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Výroční členská schůze KPHT - Kladno o.s.
V úterý 21. dubna 2009 se sešli členové Klubu přátel hornických
tradic v prostorách Hornického skanzenu na Dole Mayrau ve Vinařících, aby
zhodnotili činnost a hospodaření klubu za rok 2008.
Rok 2008 byl ve zprávě o činnosti hodnocen velmi úspěšně.
Zdůrazněny byly zejména některé
náročné akce, které se podařilo
v uplynulém roce zajistit. Především otevření dvou naučných stezek,
vydávání Hornického zpravodaje, pravidelné přednášky, úprava
geologických sbírek a instalace pomníčku se jmény 2Oti horníků zahynulých
na Dole Nosek v roce 1960.
Ve spolupráci s Hornickým skanzenem se klub dále podílel na akcích
Cestička k Mayrovce, pálení čarodějnic, Den dětí, vzpomínková akce Lidice,
Den horníků, Noc v muzeu a další.
O výsledcích hospodaření KPHT informoval ing. Matula.
Z přednesené zprávy vyplynulo, že klub hospodařil v loňském roce se
ziskem, který bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých období.
Rámcový návrh činnosti KPHT na rok 2009 předpokládá připravit
čtyři přednášky, účast zástupců klubu na „Setkání hornických měst“
v Jihlavě, dokončení a celkovou úpravu geologických sbírek, dále již tradiční
akce Cestička k Mayrovce, pálení čarodějnic, Den dětí, Den horníků, Setkání
kolektivních členů klubu, oslava Barborky, která bude spojena s členskou
schůzí, oslava 135 let Dolu Mayrau a 15 let Hornického skanzenu. Výroční
členská schůze dále schválila rámcový návrh rozpočtu pro rok 2009
a nového člena výboru KPHT RSDr. Pavla Kastnera.
Z diskuse vyplynul návrh převést pomníček horníků z Dolu Wanieck
do pietního parčíku ve Skanzenu Mayrau. Výbor KPHT zahájí jednání
s majitelem Dolu Wanieck a posoudí náročnost přemístění pomníčku tak,
aby převozem nedošlo k jeho znehodnocení.
Výroční členská schůze však není pouze hodnocení činnosti za minulé
období a plán práce do příštího roku. Její významnou součástí je i setkání
bývalých horníků a členů klubu, kteří se mnohdy vidí pouze na této nebo
podobné akci a kteří ve vzájemné debatě mohou zavzpomínat na dobu
svého aktivního působení na kladenských dolech. Atmosféru tohoto setkání
přibližuje několik fotografií.
Jaroslav Grubner

Rudolfova štola v Praze
Rudolfova štola v Praze je pokládána za jedno z nejvýznamnějších
českých historických podzemních děl (Streit 1960, Cílek 1992). Nalézá se
mezi nábřežím Vltavy nad Švermovým mostem a rybníčky ve Stromovce.
Její jméno je odvozeno od zadavatele práce – císaře Rudolfa II; samotným
provedením práce byli pověřeni kutnohorští havíři. Podle plánů měla ražba
probíhat nejen z obou koncových míst štoly, ale též rozrážkami z pěti
kolmých šachet vyhloubených v linii trasy. Rozrážky byly dokončeny pouze
čtyři (jedna zůstala z technických důvodů, pravděpodobně silného zvodnění,
nedokončena); přesto však od zadání projektu k jeho plnému dokončení
uplynulo pouze 10 let (1584-1593). Celková délka je (bez kolmých šachet)
1 100 m. Kutnohorští havíři museli pracovat v podmínkách dost odlišných od
svého původního regionu: tvrdost horniny je velmi proměnlivá. Místy
postupovala práce rychle, ale s rizikem řícení (a nutností okamžitě budovat
dřevěné podpěry), jinde bylo nutno skálu před odtěžením ručním náčiním
narušit ohněm. Vytvořena tak byla úzká vysoká chodba vejčitého profilu
o šířce 0,7 - 1,5 m a výšce 2 - 4 m; probíhá zhruba 45 m pod temenem
Letenské pláně. Postup z rozrážek podle azimutů (s následným propojením
díla) vedl k tomu, že v jednom případě se od sebe práce odchýlila zhruba
o 40 cm; zde je také chodba nejužší a v podstatě je tím vyloučena pravdivost
pověstí, podle kterých císař proplouval hotovým dílem na loďce.
V bezprostřední blízkosti štoly, na jižních stráních Letenské pláně,
se nachází stratotyp letenského souvrství (prvohory, ordovik, stupeň
beroun), který však nepředstavuje souvislejší profil ani neodkrývá spodní či
svrchní hranici souvrství. Letenské souvrství nebylo v dobách Rudolfa II.
nikde zdrojem významnější suroviny (leda lokálně v drobných lomech na
stavební kámen), s prací v hloubce nebyly zkušenosti. Ty přineslo až
19. století (při těžbě železné rudy v Barrandienu, například u Chrustenic,
byly dopravní štoly vedeny často právě letenským souvrstvím) a 20. století
(pražské metro). V těchto případech jsou však už profily vrstev buď vyzděné,
nebo zařícené, nebo zcela neúplné. Rudolfova štola tak přestavuje
výjimečnou kombinaci historie hornictví, obecné historie a geologie – a na
poslední aspekt se zaměřme podrobněji.
Rudolfova štola, jak už bylo výše uvedeno, byla vytvořena v l. 15841593. Drobnější závaly v pozdější době vedly k vyzdívání některých úseků,
a to od 18. století až po současnost či velmi nedávnou minulost. Přesto však
štola dosud představuje málo poškozený profil velké části letenského
souvrství, nemá jinde obdobu. Po geologické stránce byla štola podrobněji
zkoumána dosud pouze koncem 60. a začátkem 70. let minulého století n.p.
Geoindustria, který připravoval rozsáhlou rekonstrukci štoly (ta se
neuskutečnila). Byl vypracován geologický profil dost podrobně
dokumentující litologickou (nikoliv však sedimentologickou a paleontologickou) charakteristiku, který však nebyl publikován ani předán do

Schematická mapa Části Prahy s vyznačením průběhu Rudolfovy štoly. Podle
rukopisné zprávy n.p. Geoindustria (1971).

Geofondu (MS 1971). Koncem 20. století proběhly drobné úpravy, čištění,
menší vyzdívky a také budování dřevěné "podlahy" nad částí vodního toku.
Tyto úpravy směřovaly částečně k tomu, že během výstavy o Rudolfu II.
v roce 1997 bylo zpřístupněno 350 m štoly ve směru od Stromovky; udržet
chodník a elektroinstalaci v dobrém stavu by však bývalo bylo nákladné a štola je od r. 1997 opět nepřístupná (s výjimkou zcela ojedinělých exkurzí).
Štolu jsem prohlédl v roce 1994 a znovu v roce 1997 (publikováno
1995). Zpráva Geoindustrie uvádí, že celá štola je vytvořena v letenském
souvrství. Podle vlastního pozorování a srovnání existující dokumentace
s geologickou mapou (Havlíček et al. 1986) se domnívám, že severní
vyústění ve Stromovce odkrývá navíc podložní libeňské břidlice a teprve asi
40 m od ústí je odkryta báze letenského souvrství; zde se objevují první
desky křemitých pískovců. Vrstvy jsou ukloněny 50-60° k jihu. Ve strop ě
štoly lze často pozorovat odkrytí větších částí vrstevních ploch místy se
stopami po pohybu někdejších mořských živočichů. V úseku cca. 50-300 m
od ústí ve Stromovce (tj. asi do 200 m nad bází letenského s.) převládá

rytmický vývoj letenského souvrství (jílové a prachové břidlice, droby,
křemité pískovce max. v 40 cm lavicích) při stabilním sklonu 50-60°
k J. Povrch stěn je místy pokryt až několik cm mocnou, většinou nesouvislou
vrstvou sintru. 300-500 m od ústí ve Stromovce (střední část letenského s.)
je vývoj převážně břidličný.
V jižní polovině štoly (blíže k ústí na nábřeží Vltavy) převládá ZSZ
sklon vrstev a rytmický vývoj. Souvislost profilu je na několika místech
porušena dislokacemi, místy jsou vrstvy i detailně provrásněny. Podle
geologické mapy (Havlíček et al. 1986) jsou v severní části štoly odkryty
patrně svrchní polohy letenského souvrství; hranice letenského
s. s nadložním souvrstvím vinickým je v těchto místech totožná zhruba
s pravým břehem Vltavy a ve štole již není odkryta.
Pozoruhodností již výše zmíněnou je rychlé zarůstání povrchu stěn
sintry (krápníky). Děje se tak se zvýšenou intenzitou až v posledních
desetiletích (z hlediska zájmu o geologii prvohor je pokrytí stěn problémem,
protože stěny se tím zakrývají) a jedná se o proces, který pravděpodobně
souvisí se zvýšeným obsahem oxidů dusíku a oxidu uhličitého v atmosféře.
Uhličitan vápenatý je tak vyplavován i z hornin, které jej obsahují pouhých
několik procent a ještě v nedávné době by nikoho ani nenapadlo hledat
v nich jakýkoliv krasový jev.

Radek Mikuláš
Geologický ústav AV ČR, v.v.i.
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Koksovna Vojtěšské huti

Koksovny dnes, Foto:T. Voldráb

Dříve se pro metalurgické účely užívalo výhradně dřevěné uhlí, ale
až teprve kamenouhelný koks pro své vlastnosti, umožnil výrobu surového
železa v množství, které několikanásobně převyšovalo dosavadní produkci.
Jedna koksová vysoká pec byla na začátku svého vývoje schopna nahradit
čtyři dřevouhelné pece. Koks byl patentován v Anglii v roce 1589 a dosud
funguje jako prvořadé redukční činidlo ve vsázce vysoké pece. Stále
přetrvávají myšlenky, víceméně dané neznalostí, že se koks těží stejně jako
ruda nebo vápenec. Možná ale pro někoho překvapivě zde musím upozornit
na skutečnost nálezu přírodního koksu na Dole Mayrau. Jedná se o zcela
výjimečný příklad, který není ani ve světě běžný. Zapříčinily to zcela
náhodné podmínky průchodu sopouchu Vinařické hory přes uhelnou sloj.
Žhavá láva, která procházela hluboko uloženou slojí, vytvořila stejné
podmínky pro vznik koksu jako koksárenská baterie. Bez přístupu vzduchu
a za vysoké teploty zde došlo ke karbonizaci uhlí. Abychom mohli říci, že se
na Mayrau těžil koks, muselo by být množství takto "upravené" sloje
samozřejmě daleko větší. Ve skutečnosti to byla vrstva silná několik
centimetrů, ale i tak můžete tuto geologickou perličku zhlédnout v expozicích

Hornického skanzenu. Abych se však přiblížil běžné výrobě, pokusím se
popsat, jak takové zařízení jako koksovna funguje.
Koks vzniká suchou destilací (karbonizací) uhelné směsi
v koksových pecích. Pece jsou dlouhé úzké komory obvykle skládané do
skupin, kterým se říká baterie. Ještě než se pece zavezou, musí uhlí projít
třídícím a vysoušecím zařízením, odkud pak putuje do drtiče, který ho rozdrtí
na prášek o velikosti zrna do 3 mm. Uhlí se následně přepravuje do
zásobníků nebo přímo do uhelné zavážecí věže. Uhelná věž stojí zpravidla
nad nebo, jako v případě nové kladenské koksovny, vedle koksových baterií.
Pod věží se pak na kolejích pohybuje zavážecí vůz, který sype gravitačním
nebo jiným způsobem uhelnou směs do zavážecích otvorů koksovací
komory. Jednotlivé komory jsou odděleny vyhřívanými stěnami. Ty obsahují
určitý počet topných kanálků s tryskami pro dodávané palivo s jednou nebo
více boxy pro přívod vzduchu. Průměrná teplota vezděné trysky
charakteristické pro provoz vyhřívání spalinami se pohybuje mezi 1150
a 1350°C. Obvykle se jako paliva používá vy čištěného koksárenského plynu.
Proces karbonizace začíná bezprostředně po zavážce uhlí.
Odchází plyn a vlhkost. Tento surový koksárenský plyn se vyfukuje
stoupačkami do hlavního sběrného vedení. Vysoká výhřevnost tohoto plynu
znamená, že se po vyčištění může dál používat jako palivo. Uhlí se zahřívá
vlivem spalovacího systému na teplotu 1000 - 1100°C . Koksovací proces se
ukončí v závislosti na šířce pece a podmínkách vyhřívání po 14 až
24 hodinách.
Zcela karbonizovaný koks se vytlačuje ven z koksovací komory
pomocí pístu výtlačného stroje do kontejneru. Styk se vzdušným kyslíkem
způsobí, že se koks začne ihned žhavit. Kontejner se pak odveze hasicím
vozem do hasicí věže, kde se koks hasí přímo velkými objemy vody. Po
hašení je proces ukončen a koks se odváží na drtičku, třídírnu nebo skládku.
Koks však není jediným produktem koksovny. Při procesu karbonizace
vznikají látky, které se zachytávají v chemických provozech koksoven a dál
zpracovávají. Surový koksárenský plyn má vysokou výhřevnost díky
přítomnosti vodíku, metanu, oxidu uhelnatého a uhlovodíků. Mimo to
obsahuje cenné produkty, jako je dehet, lehký olej (obsahuje benzen, toluen,
xyleny), síru a čpavek. Horký surový plyn unikající z baterií se musí nejprve
ochladit rozstřikovanou čpavkovou vodou. Voda na sebe naváže dehet, který
se ve speciálních elektrostatických odlučovačích a separátorech zachytí. Po
ochlazení se plyn čistí od síry a čpavku a jako poslední se z plynu získá
lehký olej, který obsahuje dobře nad sto různých složek. Většina je ve velmi
nízké koncentraci. Hlavní využitelná složka je sloučenina BTX
a rozpouštědlo těžký benzin.
Vojtěšská huť byla založena v Kladně jen z ryze praktického
hlediska. Spotřeba koksu byla v moderních železárnách největší
a Kladenské kamenouhelné těžařstvo mělo ve Vrapicích 20 úlových pecí (ve
kterých bylo možno zpracovávat méně spékavé nebo i kusové uhlí) a od
roku 1852 dalších šest schaumburských pecí. Kladenské vysoké pece

Koksovna kolem roku 1950, archiv autora

užívaly od svého počátku koks. Pražská železářská společnost založením
Vojtěšské hutě přechází jako druhý železářský podnik po Vítkovických
železárnách na výrobu surového železa s použitím koksu ve vysoké peci.
Hutní koncese udělená těžařům ukládala výhradně používání minerálních
paliv. PŽS na Dole Václav vystavěla v roce 1854 tři schaumburské
koksárenské pece. Huť získala o pět let později prvenství v zavedení
plamenných pecí systému Francois. Horizontální plamenné pece měly
odvod karbonizačních zplodin sveden do vertikálních kanálků v mezistěně
komor. Spalovací vzduch byl z části přiváděn do komor, z části do kanálků.
Dvojice komor pracovala společně se vzájemným vyhříváním podlah.
Vyzdívka pecí byla šamotová, základy z lomového kamene. U všech dosud
známých typů baterií se koks vyhrabával ručně pomocí hřebel a háků a pak
ručně hasil konvicí. Vyprazdňování komor typu Francois se provádělo
pomocí výtlačného stroje s parním pohonem. Koks byl vytlačován na
vodorovnou rampu v souvislém bloku, který byl po krátkém ochlazení vodou
z hadice roztrhán háky. Hrubý koks se vidlemi nakládal do vozíků a odvážel
na skládku k vysoké peci. Pec se plnila otvory v klenbě, nad které byly
přiváženy vozíky s uhlím. Pece a jejich uzávěry musely být trvale
zamazávány hliněnou maltou, horní otvory zasypávány koksovým prachem

aby se zamezilo zamoření pracoviště zplodinami z koksování. Nevyužitý
kouř odcházel volně do ovzduší a protože spalování v úlových pecí bylo
velmi nedokonalé, okolí bylo neustále obtěžováno kouřem. Huť měla 180
pecí dlouhých 5,7 m, vysokých 1,77 m a širokých 0,79 m. Váha náplně byla
2,8 t a doba koksování trvala 48 hodin. Na základě provozních zkoušek
z konce 60. let byla provedena přestavba baterie na modifikovaný systém
s šířkou komor 260 mm, nejužší v celém průběhu vývoje našeho
koksárenství.
Výroba koksu na koksovně PŽS byla založena na využití
spékavého uhlí z několika málo vybraných slojí, protože ne všechny druhy
uhlí jsou vhodné ke koksování a mají správnou vlastnost slinování. Od
počátku jakost koksu byla nepříznivě ovlivňována vysokým obsahem popelu
v surovém koksovatelném uhlí - nad 15%, proto bylo nutné používat prané
uhlí. Nedostatek spékavých druhů si vyžadovalo přidávat do pecí i uhlí
nespékavé, čímž se samozřejmě snižovala jakost koksu. Problémy spojené
s výrobou koksu stoupaly do té míry, že docházelo k brzdění výroby
surového železa. Jediným řešením bylo vhodné koksovatelné uhlí do Kladna
dovážet z Vestfálska nebo dolnoslezské pánve ve Walbrzychu.
Výrobu koksu ukončil Karl Wittgenstein, když se dostal do vedení
PŽS a do Kladna nechal dovážet už jen hotový koks. Provozovat koksovnu
závislou na dodávkách cizího uhlí nebylo po roce 1885 již technicky možné
bez zásadní přestavby, která by vyvolala nákladné investice.
Jenomže životní závislost na cizích koksovnách byla pro PŽS příliš
nebezpečná, navíc se musela podřizovat cenám, kterou ji konkurence
dávala. Huť byla nucena provádět řadu pokusů, jak obnovit výrobu
kladenského koksu. Koncem první světové války byla na Kladně uvedena do
provozu koksovna, založená na předpokladu koksování uhelné směsi 80%
vsázkového uhlí z dolů společnost Orlová- Lazy, převzatých PŽS, a 20%
kladenského nespékavého uhlí. Přesto měla vlastní výroba význam už pro
získávání druhotných produktů karbonizace, a to zejména vysoko
výhřevného plynu, dehtu, benzolu, amoniaku a síranu amonného.
Rostoucí produkce železáren rozhodla v roce 1942 začít
s výstavbou zcela nové moderní koksovny. Uhlí se i nadále dováželo
a mísilo s kladenským. Na Kladně byly postaveny Koopersovy pěchovací
baterie. Firma Heinricha Kooperse z Essenu byla technickou špičkou ve
vynálezech systémů koksování a jejich následných provozů. Systém
kladenské koksovny se stal základem později československými podniky
vyráběných pecí s označením systému P1 a S1. V Koopersově baterii
dochází k cirkulaci spalných plynů ve dvojicích sousedních topných kanálků,
pro dosažení protaženého plamene po výšce kanálku. Regenerátory jsou
příčné, dělené v ose baterie, s prodlouženým horizontálním kanálem nad
regenerátor protilehlé strany baterie a se zkřížením těchto kanálů v ose
baterie. Základní rozměr: výška 3,6 m, šířka 0,44 m, délka 12,9 m, obsah
pece 16,08 t, počet pecí 72. Vyzdívka pecí už není šamotová, ale používá se
odolnějších dinasových staviv. Jako součást koksovny byla prvně uvedena

Vytlačování koksu z pece
do hasícího vozu, archiv
autora

do provozu úplná uhelná služba. Chemický provoz koksovny byl proveden v
Koopersově systému a opět se stal vzorem pro další návrhy technologií
našich koksoven po 2. světové válce. Provoz koksovny byl zahájen v roce
1944 a v témže roce bylo vyrobeno 198 tisíc tun koksu. Rozšíření se
koksovna dočkala ještě v roce 1955, kdy byly stávající dvě baterie rozšířeny
o jednu baterii s 36 komorami o stejných rozměrech. Koksovací doba trvala
20,5 hodiny. Dostavěna byla také chemická část koksoven o vypírání čpavku
a dalším zpracováním louhu v sytiči. V roce 1967 byla zrušena koksovací
baterie č.1 a zbývající dvě přešly po zrušení vysokopecního provozu v roce
1975 na výrobu otopového koksu. Výroba byla ukončena v druhé polovině
80. let a od té doby probíhala demolice areálu.

Monumentální železobetonové objekty mlýnu, zásobníku a zavážecí
věže koksoven, zaprášené uhelným mourem v krajině zarostlé jen travou,
vzbuzují opravdu silné emoce. Možná jakýsi model postnukleární krajiny.
Zavážecí věž má stejný potenciál jako vápenné pece. Pozornost by si
rozhodně zasloužila. Už dnes plní funkci industriální ikony, která je
charakteristická pro tuto část města. Areál koksoven, který patří k ekologicky
nejzatíženějším oblastem Kladna, je přístupný jen na vlastní nebezpečí.












V roce 1868 bylo u dolů císaře Ferdinanda zjištěno
16 schamburských pecí o rozměrech: výška: 1,6 m, šířka: 2,5 m
a délka:13,3 m. Váha náplně byla 40 t, koksovací doba 340 hodin,
roční kapacita 5,8 tisíc tun. což bylo oproti koksovnám PŽS jen
nepatrné množství. Vyrobený koks z císařských dolů byl prodáván
do cukrovarů.
Koksárenské úlové pece ve Vrapicích z padesátých let 19. stol.
měly stejný vnitřní tvar jako úlové pece v Newcastlu v Anglii z roku
1765.
Plynojem, z roku 1933, který stojí u silnice Dubská, byl ve své době
nejvyšším plynojemem u nás. Zůstala zachována jen jeho spodní
část.
Na samém jižním okraji železáren došlo v roce 1951 k výstavbě v
pořadí už třetího plynojemu. Mohutný čtyřiadvacetiboký hranol
plynojemu Man vysoký 84m a o průměru 53,2m, měl být
v 90. letech 20. stol. přestavěn na obchodní centrum Poldi.
Sešrotován byl postupným odřezáním ze zdola v roce 2005.
Všechny koksárenské baterie vznikaly v okolí Dolu Václav
zastaveného v roce 1882. Dodnes se této lokalitě, nebo také bývalé
vrátnici KH č.3, říká na Václavce. Tady stály první úřední budovy
PŽS. Jižním směrem odtud se nacházela pověstná nálezná jáma
Kateřina Josefa, ve které v listopadu roku 1846 zastihl Jan Váňa
hlavní kladenskou sloj.
Koksovna Nové huti Klementa Gottwalda v Ostravě-Kunčicích byla
postavena v roce 1950 podle vzoru kladenské koksovny. O devět
let později vylepšený systém převzala koksovna Třineckých
železáren. Typ S1 měla koksovna Vítkovických železáren
postavené v roce 1960.
Největší produkce dosáhla kladenská koksovna v roce 1958,
vyrobeno bylo 559 tisíc tun
koksu. V roce 1975 bylo na
koksovnách zaměstnáno 195 pracovníků
Tomáš Voldráb

Literatura:
Výstavba koksoven, PŽS Kladno č. k.1088, SOA Praha
Kolektiv autorů: Sto let kladenských železáren, Práce, Praha 1959
Pavlíček F.: Koksárenství 1., Prometheus, Praha 1931
Šebelík V.: Vývoj koksárenství na území ČSSR, Praha 1979

Situační plán koksoven z roku 1941, Národní archiv Praha - Chodov

Demolice
V hromadách suti skončil poslední objekt patřící k bývalému Dolu
Průhon, založeného v roce 1857. Dům stojící v těsné blízkosti komunikace,
vedoucí od hřbitovů na Engerth, sloužil jako obytný už od svého počátku a je
doložen na prvních situačních plánech dolu. Po ukončení těžby v roce 1893
byla většina objektů zbořena. Pozemky a jeden patrový nájemní dům
zakoupilo v roce 1911 město Kladno. Dům sloužil v posledních deseti letech
pro neplatiče a jeho stav se zhoršil natolik, že se městu nevyplatilo
investovat peníze na jeho opravu. Dům měl navíc statické poruchy
způsobené poddolováním a následným poklesem podloží. Jeho obyvatelé
byli vystěhováni v loňském roce. Stejný osud už mělo několik takových
bývalých hornických bytovek. Naposledy byl zbořen v roce 2005 podobný
patrový dům v kolonii na Dole Kübeck.
Tomáš Voldráb

Pohled na Důl Průhon těsně před zbořením,
foto: T. Voldráb

Kam jsme jezdili na dovolenou?
Blíží se čas dovolených: a tak jsem si nedávno vzpomněl na dobu,
kdy jsme s celou rodinou vyjížděli na zasloužený odpočinek do některého
rekreačního střediska ROH v majetku kladenských dolů. V zimně týden na
Havířské nebo Kladenské boudě v Krkonoších, v Krušných horách pak Horní
Blatná. V létě Máchovo jezero, Nezabudice, houbový ráj na Hubertusu u
Karlových Varů, a tak bych mohl vyjmenovat celou dlouhou řadu těchto
objektů, které nabízely, za přijatelnou cenu, slušné ubytování a zejména
výtečnou stravu.
Všechno však má svůj konec. Po ukončení provozu na šachtách
přecházela rekreační střediska do soukromého vlastnictví, a tak mne
napadlo, co se vlastně s nimi po těch letech stalo a zdali jsou ještě
v provozu. Tato myšlenka byla tak silná, že jsem „sbalil foťák“ a některé
bývalé rekreační objekty kladenských dolů navštívil.
Mezi ty, které měly štěstí na nového majitele patří především
Kladenská bouda v Krkonoších a Penzion Hubertus u K. Varů. Obě budovy
prošly celkovou rekonstrukcí a nabízejí celou škálu svých služeb.
Kladenská bouda nabízí ubytování v 1 - 4 lůžkových pokojích s koupelnou,
WC a TV, pro volný čas je volně přístupný vnitřní bazén, malé fitness
a vzduchovková střelnice. Za poplatek je sauna, hydromasážní vana
a klasická masáž. V blízkosti jsou tři lyžařské vleky. Cena se pohybuje od
630 do 1090 Kč za den.

Kladenská bouda
současný stav

Penzion Hubertus dnes, foto: J. Grubner

Podobné služby nabízí i Penzion Hubertus u K. Varů. Budova
prošla v roce 1999 celkovou rekonstrukcí a dnes nabízí 1 - 4 lůžkové pokoje
s vlastní koupelnou a WC. Doprava do vyšších pater je zajištěna výtahem.
Za poplatek je sauna, půjčovna kol a garáže. Cena se pohybuje od 450
korun za jeden den se snídaní, nebo 3200 Kč za týdenní pobyt s plnou
penzí. (Mimochodem, jídlo je zde stále vynikající.) Výhodou je autobusová
zastávka přímo před penzionem, odkud se dá dojet do karlovarských lázní a
zpět.
V roce 1967 koupil Důl Nosek od Dolu Zápotocký pionýrský tábor
v Nezabudicích a předělal ho na středisko pro rodinnou rekreaci. Pozdější
rekreanti tak mohli obdivovat krajinu, do které byly zasazeny příběhy
spisovatele Oty Pavla Jak jsem potkal ryby, nebo Smrt krásných srnců.
Nedaleko se nachází i proslulá restaurace U Rozvědčíka a dosud
provozovaný Proškův přívoz. Po další prodeji přešel veškerý majetek do
soukromého vlastnictví.
Při velké povodni v roce 2002 dosahovala hladina Berounky
v místech bývalého tábora až 5 metrů a většina objektů byla zničena.
Zůstala zachována pouze jedna chatička, starý srub a trosky bývalé
kuchyně. V současnosti je na těchto pozemcích postaveno několik
soukromých chat a údržbu objektu zajišťuje placený správce.

Pionýrský tábor v Nezabudicích dnes, foto: J. Grubner

Všechna střediska však neměla takové štěstí na pozdější majitele
a mnohdy sloužila pouze ke spekulativním účelům. Asi nejlépe je tato
situace vidět na bývalém středisku Horní Blatná v Krušných horách. Po
prodeji do soukromého vlastnictví objekt několikrát změnil svého majitele,
aniž by došlo k jeho rekonstrukci a zahájení provozu. Budova tak rychle
chátrala a mnohdy se stala cílem zlodějů nebo sběračů kovů. Po poslední
prodeji již velmi zdevastovaného objektu nový majitel sice zahájil
rekonstrukci střechy, ale bohužel po odchodu pracovníků, kteří opravy
prováděli, na svačinu došlo k požáru, který v brzké době zachvátil celou
budovu. To byla pravděpodobně poslední kapka a zdevastovaný a vyhořelý
objekt je v současné době nabízen k prodeji.
Někteří z vás si jistě vzpomenou na povinné lázeňské rehabilitační
pobyty kladenských horníků v Karlových Varech. Z bývalé ubytovny
Concordia, která byla v majetku kladenských dolů, je dnes tříhvězdičkový
hotel, který vlastní firma Bohemia lázně a.s..
Takový je tedy krátký pohled na současný stav některých bývalých
rekreačních objektů kladenských dolů. Velká většina měla štěstí na nového
majitele a nabízí služby na velice vysoké úrovni, několik objektů však takové
štěstí nemělo a po několikeré výměně majitelů a nájemců jsou zcela
zdevastovány, nebo dokonce vyhořely. Svoji daň si také vybraly povodně
v roce 2002.

Požár zcela zlikvidoval bývalé rekreační středisko Horní Blatná v Krušných horách,
foto: Zdeněk Uhlíř.

Vyhořela i Havířská bouda v Krkonoších, dobový pohled

Hotel Bohemia lázně a.s.
foto: J. Grubner

A kam pojedeme letos na letní dovolenou?
Většina z vás má jistě již dávno vybráno. Já dávám přednost klidu
a domácímu prostředí. O prázdniny týden s vnoučaty v krásném prostředí
bezdružických lesů a okolí Konstantinových Lázní. V září s manželkou,
dobrou knihou a bez vnoučat (ty však stejně za námi alespoň na víkend
i s rodiči přijedou) na houby do lázeňských lesů, které obklopují penzion
Hubertus u Karlových Varů.
Ať zůstanete v Čechách, nebo pojedete do zahraničí, přeji Vám, abyste si tu
letošní dovolenou co nejvíce a ve zdraví užili.
Jaroslav Grubner

Jak na sebe upozornit
Již od svého založení v druhé polovině roku 2006 se Klub přátel
hornických tradic Kladno snaží, více či méně úspěšně, propagovat svoji
činnost a dostat se tak do povědomí široké veřejnosti. K tomuto účelu slouží
články a fotografie zveřejněné v regionálním tisku, vydávání vlastního
zpravodaje, který je k dispozici v kladenských knihovnách a ve Státním
oblastním archivu v Kladně. Osvědčilo se i pořádání některých velkých akcí
ve spolupráci s Magistrátem města Kladna, se Sládečkovým vlastivědným
muzeem v Kladně a s Lesy ČR s.p. jakými byly například otevření naučných
stezek ve Vrapicích a ve Skanzenu Mayrau.
Letošní novinkou v propagaci činnost KPHT je spolupráce se
Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně, kdy v průběhu prvního čtvrtletí
letošního roku proběhly v sále SVK dvě veřejné přednášky.
Dobývání uhlí na přelomu 19. – 20. století.
Karel Melichar
V první části přednášky pan Karel Melichar připomněl dobu, kdy
nálezem uhlí v roce 1772 ve Vrapicích se začaly psát industriální dějiny
celého kladenského regionu. Hloubení nových dolů, následná výstavba hutí
a železáren a s tím spojený i rozvoj lehkého průmyslu přineslo obrovský
nárůst obyvatelstva nejenom pro město Kladno, ale i pro ostatní okolní
vesnice.
Druhá část byla zaměřena na vznik těžebních společností
a konkrétnímu popisu některých dolů. Byly tak připomenuty doly, které se
nacházely přímo v samotném městě Kladně, ale i většina dolů v celé
kladenské uhelné pánvi. Přednášku navštívilo kolem 35 posluchačů.
Využívání krajiny v USA, v Evropě a v ČR
konkrétní případy revitalizace brownfields v protikladu s neudržitelnou
a neregulovanou výstavbou na zelené louce
Mgr. Tomáš Gremlica
Hned první slova přednášky přinesla velmi závažnou otázku „Jakým způsobem v současné době využíváme územní krajinu
a ekosystémy, jestli se ke své krajině chováme alespoň trošku slušně
a z dlouhodobého pohledu udržitelně, nebo jestli krajinu používáme jako
výrobek na jedno použití, který můžeme, po tomto využití, bez problémů
a bez rizika vyhodit“?
Pan Mgr. Tomáš Gremlica rozdělil problematiku využívání krajiny
do tří skupin. První skupinu tvoří nedostatečně využívané objekty a plochy
v zastavěném území měst a obcí, nebo ve volné krajině. Sem patří zejména
opuštěné průmyslové zóny, administrativní a zdevastované objekty,

komerční objekty, některé neudržované části podniků a zpustlé plochy
některých obcí a měst.
Do druhé skupiny patří oblasti s extrémním rozsahem starých
ekologických zátěží, spojené s
kontaminací půdy, povrchových
a podzemních vod, ale i staveb toxickými látkami a náklady na odstranění
těchto ekologických zátěží jsou extrémně vysoké.
Budoucí využití těchto ploch však závisí i na vyrovnání
majetkoprávních vztahů, což není v dnešní době vůbec jednoduché.
Klasickým příkladem je průmyslová zóna Kladno – východ, tedy bývalá Huť
Koněv. Takto postižených míst bylo například v roce 2004 v USA 296 tisíc,
v Německu 363 tisíc. Česká republika uvádí v roce 2008 9 437 lokalit. Do
třetí, a bohužel nejvíce využívané skupiny patří zástavba na zelené louce.
Jak jsou v ČR využívána území pro komerční a investiční účely, je
patrno z údajů agentury Czechinvest, která v letech 1993 - 2008
zprostředkovala 1193 investičních projektů za 646 miliard korun. Vzniklo zde
i velké množství nově vytvořených pracovních míst. Problém však je v tom,
že většina těchto projektů byla realizována na zelené louce. Agentura také
uvádí do roku 2004 92 projektů, které vznikly revitalizací nedostatečně
využívaných ploch. Od tohoto roku však agentura Czechinvest přestala tyto
údaje zveřejňovat.
O využívání krajiny se starají strategické plány rozvoje obcí a měst
(uzemní plány). Na úrovni státu měla stará verze státní politiky životního
prostředí nějaké cíle v oblasti využívání krajiny. Zdůrazňovala nutnost
směřování nových investic do opuštěných průmyslových zón, byly dokonce
stanoveny konkrétní cíle, jak má být zpracována koncepce jejich revitalizace
a program podpory, z kterého měli čerpat investoři. To vše se mělo odehrát
do poloviny roku 2001.
Bohužel nic z toho nebylo splněno. Současně platná státní politika
životního prostředí obsahuje pouze obecné proklamace typu: odstranit staré
ekologické zátěže. Kolik a do kdy, o tom se nikde nemluví.
V této souvislosti si musíme uvědomit, že rozloha ČR není nějak
veliká a že je to zároveň jeden z přírodních zdrojů, které nejsou
nevyčerpatelné. Celková rozloha zastavěných ploch je uváděna 10,5 %
a stále se zvyšuje. Je proto nutné s tímto územím velice dobře hospodařit.
V daleko větší míře je třeba využívat regulativní, ekonomické a právní
nástroje, které by omezovaly zástavbu na zelené louce a naopak nabídly
investorům, kteří chtějí revitalizovat, lepší podmínky a různé úlevy.
Teprve teď, od roku 1992, se dostala do parlamentu novela zákona
o ochraně zemědělského a půdního fondu, která by měla podstatným
způsobem zvýšit odvody za odnětí půdy ze zemědělského a půdního fondu
tak, aby se investoři, kteří chtějí stavět na zelené louce rozmysleli, zda pro
ně nebude ekonomicky výhodnější revitalizovat některé opuštěné plochy.
Prozatím se investoři u nás i ve světě chovají tak, že si myslí že mohou
postavit cokoliv a kdekoliv!

To bylo několik postřehů z přednášky Mgr. Tomáše Gremlici, která
byla hodnocena velmi kladně a kterou navštívilo zhruba 45 posluchačů. Já
osobně si myslím, že zajištěním těchto dvou kvalitních přednášek se KPHT
Kladno opět velice na veřejnosti zviditelnil a že by měl v tomto trendu
pokračovat i v dalším období. Poděkování patří Středočeské vědecké
knihovně a paní Dagmar Šubrtové, které se na přípravě přednášek a jejich
provedení velmi aktivně podílely.
Grubner Jaroslav

Michaelské slavnosti
sobota 3. října 2009 od 14:00 do 21:00
konané u příležitosti 100let výročí výstavby těžní věže Michal na Brandýsku
program:
- slavnostní akt oslavy 100 let výročí výstavby těžní věže v historických
kostýmech
- vystoupení kapely Heligonkáři - tradiční hornická hudba
- divadelní vystoupení Brandýské galérky - Příběh horníka Michala
- výstava historických dokumentů k Dolu Michael
- přednáška Historie a současnost dolu Michal a vrapické oblasti - pan
Grubner; přednáška bude obohacená o promítání historických fotografií
- přednáška důlního koňáka - pan Vondra
- sportovní soutěž pro děti - tahání vozíků koněm a přenášení vody ze
studny do studny, soutěže a sportovní hry pro děti, zajišťované Sborem
dobrovolných hasičů - Brandýsek a Military klubem Brandýsek
- výtvarná dílna kresba těžní věže Michal uhlem a uhlím
- jízda na koních
- prodej tradičních hornických svíček
- charitativní akce "Stovka ke stovce" na opravu věže
- koncert kladenské kapely Zrní - Kladno, kapela Fechtýři - Brandýsek
občerstvení bude zajištěno
Pořádá: Klub přátel hornických tradic - Kladno o.s., Hornický skanzen
Mayrau, Statutární město Kladno, Obec Brandýsek, Sbor dobrovolných
hasičů - Brandýsek, Military klub Brandýsek, pan Teringer (majitel těžní věže
Dolu Michael) a další.

V. bienále Industriální stopy 2009
Michaelské slavnosti jsou součástí již pátého celostátního projektu
Bienále Industriální stopy, Kladno a Hornický skanzen Mayrau se jej účastní
již potřetí. Programy s odkazy na průmyslové dědictví a kulturní akce budou
tetos probýhat i v Praze, Liberci, Ostravě, Jablonci nad Nisou, Ústí nad
Labem, Zlíně a Žatci.
Koncert
Ilustratosphere - Dan Bárta
Datum: 11. 9. 2009
Místo: areál Hornického skanzenu Mayrau

Koncert
Hloubení a prach – Martin Janíček a Bruno Písek (Rakousko)
Datum: 11. 10. 2009
Místo konání: Důl Mayrau – řetízkové šatny
Garant: Martin Janíček, Dagmar Šubrtová
Podpora: Ministerstvo kultury ČR
Divadlo
Ludwig Wittgenstein – 130 let od narození
Koncerty Pražské komorní filharmonie autorů Johannese Brahmse, Gustava
Mahlera a Sergeje Prokofjeva v řetízkové šatně.
Datum: v průběhu června 2009, divadlo 25. 4. 2009
Místo konání: Důl Mayrau – řetízková šatna
Výstava
Josef Hoffmann 1870-1956/ Ornament a moderna
Výstava představí architektonické působení Josefa Hoffmanna v Kladně a ve
Vídni. Poldina huť si od Josefa Hoffmanna nechala v letech 1905 – 1911
vytvořit nový moderní vzhled firmy. Od návrhu a realizace reprezentačních
budov (Domu hostí, ředitelství Poldiny hutě) až po grafické zpracování
úředních hlaviček dopisních papírů, plakátů a výstavního pavilonu.
Datum: září – říjen 2009
Místo konání: Důl Mayrau – cechovna
Celodenní seminář
na téma „Josef Hoffmann a Kladno“
Seminář bude souviset s výše uvedenou výstavou
Datum: září 2009
Místo konání: Hotel Hoffmann – registrace nutná, tel: 723 436 528
Autorská čtení Věžarde
Tvůrčí setkání Kladeňáků – lidí, kteří v industriálu žijí a prožívají jej
Básník Ticho, Aleš Klíma, Michal Koberstein, Jan Černohorský, Jano Zajíc,
Zuzana Knoblochová, Šárka Holá, Petra Malá, Renáta Malá, Michala
Boudníková, Jan Aulický, Aleš Paroubek
Datum: 3. 10. 2009
Místo: Důl Mayrau
Odborné přednášky
Historie Poldiny hutě – přednáší Jiří Kovařík / Strojírny Poldi a.s.
Datum: 9. 9. 2009 v 17:00
Projekty pro Poldinu huť – Koněv – přednáší Václav Kruliš, Tomáš lapka a
Vojtěch Bilišič
Datum: 14. 10. 2009 v 17:00
Místo: Středočeská vědecká knihovna v Kladně

Výstavy s industriálním tématem v kladenských galeriích
Vyprofilované kladenské galerie v době konání 5. bienále Industriální stopy
naplní svůj výstavní program tématicky související s industriální tématikou
Kladenska.
Kladenské galerie:
- Galerie České spořitelny - fotografie Jiřina Hankeová – Nový industriál
- Galerie Středočeské vědecké knihovny v Kladně - Výstava z paleontologických a geologických sbírek Muzea Českého krasu v Berouně
- Galerie kavárny a vinárny Ateliér - fotografie Jiří Hokův a Petr Strnad
- Galerie Klubko 55
- Galerie Radost
- Výstavní síň Městské knihovny (KOKOS)
- Citylighty – pěší zóna – Šimon Vejvančický
Výstava a strašidelný večer ve věži – orání sv. Prokopa čertem
Datum: 26. 9. 2009
Místo: Důl Kübeck
Industriální trh
V prostorách Floriánského náměstí si kladenští obyvatelé zvykli na spojení
trhu s oslavou svátků vánočních nebo velikonočních. Je to místo, kde by se
netradičním způsobem mohli ukázat některé havířské tradice spojené se
speciální nabídkou.
- hledání Barborek – každá kolemjdoucí Barborka by se seznámila
s legendou sv. Barbory a byla by jí udělena cena hodnosti nošení tohoto
svatého jména
- špeky z uhlí a drátků, šperkařská dílna
- módní přehlídka s hornickou módou (1. část), s hutnickou módou (2. část)
- informační stánek
- ochutnávka uhlí (živočišného)
- fotografování - namalované pozadí – důlní prostředí
- aukce předmětů z bývalé ocelárny Poldi – přilby, znaky s Poldinkou apod.
Datum: 10. 10. 2009
Vagon Party - přehlídka kulturních aktivit
přehlídka kulturních aktivit ve vagonech přistavených na vlečce v areálu
Koněv. Každý vagon bude dle jeho typu sloužit pro představení
nejrůznějších um.aktivit (koncert, galerie, biograf, divadlo,...)
Datum: 10. – 11. 10. 2009
Místo: areál „Koněv“
Město: Koněv – landartová galerie / telefonní budka, poštovní schránka,
semafor, kontejnery pro tříděný odpad, městský mobiliář, atd. - toto vše je na
běžné ulici nevnímané (protože tak obvyklé). Naopak v areálu se tyto
předměty (třeba v pozměněné podobě) budou vymykat a nabádat k otázkám

definice města, jeho atributů, apod.
Datum: 18. 9. - 11. 10. 2009
Místo: areál „Koněv“
Komentovaná prohlídka areálem Koněv – po naučné stezce „Industriální
cesta Vojtěšskou hutí“, komentovaná prohlídka areálu s využitím naučné
stezky „Industriální cesta Vojtěšskou hutí“ (která je nyní ve fázi
realizace/plánované otevření jaro 2009).
Datum: 19. 9., 26. 9., 3. 10., 10. 10., 11.10. 2009
Místo: areál „Koněv“
Eternal Seekers - Lenka Dusilová a Clarinet Faktory a Beáta Hlavenková
Datum: 10. 10. 2009
Místo: Středočeské divadlo Kladno
Změny v programy jsou vyhrazeny, podrobnosti na webových stránkách
www.mayrau.wz.cz nebo www.industrialnistopy.cz, nebo na tel. 723 436 528

