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Zámecké listy

Počátky dolování uhlí na Kladensku
V krátkosti si připomeňme počátky dolování uhlí na Kladensku. Říkáme
záměrně na Kladensku, v celém rozsahu Velkého Kladna a ne v omezeném
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rozsahu bývalého městečka Kladna, jak se to často prezentuje v propagačních
materiálech města Kladna. Kladno se hlásí k 165leté historii dolování, ale mělo
by a mohlo se hlásit k 230leté. Nejstarší období spadá do 70. let 18. století a je
poněkud zatemnělé, až legendární. Řada autorů se snažila určit místo a čas
prvního nálezu, ale nedosáhli potřebné věrohodnosti. Zůstala nám hezká
legenda o dřevorubcích Burgrovi a Opltovi a malém zvířátku krtkovi. Z velkou
pravděpodobností tito nebyly první – jejich nález byl v roce 1775, jednalo se
spíše o nález mohutnější sloje, která umožnila výrazné zvýšení těžby již
v následujícím roce.
Uhlí v 70. letech 18. století ještě nebylo zahrnuto do horního regálu,
nebylo vyhrazenou surovinou a pohlíželo se na něj jako na černou hořlavou
hmotu zařazenou v jedné řadě s cihlářskou hlínou, pískem nebo vápencem,
nestálo za to o tom provést záznam. Za místo prvního nálezu můžeme považovat
širší oblast pro kterou se ujal pomístní název „Na stařinách“ na Vrapicku.
V první písemné zprávě od jílovského hormistra Johanna Cristiana Fischera
z roku 1784 se dovídáme o jámách Václav, Barbora a Henerici /Jindřich/ a štole
Barbora. Byl zde rozsáhlý požár, který měl za následek opuštění této oblasti a
přesun k východu. Později zde získal dolové míry těžař Václav Černý. Jeho
dolové míry tvořily enklávu zcela obklopenou dolovými mírami pozemkového
vlastníka – Buštěhradskou vrchností.
Z dnešního pohledu víme, že úspěšní mohli být pouze kutéři na severním
svahu Vrapického údolí. V ostatních údolích např. Cvrčovickém, Hnidouském,
Motyčínském, Tuháňském a jinde mohli kutéři štolami zastihnout v lepším
případě slabou asi 30 cm mocnou slojku křídového uhlí. Hlavní kladenská sloj se
však nacházela o 300 nebo 400 m hlouběji. Vraťme se ,ale na Vrapicko. Většinu
důlních prací zde provádělo hornické hospodářství Buštěhradského velkostatku,
majetek Bavorské a později Toskánské větve Habsburků. Po opuštění oblasti
barborských štol byly zaraženy štoly Josef a Bohumír. Nebylo to však jak se
někdy píše v místech některého nálezu uhlí, ale v nejhlubším místě Vrapického
údolí s cílem dostihnout upadající sloj. Tuto novější širokou oblast můžeme
nazvat josefskou. Další ještě východnější oblastní byla oblast štol a jam
václavských. Poslední oblast byla v jihozápadní části na hranici Vrapice – Dubí a
můžeme jí nazvat janovskou. Byla zde mimo jiné jáma Starý Jan, štola Jiří a jáma
Nový Jan, vyhloubená do hloubky 43 m v roce 1824.
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Tzv. převládající štolové dobývání trvalo na Vrapicku padesát let.
V oblasti je pro poslední čtvrtinu 18. století a první čtvrtinu 19. století
zmiňována celá řada štol a „jam“ , bohužel jenom podle jména, bez udání
technických údajů a věrohodného vročení. Určitým přelomem v přechodu od
štolového obývání k dobývání ve větších hloubkách pomocí svislých důlních jam
byla jáma Ludmila, na hranici katastru Vrapic a Cvrčovic. Jáma byla zařazena již
v roce 1822, ale potýkala se značnými potížemi s vodou při hloubení. Teprve
v roce 1836, když pro těžbu a odvodňování byl nasazen parní stroj, bylo to
poprvé na Kladensku, byla v roce 1838 jáma dohloubena do sloje v hloubce
111,5 m. Poprvé tak byla na Kladensku překročena hloubka 100 m.
Používáním parních strojů vstoupilo Rakousko-Uhersko, jehož jsme byli
součástí do průmyslové revoluce i když vůči Anglii a vůbec Západní Evropě
s určitým zpožděním. Na Kladensku můžeme toto období považovat za začátek
intenzivního vyhledávání uhlí a rozvoj jeho dobývání. Jindřich Hummel uvádí, že
v letech 1813-1840 hledalo uhlí v nejbližším okolí Kladna třicet soukromých
osob i různých těžařských společností. Vrapicko můžeme právem považovat za
kolébku dobývání uhlí na Kladensku, i když počátky byly skromné.

Karel Melichar

Plánované akce na měsíc srpen
Seznam akcí za službu „CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ“
 Výlet do Peruce
 Výlet do Prahy – parník
 Výlety do Kladna
 Nákupy za kapesné
 Grilování
 Výlety do lesa – sběr lesních plodů
 Nedělní návštěvy Husitského domu
 Oslava narozenin
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Seznam akcí za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM“
 14. 08. 2011 - Příjemné odpoledne strávené se psem, za doprovodu paní
Havlínové
 24. 08. 2011 – Výlet do Prahy, návštěva „Pražského hradu“
 Upevňování sociálních dovedností – individuální nákupy ve Smečně
 Výlet do Kladna, návštěva „Medvědária“
 Výlet do Kladna, návštěva obchodního centra „Oáza“
 Výlet do Slaného spojen s návštěvou kavárny „Bez Konce“
 Výlet do Slaného spojen s návštěvou restaurace, kavárny dle výběru
uživatelů
 Výlet do Slaného, návštěva kamarádů v CHB
 Výlet do Vraného, návštěva kamarádů
 Návštěva cukrárny, restaurace ve Smečně
 Návštěva keramické dílny v Ledcích
 Setkání s klienty na sále, sestavování jídelníčku
 Vycházky po okolí, ke koním

Seznam akcí za službu „DOMOV PRO SENIORY“






4. 8. 2011 od 14:00h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- Lidé a Země: Evropa
11. 8. 2011 od 14:00h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- Evropa, nejmenší státy
26. 8. 2011 od 14:00h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- Thajsko – závěr
Felinoterapie
2. 8. 2011 výstava „Historické Smečno“

Naše akce v červenci
Seznam akcí za službu „CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ“
Ze začátku měsíce jsme měly velkou oslavu narozenin slečny Marie Plecité. Oslava
se jí velice líbila, i když největší radost měla z televize, která se nechala odborně
zapojit do jejího pokoje. Na televizi se byly podívat i ostatní klientky, což Marii
udělalo pyšně radost.
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Měsíc byl počasím velice proměnlivý a tak vycházky po městě se rychle střídaly
s pobytem doma v teple. Návštěva kadeřnictví a pedikúry nás s radostí neminuly.
Marie Kovaříková si tento měsíc velice aktivně dopisovala s příbuznýma, nato si
sama zakoupila i dopisní papíry.
Sobotní odpoledne v polovině měsíce byla slečna Mazáčová pozvána ke své rodině
na sváteční narozeninový oběd. Slečna Zuzana dorazila spokojená a plná dojmů
nám netradiční průběh dne vyprávěla. O den později nám slečna Mazáčová na
týden odjela na rekreaci s 3.oddělením. Velice se jí tam líbilo, aktivit za týden stihla
opravdu hodně. Konečně upotřebila i své nově zakoupené plavky, které bohužel
na naší společné dovolené kvůli počasí nemohla využít.
Zbytek měsíce byl klidný. Slečna Zuzka Mazáčová oslavila své kulaté 50.
narozeniny, chlebíčky a krásný dort byl samozřejmostí. Plné misky chlebíčků se
pomalu nevešly do lednice. Až do večera bylo co hodovat. Sousední pozvané
klientky dorazily s krásným blahopřáním oslavenkyni. Dárky v podobě oblečení
pomáhala vybírat Marie Plecitá, které posléze Zuzany nadšení z oslavy udělalo
radost.
Marie Plecitá a Marie Kovaříková dále dojíždějí každodenně do Eximu. V pátek 29.7
navštívíme pouť na nedalekém Smečně, kam se dopravíme autobusem. Cestou
domů zakoupíme spoustu drobností za kapesné.
Klientky CHB Slaný 2, postřehy zaznamenala Milfaitová
Výlet do Kladna
Hezké počasí nám přálo a výletu nebránilo nic. Po příjezdu na Kladno nás pohltila
nákupní horečka. Přece jen oproti Slanému je tu více obchodů a větší výběr.
Odměnou nám pak bylo posezení a oběd v restauraci, kde opravdu dobře vaří. Po
odpočinku nás ještě čekala návštěva zámecké zahrady a medvědária. Marta a
Máša nás sice nevítají, ale není divu, odpočívají pod velkým stromem v chládku.
Nedivíme se a rádi si sedneme na lavičku pod strom s překrásným výhledem na
Ostrovec.
Klientky CHB Slaný 3, postřehy zaznamenala Vlčková
Červenec je měsícem, který má být prosluněný a člověk si má užívat výlety,
dovolenou, dlouhé vycházky a příjemné chvilky strávené u vody. Ale tento měsíc
nám mnoho slunečných a teplých dní nedopřál, a proto doufáme, že srpen bude
příznivější a dopřeje nám více sluníčka.
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Ale přesto se našel slunečný den a právě ten jsme využily pro:
Výlet na Kladno
Na tento výlet jsme vyrazily dobré náladě, neboť jsme se těšily na prohlídku
Kladna a počasí nám přálo. Po příjezdu na Kladno jsme si našly příjemně
vyhlížející restauraci, kde jsme si daly oběd a na závěr velký pohár, jako tečku na
závěr.Poté jsme podnikly návštěvu několika obchůdků, nezapomněly jsme ani na
park, kde se nacházejí dva chundelatí medvídci.
Tento výlet se vydařil a všichni měli radost z hezky prožitého dne.
Za CHB 4 Slaný Chvapilová Jana
Dne 1. července se zúčastnily klientky z chráněných bytů ve Slaném natáčení
zábavného pořadu pro Českou televizi, které se konalo ve Slánském
divadle.Natáčení bylo velmi pěkné jako hlavní hosté byl M.Dejdar a R.Vojtek celý
pořad uváděl A.Cibulka povídání těchto vynikajících herců bylo prokládáno
písničkami a klipy, které byly promítány na dvouch velkých televizí. Všem
klientkám se celý večer velmi líbil a určitě se těšíme až v září tento pořad půjde
v televizi a jsme zvědavé, zda se uvidíme také v záběrech.
Za všechny klientky Světlana Karchňáková z CHB 1 Slaný
Seznam akcí za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM“

18. 07. – 24. 07. 2011 – Rekreace
Ve výše uvedeném termínu třicet pět uživatelů odcestovalo na rekreaci do
hotelu „Kapitán,“ který se nachází v blízkosti Sečské přehrady.
Rekreace se velice vydařila, neboť všichni ocenili vlídný přístup pana řidiče,
který s námi absolvoval několik výletů v rámci týdenního pobytu. První výlet
jsme podnikli na zámek „Žleby.“ Na druhý výlet jsme vyrazili na „Safari“ do
Dvora Králové. Dále jsme navštívili ranč „Kovářov“, kde jsme se svezli na
piknikovém voze taženými koňmi.

6

Nejzdatnější z nás se vydali na pětikilometrovou túru směrem k přehradě.
Někteří odvážlivci se zúčastnili plavby na šlapadlech. Takže každý strávil
rekreaci podle svého gusta.
Na závěr pobytu jsme poděkovali nejen personálu, ale i panu řidiči za vstřícný
postoj k nám.
Prostřednictvím tohoto rozloučení jsme předali vedoucí hotelu kresbu pana
Šmídla s poděkováním. Řidiče, který nás doprovázel, jsme obdarovali
zvonečkem vodníka a bouřlivým potleskem.
Všem přítomným se týdenní pobyt velice líbil, neboť si přinášejí řadu nových
zážitků.
Uživatelé Domova pro osoby
se zdravotním postižením

ZÁMEK „ŽLEBY“

7

PROHLÍDKA „SAFARI“
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RANČ „KOVÁŘOV“

H

HOTEL „ KAPITÁN“

PŘÍJEMNÉ ODPOLEDNE
9

Výročí

DOMOV POD LIPAMI

Bezoušková Lucie – 37 let
Zettlitzerová Jana – 47 let
Hejtmánková Marcela – 45 let
Krupková Anna – 67 let
Denková Lenka – 44 let
Hanzlíková Veronika – 24 let
Knoblochová Jiřina – 85 let
Lajblová Anna – 92 let
Miškovičová Růžena – 92 let
Stádníková Božena 92 let
Vyšínová Anna – 99 let
Blahopřejeme klientům k životnímu jubileu!!!!!!
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