduard
Rudné doly Příbram
celkem

1221,2
158,3
1379,9

11. Jáma Tereza /Důl Petr Bezruč/
Slezká Ostrava
Ostravsko-karvinský revír

14

1340,0

12. Jáma č. 3

28

1268,2

/Důl Zadní Chodov/
Západočeské uranové doly

13. Jáma Vojtěch Březové Hory /zal. 1779/
35
1262,9
Rudné doly Příbram
Již v roce 1875 dosažena hloubka 1 000 m

14. Jáma D II.
dolu Dyleň

15. Jáma R 3

1258,4
Západočeské uranové doly

/Důl Rožná 1975/
Uranové doly Rožná - Olší

1200,5

16. Jáma
Doubrava III.
/výdušná/
Ostravsko-karvinský revír

1176,5

17. Jáma Marie Březové hory /zal. 1822/
Rudné doly Příbram

1159,2
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Jáma Prokop Březové Hory Příbram, archiv P. Němeček

Jáma R 3 Rožná, archiv P. Němeček
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pojmenování

revír

pater

hloubka m__

18. Jáma Staříč
č.II. - vtažná Ostravsko-karvinský revír

1156,0

19. Jáma Paskov
/vtažná/
Ostravsko-karvinský revír

1121,1

20. Jáma
Alexander

1120,0

21. Jáma ČSM
/vtažná/ Jih

Kunčičky
Ostravsko-karvinský revír

1103,8
Ostravsko-karvinský revír

zpracoval Karel Melichar
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Železorudný důl na Krušné hoře v 17. až 19. století
V Hornickém zpravodaji č. 3/2009 byl uveřejněn článek Karla
Melichara, který přinesl základní informace o historii dobývání na ložisku
železné rudy na Krušné hoře u Berouna a naznačil i vývoj majetkových
poměrů k ložisku v průběhu několika staletí. Chtěl bych se v tomto příspěvku
podrobněji vrátit k hornické činnosti na ložisku počínaje 17. stoletím, zvláště
ale v 18. a 19. století, ve kterých se dodávky rudy z dolu Krušná Hora staly
významnou složkou všech projektů na rozšíření výroby železa jak
u fürstenberských hutí na křivoklátském panství, tak u komorních hutí
zbirožského a králodvorského panství.
Těžba rudy na Krušné hoře, pomineme-li období primitivní výroby
železa v malých šachtových redukčních pecích, známých z mnoha míst na
území českých zemí, přímo souvisela s výstavbou prvních vysokých pecídýmaček v nejbližším okolí ložiska na počátku 16. století: hutě Kdyně za
Královým Dvorem, od roku 1563 nazývané podle majitelů Karlů ze Svárova
Karlovou Hutí a dále Nové Hutě pod hradem Nižbor (Miessenburg) Jana
Otty z Losu od roku 1512. Starší Stará Huť v dnešním Hýskově získávala
rudu až do první poloviny 17. století v nejbližším okolí nebo z ložisek v okolí
Liběchova, Karabinského vrchu a Svárova.
Těžba byla prováděna až do konce 18. století povrchovým
způsobem jednak v malých lomech na mocných výchozech ložiska a později
v mělkých šachticích až to do té doby, dokud přítoky vody bylo možno ještě
zvládnout jednoduchými prostředky. Velká mocnost ložiska a závislost
obsahu železa na vzdálenosti od nadloží (nejvyšší obsahy dosahuje ruda
bezprostředně pod nadložními diabasovými mandlovci) umožnily od počátku
výběrovou těžbu, což zvyšovalo obsah železa v rudě nad jeho úroveň
z dalších podbrdských dolů. Kvalita vsázky hrála od počátku značnou roli jak
v nákladech na surové železo, tak v objemu výroby jednotlivých hutí a byla
proto pečlivě sledována a také honorována. Ruda byla do obou
křivoklátských hutí a Karlovy Hutě dopravována povozy buď jako robotní
povinnost obcí v okolí, nebo v režii panství. Je třeba připomenout, že
doprava rudy znamenala po dřevěném uhlí nejvyšší položku v nákladech.
Zatímco podíl rudy v nákladech činil v Nové Huti podle údajů z poloviny
18. století 1,93%, činil podíl dřevěného uhlí s dopravou rudy a uhlí 42%, ve
Staré Huti dokonce 52 %.
V průběhu 16. a v první polovině 17. století došlo u obou hutí ke
změnám majitelů, tak např.majitelem králodvorského panství a Karlovy Hutě
se v letech 1586 až 1594 stal Jan z Lobkovic, ale pro další vývoj
v podbrdském železářství je nejdůležitější rok 1595, kdy francouzský
nájemce Karlovy Hutě Gaspard de Sart zde postavil první vysokou pec
valonského (belgického) typu s nepřerušovanou výrobou surového železa
a se základním rozdělením vysoké pece do pásem, jak je známe dodnes;
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Budova šichtovního (horního)) úřadu královodvorského panství z počátku 19. století,
zcela vlevo kuželovitá budova žentourové jámy státního dolového pole. Jáma byla
v provozu od konce 18. století do konce 60. let 19. století. Titulní strana zprávy
M. V. Lipolda pro Říšský geologický ústav „Die Eisensteinlager der silurischen
Grauwackenformation in Böhmen“. Vídeň 1863

tím skončila v českých zemích éra jednoduchých šachtových pecí
/dýmaček/, vyrábějících přímo železo, ovšem nižší kvality.
V roce 1654 byla Stará Huť rozhodnutím české komory
administrativně přičleněna ke křivoklátskému panství a s ní dána v letech
1658 až 1685 do zástavy Janu Adolfu ze Schwarzenberka za
3000 000 zlatých. V roce 1679 přikoupil jeho syn Ferdinand Vilém statek
Nižbor s Novou Hutí od francouzského nájemce Pavla hraběte Morzina za
300 000 zlatých. Po vypršení zástavy koupil hrabě Arnošt Josef
z Valdštejna, královský místodržící, se souhlasem císaře jak křivoklátské
panství za 400 000 zl. tak Nižbor s hutí od Schvanzenberků, ale císař si ve
smlouvě ponechal právo zpětného odkupu panství a současně zavázal nové
majitele dodávat komorní železárně v Karlově Huti z Krušné Hory potřebné
množství rudy a ročně 2 500 sáhů dřeva z křivoklátských lesů. K tomu jim
bylo postoupeno právo těžby ve východní polovině krušnohorského ložiska.
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Po smrti Arnošta Josefa z Valdštejna v roce 1708 a jeho syna Jana
Josefa, nejvyššího maršálka českého království, se v roce 1731 stal
majitelem křivoklátského panství, nižborského statku a obou hutí
s 2 vysokými pecemi a 5 zkujňovacími výhněmi a poloviny ložiska na Krušné
hoře manžel jeho dcery Marie Anny Arnošt Josef Vilém kníže
z Fürstenberku, císařský rada a později nejvyšší hofmistr království. Tomu
se podařilo ve smlouvě z roku 1735 za doplatek 200 000 zl. zrušit část kupní
smlouvy, týkající se práva odkupu, ale povinnosti dodávat komorní Karlově
Huti dřevo a rudu se nezbavil. Křivoklátské panství se tak stalo právoplatně
dědičným nevyplatitelným majetkem Fürstenberků na příštích téměř 200 let.
Situace v těžbě na Krušné hoře se výrazněji změnila v druhé
polovině 18. století. Změny zahájila stavba nové 7 m vysoké pece v Nové
Huti v roce 1773 a přestavba vysoké pece ve Staré Huti, iniciované novým
majitelem panství knížetem Karlem Egonem I. z Fürstenberku (1729 –
1786). Podle výkazů z let 1784 až 1790 dosáhla výroba surového železa
v Nové Huti 460 – 470 tun/rok a ve Staré Huti až 500 tun/rok, čemuž
odpovídá vsázka cca 3 000 tun rudy. Připočteme-li k tomu výrobu v Karlově
Huti ve výši 500 – 600 t/rok, potom lze odhadnout celkovou roční těžbu
v 2. polovině 18. století z fürstenberské části ložiska na 4 500 až 5 000 tun
v závěru století, což je daleko nejvyšší těžba na jednom ložisku v celé
podbrdské železorudné oblasti.
Součástí modernizačních snah nového majitele bylo jak zlepšení
technologických parametrů vysoké pece (byli přizváni specialisté
z rakouských hutí, do Štýrska bylo dopraveno určité množství krušnohorské
rudy a zde zpracováno), tak vytvoření podmínek ke zvýšení těžby a kvality
rudy. Proto byla v roce 1773 založena na severním úbočí Krušné Hory první
dědičná štola, nazvaná Josef („Josephi Erbstollen“), která měla otevřít
ložisko ve střední části fürstenberského důlního pole. Ražba štoly, která
trvala 20 let a dosáhla ložiska po vyražení 570 metrů v roce 1793, byla
v odborné literatuře dostatečně popsána, a proto se zastavme pouze
u hlavní fürstenberské svislé jámy, vyražené na konci štoly na její úroveň
podle projektu Františka Josefa Gerstnera, profesora a později ředitele
Pražského polytechnického institutu. Ten navrhl pro jámu také těžní stroj koňský žentour - se speciálním uspořádáním bubnů ve formě dvou komolých
kuželů. Jde o unikátní řešení těžního stroje, jehož podrobný popis byl
zařazen do příručky Pražského polytechnického institutu „Handbuch der
Mechanik-1.svazek“ z roku 1831. Zkušenosti z téměř dvacetiletého provozu
tohoto stroje zhodnotil Gerstner v pojednání pro Královskou českou
společnost nauk v roce 1816. Těžní stroj byl v provozu až do roku 1817, kdy
byl nahrazen těžbou Josefskou štolou přímo k vysokým pecím v Novém
Jáchymově. Pro fárání mužstva byla vyražena samostatná fárací jáma. Štola
a jáma zpřístupnily k těžbě ložisko na 14. patře (podle pozdějšího členění
PŽS) a umožnily provést rozsáhlou otvírku východních bloků až do
tzv. uzávěru ložiska s největšími mocnostmi. Současně bylo definitivně
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ukončeno období povrchové těžby, což lze označit za počátek normálního
provozu dolu Krušná Hora hornickým způsobem.
V 90. letech se uskutečnila i otvírka západní části dolového pole
v majetku komorního panství Zbiroh-Králův Dvůr. Způsob otvírky pole
a příprava pro hlubinnou těžbu svislou jámou je shodná s tím, co bylo
popsáno v předcházející kapitole: úvodní dílo, tj.štola (rovněž Josef, ve
20. století přejmenovaná PŽS pro rozlišení na štolu Zdenko) byla vyražena
o cca 70 m výše než je fürstenberská štola a dosáhla ložiska po 550 m.
Svislá jáma, zaražená v prostoru tzv. Pyramidy a vyhloubená na úroveň
štoly, byla opatřena koňským žentourem s dvojitým lanovým bubnem; těžní
jáma byla doplněna o jámu fárací a větrací. Jednotlivé části v celém
směrném rozsahu státního dolového pole, téměř 1,5 km dlouhém, byly
známy již z období povrchové těžby, ale nad úrovní štolového horizontu
zůstaly nevytěženy mohutné pilíře,které byly hlavním předmětem těžby
v prvním období erární hlubinné těžby. Uvedené práce souvisely
s plánovaným a postupně uskutečňovaným programem výrazného zvýšení
výroby v komorních hutích od počátku nastupujícího 19. století.
Krušnohorské ložisko v tom hrálo významnou roli hlavní surovinové základny
pro vysoké pece v Králově Dvoře, Holoubkově a Strašicích a především pro
nový hutní závod s nejvyšší a technicky nejmodernější vysokou pecí
v mocnářství (10,6 m) v údolí Zbirožského potoka ve Františkově, která byla
dána do provozu v roce 1802. Pro nový závod byla vybudována soustava
velkých hutních rybníků a zrekonstruována, případně doplněna i síť silnic
z Krušné hory přes Líšnou k huti; na důlních a vojenských mapách jsou tyto
silnice označeny jako Schichtamtsstrasse. Státní důl byl spolu s hutěmi
spravován ředitelstvím hutí ve Zbirohu a přímo šichtovním (horním) úřadem
králodvorského panství, pro nějž byla na počátku století v sousedství hlavní
jámy postavena jednopatrová budova, tzv. Neues Zechenhaus, později
uváděná jako Berghaus.
Rovněž křivoklátské železárny nezůstaly pozadu v rozšiřování své
výroby. Ředitel fürstenberských hutí František Nittinger vypracoval v roce
1804 rozbor situace a předložil vedení panství zprávu „Návrh na meliorace
a reformu železářských podniků na panství křivoklátském“, ve které ve
4 bodech naznačil cesty a možnosti dalšího rozvoje hutní výroby. Z nich
jsou pro další vývoj báňské činnosti na Krušné hoře nejdůležitější tyto čtyři:
návrh na výstavbu nového vysokopecního závodu se slévárnou v údolí
Habrového potoka na severním úbočí Krušné hory, zastavení provozu
vysoké pece ve Staré Huti s její rekonstrukcí na zkujňovací závod
a válcovnu, zvýšení výroby v Nové Huti přestavbou vysoké pece a výstavba
nového zkujňovacího závodu v Roztokách u Křivoklátu. Po odsouhlasení
návrhů a přizvání odborníků k vypracování projektu (František Josef
Gerstner, Ing Václav Mareš) a vedení stavby (Ing František Xaver Riepl ze
železáren v Mariazell ve Štýrsku) byl v srpnu 1817 položen základní kámen
nového závodu se dvěma vysokými pecemi o výšce 13,53 m a v roce 1819
byla huť uvedena do provozu; Ing Riepl se stal na první 2 roky ředitelem
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hutě. Byl to on, kdo nechal v roce 1817 upravit profil Josefské štoly pro těžbu
čtyřkolovými důlními vozíky po železných kolejích (pravděpodobně první
použití železných kolejí v českém dole) a zastavil těžbu v hlavní jámě. Ruda
z dolu byla štolou dopravována přímo na vnější skládku před štolou a po
úpravě kusovosti spolu s dřevěným uhlím dopravena na sazebnu vysokých
pecí.
Výrazný nárůst výroby v hutích obou největších výrobců železa
v českých zemích se nutně odrazil i na činnosti obou dolů na Krušné hoře
v první polovině 19. století. Ruda z fürstenberské části ložiska byla do roku
1810 dodávána do Nové a Staré Huti a po roce 1819 i do dokončené huti
v nově založené obci Nový Jáchymov. V prvních 20 až 30 letech století
pokračovaly dodávky rudy podle shora uvedených smluv i do Karlovy Hutě.
Je nutno konstatovat, že pro období do roku 1820 nejsou k dispozici přímé
údaje o velikosti těžby, Z přesnějších výkazů o výrobě surového železa
v Nové Huti za roky 1809 až 1819 (Kořán) lze odvodit potřebnou
vysokopecní vsázku ve výši 1 100 až 1 400 tun, která se po roce 1819 po
dokončení rekonstrukce pece podle Nittingerova plánu zvýšila na 3 000 tun.
V roce 1820 k tomu přibyla těžba i pro 2 novojáchymovské pece, a to pouze
ve výši kolem 3 000 tun, protože závod přes mimořádně vysoké investiční
náklady (více než 300 000 zl.) nedosahoval předpokládané výše výroby
(Gerstner v projektu počítal se vsázkou 6 500 tun). Do Karlovy Hutě bylo
v tomto období dodáváno v průměru 1 550 tun (65% vsázky) a zbytek
doplnila těžba z komorních dolů Michal, Martin a Richard u Svaté. S určitou
přesností můžeme tedy v období do roku 1820 uvažovat s celkovou těžbou
z fürstenberkého dolového pole ve výši 7 500 tun.Od roku 1841 jsou již
k dispozici výše těžby (již bez dodávek do Karlovy Hutě) od 4 903 tuny
v roce 1841 po 5959 tun v roce 1847; nejvyšší těžby bylo dosaženo v roce
1846 a to 7 169 tun. Počínaje rokem 1848 byla výše těžby již ovlivňována
dodávkami rudy z nučických dolů (viz dále), i když v omezené míře do 20%
s ohledem na značnou vzdálenost a tím vysoké dopravní náklady.
Fürstenberská těžba na Krušné Hoře pro vlastní vysoké pece zůstávala až
do roku 1850 na úrovni 6 000 až 6 500 tun za rok.
Státní důl v západní polovině ložiska dodával rudu do 4 dříve
jmenovaných železáren. Přitom pouze Karlova Huť byla převážně
zásobována z Krušné Hory a ostatní vysoké pece doplňovaly vsázku
z vlastních dolů. Nejúplnější údaje o těžbě na jednotlivých dolech obsahuje
„Výkaz o těžbě a těžebních nákladech za léta 1842 až 1846 u c.k.
zbirožských dolů na železnou rudu“. Z přehledu vyplývají tyto závěry:
průměrná roční těžba státního dolu v období 1842 – 1846 byla 5 910 tun,
nejvyšší v roce 1844 6 306 tun a roční potřeba krušnohorské rudy v dalším
pětiletém období pro všechny 4 hutě je uváděna ve výši 6 860 tun. Zbývající
množství do celkové potřeby cca 21 000 tun bylo rozvrženo na dalších
16 komorních dolů, z toho nejvyšší podíl představovaly dodávky z dolu
Hřebeny, ležícího v polovině vzdálenosti z Krušné hory do Františkova, a to
v průměrné výši 3 400 tun.
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Závěrem k těžbě obou dolů na Krušné hoře v první polovině
19. století je možno konstatovat: ruda byla dodávána do 3 vysokých pecí
křivoklátského panství a 4 vysokých pecí komorních panství Zbiroh-Králův
Dvůr. Celkové množství dodávané rudy se zvýšilo z cca 7 500 tun v roce
1820 na cca 12 500 tun za rok ve 40. letech, což představovalo 11,5%
celkové těžby všech železorudných ložisek v Čechách (108,5 t - údaj pro rok
1851).
Ve fürstenberských dolech a hutích bylo podle údajů z roku 1841
zaměstnáno 120 horníků, 188 uhlířů, 25 dělníků na přípravu rudy do vsázky,
32 vysokopecních zaměstnanců, 115 slévačů, 14 dozorců, 119 hamerníků
ve zkujňovacích hamrech, 16 kovářů prutového železa, 21 kovářů ostatních
železných výrobků, 53 pomocných sil; k tomu se počítalo se 600 – 700
vozky, tedy celkový počet zaměstnaných byl 1300 – 1400. Počet pracovníků
ve vedení dolu a hutí byl velmi skromný, především horní a hutní ředitel
(dvorní rada Antonín Mayer), důlní měřič a hormistr (Vilém Grosse, později
Otto Mayer), šichtmistři, hutní mistři, správce hamrů, pokladníci, hutní písaři.
Ve státním dole pracovali v roce 1850 tito zaměstnanci: 2 dozorci,
39 havířů v rudě, 3 havíři v hlušině, 2 dřeviči, 2 na třídění rudy, 8 u dopravy,
celkem 55 mužů. Komorní železárny vedl zbirožský hejtman prostřednictvím
ředitelství hutí, správa dolů podléhala šichtovním (horním) úřadům, které
byly u všech 4 hutí. Šichtmistr pro hornictví byl ustanoven již v roce 1780
a od roku 1809 existovala samostatná funkce horní měřič a hormistr (na
Krušné hoře Johann Grosse).
Druhá polovina 19. století přinesla řadu mimořádných a pro důl na
Krušné hoře zásadních změn. V první řadě je třeba jmenovat objevení
nového ložiska železné rudy v okolí Nučic Františkem Herdou, pracovníkem
novojáchymovské huti v roce 1845. Herda prováděl na počátku roku
průzkum v Barrandienu dosud neznámého typu rudy pomocí mělkých
šachtic a rýh v nejbližším okolí malých místních lomů na stavební kámen
(domněle) a již 8. dubna oznámil vrchnímu hornímu úřadu v Příbrami nález
železné rudy (chamositu) na vrchu Krahulov a Vinice se žádostí
o povolení pokračování v kutacích pracích. Po místním šetření (úřední
prohlídce nálezu) v prosinci téhož roku byly Fürstenberkům propůjčeny dne
12. března 1846 dolové míry Jiří, Antonín a František na obou uvedených
částech nučického ložiska; žádost o rozšíření dolového pole na celé ložisko
byla zamítnuta, ostatní části byly již 4. září 1845 schváleny jiným majitelům
a tato ložiska se potom stala, jak je všeobecně známo, surovinovou
základnou příštích kladenských hutí Pražské železářské společnosti. Na
Vinici byly zahájeny těžební práce lomovým způsobem již v roce 1846
a ruda byla dopravována do křivoklátských hutí povozy jako doplněk vlastní
těžby na Krušné hoře ve výši do 20%. Velký rozvoj těžby zde nastal až od
60. let, kdy se Karlova Huť dostala jako součást králodvorského panství do
majetku Fürstenberků – viz dále.
Do 2. poloviny století vstupovaly komorní hutní závody s návrhy na
rozsáhlou přestavbu. Z různých návrhů na rekonstrukce a modernizaci
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(Gerstner, Balling, Mayer, Layer) byla nakonec realizována pouze výstavba
nové vysoké pece ve Strašicích - svojí výškou 14,2 m se stala jednou
z největších dřevouhelných pecí v Rakousku - a záměr přestavět pec
i v Karlově Huti byl realizován pouze částečně, ačkoliv předpoklady,
především dostatek kvalitní (v porovnání k ostatním lokalitám) rudy
a vodních zdrojů, postačující na celoroční provoz, předurčovaly
k modernizaci právě tuto huť. Místo toho se v české komoře rozhodlo
o omezení činnosti ve výrobě železa a jako první bylo nabídnuto k prodeji
králodvorské panství včetně Karlovy Hutě. Jako zájemce se přihlásil kníže
Emil Egon z Fürstenberků, bratr Maxmiliána Egona, majitele křivoklátského
panství a všech jeho hutních závodů. Dne 10. dubna 1860 byla mezi
rakouskou národní bankou a Emilem Egonem z Fürstenberku podepsána
smlouva o prodeji komorního panství Králův Dvůr včetně Karlovy Hutě za
207 900 zlatých. Tím byl položen základ ke vzniku fürstenberského velkého
uceleného hutního kombinátu se 4 vysokými dřevouhelnými pecemi,
mohutnou kapacitou zkujňovacích provozů (v Nové i Staré Huti byla
zavedeny pudlovací pece) a válcovacích tratí ve Staré Huti (nové tratě na
kolejnice, profilové železo a tlusté plechy), Nové Huti (zde byl realizován
návrh Antonína Mayera na stavbu vysokopecního čtyřčete - 4 pece v jednom
obezdění - o výšce 8,8 m, který přinesl zvýšení produkce o 100%)
a v Roztokách u Křivoklátu, vlastní surovinovou základnou na Krušné hoře
a okolí a v Nučicích a dostatkem lesů pro výrobu dřevěného uhlí.
Technologické změny v křivoklátských železárnách zvýšily i potřebu
rudy do vsázky. Tak již v roce 1857 bylo vsazeno cca 11 500 tun rudy,
z toho nejméně 9 200 tun z Krušné Hory, v roce 1862 se těžba zvýšila na
téměř 13 000 tun; z nučických ložisek se ročně v průměru dováželo
1 400 tun a v roce 1869 činila těžba na Krušné hoře a v Nučicích již 25 000
tun. Zvýšil se rovněž počet zaměstnanců: v dolech pracovalo 206, v hutích
1 039 a v těžbě dřeva a výrobě dřevěného uhlí 244 dělníků, z toho v Novém
Jáchymově 327. Ve vedení a technických službách bylo zaměstnáno
51 osob.
V roce 1868 přizval Emil Egon z Fürstenberku inženýra Jana
Dušánka, docenta Pražského polytechnického institutu, ke spolupráci na
modernizaci Karlovy Hutě. Výsledkem byl návrh na vybudování nového
závodu na novém místě, postavení velké koksové vysoké pece skotského
typu (první v českých zemích) a zastavení provozu v Karlově Huti. Nová pec
3
o výšce 17,07 m a obsahu 150 m byla dána do provozu v roce 1871
a současně byly budovány základy pro pec č. 2. Nový závod dostal jméno
Karlo-Emilova Huť a stal se součástí Knížecích fürstenberských montánních
závodů.
I po prodeji králodvorského panství pokračovaly v české komoře
a ve vedení hutí úvahy o vhodnosti dalšího provozování této činnosti ve
zbývajících závodech. O prodeji zbirožského panství se rozhodovalo od
roku 1866, ale teprve zákonem z 30. června 1868 a smlouvou
z 21. července téhož roku bylo zbirožské panství prodáno bankovním
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Budova šichtovního (horního) úřadu královédvorského panství z počátku 19. století.
PŽS budovu po roce 1920 upravila jako byt pro závodního dolu, po 2. světové válce
zde byly 4 zaměstnanecké byty. Budova utrpěla značné škody poddolováním na
konci 50. let 20. století a byla stržena odstřelem. Archiv autora
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domům (Simundt a Kirchmayer), které je již 31. prosince 1868 postoupily za
9 400 000 zlatých Dr. Bethel Henry Strousbergovi, berlínskému
železničnímu podnikateli a majiteli hutě a válcovny v Německu.
Dr. Strousberg přesídlil v roce 1869 do Zbiroha a začal uskutečňovat plány
na výstavbu největšího železářského a strojírenského podniku v RakouskuUhersku. V nich měla Krušná Hora a její ložisko železné rudy sehrát
významnou roli a vytvořit hlavní středisko vlastní surovinové základny.
Projekt předpokládal výstavbu 2 koksových vysokých pecí ve Františkově
s vlečkou na hlavní trať a na Krušnou horu, dalších 3 koksových
a 2 dřevouhelných vysokých pecí se slévárnou ve Strašicích s železniční
vlečkou, 1 vysoké pece se slévárnou a 20 pudlovacími pecemi a válcovnou
s 9 tratěmi v Holoubkově, Bessemerovy hutě na Borku s výrobou 50 000 tun
oceli za rok, vagónky v Holoubkově s výrobou 2 500 vagónů ročně a dalších
průmyslových podniků a dopravních staveb včetně výstavby bytů a hotelu.
Na Krušné hoře byl rozšířen důlní majetek o několik dolových měr ve střední
části ložiska.
Je řada příčin, proč se tento velkorysý podnik zhroutil: jednak to
byly přírodní katastrofy, které postihly Zbirožsko v letech 1870 a 1873, dále
velká hospodářská krize po roce 1873, která zasáhla zvláště výrobu železa,
v neposlední řadě chybné hodnocení rudní základny, která neposkytovala
možnost přímé výroby oceli v uvažovaných Bessemerových konvertorech
a podcenění vlivu poměrně vysokého obsahu fosforu v rudě a neexistující
(v té době) technologie na jeho odstranění. Výsledkem bylo vyhlášení
konkurzu 28. října 1875 na Strousbergovo jmění a úpadek, ukončený až
narovnáním s věřiteli v prosinci 1878. Po soudním rozhodnutí z 30 11. 1877
přešly průmyslové závody v Dobřívi, Strašicích, Borku, Holoubkově
a Františkově i s doly na železnou rudu včetně dolových měr na západní
polovině Krušné hory nejdříve na vídeňskou Hypotéční banku a ta je
rozprodala několika zájemcům. Strašice, Dobřív a Holoubkov a většina
železorudných dolů včetně Krušné Hory byla prodána družstvu Merores
a Hopfengärtner za 200 000 zl.; Max Hopfengärtner vyplatil cizí podíly a stal
se jediným majitelem firmy. Udržoval v chodu pouze jednu vysokou pec ve
Strašicích a zřídil zde a v Holoubkově slévárnu a strojírnu. Zbirožské panství
koupil i s velkostatky Točník, Mirošov a Osek - již bez železářských podniků
- kníže Josef Colloredo-Mansfeld smlouvou z 29. března 1879 za 3 350 000
zl. a na ostatních závodech změnili noví majitelé výrobní program.
V roce 1872 postihla Berounsko přírodní katastrofa v podobě
stoleté vody. Vysoké pece a další hutní objekty v Novém Jáchymově, Nové
a Staré Huti a válcovna v Roztokách byly silně poškozeny a provoz byl
obnovován za značných finančních nákladů v dalších letech. Rovněž provoz
nové vysoké pece v Karlo-Emilově Huti byl zastaven a obnoven až v roce
1875. Koncem roku 1874 vykazovaly fürstenberské hutní závody ztrátu
125 872 zl., která se v dalších letech dále prohlubovala: bilance let 1875 –
1876 vykázala ztátu172 000 zl. a 1876 – 1877 stále ještě 158 000 zl. V roce
1875 byly obnoveny práce na druhé koksové peci a současně zastaven
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Těžní stroj – koňský žentour, navržený v roce 1793 Frant. Josefem Gerstnerem pro
hlavní jámu fürstenberské části ložiska na Krušné Hoře. Stroj byl v provozu do roku
1817, kdy byl nahrazen těžbou ve štole Josef přímo k vysokým pecím v Novém
Jáchymově F.A. Gerstner: Handbuch der Mechanik, I. část, Praha 1831
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Ústí štoly Josef v novém Jáchymově s „cáchovnou“ a modlitební místností. Štola
byla od roku 1817 hlavní dopravní cestou rudy z dolu na Krušné Hoře do nově
vybudovaných železáren s 2 vysokými pecemi a slévárnou. Archiv autora

provoz na starém závodě Karlovy Hutě. V rámci centralizace a reorganizace
hutních provozů byly postupně opouštěny výroby v dřevouhelných pecích
a zahájena výstavba nové moderní slévárny v Králově Dvoře. V roce 1876
byla zastavena činnost celého závodu v Nové Huti (po 364 letech). Po
uvedení nové slévárny do provozu byla dne 29. června 1877 ukončena
činnost hutě a proslavené slévárny v Novém Jáchymově; část osazenstva
přešla do Karlo-Emilovy Hutě, ostatní byli propuštěni.
Výstavba první koksové vysoké pece v Karlo-Emilově huti byla
pozoruhodným novátorským činem, ale neodstranila hlavní příčinu obtíží při
zkujňování surových želez (při napouštěcím zkujňování v hamrech nebo při
pudlování), tj. vysoký obsah fosforu v rudě, který prakticky znemožňoval
využití v Evropě již zavedeného Bessemerova pochodu výroby oceli, a tak
i plného zhodnocení vlastní surovinové základny na Krušné hoře
a v Nučicích. Východiskem pro mnohá podobná ložiska v Evropě se stal až
vynález Angličana S.G. Thomase z roku 1879, který využil Bessemerova
konvertoru, ale opatřil jej zásaditou vyzdívkou a přidal dmychání vzduchu do
lázně. Bylo zřejmé, že klíčem k dalšímu rozvoji hutní výroby na bázi
barrandienských fosfornatých rud je využití Thomasova patentu a že jeho
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držitel bude mít značný, případně i rozhodující vliv v českém železářském
průmyslu.
Zásadní jednání o tom, kdo získá k využití Thomasův patent pro
český hutní podnik, případně pro české země, se odehrálo před koncem
roku1879 v německé huti v Hörde, pověřené vynálezcem zastupováním pro
Rakousko-Uhersko, za účasti Ing. Dušánka a Dr. Waldsteina za Knížecí
fürstenberské montánní závody. Jednání se neočekávaně a tajně zúčastnil
i ředitel Teplické válcovny Carl Wittgenstein (Teplická válcovna vyráběla ocel
bessemerováním z dovážené suroviny), který využil opožděného
odsouhlasení podmínek pro převzetí licence (500 000 marek pro hutní
podnik) zástupci Fürstenberků a po uplynutí časové lhůty získal Thomasovu
licenci nejdříve pro Teplickou válcovnu a o několik měsíců později i pro
Čechy.
Pro knížecí závody měl výsledek jednání osudové důsledky: bez
možnosti zpracovat rudu z vlastních ložisek na konkurenceschopnou ocel
byla jejich pozice na trhu silně ohrožena. Kníže Fürstenberk se proto
neprodleně po návratu delegace z Německa rozhodl nabídnout veškerý
důlní a hutní majetek k prodeji, což se uskutečnilo smlouvou z 11. září 1880
s vídeňskou kreditní bankou za 2 240 000 zlatých. K prodeji byla sepsána
předávací smlouva s mnoha podrobnostmi o převzetí dosavadních
zaměstnanců (i penzionovaných) s nezkrácenými služebními a penzijními
požitky.
Pro řízení všech předaných závodů a provozů byla bankou
ustanovena společnost s názvem Česká montánní společnost-dříve Knížecí
fürstenberské montánní závody, která nabyla majetek smlouvou z 25. září
1880 za 4 336 000 zlatých, tedy se značným ziskem pro banku. Prvním
ředitelem byl jmenován Ing. Dušánek. Výrobní a především odbytová situace
nové společnosti byla velmi svízelná a huť byla donucena dodávat Teplické
válcovně surovinu pro thomasování za téměř ztrátové ceny. Výsledkem byl
rychlý pokles hodnoty akcií ČMS, který využil K. Wittgenstein v roce 1884 ke
koupi těchto znehodnocených akcií za 400 000 zlatých - a to ještě z větší
části z prostředků společnosti, které zůstaly na účtech jako nutná rezerva.
Tím se jeho skupina dostala k výrobě železa v moderní koksové vysoké peci
(později byly přistavěny ještě 3 další pece) a k fürstenberské rudní základně
na Krušné hoře a v Nučicích.
Těžební činnost na Krušné hoře přirozeně kopírovala v druhé
polovině 19. století všechny změny v okolních hutních závodech. Po roce
1871 a zprovoznění vysoké pece v Karlo-Emilově huti v Králově Dvoře se
těžba ve fürstenberské části ložiska zvýšila nejméně na 20 000 tun za rok
(Šimon uvádí těžbu v roce 1873 23 725 tun). To byla zřejmě nejvyšší těžba
z této části ložiska v 19. století, protože od druhé poloviny 70. let se
postupně zastavily dodávky rudy do rušených dřevouhelných pecí v Nové
Huti a v Novén Jáchymově a dodávky rudy do Králova Dvora stagnovaly,
protože se zvyšovaly dodávky z nučických ložisek, zvláště po zavedení
pražení rudy a zprovoznění vlečky z dolu Vinice do stanice Dušníky (dnes
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Železárny v Novém Jáchymově na úpatí Krušné Hory v polovině 19. století.
V popředí snímku budovy slévárny, za nimi vysoké pece a dále proti svahu mohutný
sklad dřevěného uhlí. Nahoře soukromé domky nově založené obce. Železárna
postavila pro zaměstnance obytné domy v sousedí závodu
Podle soudobé fotografie

Rudná) v roce 1883. Dovoz krušnohorské rudy byl definitivně zastaven
v roce 1889.
Státní důl ve východní části ložiska, nyní v majetku Maxe
Hopfengärtnera, omezil po roce 1877 dodávky rudy z Krušné hory pouze pro
jedinou vysokou pec ve Strašicích, ale již v roce 1881 se vzdal veškeré
hutnické činnosti a zastavil tímto rokem i těžbu na Krušné Hoře; v tomto roce
se ve Strašicích zpracovalo posledních 1 352 tun krušnohorské rudy ze
zásob a tím se uzavřela - a jak se již po poměrně krátké době ukázalo
dočasně - veškerá hornická činnost v bývalých státních dolových mírách. Na
tom již nic nezměnil ani mohutný rozvoj železáren v Králově Dvoře po roce
1890, ani zlepšení podmínek pro možnost dopravy rudy do vysokých pecí
Pražské železářské společnosti v Kladně po otevření trati z Lužné do
Berouna, protože součástí tohoto rozvoje se stala již jen stále se zvyšující
těžba z nučických ložisek chamositu a Krušné hory se to již nedotklo. Teprve
pomalu na konci století se objevující náznaky ubývajících zásob na
nučickém ložisku (mezi roky 1860 až 1907 se zde vytěžilo více než 12 mil.
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tun) vedlo vedení železáren k prvním úvahám o výkonnějším dopravním
spojení případné obnovené těžby na Krušné hoře visutou lanovkou, což se,
jak je známo, uskutečnilo po roce 1911. To ale již začíná nová historie
využití mohutného ložiska železné rudy na Krušné hoře ve 20. století.
Jiří Mencl
Literatura: Mencl, J.: Železorudný důl na Krušné hoře v 18. a 19. století - Sborník SOA
v Berouně „Minulostí Berounska“ č. 14, s.163-202
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Důlní svítidla - oči horníka
V letošním roce uplynulo 10 let od ukončení těžby černého uhlí
v Kladenském revíru. 29. června roku 2002 byl vytažen poslední vůz z Dolu
Schoeller, patřícího Kladenskýn dolům, o. z. Libušín. Tím skončila éra, která
započala v roce 1775 nálezem uhlí - Jakubem Opltem a později úředně
potvrzena počátkem roku 1846 - nález uhelné sloje Janem Váňou.
V současné době nám z těžby uhlí na Kladensku zbyla už jen řada
artefaktů, které můžeme převážně vidět v muzeích, na výstavách, ve
starožitnostech nebo soukromých sbírkách. K nim bezesporu patří i důlní
lampy - oči horníka. Světlo bylo pro horníka pracujícího v podzemí jednou
z prvořadých podmínek.
Společně s historií hornictví probíhal i vývoj důlních lamp, hlavních
představitelů důlních svítidel. Za důlní svítidla lze považovat druhy svítidel,
používaných převážně či výhradně v hornictví a je možno je datovat od
15. století. Obecně lze říci, že důlní svítidla, jejich velikosti i tvary, jsou
charakteristické pro určité země, báňské revíry i podmínky, v jakých byla
používána.
Prvními svítidly, používanými v podzemí v naší zemi, byly louče,
užívané v 10. až 13. století. Vyráběly se z odpadu jehličnatých pryskyřičných
stromů. Jejich délka byla 0,8 až 1 m. Havíři si nosili do rubání zásobu loučí.
Jejich používání je dokladováno nálezy dřevěných držáků loučí
v historických dobývkách.
Zdokonalení osvětlení přinesly pochodně (dřevo napuštěné přírodní
pryskyřicí, živočišným tukem, voskem a dal.). Pochodeň měla rukojeť, její
horní část byla obalena pleteninou z lýka, konopí nebo juty, napuštěnou
uvedenými hořlavými látkami. Doklady o jejich používání u nás představují
dobová vyobrazení.
Další etapu osvětlení v podzemí představují svíčky. Zprvu se
používala třtina plněná voskem - přírodním, z nerostných zdrojů nebo
včelím, jindy se používal lůj. Svíčky spadají do období egyptských faraonů.
Z Egypta se dostaly přes Římany na slovanská území, kde byly zdrojem
světla v noci, později i v podzemí. U nás se začaly používat v podzemí od
13. století. Zpočátku je havíři drželi v rukou, později připevněné na
pokrývkách hlavy. Držáky svíček neumožňovaly řádné osvětlení pracoviště,
byly zpočátku dřevěné, později železné či mosazné. Byly zpravidla opatřeny
háčkem k zavěšení a na spodní straně zúženy pro vsunutí do hlíny.V dolech
se používaly převážně svíčky lojové. Svíčky, stejně tak i předchozí louče
umožňovaly horníkovi sledovat čas směny, louče dobou vyhoření, svíčky
pomocí zářezů na nich. Svíčky byly později používány ve freiberských
lampách na počátku 20. století.
Pokrokovější skupinou svítidel se staly kahany, zprvu kamenné
nebo z pálené hlíny, později z různých kovů. Mezi ně řadíme římské lampy,
kahany lojové a olejové. Kahany během svého vývoje měnily svůj tvar, od
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Neúplný „kahanec na palec“, 16. století, Kutná Hora a lampa olejová uzavřená,
19. - 20. století, archiv autora

otevřených s hubicí na knot, později polozavřené a posléze uzavřené.
Počátky římských lamp sahají do 7. století př. n. l. v Řecku, kde měly tvar
kruhový, později hruškovitý - byzantský. Od 3. století byly vytlačovány do
forem, později byly značně reliefně zdobeny na své horní ploše. K nám se
dostaly přes Egypt, Řecko a Říši římskou (odtud název). Jejich použití bylo
spojeno se založením dolů na stříbrnou rudu v době Karla IV. v roce 1339.
Kahany lojové a olejové dosáhly u nás širokého uplatnění v 15. a 16. století
v souvislosti s objevením bohatých ložisek stříbrných rud a položily základ
důlních svítidel. Hlavním představitelem této skupiny je známý kahanec „na
palec“, který zobrazil Georgius Agricola ve své slavné publikaci o hornictví,
vydané v roce 1556. Jde o kahan lojový otevřený keramický nebo železný,
který měl naproti knotové straně otvor k zaseknutí palce havíře, který jej
takto držel. Fragment takového kahanu, s neporušenou částí „na palec“, je
ozdobou mé malé sbírky. Nejde pochopitelně o nález v Kladenském revíru,
ale pochází ze středověkého dolu „Hrušky“ v Kutné Hoře ze 16. století.
Používání kahanců lojových lze datovat od 15. do poloviny 19. století.
Kovové kahany olejové měly různý tvar - zpočátku otevřené hrušky,
později elipsovité či oválné. Od 19. století byly vyráběny továrně
a používaly se až do začátku 20. století souběžně s lampami karbidovými,
benzínovými a petrolejovými. Kahany později vyráběné byly tvořeny
nádobou na lůj či olej, hákem na zavěšení, opatřeným špičkou k případnému
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zabodnutí do dřevěné výztuže. Knot byl kruhového či plochého průřezu,
k jeho úpravě a povytahování sloužily kleštičky, tzv. štípec.
Dalším typem olejových plechových kahanů byly olejové kahany
konvicové slezského typu - tzv. „vrabčáky“. Pro mokré prostředí (kapající
voda ze stropu díla) byly kahany opatřovány stříškou.
Kryté kahany - Freiberské lampy byly tvořeny uzavřenými
zasklenými skřínkami dřevěnými v kombinaci s mosazným či železným
plechem, později byly skřínky celokovové. Do nich se vkládaly zpočátku
svíčky, později malé olejové kahany, zvané „kukuč“ nebo petrolejové
lampičky s posunem knotu. Nosily se připevněné na oděvu pomocí
plechového závěsu nebo na krku pomocí koženého řemínku. Tyto lampy se
používaly koncem 19. století a začátkem století 20. (1910).
Zvláštní skupinu olejových kahanů tvoří kahany sicilské tunelářské. Z hlediska sběratelského se často jedná o malá umělecká díla.
Mají tvar čočkovitý, obvod kruhový či osmiúhelníkový. Charakteristickým
rysem je pro ně upevňující součást uzávěru horní části lampy, mají tvar
srdce nebo kohouta Jsou opatřeny dlouhým obloukovým závěsem, na němž
jsou umístěny kleštičky pro úpravu knotu. Byly to velice krásné lampy z litiny,
zdobené mosaznými prvky nebo z plechů různých kovových slitin. Umělecky
zpracovaná svítidla používal technický dozor, často plnila funkci darů při
ukončení ražby tunelů. Spadají do 19. a začátku 20. století.
Karbidové lampy, pracující na principu výroby acetylénu chemickou
reakcí karbidu vápenatého s vodou, nacházejí uplatnění v dolech kolem roku
1895. Jsou tvořeny dvěma nádržkami válcovitého tvaru nad sebou. V horní
je voda, ve spodní karbid vápníku. Přívod vody do spodní nádržky umožňuje
šroubek, zakončený jehlovým ventilem. To umožňuje kapání vody do spodní
nádržky, jejímž středem vede rourové sítko, zabezpečující rovnoměrný styk
vody s karbidem. Těsnění mezi nádržkami zajišťuje výměnný gumový
kroužek. Spojení obou nádržek je zajištěno lampovým uzávěrem, jehož
konstrukce je značně rozmanitá - sešroubování nádoby přímo mezi sebou,
kombinace pákových uzávěrů, pomocí tlaku šroubu, napínací maticí na
držáku lampy a další. Zvláštní skupinou byly lampy uzavírané dnem. Různá
konstrukce je i držáku lampy, buď bočně na nádrži s karbidem, nebo na
nádrži s vodou. Lampy byly doplňovány zrcadly k dosažení lepší svítivosti
z mosazného, železného nebo hliníkového plechu. Do mokrého prostředí
byly lampy opatřovány stříškami nebo byly vybaveny uzavřeným zaskleným
reflektorem. V Kladenském revíru byly vyráběny různé tvary stříšek v rámci
lidové tvořivosti přímo na jednotlivých dolech. Rovněž i držák hořáku měl
různé provedení – byl umístěn bočně na nádobě s karbidem („kolínko“) nebo
byl vyveden vrchně u nádržky s vodou. Řádné seřízení lampy a její údržba
během směny vyžadovaly určitou zkušenost. Jako praktikanti jsme s těmito
lampami měli zpočátku trochu starosti ke všeobecnému veselí zkušených
havířských harcovníků. Samotné hořáky byly vyráběny z porcelánu, mědi,
mosazi, železa a nakonec z hliníkové slitiny s jedním nebo více otvory.
Vyžadovaly čištění - porcelánové s tzv. okleply, ostatní se protahovaly
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Mosazná olejová lucerna, používaná na nárazištích 1900 – 1912 a lampa karbidová
s reflektorem, archiv autora

drátky, které musel mít horník u sebe. Bývaly uložené v penálcích ze dřeva
nebo později samostatně ve svazcích. Držáky karbidových lamp a jejich
spojení s rámem mělo dvojí provedení - buď hák k zavěšení lampy, nebo
rukojeť s dřevěným držadlem. Karbidové lampy byly vyráběny ze železa,
mosazi, případně kombinací obou kovů.
V Kladenském revíru nahradily lampy olejové a byly používány
paralelně s lampami elektrickými až do doby nabytí platnosti hornického
předpisu BP č. 1/1971 v roce 1971, který lampy s otevřeným plamenem
v podzemí zakázal.
Po karbidových lampách nastoupily lampy elektrické, které slouží
v podzemí dodnes. Významný pokrok ve vývoji elektrických lamp byl
dosažen po objevení žárovky T. A. Edisonem v r. 1881. Dále se lampy
vyvíjely v Rakousku, Anglii a Německu, kde v roce 1891 začala sériová
výroba elektrických lamp.
Základní částí elektrické lampy je zdroj energie - akumulátor
olověný, později alkalický, niklokadmiový nebo železoniklový. Elektrické
akumulátorové lampy se začaly používat začátkem 20. století. Naše
hornictví přešlo na používání elektrických lamp do 50. let dvacátého století.
Prvními používanými elektrickými lampami byly lampy převážně válcovitého
tvaru, méně už tvaru kvádrovitého. Pozdější typy byly vybaveny
magnetickým zámkem proti svévolnému otevření. Technický personál
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Důlní elektrická lampa („medvěd“) a důlní elektrická lampa („blicka“), archiv autora

používal ruční elektrické lampy, v Kladenském revíru přezdívané „blicky“.
Poslední vývojový stupeň důlních elektrických lamp představují lampy
přílbové, tzv. „hlavovky“, používané v podzemí dodnes. Prvně byly
používány v USA kolem roku 1920, u nás zaváděné v 60. letech dvacátého
století. Tento druh lamp postupně nahradil všechny předchozí druhy.
Samostatnou skupinu důlních lamp tvoří lampy magnetoelektrické.
Jsou napájeny instalovaným malým dynamem, poháněným stlačeným
vzduchem. Byly používány v prostředí s nebezpečím výbuchu nebo tam, kde
byla vybudována síť stlačeného vzduchu.
V tomto článku jsou uvedeny pouze základní druhy důlních svítidel.
Existují jejich další modifikace či kombinace, rovněž tak jejich další účel
(lampy bezpečnostní, porubní reflektory, zářivky, indikátory). Podrobnější
údaje o důlních svítidlech uvádí speciální literatura, kterou jsou například
publikace „Kahany, hornické lampy a svítidla“ autorů Ing. Z. Zíchy
a Ing. B. Krause z roku 2003 a „Bánské lampy“ autorů Ing. R. Maguly, CSc.
a Ing. T. Turčana, vydané na Slovensku v roce 1995.
I já mám ve své malé sbírce několik důlních lamp, které mi
připomínají minulost Kladenského revíru. V zásadě se jedná o reprezentanty
základních druhů lamp zde používaných - od olejového kahanu uzavřeného
až po důlní elektrické lampy přilbové. Některé lampy měly kromě svého
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Důlní elektrická lampa akumulátorová
(„hlavovka“), archiv autora

účelu i své osudy - stěhovaly se s pracovníky dolů v rámci reorganizace na
místo jiné nebo byly nalezeny čistě náhodou. Osud některých jsem měl
možnost sledovat sám při výkonu svého zaměstnání, jiné mi sdělovali
pracovníci dolů. Například olejový kahan uzavřený, používaný na Kladensku
v letech 1900 – 1910, nalezl pracovník Dolu Zápotocký (původně „Prago I“)
zaseknutý na půdě budovy určené k demolici v souvislosti s modernizací
dolu. Nebo olejová lucerna, používaná na přelomu 19. a 20. století, se
vlivem reorganizace přemístila z Dolu Zápotocký („Prago I“) na Důl Ronna.
Olejové lucerny řadíme mezi olejové lampy, neměly však tak široké
uplatnění, používaly se převážně na nárazištích dolů. Jejich existenci krásně
dokumentují dobové fotografie vinařického učitele Jaroslava Kmodrase z let
1910 – 1912. Pořídil je na Dole Mayrau ve Vinařicích, tehdy přední šachty
Pražské železářské společnosti. Mnozí z pamětníků ještě dnes vědí, kde
skončily některé vyřazené karbidové lampy, které mohou jednou nalézat
naši potomci z odtěžovaných odvalů stejně tak, jako před léty bývalý
předseda Českého báňského úřadu v Praze Prof. JUDr. Ing. Roman
Makárius, CSc. coby student průmyslovky v Příbrami sbíral na haldách staré
olejové lampy, které pak zdobily jeho stylovou pracovnu.
Důlní lampy jsou krásné artefakty doby, ve které sloužily. A proto
stojí za to si je připomenout.
Zdař Bůh!
Ing. Josef Ullmann,
bývalý pracovník OBÚ v Kladně
Použitá literatura: v textu uvedené publikace
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Katastrofa 31. května 1892
O 120 let později se hornická veřejnost přišla poklonit památce
319 havířům a záchranářům, kteří zahynuli v dole Marie na Březových
Horách, dnes součást horního města Příbram. Několika řádky
vzpomeňme tuto smutnou událost.
Horníci se jako každý den ubírali na odpolední směnu, netušíce, že
vidí zářící slunce toho dne naposledy. Sjíždějící potkávají ze směny své
kamarády, kteří opouštěli důl a jeli nahoru nahlásit, že na 29. patře hoří
výdřeva. Od vypuknutí ohně však již uplynula celá hodina a oheň se mezi
tím rozšířil i na výdřevu Mariánského dolu. Požár byl nahlášen v půl druhé.
Okamžitě se uvědomili úředníci dolu Marie a ostatních dolů. Zvláštní posel,
kterého vyslal vrchní správce dolu Marie Hugo Grögler, předal zprávu
vrchnímu radovi Janu Novákovi na horní ředitelství v Příbrami.
Mnozí horníci v podzemí nevěřili zprávě o požáru a v odlehlých
prostorách zůstali, domnívaje se, že jde o drobnou nehodu. Neuvěřili
zprávám a neuposlechli ani rozhodnutí dozorců, aby zanechali díla
a odebrali se ven z dolu.
V dole Marie nebylo možno zahájit jakékoliv záchranné práce
a proto bylo využito propojení dolu Marie s doly Císaře Františka Josefa I.
(dnes Ševčínský důl), Vojtěch a Anna, kterými se záchranáři pokoušeli
dostat havíře ven na zdravý vzduch, nehledíce na svůj vlastní život se snažili
zachránit životy kamarádů, sjíždějíce i několikrát dolů a nahoru.
Hrdinou byl vrchní správce dolu Marie Hugo Grögler, který též
sfáral na dole Frant. Josefa. Nedostal se však daleko, omdlel a byl vytažen
bez známek života. Po dlouhé snaze byl přiveden k životu. Snahu zachránit
kamarády se třikrát pokusili i horníci Kavka, Karas a Rendl. Poprvé se jim
podařilo dostat z 29. patra tři horníky, po druhém sfárání byli vyvezeni
z hloubky 600 m čtyři horníci. Při třetím sfárání, už skoro večer, havíř Kavka
padl do bezvědomí a byl vytažen na povrch. Zbylí dva horníci byli vytaženi
za půl hodiny, rovněž v bezvědomí. Důlní Antonín Pešek sjel do hlubin
třikrát, avšak při čtvrtém sfárání zemřel. Při záchraně horníků nalezl smrt
v hlubinách i dobrovolný člen hasičů a horník na Marii Augustin Zlutický.
Ještě druhý den 1. června 1892 bylo celkem 28 krát z dolu
zvoněno, že jsou tam ještě živí lidé, avšak po sjezdu záchranářů již nebyl
nikdo nalezen.
Do nejnižších pater dolu Vojtěch se dne 2. června 1892 pustil
hormistr Hugo Štefan spolu s horníky Rudlerem, Kvapilem, Duškem
a Tomáškem, aby pátrali po živých a mrtvých. Na 30. obzoru nalezli 4 mrtvé
horníky, které naložili do vozíku. V dalším pátrání pokračovali hormistr
Štefan a havíř Rudler, kteří však zabloudili ve štolách, když se vraceli na
náraziště. Nalezeni byli v bezvědomí, podařilo se je však přivést k životu.
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Katastrofa na dole Marie, hromadný pohřeb, foto: archiv autora

Dne 22. června 1892 nalezli důlní Alois Kofát s horními tesaři
Josefem Malým, Josefem Knotkem a Vojtěchem Jíšou na 24. obzoru
poslední vůle horníků z 31. května 1892, psané tužkou na lepenkové krabice
od dynamitu.
Je třeba dodat, že jediným bezpečnostním opatřením, které
používali zachránci, byl šátek namočený v octu, který se přikládal na tvář.
Horníkům před sfáráním byla podána slanina, černá káva a rum. Po vyfárání
byla odměna za vyvezení mrtvého 1 zl. 90 kr., později dostávala každá
skupina až 5 zlatých. Mrtvá těla byla vyvážena až do 9. června, poslední
mrtvý byl nalezen až 22. září 1892.
Již to odpoledne 31.5. 1892 a poté další dny přicházely zástupy
žen, dětí či příbuzných, lidé si zoufali, dokonce jedna žena nad svým mrtvým
mužem žalem zemřela. Dobový pisatel píše „Jest to hrozné divadlo, tak, že
péro vypovídá službu a slzami se zalévá zrak“. Posledním zachráněným byl
horník Jan Soukup, který zázrakem přežil téměř 24 hodin od vzniku požáru.
Pohřby se na hřbitovech Březové Hory a v Příbrami konaly už od
1. června 1892. Přímo v dole zahynulo 318 lidí, třistadevatenáctou obětí byl
zachráněný Václav Krotký, který však zemřel 9 dní po katastrofě.
Almanach sepsaný v r. 2002 v Příbrami Mgr. Václavem Trantinou,
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ze kterého jsem čerpal, je mnohem delší, se seznamem zemřelých, kde
bydleli a kolik po nich zůstalo žen a dětí.
Spolek Prokop Příbram a město Příbram uspořádaly ke 120. výročí
katastrofy na dole Marie, 31. května 2012 na Březových Horách v Příbrami
pietní odpoledne, na které jsem byl členem hornického spolku Prokop
a Českých baráčníků XVIII. župy T.G. Masaryka pozván. Společně
s ostatními organizacemi a spolky jsme tak uctili památku 319 nešťastníků,
kteří zemřeli při největší důlní katastrofě v Čechách a ve své době
i největším hornickém neštěstí na světě.
Jaroslav Unger
Dopisovatel XVII. župy Českých baráčníků ve Slaném a člen KPHT – Kladno
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B i o p a l i v a: drahý omyl
Horší než benzin a nafta. Taková jsou podle nových studií biopaliva
z ekologického hlediska. Podle studie podíl biosložek v pohonných hmotách
vyšší než 5 % může být nebezpečný pro životní prostředí, neboť zásadně
mění využívání půdy. Evropská unie si vytyčila za cíl do roku 2020 zvýšit
podíl obnovitelných zdrojů na 10 %,
Kritici poukazují na to, že zavádění biopaliv povede k přeměně
potravin na palivo a tím se zhorší dostupnost potravin nejen v chudých
zemích na celém světě. Jedeme-li v pozdním jaru českou krajinou, všude
samá žlutá řepková pole, kam se podíváš, až zrak přechází.
„Je to zločin proti lidskosti“, řekl již v roce 2007 potravinářský
specialista OSN Jean Ziegler o výrobě biopaliv ze zemědělských plodin.
Následný vývoj cen mu dal za pravdu.
Během dalších let se objevily studie, odhalující, že biopaliva byla od
začátku omyl. Proklamovaným cílem bylo snížení skleníkového plynu CO²
při spalování pohonných hmot. Zamlčeno bylo, že neméně skleníkových
plynů se vypustí při pěstování plodin, jejich zpracování, výrobě a distribuci
biopaliv. Biopalivy vyvolaná potřeba nové zemědělské půdy likviduje
obrovské plochy deštných pralesů zejména v Brazílii, Indonésii a Malaisii.
V praxi to znamená přiznání, že biopaliva klimatu nijak nepomáhají.
Pro mocnou agrární lobby to je lukrativní byznys, takže jakékoliv porovnání
se míjí účinkem.
Porovnáme-li, jakým tempem přibývá světová populace, kdy v roce
1960 bylo 3 miliardy obyvatel a za 50 let se jejich počet zvýšil na sedm
miliard, tedy za 12 až 13 let přírůstek jedné miliardy, každým rokem asi 80
milionů.
Všichni vidí, že politika biopaliv je vzhledem ke svým cílům
nesmyslná, je však prakticky nemožné ji změnit. Do budoucna bude
rozhodující výroba potravin a přístup k pitné vodě.
Podle časopiseckých článků připravil

Lerak Rachilem
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Těžba uhlí skončila, zůstalo jen smutné vzpomínání
Vlající hornické prapory na stožárech vstupní brány Hornického
skanzenu Mayrau ve Vinařicích, v pietním parčíku květinová výzdoba
a hornická dechová hudba, o vše bylo připraveno k uvítání účastníků
odhalení pomníku k 10. výročí ukončení těžby uhlí na Kladensku.
Sešli se zde především horníci, technici, báňští záchranáři, důlní
měřiči a ekonomové z bývalých důlních a povrchových provozů dnes již
uzavřených dolů kladenského uhelného revíru, prostě lidé, kterým se
v hloubi duše zachovalo hornické kamarádství, kladenské fedrování a zájem
o hornickou historii.
Všechny přítomné přivítal bývalý horník a báňský záchranář, dnes
tajemník Klubu přátel hornických tradic - Kladno o.s. Jaroslav Grubner. Poté
vystoupil předseda KPHT - Kladno o.s. Ing. Eduard Michalíček. Ve své řeči
mimo jiné uvedl: „Těžba uhlí v kladenském revíru trvala plných 230 let a je to
již 10 let, kdy 29. června 2002 vyjel poslední vůz uhlí z kladenské pánve. Po
celou tuto dobu dávalo uhlí práci a obživu mnoha generacím horníků,
techniků a dalším profesím. Bylo vyraženo více jak 1 000 důlních děl, které
však dnes připomínají pouze zarostlé odvaly nebo názvy ulic, čtvrtí, lokalit
a dosud zachovalé domky hornických kolonií. Dnes již z mnoha ocelových
těžních věží zůstaly pouze čtyři. Dvě jsou v Hornickém skanzenu Mayrau,
jedna je na dole Schoeller v Libušíně a poslední, která pravděpodobně již
dlouho nevydrží, je těžní věž bývalého dolu Michael v Brandýsku. Ve
vzpomínkách můžeme uvést vyhloubení nejmladších jam Kladenska.
V letech 1969 – 1972 byla vyhloubena jáma Nejedlý III v Libušíně a v roce
1979 bylo zahájeno hloubení dvou jam nového Dolu Slaný. Životnost tohoto
dolu byla plánována minimálně na 50 let. V rámci restrukturalizace uhelného
průmyslu však bylo v roce 1992 usnesením vlády ČR rozhodnuto o likvidaci
Dolu Slaný a obě jámy se zasypaly. Postupně docházelo i k uzavírání
tzv. neekonomických dolů. V červnu roku 1997 ukončil těžbu Důl Ronna ve
Švermově a ve stejném roce i Důl Mayrau ve Vinařicích. V roce 2002 již na
Kladensku těžily pouze dva doly – Důl Tuchlovice a Důl Schoeller. Poslední
vůz těžby z Dolu Tuchlovice vyjel 28. února 2002 a po nešťastné události
z 29. listopadu 2001 byl v roce 2002 uzavřen i Důl Schoeller v Libušíně.
V podzemí po uzavření posledních dolů zůstaly miliony tun uhlí, ty však
nelze v současnosti dostupnými prostředky ekonomicky vytěžit. Další desítky
milionů tun se nachází v uhelných ložiskách města Slaný a Mělník. Teprve
příští generace rozhodnou, jakým způsobem budou tyto uhelné zásoby
využity. Před 240 lety bylo nalezeno uhlí ve vrapickém údolí a před 10 lety,
dne 29. června 2002, vyjel poslední vůz uhlí z kladenské pánve. Za tuto
dobu prošly šachtami kladenského revíru generace pracovníků. Byli to nejen
horníci, techn. hosp. pracovníci, ale je třeba připomenout i ostatní povrchové
profese. Zejména těžkou práci žen na přebíracích pasech v prádlech, ale
nesmíme zapomenout, že to byly právě ženy, které byly havířům v jejich
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Čestnou stráž stáli horníci František Vida a Ing. Stanislav Nerad, foto: archiv autora

Pomník požehnal kladenský kaplan pan Jan Píška, foto: archiv autora
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namáhavé práci starostlivou oporou. Zkrátka byli to lidi, kteří svou těžkou
a nebezpečnou prací tvořili a vytvořili hrdou a nezapomenutelnou historii
dobývání uhlí na Kladensku. Jim všem patří dnešní vzpomínka a tento
pomník“.
V další části vzpomínkové akce zazněla hornická hymna v podání
dechového orchestru Žehrovanka kapelníka Fr. Šitty a dva členové KPHT Kladno o. s. František Vida a Ing. Stanislav Nerad, v hornických uniformách,
odhalili pomník překrytý hornickou vlajkou.
Pozvání na akci přijal i pan kaplan Jan Píška z kladenské farnosti,
který odhalený pomník požehnal a v tiché modlitbě vzpomněl množství obětí
z řad horníků, techniků, báňských záchranářů, důlních měřičů a jamařů, kteří
za celou dobu dolování v kladensko-slánsko-rakovnické lokalitě zahynuli.
Tím oficiální odhalení pomníku skončilo, ovšem vzpomínky nás
současníků na dobu minulou jsou stále živé a nezapomenutelné.
Pro nás, členy KPHT - Kladno o. s., účastníky odhalení
pomníku, je zvlášť velkou výzvou, abychom nezapomínali. Naše
stavovská příslušnost nám přímo velí stále se zúčastňovat a vhodnými
způsoby organizovat zájemce o hornickou historii Kladenska
a udržovat hornické zvyky a obyčeje. Při tom všem nelze zapomenout
na naše hornické kamarády, kteří položili při dobývání uhlí své životy.
Nyní je vhodná doba si na ně vzpomenout. Nelze však vyjmenovat
všechny, a tak ve výčtu smrtelných nehod připomeňme alespoň
případy z posledních let:
Důl Nosek Tuchlovice 23. 9. 1960
Otravou kysličníkem uhelnatým zahynulo 20 horníků a 32 bylo přiotráveno.
Jednalo se o havárii s největším počtem obětí v historii kladenského revíru.
Důl Gottwald III. (Ronna) Švermov 31. 7. 1967
Při průvalu důlních vod ze stařin doprovázeným výronem CO² jeden havíř
zahynul a pět bylo poraněno.
Důl Gottwald I. (Max) Libušín březen 1977
Zával. Dva horníci zahynuli a dva byli zraněni.
Důl Slaný 23. 7. 1981
Pádem horniny při ražbě kanalizačního překopu utrpěl smrtelné zranění
Pavel Bajza.
Důl Slaný 22. 5. 1991
Pádem horniny na nárazišti skipové jámy BGP Slaný zahynul důlní měřič Jiří
Dragoun.
Důl Schoeller březen 2000
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Při pádu předmětu do jámy došlo k propadnutí pracovníka rošty lezního
oddělení s následným smrtelným úrazem.
Důl Schoeller 29. 11. 2001 (noční směna)
Při explozivním vyhoření metanovo-výbušné směsi na místě zahynuli:
Vladimír Chmelík 29 let
Roman Kvapík 39 let
Petr Kratochvíl 39 let
Jiří Landa (34 let) zemřel na těžké popáleniny 90 % těla ve Vinohradské
nemocnici dne 5. ledna 2002.
Smrtelné úrazy báňských záchranářů a ohňařů:
Důl Gottwald III. (Ronna) 31. 8. 1962
Při likvidaci důlního ohně byl těžce popálen báňský záchranář Josef Štogr.
Zemřel v kladenské nemocnici.
Důl Gottwald III. (Ronna) 1969
Při zmáhání požáru došlo v revíru Máj k výbuchu požárních zplodin.
13 záchranářů bylo popáleno.
Důl Gottwald II. (Mayrau) 20. 8. 1979
Při likvidaci důlního požáru zahynul zkušený záchranář Jiří Dobrštein ze
Svinářova.
Důl Tuchlovice (Nosek) duben 1997
Při záchranářské akci zemřeli otravou kysličníkem uhelnatým záchranáři
Miloš Frölich a Roman Naibrt. I těmto mladým záchranářům patří dnes naše
tichá vzpomínka!
Čas uhlí a těžních věží pominul. Kladenské hornictví svůj velký
příběh dopsalo. Po šachtách v Kladensko-slánsko-rakovnickém revíru
postupně zůstávají jen zarůstající kopečky hald, několik historických budov,
hrobů a vzpomínky pamětníků.
Kromě Váňova kamene u kladenského gymnázia, hrobu
legendárního horníka Jana Váni za novou kaplí kladenského hřbitova,
pomníku neštěstí z roku 1873 na dole Amálie, společného hrobu 19 horníků
z katastrofy 23. 6. 1876 na dole Engerth, hrobu Václava Černého a nově
zrestaurovaného pomníku neštěstí na dole Kateřina ve Vrapicích nám toho
moc nezbylo.
Příštím generacím už jen zůstává Hornický skanzen Mayrau ve
Vinařicích. Jeho stále udržované exponáty a technické památky s odborným
výkladem hornické historie Kladenska z úst fundovaných průvodců zůstanou
trvalou vzpomínkou.
Jan Uváček
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Restaurování pomníku ve Vrapicích dokončeno
Náš Klub si dal za cíl obnovit chátrající hornické pomníky umístěné
na hřbitovech v městských částech Kladna. Práce se nám zatím daří
a veřejnosti 2. září 2012 slavnostně představíme restaurovaný pomník
horníkům z jámy Kateřina. Na církevním hřbitově ve Vrapicích stál pomník
z roku 1874 téměř na hranici svého zániku. Stav kamene byl už natolik
vážný, že hrozil jeho samovolný rozpad. Vzhledem k tomu, že část hřbitova
za kostelem sv. Mikuláše není využívána, postupně také zarůstal
v náletových dřevinách. Pomník dosahuje na místní poměry výrazné
uměleckořemeslné hodnoty, využívající oblíbených klasicistních forem. Na
vrapickém hřbitově byl pomník největším, přitom o jeho postavení i o důlní
nehodě máme jen velmi málo, navíc rozporuplných zpráv.
První rozpor nalézáme v určení jámy Kateřina. Lokality pro její
umístění jsou dvě a žádná z nich místo neurčuje jednoznačně. Údaje se
rozcházejí v roce 1803, kdy jedna jáma zaniká a druhá je naopak
vyhloubena nebo prohloubena. Obě jámy se však nalézaly v dnešní trase
železnice Kladno - Kralupy a dodnes se jednomu z těch míst říká Na
Kateřině. Zcela jasná není ani příčina neštěstí, která měla na svědomí pět
lidských životů. Jediným dokladem je nám zpráva Antonína Váchy zapsaná
F. J. Režem o nešťastném omylu nalíčené vražedné pasti, kdy pětice nic
nevědoucích havířů měla, místo nenáviděného štajgra, nastoupit do těžní
klece s naseknutým těžním lanem. Událost pak použil Adolf Branald
v prvním díle knihy Hrdinové všedních dnů „….tam vládl štajgr Lennert
a řádil a nic se mu nikdy nestalo. Čím více naň bylo strojeno úkladů, tím více
měl přízně u správy dolu. Neznámí mstitelé nasekli však jednou lano, na
kterém visí těžní klec. Mysleli, že do klece vstoupí nenáviděný štajgr a že se
s ním klec utrhne. Osud však určil jinak. Do klece vstoupilo pět havířů, kteří
neměli o nástraze tušení, klec se utrhla a nebožáci zahynuli na dně šachty.
Po tomto činu Lennert odstoupil a odstěhoval se. Věděl, že se dějí úklady
čím dál tím ráznější a dostal strach.“ Jak se událost odehrála ve skutečnosti
dnes s těží odhalíme. Musíme vzít v potaz, že F. J. Rež ač kronikář, velmi
rád zapisoval barvité příběhy, nebo zapisoval zprávy po generace
předávané a ne vždy pravdivé. Pokud vezmeme v úvahu Režovu zprávu,
čistě hypoteticky by se v dole mohl (mohli) neoblíbeného štajgra „zbavit“
zajisté jednodušším způsobem, aniž by musel (museli) ohrožovat veškeré
osazenstvo dolu naseknutím těžního lana.
Každopádně samotná událost vzbudila značný rozruch. Pořízení
takového pomníku musel na tehdejší dobu znamenat velký náklad a rodiny
havířů si jej těžko mohli dovolit. Je pravděpodobné, že pomník obětem
zřídila sama těžařská společnost, tehdy Pražská železářská. Proč by ale po
takové události společnost nechávala „zpupným“ (ač těmto neviněným)
havířům z jámy Kateřina stavět pomník? Spíše to vypadá na zanedbání
bezpečnosti při kontrole těžního zařízení, kdy těžní lano nebylo již vyhovující
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Pomník před

a po restaurování, foto: T. Voldráb

a přesto dál používáno. Pomník se mohl stát jednou z možností morálního
vyrovnání. Více nám o tragicky zahynulých hornících nepoví ani vrapická
matrika č. 33, uložená ve Státním oblastním archivu v Praze. Zde je její opis:
Zemřelí: 31. Srpna 1874 / pohřbeni: 2. Září / místo: Dubí, šachta Kateřina,
býv. panství Buštěhradské: Petr Urban, horník ze Pcher č.p. 16 / ženatý
24 roků / věk 64 / místo pohřbení Vrapice, příčina: smrtelný úraz v šachtě.
Josef Viktora, horník ze Pcher / ženatý 18 roků / věk 44 / místo pohřbení
Vrapice, příčina: smrtelný úraz v šachtě. Václav Rezek, horník z Dubí /
ženatý 10 roků / věk 28 / příčina: smrtelný úraz v šachtě. Alois Šuster, horník
ze Štěpánova / věk 24 / místo pohřbení Vrapice, příčina: smrtelný úraz
v šachtě, zemřel nenadále. Josef Frybert, horník, manž. Syn Jana Fryberta,
horníka v Dříni čp. 37 a Anny rodem Hašek=ovy z Renče /: dle pozdější
zprávy v …?.. narozený a na jméno matky pouze zapsaný :/ věk 17 / místo
pohřbení Vrapice, příčina: smrtelný úraz v šachtě. Ať byla vina na straně
někoho z havířů, společnosti, výrobní vadě těžního lana či souhře
nešťastných okolností, pravda nám zůstává zatím skryta.
Práce na pomníku havířů probíhala od loňského září, tak aby byl
kámen zabezpečen před zimou. Celou opravu pomníku prováděl zkušený
sochař a restaurátor Jiří Reiner, který ve zprávě popsal stav před zahájením
prací a postup restaurování:
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Detaily značného poškození pomníku,
odstranění mechů a rostlin, slepení a
vytmelení prasklin, domodelování
zvětralého reliéfu apod. foto: Jiří Reiner
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Detail pomníku po zrestaurování, foto: Jiří Reiner

Pomník je z jemnozrnného pískovce světle okrové až bělavé barvy
z blíže neurčené lokality. Je složen z šesti částí, základu, soklu, těla
s nedochovanou nápisovou deskou, část s hornickým znakem, hlava
a koruna. Pomník byl celkově ve velmi špatném stavu. Došlo k posunu
a rozlomení základového kamene, což vedlo k naklonění celého pomníku.
Byl obrostlý mechy a lišejníky s prorůstáním kořínků celou hmotou kamene.
Na velké části plochy se vytvořila krusta, která v místech, kde se vyplavilo
pojivo, odpadávalo i s vrstvou kamene. V prvé řadě byly odstraněny mechy
a lišejníky, byly použity tyto prostředky: Porossan fi. Aqua Bárta a BFA
fi. Remmers. Dále čpavková voda s peroxidem vodíku, která kromě hubení
mechů a lišejníků čistí i depozity sazí a výfukové zplodiny. Následovalo
opatrné odstranění krusty, která bránila dýchání kamene, a v důsledku toho
docházelo k pozvolnému rozpadu kamene pod ní. Poté byl kámen zpevněn
přípravkem Ifest OH 100% fi. Imesta a následně slepen. Rozebrání
a osazení bylo provedeno včetně soklu, základový kámen byl zpevněn
a slepen v zemi. Při jeho vyndání ze země by došlo k nakypření půdy v okolí
a hrozilo by její opětovné sedání. Po osazení pomníku byly přilepeny dva
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upadlé rohy s částmi vavřínového věnce u hornických kladívek. Doplnění
chybějících částí bylo provedeno umělým kamenem na minerální bázi. Byla
vyrobena a osazena bílá mramorová deska se jmény horníků z jámy
Kateřina. Po lokální barevné retuši byla provedena závěrečná konzervace
přípravkem IW 290 fi. Imesta.
Cena za restaurátorské práce činila 130.000 Kč. Celá částka byla
uhrazena z rozpočtu Klubu přátel hornických tradic Kladno o.s., a to jen díky
příspěvkům kolektivních a individuálních členů. Bez této podpory by práce
v tomto rozsahu nemohla být provedena.
Tomáš Voldráb
Restaurátorská zpráva: Jiří Reiner, Kamenická a kamenosochařská dílna
www.kamenictvi-praha.cz
Prameny: HONČÍK, Ladislav.: Přehled historicky doložených úvodních důlních děl,
Dobývání uhlí na Kladensku, OKD a.s. Ostrava, Kartis, 2006, str. 216
REŽ, F.J..: Zápisky, SOA Kladno
BRANALD, Adolf.:Hrdinové všedních dnů, díl I. Život, Československý spisovatel 1953
SOA Praha Chodov, Vrapice, matrika zemřelí č. 33
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Obnovený nápis na nově vložené mramorové pamětní desce:

Horníkům z jámy Kateřina
31. srpna 1874

Frybert Josef, 17 let
Rezek Václav, 28 let
Šuster Alois, 24 let
Urban Petr, 64 let
Viktora Josef, 44 let

Zdař Bůh!
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Pietní akt a vzpomínky
na události před sedmdesáti lety
V sobotu 9. června 2012 se v Hornickém skanzenu Mayrau ve
Vinařicích sešlo zhruba 80 účastníků, aby položením smutečních kytic uctili
památku horníků z dolu Prago v Dubí, zastřelených při lidické tragedii v roce
1942. Sedmdesáté výročí vyhlazení Lidic si připomněli zástupci Magistrátu
města Kladna, SVM v Kladně a Hornického skanzenu Mayrau, členové
KPHT - Kladno o.s. a ostatní hosté.
Za Klub přátel hornických tradic - Kladno o.s. vystoupil pan Jaroslav
Grubner, který ve své řeči uvedl: „Scházíme se dnes v pietním parčíku
Hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích, abychom si u těchto pomníků
dovezených z několika šachet kladenského revíru připomněli jména horníků,
kteří v období druhé světové války položili své životy. Mezi tyto oběti patřili
i horníci z dolu Prago v Dubí a dolu Ronna v Hnidousích, kteří byli popraveni
dne 10. 6. 1942 v obci Lidice. Již 70 let nás dělí od této nesmyslné tragedie,
která přinesl smrt všem lidickým mužům, útrapy a umírání lidických žen
v koncentračních táborech, smrt nevinných lidických dětí v pojízdných
plynových komorách a rozboření všech budov v obci. Pouze 17 za 105 dětí
se později podařilo dohledat. Tento hrůzný čin zůstal nejen v paměti
českého národa, ale stal se symbolem utrpení lidí na celém světě. Dámy
a pánové je mi velkou ctí na dnešním pietním aktu přivítat přímé svědky
lidických událostí, kdy již pouze 6 lidických žen a 13 lidických dětí se dožívá
70. výročí této tragedie. Srdečně na dnešním setkání vítám lidické děti paní
Věru Čepelovou, pana Václava Hanfa, pana Václava Zelenku a pana Pavla
Horešovského. Vzdejme na našem pietním aktu úctu všem lidickým
občanům, kteří před 70 lety přišli o život. Naše vzpomínka však patří i těm,
kteří přežili útrapy koncentračních táborů a po osvobození se vrátili, aby
pomáhali budovat novou obec Lidice“. Závěrem Jaroslav Grubner přítomné
zástupce vyzval k položení smutečních kytic a požádal o minutu ticha.
Lidice se nachází ve Středočeském kraji poblíž města Kladna. Až
do roku 1942 byla obec vesničkou jako každá jiná. Právě v tomto roce se
stala událost, jež z ní udělala místo, ze kterého jde ještě dnes mráz po
zádech. Tragedii v Lidicích předcházel atentát na zastupujícího říšského
protektora Reinharda Hendricha dne 27. května 1942. O týden později se
dostal k majiteli továrny na baterie ve Slaném Jaroslavu Pálovi do rukou
dopis, který byl adresovaný jeho zaměstnankyni Anně Marusczákové. Na
základě obsahu sdělení si Annin nadřízený vymyslel, že je autor dopisu
zapleten do atentátu, a tak informoval gestapo. Při následném výslechu se
Anna mimo jiné zmínila, že autor dopisu ji poprosil, aby rodině Horákových
v Lidicích vyřídila pozdrav od jejich syna. Tato informace, za kterou stál
jeden velký omyl, způsobila, že 9. června 1942 obklíčily Lidice jednotky SS.
Druhý den ráno vojáci zastřelili 173 místních mužů a celou vesnici vypálili
a srovnali se zemí. Lidické ženy a děti byly z větší části povražděny
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Účastníci pietního aktu, foto: archiv autora

Čestná stráž horníků u pomníku v Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích,
foto: archiv autora
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Kytici k pomníku pokládá „Lidické dítě“ pan V. Zelenka, foto: archiv autora

v koncentračních táborech. Na převýchovu byl poslán pouze zlomek
lidických dětí.
Dnes už na místě bývalých Lidic stojí Lidice nové. Dřívější území
bylo prohlášeno za národní kulturní památku. Součástí místa je i muzeum
a bronzové sousoší 82 lidických dětí. Zájem veřejnosti o lidickou tragedii
neopadá. Lidice žijí a Lidice budou žít!
Jan Uváček
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Zveme vás na Mayrovku
kulturní akce září – prosinec 2012
Září 2012
čtvrtek 20. 9. 2012 v 16 hodin
přednáška „Dobývání vápence“ M. Přikryl

Říjen 2012
Sobota 6. 10. 2012
Autobusem za dobýváním vápence a železné rudy.
Zájezd s prohlídkou skanzenu Solvayovy lomy (vápenec) a fárání do
Chrustenické šachty (žel. ruda)
Jízdné 50 Kč na osobu, závazné přihlášky na tel. 723136592
Čtvrtek 18. 10. 2012 v 16 hodin
přednáška Tomáše Voldrába
Prosinec 2012
Sobota 8. 12. 2012 ve 14 hodin
Oslava patronky horníků sv. Barborky
Sobota 15. 12. 2012 ve 14 hodin
Adventní koncert ženského pěveckého sboru Smetana Kladno
Adventní trhy (bude upřesněno v pozvánce)
Mikuláš a čert na Mayrau (bude upřesněno v pozvánce)

Změna termínu vyhrazena. Pozvánky budou zasílány telefonicky, SMS nebo
emailem.

Srdečně zve výbor KPHT - Kladno o.s.
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