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SLOVO ÚVODEM

V

ážený čtenáři,

dostává se Vám do rukou publikace vydávaná
společností LOMY MOŘINA, spol. s r. o., která si klade
za cíl vzpomenout a alespoň v hrubých rysech
zmapovat historii dobývání vápence v lomech kolem
Mořiny a Tetína.V místech, kde se dodnes dobývá
vápencová surovina pro nejrůznější odvětví průmyslu.
Nejedná se o dokument vědecký, který by odborné
veřejnosti poskytl přesný popis dobývacích metod
v jednotlivých lokalitách, ani o faktografický soupis
vlastnických vztahů a jejich ekonomických zájmů
a problémů. Rovněž se nejedná o výčet vedoucích či
jinak významných pracovníků, s výjimkou několika
málo odkazů ve vzpomínkách pamětníků, které oživují
poměrně strohý výčet faktů v publikaci soustředěných.
Snahou autora bylo soustředit dostupné informace
o životě a práci v lomech v průběhu průmyslové těžby,
která je doložena od devadesátých let minulého století,
tedy před 110 lety. Přiblížit nejširšímu okruhu čtenářů
představu o tom, jak se dobýval kámen bez vrtacích
strojů, bagrů a těžkých nákladních automobilů, jež jsou
dnes neodmyslitelnou součástí každého lomu. A také
ukázat cestu, kterou se ubíral vývoj, než bylo dosaženo
dnešního stavu.Vyzvednout um a pracovitost těch, kteří
ručně, v těžkých podmínkách dobývali kámen –
„skalníků" – jak uvádí jejich profesi mořinská kronika.
I těch, kteří s jednoduchou geodetickou výbavou
vytyčovali cesty k získávání kamene v podzemních
dobývacích prostorech.
Není k dispozici kronika či archivní dokument, který
by souhrnným způsobem mapoval chronologický vývoj
dobývání. Jako podklad posloužily kroniky nejbližších
obcí – Mořiny a Tetína – , kde opakující se zmínky
o situaci v lomech svědčí o jejich důležitosti pro obživu
části obyvatel. Dále pak soukromé sbírky nadšenců,
kteří systematicky prohledávají archivy a hledají
zmínky o dobývacích aktivitách a pozůstatcích po nich.
Možná se jednou podaří sestavit podrobné
faktografické dílo, které doplní a rozšíří to, co je zde,
s ohledem na předpokládaný rozsah a určení této
publikace, pouze naznačeno.
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Kámen. Ani si neuvědomujeme, jak jsme jím
obklopeni a jak významnou roli v životě člověka
sehrává. První primitivní nástroj či zbraň a mohyla nad
padlým bojovníkem.
Od primitivního obydlí z nahromaděných vhodných
kusů, přes obdivuhodně přesně otesané kvádry staveb
dávných chrámů a pyramid až po mramorový Palác
národů v Ženevě.
Od kultovních soch na Velikonočních ostrovech, po
Michelangelova Davida ve Florencii a Pietu v chrámu
Svatého Petra v Římě. Od využití v malých šachtových
pecích pro redukci v procesu tavení železné rudy
a výrobu vápna, po gigantické vysoké pece,
cementárny, vápenky a odsiřování elektráren.
Kámen. Kolik generací předcházelo dnešním
pracovníkům společnosti Lomy Mořina v zajišťování
jeho potřebného množství pro nejrůznější účely…
Kolik umu bylo využito, kolik lidského potu bylo
potřeba k jeho získání…
Vydejme se tedy po mlžných cestách historie
a vzpomeňme těch, jejichž jména a tváře zapadly
v zapomnění...
Tato publikace má být i vzpomínkou na ně.
A poděkováním za jejich um i pot.
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I. GEOLOGIE REGIONU

V

širším okolí Mořiny, jako v ostatních částech
barrandienu, který zaujímá značnou část středních Čech, jsou uložena ložiska vápenců na spodním
devonu, s vysokým obsahem karbonátů. Náleží k prvohorním sedimentům centrálního segmentu pražské pánve.
V mělkých prvohorních mořích vznikaly sedimenty převážně z drtí a úlomků schránek živočichů korálových útesů. Jedná se zejména o vápence koněpruské a slivenecké, ale i nadložní vápence
loděnické, řeporyjské a dvorecko-prokopské, které
jsou chemicky dobře využitelné. Stratigraficky vyšší
vápence zlíchovské a podložní kotýské s nízkým obsahem karbonátů a vyšším obsahem SiO2 jsou
vhodné pro výrobu drceného stavebního kameniva.
Lomy v oblasti tzv. Velké Mořiny náleží do tektonicky velmi exponované oblasti, kde proběhlo intenzivní vrásnění vrstev sedimentů, jehož výsledkem
jsou antiklinály a synklinály a směrné přesmyky regionálního významu. Jedná se o antiklinálu Ameriky
a Doutnáče a synklinálu Chlumu. Řada výzkumných
prací zde provedených dokladovala charakteristiky
jednotlivých vrstev a jejich faciální vývoj. Provedení
těchto prací bylo umožněno i dobrým odkrytím
skalního podloží díky dlouholeté těžbě v řadě lomů.
V některých dnes již opuštěných lomech jsou zachovány významné stratigrafické profily, paleontologicky významné lokality, krasové útvary a další přírodní fenomény. (Není bez zajímavosti, že pro
pokročilé stratigrafické, paleontologické a faciální
výzkumy bylo v šedesátých letech použito i prestižní označení mezinárodních stupňů spodního devonu
místními názvy z oblasti barrandienu – „lochkov",
„prag", „zlíchov". Nejkvalitnější vápence na Mořině –
koněpruské a slivenecké – se podle tohoto značení
vyskytují ve stupni „prag".) Antiklinály jsou obvykle
nesymetrické a díky tomu jsou dnes vrstvy značně
ukloněné a často i svislé. Jižní křídlo bývá obvykle
velmi strmé. Hlavní strukturní směry vrstev VSV –
ZJZ jsou i orientací protažení lomů na těchto strukturách.
Strmé uložení vrstev a tomu přizpůsobené metody dobývání zapříčinily kaňonovité tvary zdejších lo-
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mů – Velké a Malé Ameriky, Trestaneckého lomu
a dalších.
Složitost geologické
stavby je ještě násobena porušením příčnou
tektonikou, kde často
vznikalo zkrasovění,
místy i s dutinami.
V druhohorách byla
celá širší oblast vystavena erozi a povrchovému zvětrání. V křídovém období zde
sedimentovaly jezerní
a mořské sedimenty,
z nichž se zachovaly
pouze relikty nebo záteky hlín, písků, štěrků
do tektonicky porušených a zkrasovělých partií vápenců. Později byl reliéf terénu zmlazen zářezem
koryta Berounky a jejích přítoků, někde s akumulacemi terasových štěrků. Je možné říci, že popsaná
složitá geologická stavba – různé druhy vápenců,
tektonika i druhotné zkrasovění, znesnadňují dobývání a kladou velké nároky na řízení těžby.
Ve správě společnosti LOMY MOŘINA, spol. s r. o.,
jsou čtyři dobývací prostory, a to:
1. DP Kozolupy - Čeřinka (ložisko Čeřinka)
2. DP Trněný Újezd (ložisko Holý Vrch)
3. DP Mořina (ložisko Mořina a Kamenný Vrch)
4. Tetín - Hostím (ložisko Tetín)
V současné době se těží ve třech lomech:
1. V lomu Čeřinka, který je založen v severním
křídle antiklinály Doutnáče a je hlavním zdrojem suroviny pro odsiřování elektráren.
2. V lomu Holý Vrch, který se nachází na jižním křídle a v jádru antiklinály Ameriky. Zde jsou převážně
vápence vhodné pouze pro výrobu drceného kameniva. Lom je dnes dotěžován v souladu s plánem jeho likvidace.
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3. V lomu Tetín na pravém břehu Berounky, kde jsou
vyvinuty vápence koněpruské a slivenecké ve větší
mocnosti. Zdejší surovina je vhodná k účelům náročnějším na obsah karbonátů a čistotu suroviny.
Ověřené zásoby vápenců vysokoprocentních
i ostatních vytvářejí předpoklad možnosti dlouhodobé těžby. Vzhledem k objemu ověřených zásob
a velikosti současné produkce se jedná o významnou těžební společnost v Čechách.

Lom Východ, dnes známý jako Velká Amerika,
jeden z prvních lomů společnosti

Výřez geologické mapy širšího okolí historického sídla společnosti
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II. HISTORIE DOBÝVÁNÍ

D

obývání vápenců v oblasti barrandienu, jejíž
jsou zdejší lomy součástí, má staletou historii.
Těžba je historicky doložena od dob Jana
Lucemburského, a zejména pak Karla IV. Zdejší vápenec se využíval jako kámen pro zdění budov i pro
sochařské a umělecké práce – především pro výstavbu Prahy – i jako surovina pro pálení vápna, pro
sklářství a k činění kůží.
Udělení tzv. mílového práva k pálení vápna Janem
Lucemburským dokladuje, že tato živnost zde byla
provozována již před rokem 1320. Nedochovaly se
však památky, které by ji místně a časově zařadily,
ani doklady o velikosti těžby z těchto historických
časů.
I v průběhu dalších let je zde z nálezu zbytků malých, tzv. vlčích, pecí doloženo používání zdejší suroviny pro výrobu páleného vápna. Vápno se odtud
v plachtami krytých vozech rozváželo nejen po českých zemích, ale i do Rakouska a Německa.Těžba se
však prováděla zřejmě nesystematicky, nárazově,
a není dochován žádný historický doklad o udělení
dobývacích práv, jak bylo obvyklé např. pro těžbu
rud drahých kovů.
Tento stav trval do konce první poloviny 19. století. Stále se jednalo o aktivity nárazové, při kterých
byla namáhavým ručním způsobem dobývána malá
ložiska vysokoprocentních vápenců, což dokládají
opuštěné lomy v regionu.
Významnější rozvoj těžby zaznamenaly zdejší lomy v průběhu druhé poloviny 19. století, kdy došlo
k postupnému přechodu od malovýroby železa
a oceli na výrobu hutnickou, vysokopecní. Právě rozvoj hutnictví a ocelářství na Kladně vyvolal podstatné zvýšení těžby v místních lokalitách. K výrobě železa byla využívána ložiska železné rudy – chamozitu
– v Nučicích (v roce 1845 ji zde nalezl fürstenberský prospektor a v roce 1846 již byla zahájena těžba), ložiska uhlí v okolí Kladna a ložiska vápence
u Tachlovic, na Holém Vrchu a Mořině. Zpočátku byly suroviny dopravovány do železáren povozy, ale již
v roce 1856 byla zahájena stavba Kladensko-nučické
dráhy v délce 24 km. Byla uvedena do provozu v roce 1858 a zajistila rychlý a plynulý přísun suroviny
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do Vojtěšské huti na Kladně. Zpočátku byla využívána k dopravě z oblasti Tachlovic a Nučic, později po
prodloužení v roce 1890 z Holého Vrchu a v roce
1900 z Mořiny. Vlečka byla v roce 1906 napojena ze
zastávky v Hořelicích na státní dráhu Praha-Beroun
ve stanici Nučice.

Vyklápění vápence do vagonů na Mořině, 30. léta minulého století

Ve stejném období rostly i požadavky na dodávky
vápna a cementu, pro jejichž výrobu je zdejší vápenec vhodnou surovinou. Byla využívána ložiska
u Tetína, patřící České montánní společnosti od roku 1886. Vápenec se odtud dodával do Královédvorských cementáren a vápenek i do Královédvorských železáren. Po převzetí lomů v okolí Tetína
Pražskou železářskou společností kolem roku 1900
se zde rozšiřuje okruh odběratelů z oblasti cukro-
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Lom Kozel (dnes Alkazar) na levém břehu řeky Berounky

poznamenána poklesem zájmu o kamenivo, s výjimkou
chemických vápenců pro výrobu železa.
Po znárodnění byly lomy
Mořina, Holý Vrch i Tetín začleněny do Středočeských
uhelných a železorudných
dolů Kladno. Po jejich útlumu
se od roku 1964 do roku
1977 staly samostatným závodem Železorudných dolů
a hrudkoven Ejpovice (pozdější RND Ejpovice).
Tato doba byla obdobím
útlumu těžby a výroby saturačních vápenců a naproti tomu obdobím nárůstu výroby
stavebního kameniva, která podmiňovala rozvoj výstavby bytové i průmyslové.
Narůstající zájem o stavební hmoty a prvky i snaha o maximální zhodnocení a využití těžené suroviny byly impulsem k zavádění doplňkových výrob, jako byla omítkárna v lomu Tetín, výroba dlažby na
Mořině a výroba jemně mletého vápence na Mořině
a na Holém Vrchu.
Po ukončení hornické činnosti v RND Ejpovice
přešel závod k 1. 1. 1977 do n. p. Rudné doly
Příbram, kde pokračoval nastoupený trend ve výrobě stavebního kameniva a v doplňkových výrobách.

varnictví a sklářství, neboť cementárny otevřely svoje vlastní lomy.
Nejstarší písemný doklad o řádném povolení dobývání v lomech na Mořině je ze 4. 12. 1890. Dostal
jej pan Gottfried Bächer, který zahájil těžbu v roce
1891. Od tohoto roku datujeme oficiální zahájení
těžby na Mořině. Doklady o těžbě jsou dochovány
pro Holý Vrch a přilehlý Čížovec od 1. 10. 1891, pro
Mořinu od 1. 9. 1900.
Povolení k dobývání prodal pan Bächer 3. 4. 1898
Pražské železářské společnosti, která již vlastnila
kladenské železárny i uhelné a železorudné doly.
Tato společnost obdržela v témže roce od Revírního báňského
úřadu Praha povolení k výkonu
kutací činnosti, na základě něhož
pak s přestávkami prováděla
těžbu až do znárodnění v roce
1948. Společnost prováděla
rozsáhlý geologický průzkum. Je
doloženo, že v roce 1900 měla
v českých zemích registrováno
na 2 500 tzv. kutisek – průzkumných, ověřovacích či otvírkových
pracovišť.
Velikost těžby byla ovlivňována hospodářskou situací, kdy zejména hospodářská krize ve
30. letech přinesla podstatný
útlum. Rovněž válečná léta byla
Inspekce Báňského úřadu Kladno na konci 30. let 20. století. V pozadí nově postavená budova třídírny
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V roce 1993 byl závod privatizován formou veřejné soutěže vypsané Fondem národního majetku, ve které jej získaly ČEZ a. s. Praha a začlenily jej
do akciové společnosti jako organizační jednotku
s názvem Lomy Mořina. Důvodem koupě lomů byla snaha elektrárenské společnosti o zajištění surovinové základny pro připravované odsiřování
elektráren.
ČEZ a. s. se rozhodly založit novou obchodní společnost LOMY MOŘINA, spol. s r. o. K získání vhodného společníka vypsaly výběrové řízení. Cílem bylo zajistit takového společníka, který měl
předpoklady přispět k racionálnímu využití ložiska,
zajistit odbornou pomoc při těžbě a zpracování vápence a v neposlední řadě vložit do společnosti finanční prostředky potřebné na opravy, rekonstrukce technologického zařízení a nákup strojů.
Stanovené podmínky splnila společnost PRAGOCEMENT a. s. Praha se sídlem Praha 5-Radotín.
V lednu 1994 byla tedy ustavena společnost LOMY MOŘINA, spol. s r. o., která vlastní dobývací práva k ložiskům vápenců v provozech Mořina, Holý
Vrch a Tetín. V této společnosti má ČEZ a. s. podíl
51 % a právní nástupce Pragocementu – Českomoravský cement a. s. – podíl 49 % na jmění společnosti. Společnost byla zapsána do Obchodního rejstříku 25. 5. 1994.
Společnost zajišťuje dodávky chemických vápenců pro odsiřování elektráren, suroviny pro výrobu
cementu v cementárně Radotín, saturační vápence
pro cukrovary i stavební kamenivo z chemicky
nevhodné suroviny, která se v lomech rovněž nachází.
Tolik tedy ve stručnosti vývoj těžebních aktivit
v lomech, které jsou dnes v majetku společnosti
LOMY MOŘINA, spol. s r. o.. V dalších kapitolách
popíšeme podrobněji vývoj těžebních metod a postupů a historické souvislosti ve využití místních ložisek.
Nebudeme se zabývat popisováním dobývání
v době, kdy se zde lámal kámen do základů staveb,
na obklady fasád či na sochy a umělecká díla.Tím by
rozsah publikace výrazným způsobem přesáhl rámec záměru, pro který je zpracováván. Pokusíme se
vysvětlit srozumitelným způsobem vývoj průmyslového dobývání od druhé poloviny devatenáctého
století.
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Ruční vrtání horniny

Doprava v Trestaneckém lomu

Signalizace odstřelu
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Čtvrté štolové patro v Trestaneckém lomu

Stavba gumárny v Mořině

Snímek peronu z roku 1929

Důlní lokomotiva v depu

Střelmistr při práci
Snímek peronu z roku 1932–1935
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III. VÝVOJ TĚŽEBNÍCH METOD

V

dobách Jana Lucemburského a v dlouhém následujícím období před zahájením průmyslového dobývání se vápenec získával sběrem jednotlivých kamenů v okolí masivů vápencových skalních
útvarů. Později se pak kámen získával odlamováním
vrstev z těchto útvarů.
S narůstající potřebou vápence pro pálení vápna,
pro potřeby hutnické výroby, sklářský a chemický
průmysl tento způsob těžby neumožňoval dostatečně
produktivní využívání ložisek, které bylo po odtěžení
nadzemní části nutné těžit pod úrovní okolního povrchu. Odlamování jednotlivých vrstev bylo znemožněno charakterem jejich uložení i obtížností dopravy natěženého materiálu nad úroveň vytěžené jámy.
Z uvedených důvodů bylo dobývání vyřešeno hornickým způsobem známým z těžby rud, případně uhlí,
jejichž ložiska jsou uložena při povrchu. Postup byl
zdánlivě jednoduchý, ale velice namáhavý a pracný.
Spočíval v tom, že se na úroveň podloží ložiska vybudovala úklonná štola „svážná“. Po dosažení potřebné
výškové úrovně pokračovala vodorovně překopem
do ložiska, s odbočkami k jednotlivým sypným komínům, do nichž se sestřeloval vápenec ze stěn lumíků
(nálevek), s postupným otevřením až na povrch („Na
den“, říkají havíři).Tato metoda, tzv. nálevkování, byla
využita v lomech na Mořině i Holém Vrchu.
Další používaný postup, který je označován podle
hornické terminologie jako „mlejnkování“, byl použit v lomu na Tetíně. Při této metodě se vystřílí hlavní komín v podstatě až na povrch s následnými rozrážkami překopů jednotlivých těžebních pater, do
kterého se sype odstřílená surovina k centrální nakládce pro expedici. Odtěžením překopů pak vznikne jámový lom.
Byla to namáhavá a nebezpečná ruční práce, o jejímž rozsahu si můžeme udělat představu podle
skutečnosti, že mezi lomy v oblasti Mořiny bylo vyraženo na 4 km chodeb, z nichž větší část je dosud
zachována.Těžený materiál se sypal komíny na spodní patro, kde se ručně nakládal na vozíky a dopravoval chodbami na povrch. Po vodorovných chodbách se vozíky tlačily zpočátku ručně. Je známo, že
v chodbách na Holém Vrchu přibližoval vozíky k ná-
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razišti kůň. Později byly k přibližování vozíků nasazeny důlní lokomotivy.
V úklonné chodbě, svážné, byly vozíky vytahovány
na povrch nekonečným lanem poháněným těžním
strojem, umístěným na povrchu. Každý vozík se dole na nárazišti upoutal speciální svěrkou na běžící lano a nahoře se z něho uvolnil a dopravil dále na místo určení. Manipulace s lanovými svěrkami
vyžadovala značnou dávku zručnosti a byli k ní vybíráni zvláště schopní a fyzicky zdatní pracovníci.
Stejným způsobem jako v lomech v oblasti Tetína
se těžba prováděla v ložiscích přístupných nad povrchem terénu, kde lomová stěna byla obnažena
průrvou způsobenou tokem Berounky před
300–350 tis. lety. Nerazila se zde úklonná chodba,
ale přímo překop do ložiska s komíny a rozrážkami
a vozíky se vyvážely chodbou ven z ložiska.
Uvedeným hornickým způsobem se těžila ložiska
vysokoprocentních saturačních vápenců v mořinských lomech až do padesátých let tohoto století, kdy
se začalo postupně přecházet na těžbu v otevřeném
jámovém lomu, s těžební stěnou rozdělenou do pater,
z nichž se materiál získaný trhací prací odvážel z lomu
nákladními automobily. Zavedení tohoto způsobu těžby bylo podmíněno vývojem nakládacích prostředků,
které umožnily nakládku kamene na korbu automobilu – lopatových rýpadel a nakladačů. Tento způsob
těžby se v lomech na Mořině používá dosud.
Těžba je podmíněna předchozím odstraněním neupotřebitelných nadložních vrstev vzniklých větráním a erozí původních skalních masivů. S nárůstem
objemů těžby, a tím nutných skrývkových prací, byly
postupně využívány stále výkonnější a dokonalejší
stroje vhodné k jejich provádění. Z původního ručního nakládání na povozy určené k odvozu se přešlo na nakládku stroji, jejichž výkonnost neustále
rostla. Dnes se používají dozery s radlicí šíře až 4 m,
které shrnují nadložní vrstvy na haldy, z nichž se nakládají k odvozu na místa určená k uložení. Při velkých mocnostech nadloží se vrstvy odtěžují přímo
ze stěny na auta rýpadly a nakladači a materiál se
odváží na odval. Na řadě míst se setkáváme s haldami vzniklými jako úložiště skrývek a výklizů dopro-
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vodných proplástkových vrstev. Dnes je snaha o takové uložení odvalu, aby v krajině nevznikaly tyto
rušivé elementy jako trvalá připomínka předchozí
důlní či lomové činnosti. Způsob jejich ukládání je
součástí Plánu otvírky, příprav a dobývání (POPD),
který musí být vypracován pro každý lom a ve veřejnoprávním řízení schvalován příslušným báňským
úřadem.Tam, kde je to možné, se skrývkový materiál
vrací do vytěžených částí lomu. Kde to možné není,
se po dohodě s orgány ochrany přírody provádí tvarování odvalů tak, aby výsledný tvar navážky co nejpřirozeněji splynul s okolím.
V další části stručně popíšeme vývoj dobývání
a úpravy kamene v mořinských lomech v období
průmyslové těžby, tj. od druhé poloviny devadesátých let 19. století.V tomto období je doloženo, že
materiál se ze stěny odděloval trhací prací, spočívající v navrtání otvorů, jejich nabití trhavinou a následným roznětem trhaviny. Poté se přímo v lomu
materiál ručně zdrobňoval, třídil, nakládal a dopravoval na místo spotřeby. Po zavedení strojního drcení a třídění se tyto operace prováděly v úpravnách situovaných v blízkosti ložiska, k nimž se
dopravoval materiál po odpalu zpočátku důlními vozíky, později nákladními auty.
V našem popisu se tedy budeme zabývat následujícími postupnými operacemi:
1. Navrtání soustavy otvorů pro uložení trhaviny
2. Nabití trhaviny do vývrtů a provedení odpalu
3. Úprava odpáleného kamene na potřebnou velikost a jeho třídění na odbytové frakce
4. Doprava z lomu
5. Skladování před expedicí
6.Vlastní expedice a doprava hotových výrobků

1. Vrtání otvorů
pro uložení trhaviny
V počátcích se jednalo o těžkou ruční práci, neboť
„vrtání“ děr pro uložení náložky trhaviny se provádělo poklepem paličkou na tyč opatřenou na jedné
straně břitem pro narušení horniny a kaleným dříkem pro úder paličkou na straně druhé. Tímto „vrtákem“ se při práci postupně otáčelo, čímž se vytvářel kruhový profil „vývrtu“. Takovýmto namáhavým
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způsobem s malou produktivitou byly vrtány malé
otvory – asi 30–60 cm. Tento způsob „vrtání“ pro
odpal byl využíván v mořinských lomech až do roku
1906, kdy bylo zavedeno ruční pneumatické vrtání
nejprve na Holém Vrchu a o málo později na Mořině,
které výrazně snížilo namáhavost práce a zvýšilo její
produktivitu. Vrtalo se vrtnými tyčemi čtyř- nebo
šestihrannými, s vnitřním otvorem, jímž se dopravoval k pracovnímu břitu stlačený vzduch vynášející
rozdrcenou horninu z vývrtu.Vrtná tyč byla upevněna v pneumatickém kladivu, které pracovník vlastní
silou přitlačoval do skály. Byla to fyzicky náročná
a velice namáhavá práce, ztížená prašným prostředím
způsobeným vzduchovým výplachem vývrtu.
Pro vrtání byly vybudovány kompresorovny se stabilními kompresory Flottman s elektrickým pohonem
a rozvody stlačeného vzduchu na pracoviště. Zde je
možné uvést, že na Mořinu byl k tomu účelu v letech
1906–1909 zaveden elektrický proud. Současně bylo
vybudováno telefonní spojení podél vlečky.
Zvýšení produkce v tomto období dokazují údaje
o růstu těžby, která v roce 1903 byla asi 142 tisíc
tun a po zavedení pneumatického vrtání v roce
1909 již 274 tisíc tun ročně, při současném snížení
počtu pracovníků v dobývání.
Zavedením pneumatického vrtání vzniká v hierarchii
pracovníků lomu nová vážená profese „vrtač“, na jehož výkonu byla závislá celková výroba. Výsadní postavení vrtačů potvrzuje doložená skutečnost, že tento
pracovník měl jako jediný, vedle pevné hodinové mzdy,
prémii podle navrtaných metrů. Tímto způsobem se
vrtalo až do ukončení těžby hlubinným způsobem
a přechodu na těžbu v otevřené jámě, který byl podmíněn použitím nového způsobu vrtání. Při hlubinném
dobývání se převážně vrtá soustava vodorovných děr
v čelbě nebo soustava úklonných a svislých děr směrem vzhůru. Při těžbě v otevřené jámě se vrtají svislé
vrty směřované dolů z patra na patro, a to přes celou
výšku patra.Vodorovné vrty se zde provádějí jako patní na úrovni spodního patra, pro zarovnání povrchu
patra při odpalu. S ohledem na potřebnou délku svislých vrtů roste průměr vrtného nářadí i nosných vrtných tyčí. Není již možné vrtat „z ruky“, a tak se začínají vyvíjet vrtačky na lyžinách a podvozcích.
Již ve dvacátých letech probíhaly pokusy s vrtáním vrtnými stroji s průměry vývrtu až 200 mm.
Příkladem byla rázová vrtačka CYKLON, která byla
nejprve zkoušena na Holém Vrchu. Vrtná tyč s kla-
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divem byla na nosiči zavěšena na konopném laně,
které se však za provozu postupně opotřebilo, takže docházelo k jeho přetržení a k „utopení“ vrtné
tyče. Často prý byla tyč získána zpět až po odpalu
a odtěžení rozvalu. Nevýhodou těchto velkoprůměrových vývrtů byla velká kusovost rubaniny, čímž se
zvyšovala pracnost výroby.
Po druhé světové válce byla využívána vrtná souprava VAGONDRILL na pásovém podvozku s těžkým
vrtacím kladivem a pneumatickým přítlakem.
Nedostatek náhradních dílů a značná poruchovost byly důvodem ukončení jejího používání již v roce 1958.
Protože nové podmínky dobývání byly podmíněny získáním potřebných vrtných strojů, byly v rámci
technického rozvoje RD Nučice vyvinuty v letech
1954–1956 vrtné soupravy VV11 R2 a VL 12 R, které však pro svoji velkou poruchovost a malé výkony neměly větší význam.
K těmto účelům se v té době ve světě používaly
vrtné soupravy různých výrobců (Böhler, Salzgitter,
Hausherr apod.), umožňující vrtání děr o průměru
kolem 100 mm a délkách vývrtů přes 20 m. Ovšem
politická situace padesátých a šedesátých let jejich
dovoz neumožňovala.
V letech 1956–1958 se zkušebně vrtalo se sovětskou vrtačkou URALEC 8U, která vrtala otvory
o průměru až 250 mm. Jednalo se o vrtání těžkým
dlátem, zdvih vrtného nářadí se prováděl lanem.
Vrtačka se v provozu neosvědčila, protože v poruchách a zahlinění vývrt uhýbal ve směru menšího
odporu, jeho velký průměr působil potíže při nabíjení i při odpalu. Velké rozteče vrtaných děr v poměru k průměru otvoru způsobovaly i zde velkou
kusovost rozvalu, a tím nutnost následného rozpojování velkého množství nadměrných kusů. Přes velkou pozornost, která se problému věnovala, nebylo
dosaženo kýženého výsledku, a od používání tohoto stroje se proto upustilo. (Po vyřazení z těžby byl
stroj řadu let využíván k příležitostnému vrtání
studní pro soukromé zájemce.)
Po roce 1989 se podařilo získat dovozem vrtnou soupravu SALZGITTER A 160, která vrtala otvory o průměru 75–90 mm a významnou měrou přispěla k zajištění potřebného objemu vrtných prací. Také vrtačky
LVE 70 a následně SLVE 80 z produkce Stavebních strojů Zličín, ve spojení s kladivy řady HK z firmy Permon –
Roztoky u Křivoklátu, se staly stabilními a spolehlivými
stroji, které jsou pro speciální vrty používány dosud.
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Vrtná souprava Vagondrill – rotačně-příklepné vrtání – obsluha K. Gart

Prototyp vrtné
soupravy RD Nučice
– rotačně-řezné
vrtání

Vrtná souprava Salzgittler na vojenském pásovém podvozku
Hackel – rotačně-řezné vrtání
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V roce 1997 byla v souvislosti s rozšiřováním těžby
zakoupena vrtná souprava HAUSHERR vybavená klimatizovanou kabinou, zásobníkem vrtných tyčí a zařízením na jejich mechanické spojování i rozpojování,
což výrazně zvýšilo produktivitu práce a snížilo její namáhavost. Stroj je opatřen odsáváním vrtné drtě vynášené z vrtu a automatickým odběrním zařízením na
vzorky drtě pro průměrnou chemickou analýzu suroviny v celé délce vrtu. Průměr vrtaného otvoru je až
110 mm a výkon vrtání až 15 m za hodinu podle charakteru vrtané horniny. V roce 1999 byla zakoupena
druhá souprava od téhož výrobce.
Závěrem pohledu do nedávné historie vývoje vrtání na Mořině je zde třeba připomenout pokus s tragickým koncem. Na počátku šedesátých let se podařilo koupit z dovozu lafetu a vrtné kladivo od firmy
BÖHLER.V rámci technického rozvoje na Mořině se
podařilo lafetu s kladivem upevnit na traktorový nakladač HON a zahájit vrtací zkoušky. Zkoušky, k jejichž provádění byli vybráni zkušení vrtači, byly v samém počátku, když došlo k tragické události, která
měla za následek smrt vrtače, pana Václava Řeřichy
z Bubovic. Z nezjištěných důvodů vylezl v polední přestávce na zkoušený vrtný stroj, přičemž došlo k neočekávanému uvolnění a pádu lafety, která mu rozbila
hlavu. Bohužel byl na místě mrtev…
Zkoušky byly po dohodě s Báňským úřadem zastaveny a zařízení nebylo využito.

Vrtná souprava Salzgittler HŠ 60 – kolový podvozek,
rotačně-řezné vrtání

Navážení rubaniny na drtič – Holý Vrch – stav do roku 1983

Odstřel ve stěně
Trestaneckého lomu
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Celkový pohled do
Trestaneckého lomu
v těžbě
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2. Nabíjení trhaviny a odpal
V počátcích rozpojování horniny odpaly vrtaných
děr se používal černý střelný prach, rozbuška a zápalnice. Prach se nabíjel zabalený do papírových válečků,
ke kterým se přikládala rozbuška společně se zápalnicí.Vývrt se utěsňoval jílem, aby uvolněná energie nepřišla nazmar. Délka zápalnice byla stanovena z její známé rychlosti hoření a vzdálenosti úkrytu pracovníků.
S ohledem na malou trhací schopnost černého prachu a jeho posuvné účinky bylo nutné otvory vrtat
v krátkých vzdálenostech, aby odpal dostatečně narušil
stěnu. Systém roznětu pomocí zápalnic vyžadoval velkou zkušenost pracovníků při napojování jednotlivých
náložek, protože pokud k některé nedošel impuls včas,
mohlo dojít k selhávce, a tím k nekvalitnímu odpalu.
V pozdější době byl používán výkonnější bezdýmný prach, s nímž se pracovalo obdobným způsobem.
Měl silnější trhací účinek, který umožnil zvětšení
vzdálenosti vrtů, což ušetřilo náročné vrtání a zvýšilo produktivitu práce. Práce s prachem byla ovšem
nadále nebezpečná, primitivní a málo produktivní.
Zásadním obratem bylo zavedení elektrického roznětu a výroba nových amono-ledkových a želatinových trhavin v balení, které umožňovalo přímou aplikaci do vývrtu. Elektrický roznět, využívaný od
počátku dvacátých let, umožnil zvýšit počet současně
odpalovaných náložek, a tím zvětšit rozsah prováděné
trhací práce.To ovšem přineslo zvětšení detonačního
rázu a jeho vlivu na okolí lomu. Je doloženo, že již ve
dvacátých a třicátých letech byla prováděna seizmická
měření v okolních obcích, vyvolaná stížnostmi obyvatel na možné poškození domů vlivem trhacích prací.
I dnes je v obci Bubovice trvale instalován měřicí registrační přístroj, který umožňuje laickou kontrolu
rozsahu prováděných trhacích prací v lomu Čeřinka.
Postupem doby již nedošlo k podstatnějším změnám v systému trhacích prací. Přínosem se staly
rozbušky s milisekundovým časováním, které umožňují časové rozložení působení náloží. Zkušený
střelmistr s jejich pomocí umí „položit“ rubaninu
tak, aby rozval vyhovoval přístupu těžebních mechanismů na patře, ale umí i rozložit detonační vlnu tak,
aby její působení na okolí bylo příznivější.
V používaných trhavinách je dnes velký výběr – od
levnějších a méně brizantních sypaných po vysoce brizantní balené želatinové (plastické) trhaviny, vhodné
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i pro použití ve vodou zatopených vrtech. Stále častěji se začínají používat neelektrické rozbušky systému
INDET SHOCK, které svou variabilitou časování dosahují lepší kusovitosti v rozvalu, snižují seizmické účinky a celkově zvyšují bezpečnost práce při odstřelu.
Specializované firmy dnes zajišťují na objednávku
nabití připravených děr nabíjecími vozy, což zvyšuje
produktivitu a bezpečnost práce.
Na tomto místě chceme zmínit i specifickou otázku tzv. sekundárního rozpojování nadměrných kusů.
V počátcích těžby se nadměrné kusy rozpojovaly
ručně ocelovou palicí o váze 5–7 kg, nasazenou na
pružné násadě, aby se energie nárazu nepřenášela
do rukou pracovníka.
S ohledem na způsob dobývání se v té době jednalo o kusy relativně malé, které bylo možné tímto
způsobem upravit na potřebnou velikost. S narůstajícími výkony vrtání se zvětšoval i rozměr nadměrných kusů a jejich velikost brzy přesáhla možnosti
ocelové palice na lískovém prutu.
A tak bylo nutné hledat účinnější a produktivnější metody.
Nadměrné kusy se navrtávaly ručními pneumatickými kladivy a odpalovaly stejně jako normální těžební odpal. Po zavedení vysoce brizantních trhavin
ve spojení s bleskovicí byl zaveden sekundární odpal
pomocí příložných náloží, který spočívá v uložení
malých náložek na povrch kusu, jejich propojení
bleskovicí, pokrytí jílem a odpálení bleskovice elektrickým roznětem.Tento způsob, odstraňující pracné
ruční navrtání, je vysoce produktivní, ale způsobuje
silný zvukový efekt (mnohdy podstatně větší než trhací práce velkého rozsahu), který neúměrně ruší
okolí lomu. Z tohoto důvodu je v mořinských lomech od roku 1997 zakázán. Menší kusy se rozbíjejí
hydraulickými kladivy upevněnými na podvozku rýpadla nebo ocelovou koulí, spouštěnou ze lžíce rýpadla. Opravdu velké kusy, které vznikají vlivem poruch ve stěnách, se vrtají a rozpojují malými
vložnými náložkami.

3. Úprava odpáleného kamene
na potřebnou velikost
V počátcích dobývání se požadavky na velikost
jednotlivých kusů, „zrn", řídily požadavky odběratelů těžených saturačních vápenců. Největší kusovost
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(200–300 mm) se používala v cukrovarnictví, zrno
80–200 mm pro šachtové pece na pálení vápna a zrno 40–80 mm pro vysoké pece. Zbývající drobný
kámen se používal pro zpevňování místních cest
a prašných silnic. Na potřebnou velikost se rozbíjel
palicemi a jednotlivé frakce se rozdělovaly při ruční
nakládce z odpáleného rozvalu.
S rozšiřujícím se odbytem do dalších průmyslových odvětví i s narůstajícím objemem výroby však
tento způsob brzy nedostačoval, neboť byl málo
produktivní a byl namáhavý. Do procesu zdrobňování kamene byly nasazeny drtiče – nejprve kuželové
a posléze čelisťové, na třídění rozdrceného kamene
do frakcí byly použity roštové a sítové třídiče.
Vývoj drcení odpovídal vývoji vrtání, způsobu těžby a nakládky kamene. V době těžby hlubinným způsobem, kdy se kámen nakládal do kolejových vozíků
ručně s kusovostí do maximálně 300 mm, byly drtírny budovány na tuto velikost vstupního zrna.
Tomu vyhovovaly kuželové drtiče pracující na principu kývavého pohybu drticího kuželu v pevném kuželovém plášti. Změnou velikosti štěrbiny vlivem kývání se mění velikost mezery mezi kuželovými
povrchy pevné a pohyblivé části, a tím dochází k drcení kamene, jenž je mezi ně sypán. Prvními drtiči
byly typy ESCH 3/1 a 5/1, jejichž výrobcem byly
Ringhoferovy závody. Kámen přivážený v kolejových
vozících se do nich vysypával na výklopníku, umístěném na konci koleje na peroně. S přechodem na
strojní vrtání, po zavedení nakládky bagry a dopravy
nákladními automobily, byla velikost maximálního
zrna, které tyto drtiče byly schopny rozdrtit, nedostatečná. A proto se před ně postupně instalovaly
jako „předdrtiče“ drtiče čelisťové, na nichž bylo
možné drtit kameny podstatně větší. Toto opatření
bylo technicky velmi náročné, neboť znamenalo
podstatný zásah do současné drtírny, což mnohdy
nebylo snadné. Na Mořině byl předdrtič postupně
instalován, s ohledem na vývoj a postup těžby, na
dvou místech. Nejprve v Americe-Západ, tzv.
Trestaneckém lomu, a v šedesátých letech na jeho
dnešním místě u železniční vlečky.
V současné době se jako předdrtiče – podle dnešní terminologie drtiče 1. stupně – používají čelisťové
drtiče z Přerovských strojíren. Jako další stupně drcení jsou používány drtiče kuželové, rovněž převážně z Přerovských strojíren. Pouze na Tetíně je dosud
v lince drtič SYMONS, vyrobený ve strojírnách
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v Magdeburku, instalovaný v roce 1963. V současnosti není po změně výrobního sortimentu využíván.
Postupným vývojem odbytu a objemu výroby se
dospělo k dnešnímu charakteristickému modelu třístupňového drcení a třídění. Kámen dovezený z lomu se drtí nejprve na čelisťovém drtiči, který představuje první stupeň drcení a jenž zdrobní vstupní
surovinu na zrno o velikosti do asi 300 mm. Poté se
kámen drtí na dvou za sebou řazených drtičích kuželových, které představují druhý a třetí stupeň drcení umožňující zdrobnění do asi 32 mm podle potřeby odbytu.
Drtiče jsou uspořádány do linky, která obvykle zahrnuje příjmovou násypku s podavačem a odhliňovacím roštem před vstupem do čelisťového drtiče. Po
zdrobnění na frakci asi 0–300 mm je tato frakce dopravena soustavou pásových dopravníků do kuželového drtiče 2. stupně drcení, který kámen zdrobní na
zrno asi 0–63 mm.Takto rozdrcený kámen se obvykle dopravuje další soustavou pásových dopravníků
na třídič, jenž podle zvolené technologie roztřídí materiál na podsítnou složku, např. 0–32 mm, a složku
nadsítnou, 32–63 mm. Podsítné se dopraví na finální
třídič, nadsítné je svedeno do kuželového drtiče 3.
stupně drcení, který jej zdrobní na frakci např. 0–32
mm.Tento zdrobnělý podíl je soustavou pásů obvykle dopraven na shodný třídič z předchozího třídění, na němž jako podsítné propadne k finálnímu třídění do požadovaných frakcí.
Běžně používané rozložení velikosti finálního zrna
je v souladu s používanými technickými normami na
následující frakce: 0–4 mm, 4–8 mm, 8–16 mm.
Podle požadavku odběratelů je však možné vhodným osítováním finálních třídičů vyrábět i frakce odlišné odpovídající rozsahu rozsevové křivky.
Linky jsou rovněž navrženy tak, že v průběhu drcení umožňují odběr i větších frakcí:
– za prvním stupněm 0–300 mm,
– za druhým stupněm 0–63 mm,
16–32 mm, 32–63 mm.
Tento popis slouží pouze pro představu o tom,
jak je koncipována současná technologie v provozech společnosti. Velikost finálního zrna lze podle
potřeby zákazníků upravovat jednak nastavením velikosti drticí štěrbiny drtičů, jednak použitím nejrůznějších sítových ploch, na kterých je závislé rozmezí velikosti jednotlivých frakcí.
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Řízení technologie podle požadavků odbytu je
složitým procesem. Z dlouhodobého sledování drtitelnosti kamene jsou zpracovány modelové rozsevové křivky umožňující počítačovou metodou navrhnout nejvýhodnější nastavení štěrbin drtičů, a to
s ohledem na použitá třídicí síta podle požadavků
odbytu na jednotlivé frakce.
I roztřiďování drceného materiálu na frakce doznalo od počátku zavedení strojního třídění vlastní
vývoj. Jednotlivé frakce byly získávány oddělením na
sítových plochách, přičemž jednotlivé frakce jsou dány rozměry oka síta nejblíže vyššího a síta následného.Takže např. frakce 4–8 mm se získává jako podsítné na sítě 8–8 mm, které se dále třídí na sítě 4–4 mm.
Zpočátku se používalo k pohonu sítových ploch
rovinného excentrického pohybu. Byla používána síta s kruhovým pohybem (třídič GASPARI) i síta
s pohybem v přímce (třídič SELTNER). Třídiče byly
buď podepřené na základu, nebo zavěšené na ocelových táhlech pod stropem. Systém pohonu se však
ukázal jako málo razantní. Síta se zanášela, čímž klesala účinnost třídění. Významným přínosem byly třídiče vibrační používající k pohonu třídicích ploch
excentrické hřídele s nevývažky, které umožňují nastavení velikosti kmitu i jeho nasměrování tak, že síta mají ve svislém řezu kruhový či eliptický pohyb.
Tento pohyb zajišťuje posun materiálu po ploše síta
v malých skocích a tím omezuje jejich zanášení.
Hlavními výrobci a dodavateli těchto třídičů byly
zpočátku Škodovy závody Plzeň, od šedesátých let
pak především Přerovské strojírny, jejichž třídiči
jsou dnes – až na malé výjimky – vybaveny všechny
provozy společnosti.
Z nejvýznamnějších typů používaných na Mořině je
možné uvést třídiče THT – těžké provedení pro vstupní zrno na 1. stupeň drcení, EDT používané jako odhliňovací pro drobnější frakce, dále pak střední dynamické třídiče SDT – pro třídění za druhým stupněm drcení.
Rezonanční třídiče RT a nový typ dynamického třídiče
KDT s kruhovým pohybem jsou používány za druhým
i třetím stupněm drcení. Pro třídění frakce 0–4 mm
na jemnější podíly se používají třídiče typu JDT.
Obdobně probíhal vývoj i v používaných třídicích
plochách. Zpočátku byly využívány děrované ocelové plechy, kde velikostí otvorů byla dána hranice třídění. Používaly se plechy s otvory kruhovými, čtvercovými i obdélníkovými. V některých případech se
tyto třídicí plochy používají na Mořině dosud. Mají
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však malou propustnost vzhledem k velkému podílu mezižeber.
Nejčastěji používanou třídicí plochou bylo a dosud
je drátěné síto s plátnovou vazbou, s velikostí oka odpovídající mezní hranici tříděné frakce. Tato síta se
používají v různých modifikacích pletení drátů a způsobu napínání u většiny třídičů všech provozů.
Pro omezení zanášení sít se používají síta harfová
využívající rozkmitu jednotlivých drátů v osnově, ale
i síta pogumovaná či umělohmotná – polyuretanová. Snížení zanášení sít je však vykoupeno značnými
pořizovacími náklady.
V poslední době byly vyvinuty prstové třídiče, kde
je třídicí plocha zhotovena z jednostranně vetknutých
ocelových prutů v pružném uložení, které vzájemným
bočním rozkmitem vlivem pohybu materiálu zcela
znemožňují zanesení.Vzhledem k malé ostrosti třídění je však vhodná pouze tam, kde větší podíl nadsítné
frakce není na závadu výsledku třídění.
Tato plocha se osvědčila jako odhliňovací v drtírně
1. stupně v provozu Mořina, kde byla instalována v roce 1999 a spolehlivě zde odtřiďuje jílovité příměsi ze
zahliněného propadu před prvním stupněm drcení.

4. Doprava z lomu
V historických dobách se kámen nakládal na káry
a vozy přímo v místě jeho odlomení ze skalní stěny
a dopravoval se na místo určení, kde se v kamenických dílnách upravoval na požadovanou velikost
a tvar. Nejsou dochovány doklady o tom, že by se jednotlivé díly staveb přitesávaly přímo v lomu a na stavby dovážely hotové. Výběr kamenů v lomu prováděli
na základě stavebních plánů kameničtí mistři, kteří
i ovlivňovali provádění těžby s ohledem na potřebný
rozměr a tvar kusů. Při využívání vápence k pálení
vápna nebo při výrobě železa se odlomený kámen na
místě rozbil palicemi na potřebnou kusovost, ručně se
naložil na povoz a dopravil k šachtové peci.
Při rozvoji průmyslové těžby, kdy se začalo s těžbou hornickým způsobem v podzemí, se v počátku
rozbitý kámen dopravoval chodbami na důlních vozících. Z náraziště se podle místních podmínek seřazené vláčky dopravovaly k sypání do vagonů buď
samospádem, nebo tažným lanovým zařízením. Na
Holém Vrchu i Mořině tahal podle dochovalých dokladů vláčky kůň.
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S rozvojem těžby se rozvíjela i výroba obslužných
mechanismů. Tak byly postupně k manipulaci s vozíky nasazeny také důlní lokomotivy. Podle dochovaného oznámení Pražské železářské společnosti,
Báňského ředitelství Nučice, Okresní správě politické v Hořovicích ze dne 13. května 1925, vyplývá, že
ve vápencovém lomu Amerika, kat. obec Mořina, byly od roku 1918 používány dvě benzinové lokomotivy Montania od firmy Orenstein & Koppel,
Nordhausen, o rozchodu 450 mm, které byly v roce 1925 doplněny dalšími dvěma lokomotivami –
jednou stejného typu a jednou od firmy Krupp
Essen s výkonem 15 ks a o rychlosti 8 km/hod.
Podle pamětníků se v lomech na Mořině provozovalo 11 lokomotiv různých značek a výrobců –
O&K, KRUPP, DEUTZ, BND 30, SLAVIA.
Přechodem na povrchovou těžbu a s potřebou
nasazení výkonné nakládací techniky byla málo výkonná doprava úzkorozchodnými vláčky nahrazena
dopravou nákladními automobily.
V mnoha případech se jednalo o náročný problém vzhledem k nutnosti vybudovat nové dopravní cesty a přizpůsobit násypná místa v drtírnách.
Jako první byly zavedeny automobily do těžby lomu Holý Vrch, kde od roku 1946 zajišťoval dopravu
soukromý přepravce a od roku 1952 pak závodová
doprava.V roce 1953 byla doprava nákladními auty
zavedena v lomu Tetín, kde byly nasazeny dva vozy
T 111, které se po dobu dvou let provozovaly společně s dopravou důlními vozíky.
Složitější situace byla na Mořině, kde se do drtírny dopravoval vápenec ze čtyř lomů napojených na
drtírnu chodbami, které neumožňovaly průjezd nákladních aut. V lomu „Školka“, v němž bylo třeba
dotěžit saturační vápence, se doprava vláčky udržela až do ukončení těžby v 60. letech.
Pro dopravu používané nákladní automobily
T 111 S1 o nosnosti asi 10 tun měly v počátcích
dřevěné korby, jež v provozu značně trpěly.
Pokrokem bylo vnitřní plechování , které však mělo
rovněž malou životnost. Za krátkou dobu však již
byla dodávána vozidla s ocelovými korbami zajišťujícími podstatně větší životnost vozidla. Doprava rubaniny nákladními vozy TATRA v typech odpovídajících vývoji v Tatře Kopřivnice se až do dnešní doby
udržela v provozu Tetín, kde použitý drtič V8 neumožnil přejít na velkoobjemové dumpry. V provozech Mořina a Holý Vrch byly TATRY postupně na-
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hrazeny stroji MAZ a BELAZ, vyrobenými
v Bělorusku. Nosnost těchto vozů je 30 a 40 tun,
což odpovídá současně používané nakládací technice, takže jsou používány dodnes.

5. Skladování před expedicí
a expedice
Tato problematika se týká pouze období rozvinuté průmyslové těžby. V době hlubinného dobývání
se jednotlivé vozíky vysypávaly výklopníkem přímo
do přepravních prostředků, povozů či železničních
vagonů. Příprava materiálu v lomu a jeho doprava
k expedici byly podřizovány přistavení expedičních
prostředků.
Po vybudování výkonných drtíren, které podstatně zvýšily produktivitu práce, byly vytvářeny zásoby
kamene připraveného k expedici tak, aby se zkrátila
doba nakládky, a tím se zvýšilo využití přepravních
prostředků. Zásoby byly ve formě volných skládek
se spodním odběrem pásovými dopravníky. Tento
způsob se využíval na Mořině po zavedení výroby
stavebního kameniva. Po rekonstrukci ve druhé polovině 70. let byly na místě volných skládek vybudovány zásobníky, přičemž soustava odběrních pasů
zůstala zachována a slouží dosud.
S dostupností výkonné mobilní nakládací techniky
pro drtě se rozšířilo skladování jednotlivých frakcí
na volných skládkách obsluhovaných výkonnými nakladači, jejichž zřízení je v porovnání s budováním
zásobníků finančně méně náročné. Navíc umožňuje
využití variability výrobního zařízení k vytvoření širokého spektra nabízených drtí, které mohou být na
skládkách.Vyžaduje však větší skladovací a manipulační plochy a trvale váže nakladače a pracovní síly.
Tento způsob je tradičně využíván na Holém Vrchu,
kde po ukončení těžby chemických vápenců a přechodu na výrobu stavebního kameniva byl rozšířen
sortiment vyráběných drtí. Drtě jsou ukládány na
volné skládky a z nich expedovány.Tento systém zde
byl zachován i při výstavbě nové drtírny, realizované
v první polovině 80. let.Všechny vyráběné drtě jsou
ukládány na volné skládky s expedicí nakladačem,
s výjimkou frakce 0–4 mm, která je při vyrovnané
výrobě s odbytem ukládána do podjezdného zásobníku a odtud expedována sypáním na auta.V případě přebytku výroby je i tato frakce vyvážena na vol-
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Moderní vrtná hydraulická souprava HAUSHERR HBM 60-S

Nakládka v lomu v současnosti – 6. etáž lomu Čeřinka

Pásový impaktor

Rozbíjení nadměrných kusů rubaniny pomocí ocelové koule
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né skládky. Z volných skládek se dnes expeduje část
produkce z provozu Tetín a ta část produkce provozu Mořina, kterou se nepodaří vyexpedovat přímo ze zásobníků a je nutné ji vyvést na meziskládku.
Další formou bylo budování betonových nebo
ocelových zásobníků.Tyto zásobníky se podle místních podmínek budovaly jako podjezdné umožňující
přímé sypání na auta či do vagonů, nebo se spodním
odběrem, se soustavou podavačů a pásových dopravníků přepravujících materiál na expediční místa.
Zásobníky pro přímé sypání na vagony byly při stavbě drtíren vybudovány ve všech našich lomech
a umožňují uskladňování a expedici saturačních vápenců. Zařízení byla vybudována tak, že výkon expedičního zařízení vysoce překračuje výkon úpravny, což umožňuje plynule a relativně malým
výkonem naplnit expediční zásobu a po přistavení
vlaku ji rychle vyexpedovat.

6. Expediční doprava
V dobách historických dopravovali kámen příležitostní provozovatelé povoznické živnosti. Tímto
způsobem se na Mořině a Holém Vrchu postupovalo v podstatě až do nástupu majetnického vztahu
Pražské železářské společnosti, která na tu dobu velice razantním způsobem vstoupila do konkurenčního prostředí výrobců železa a oceli.Tato společnost
nejenže vlastnila ložiska surovin potřebných pro výrobu, ale vybudovala si i vlastní železniční trať, která
jí zajišťovala spolehlivost dodávek a nezávislost na
externích dopravcích.
Po ukončení provozu železáren byla celá
„Kladenská“ trať navržena k likvidaci s tím, že lomům Mořina bylo umožněno převzít úsek mezi nádražím v Hořelici a Mořinou včetně napojení na dráhu ČSD v Nučicích. Spolu se zařízením přešla pod
vedení tehdejšího závodu i část pracovníků vlečky.
V řadě následujících let bylo využití vlečky poměrně malé vlivem soustředění výrobního sortimentu do oblasti stavebního kameniva. Lokality spotřeby tohoto kameniva bývají vzdáleny od
vykládacích míst železničních tratí, a tak byla vlečka
využívána především pro provoz PREFA Hýskov
a některé betonárky u Prahy, které měly vlastní
vlečky. Z tohoto důvodu byla vybudována silná zá-
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vodní doprava, jež zajišťovala expedici drtí do míst
odběrů.
V souvislosti s rozvojem ČSAD a poté soukromého podnikání v devadesátých letech byla expediční doprava zajišťována dodavatelsky a tento stav
v těžbě stavebního kameniva trvá dodnes.
Velký význam získala vlečka po rozhodnutí o dodávkách pro odsiřování elektráren, protože elektrárny jsou vybaveny pro příjem vápence po železnici. Jedná se o velké přepravované množství, takže
železniční doprava je při vzdálenosti elektráren nad
100 km ekonomičtější a snižuje zatížení silniční sítě
v okolí lomů.
Z těchto důvodů byla provedena generální oprava vlečky v hodnotě asi 80 mil. Kč a v rámci výstavby nové expedice i rozšíření kolejiště v nádraží na
Mořině pro umožnění manipulace s ucelenými vlaky. V současné době se po vlečce dopravuje podstatná část výroby z provozu Mořina-vápence pro
elektrárny v objemu asi 400 kilotun ročně. Problém
odběru stavebního kameniva zůstal s tím, že došlo
k omezení výroby prefabrikátů, a tedy v podstatě
k zastavení jeho dopravy po železnici. Z provozu
Mořina i Holý Vrch se dnes expeduje téměř výhradně auty.
Rovněž v lomu Tetín byla prováděna nakládka na
železniční vagony – vlečková kolej tu vedla souběžně se státní dráhou Praha-Plzeň na výhybku před
Berounem. S ukončením dodávky saturačních vápenců však vagonové dodávky ustaly a pod tlakem
ČSD, kterým byla vlečková kolej překážkou k rozšiřování trati, byla vlečka zrušena. Od té doby je provoz zcela závislý na silniční dopravě.
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ýznamným prvkem v moderní historii zpracování zdejší suroviny bylo zhodnocování těženého
materiálu zpracováním na stavební komponenty,
hnojivé vápence, přísady do asfaltů apod.Tyto aktivity byly zčásti vyvolány snahou o komplexní využití
suroviny. Příkladem je výroba omítek, břízolitu,
v provoze Tetín využívající odpadovou frakci 0–4 mm
nebo výroba jemně mletého vápence ke hnojení či
jako plnidla do asfaltu v provozech Mořina a Holý
Vrch, využívající obtížně prodejnou frakci 0–22 mm.
Snaha vedení lomů o vyšší zhodnocení těžené suroviny vedla k výrobě dlažebních a obkladových materiálů v provozu Mořina. Byly prováděny zkoušky
s využitím odlomených kusů kamene pro řezání,
broušení a leštění velkoplošných obkladů. Tyto
zkoušky však nebyly úspěšné, protože bloky kamene byly narušeny rázem při odpalech a při zpracování se lámaly na drobnější kusy. Tohoto bylo využito při výrobě skládané, tzv. benátské dlažby, která se
stala vyhledávaným dlažebním materiálem.
Principem výroby bylo uložení záměrně nalámaných
kusů vybroušených desek na dno formy budoucí betonové dlaždice a jejich zalití betonovou směsí. Po
vytvrzení betonu se dlaždice vyňala z formy, její povrch se očistil a vyleštil a dlaždice byla připravena
k expedici. Tato výroba, jejímž výsledkem byl esteticky zajímavý dlažební materiál, byla pracná a fyzicky náročná.
Současně byla zavedena na Mořině i výroba prostých betonových dlaždic vyráběných na lisu italské
provenience, pro jejichž výrobu se využívala frakce
0–4 mm. Tyto dlaždice byly velice žádané kvůli nedostatku levného dlažebního materiálu na trhu.
Spojením systému výroby těchto dlaždic s myšlenkou skládat leštěné úlomky na dno formy byla vyvinuta lisovaná benátská dlažba, která mimo ruční
uložení vyleštěných zlomků na dno formy probíhala
na lisu automaticky.Tím se oproti ruční výrobě zvýšila produktivita práce a snížila se její namáhavost.
Zde je třeba vyzvednout práci oddělení technického rozvoje závodu, které tvůrčím způsobem řešilo využití surovin a snažilo se o přiblížení výrobního

programu závodu sortimentu a kvalitám výrobků na
západních trzích, pro naše zákazníky nedostupných.
Díky technickému rozvoji byla následně realizována i výroba obkladových materiálů broušením
a leštěním desek nařezaných z odlitých bloků směsi
drceného kameniva různých frakcí a barev a polyesterové pryskyřice CHS 104 či v pozdější době betonové kaše.
Namíchaná směs se na vibračním stole nalila do
forem o rozměrech 1 500 x 600 x 400 mm .
Ze vzniklých bloků se po vytvrzení řezaly desky
o rozměru 400 x 1 500 mm, o tloušťce 15 mm na
obklady a asi 30 mm na dlažby, které se po vybroušení a vyleštění nařezaly na požadovaný rozměr.
Většina potřebného zařízení – pily na řezání bloků,
brousicí, lešticí a dělicí stroje – byla opět nakoupena v Itálii. Kompletace linky, zahrnující dopravní cesty, zásobníky drtí včetně dávkování a míchaček, byla
zajištěna buď nákupem vhodného zařízení na domácím trhu, nebo výrobou v dílně technického rozvoje na Mořině. Instalaci linky provedl technický rozvoj závodu.
Tato výroba znamenala převratný vstup závodu
Mořina na trh s obkladovými materiály. O výrobky
byl velký zájem, a to i přes jejich vyšší cenu danou
vysokou cenou pryskyřice. Snaha o snížení ceny
vedla k vývoji bloků na bázi cementu, který byl realizován ve druhé polovině osmdesátých let. Záměr
však nevyšel podle představ, neboť betonové desky
po nařezání nevykazovaly dostatečnou soudržnost.
Bylo nutné je řezat silnější, což snižovalo výtěžnost
z bloku a zvyšovalo cenu.
Toto období však již spadá do doby, kdy se na naše trhy začaly dostávat obdobné materiály ze zahraničí. Ovšem byly to materiály vyrobené novými
technologiemi, které odpovídaly v meziobdobí probíhajícímu vývoji v západních zemích, s nimiž dlažby
a obklady z Mořiny nesnesly srovnání – co do kvality i co do ceny. A tak byla výroba dlažeb a obkladů v krátké době zastavena pro nezájem trhu. I přesto lze konstatovat, že v dané době bylo její
zavedení přínosem jak pro obohacení trhu, tak pro
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ekonomiku závodu vzhledem k lepšímu zhodnocení suroviny.
Za krátkou zmínku jistě stojí i zřízení střediska
pro výstavbu a údržbu místních komunikací, které
disponovalo stroji pro zemní práce, ukládání a hutnění konstrukčních vrstev i např. rozstřikovači živice pro zpevnění vrchní vrstvy vozovky.
Tato aktivita je datována do období druhé poloviny šedesátých let, kdy byl nedostatek kapacit pro
realizaci menších staveb a projevoval se zvýšený zájem ze strany národních výborů, lesních závodů i zemědělských družstev. Trvala asi osm let a rozšířila
možnosti zhodnocení vlastní suroviny. Pro ekonomiku závodu byla významným přínosem svou velkou
produktivitou práce. Skončila kvůli nedostatku živic
a jejich plánovanému rozdělování mezi velké výstavbové firmy. A v neposlední řadě i kvůli dožívajícímu
stavu používaných strojů, které tím, že sloužily pro
doplňkovou výrobu, byly na posledních příčkách při
rozdělování skrovných investičních prostředků na
obnovu zařízení.

Kalibrace
a tmelení desek –
Jiřina Součková,
Zdenka Dolejšová

Řezání desek
na rozměry –
Anna Řečínská

Řezání bloků – Marie Fišerová
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Leštění desek –
Marie Šedivá
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Výroba stavebních hmot

Surové bloky mramoduru před rozřezáním

Hranění parapetů a soklů – Marie Kučinová
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Podélné řezání mramodurových dlaždic – pan Šmíd
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růmyslová těžba zde probíhala na základě již zmíněného povolení z roku 1890, které získal pan
Gottfried Bächer. Podle mořinské kroniky byly pozemky pro těžbu o rozloze 112 korců odkoupeny již
v roce 1887 od obce Mořina za 1,60 korun za čtvereční sáh. O velikosti těžby ani o jejím využití nejsou
dochovány věrohodné doklady. Tyto údaje jsou známy až od dalšího vlastníka – Pražské železářské společnosti, která práva těžby odkoupila v dubnu roku
1898.
Těžba prováděná hornickým způsobem, „nálevkováním“, probíhala současně v několika ložiscích
v okolí dnešního umístění úpravny. Jednalo se o lomy U Kozolup,Ve školce, U XII, Rešna, Amerika (východní i západní část).
Vrtání ručními příklepy zde bylo prováděno až do
roku 1906, kdy bylo zahájeno vrtání ručními pneumatickými kladivy.
Odstřelená hornina se nakládala ručně, vidlemi či
lopatou do dřevěných koleček, později do kolejových
vozíků („huntů“),
které se ručně tlačily na stanovené
náraziště.
O objemech těžby z prvních několika let nejsou dochovány spolehlivé
údaje. Velikost těžby je známa od roku 1903, kdy byla
asi 140 tis. tun za
rok. Potom postupně rostla až na asi
275 tis. tun v roce
1908.
Rozfáraná ložiska byla napojena podzemními
chodbami do prostoru dnešního nádraží vlečky, kde
byla umístěna nakládka na přepravní prostředky.
Kámen se chodbami převážel po úzkokolejné dráze
v důlních vozících (huntech) o obsahu 0,66 m3.
Ze zahloubených děl v lokalitě Amerika se vozíky
k nárazišti tlačily ručně a na povrch se tahaly těžním
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strojem s nekonečným lanem. K peronu U Kozolup
se vozíky tlačívaly ručně.
V úklonných svážných se vozíky vytahovaly na povrch vzduchovými vrátky lanem.
Je zajímavé, jakým způsobem byl v té době vykonáván dozor státní správy nad realizovanými technickými
opatřeními v lomu. Jako příklad může posloužit případ
instalace tří vzduchových vrátků na Mořině na přelomu let 1937 a 1938, jehož dokumentace je uložena ve
státním archivu v Berouně.Vrátky se nejprve nainstalovaly a poté se podala žádost o souhlas s užíváním.
K instalaci vrátků bylo v té době nutné získat vyjádření Ministerstva národní obrany, Živnostenského inspektorátu, Báňského inspektorátu i sousedních obcí.
Žádost, doložená mapovým podkladem o instalaci, se
podávala na Okresní úřad – kancelář politické správy,
která agendu vyřizovala. Ta určila posuzovací komisi
a stanovila datum místního šetření. Ze šetření, jehož
se dne 27. 12. 1937 zúčastnili zástupci všech dotčených
úřadů, byl pořízen zápis, jimi podepsaný, na základě kte-

rého byl dne 7. 1. 1938 vydán pod č. j. 42753 VI 4M/5
výměr, z něhož citujeme:
„Ctěné firmě Pražsko-železářská společnost v Nučicích.
Podáním de pres 21. listopadu 1937 žádala tamní firma
o živnostensko-právní povolení a schválení změny strojního
provozovacího zařízení ve vápencových lomech v Mořině.“
A po výčtu faktů výrok:
„Vzhledem k příznivému výsledku komisionelního šet-
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ření uděluje se živnostensko-právní schválení změny
provozního zařízení v lomech za těchto podmínek:
U paty svážné třídy v místech, kde se dává signál ku
zapnutí vrátku, buď trvalým způsobem vyvěšen tento
nápis:
Dělníci přivážející vozíky s materiálem musí se, jakmile dají signál, aby vrátek byl dán do chodu, ihned
s okruhu svážné třídy vzdáliti, aby v případě, kdyby se
lano přetrhlo, nebyli sjíždějícím vozíkem poraněni…“
Závěrem poučení:
„Z tohoto výměru můžete se odvolati do 15 dnů
k zemskému úřadu po doručení spisem podaným
u okresního úřadu v Berouně.“
Podepsán Okresní hejtman, rada politické správy.
Od roku 1918 je na Mořině doloženo využívání
benzinových lokomotiv Montania, od firmy ORENSTEIN & KOPPEL Spol. s r. o. Praha, které byly postupně doplňovány dalšími typy. Také o zařazení
každé lokomotivy musel být obdobným způsobem
informován okresní úřad, který po získání souhlasných stanovisek dotčených úřadů, včetně okresního
lékaře, vydával souhlas k provozování.
Z mořinské kroniky je zřejmé, že práce v lomu
byla vedle zemědělství nejdůležitějším zdrojem obživy zdejších obyvatel. „Skalníci“, jak jsou zde pracovníci v lomech nazýváni, tvořili podstatnou část
obyvatel. Důležitost lomů jako zdroje obživy dokládá i pozornost, kterou místní kronikář věnuje situaci v odbytu kameniva a zaměstnanosti v lomech.
Dočteme se zde, že v roce 1928, v době konjunktury, se přepravovalo do Kladna až 140 vagonů
(o nosnosti 6 t) denně, zatímco v letech 1933
a 1934 se pracovalo pouze dva dny v týdnu. Od
1. 2. 1935 pracovalo v lomu pouze 70 skalníků. Zato
za války pracovaly v lomu i ženy, jak lze vyčíst z kroniky.
Doprava k zákazníkovi se zpočátku uskutečňovala koňskými povozy. V roce 1900 byla k provozu
prodloužena Kladenská dráha, čímž byla převážná
část expedice saturačních vápenců do Kladna zajišťována po železnici.
Úprava odpáleného kamene – rozbíjení na potřebnou velikost a jeho třídění na požadované frakce – se tu prováděla ručně až do roku 1931, kdy byla uvedena do provozu drtírna v prostoru dnešního
Trestaneckého lomu (Amerika-Západ) na úrovni
5. patra a třídírna na peroně.
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Byl zde instalován kuželový drtič ESCH KB 5 a na
peroně třídírna se soustavou třídičů s mezioperační dopravou pásovými dopravníky. Pohon třídírny
byl realizován elektromotorem s transmisními převody pro jednotlivé stroje. V archivu společnosti
jsou dochovány originály části výkresové dokumentace pro realizaci stavby, které svědčí o velké tvůrčí
invenci zpracovatelů.
Doprava rozdrceného materiálu z úrovně 5. patra na peron k třídírně byla prováděna důlními vozíky taženými důlní lokomotivou k nárazišti a odtud
nejprve těžním strojem s nekonečným lanem, po vybudování drtírny v Trestaneckém lomu pak soustavou pásových dopravníků.
S postupem těžby došlo ve třicátých letech
k otevření těžených porubů na povrch, což umožnilo zahájit dobývání lomovým způsobem.
Návazně se zde přešlo na dopravu rubaniny k drtiči nákladními automobily. Přechod byl podmíněn
použitím nové nakládací techniky a zvětšením profilu dopravních chodeb pro průjezd nákladních automobilů. Pro nakládku zde bylo jako první nasazeno
rýpadlo D 500 MENCK, což podstatným způsobem
zvýšilo produktivitu a snížilo namáhavost práce.
Pro využití kuželového drtiče ESCH i pro ostatní
ložiska provozu byl tento drtič přesunut
z Trestaneckého lomu na peron.V souvislosti s tím
byl z lomu Amerika-Východ vyražen tunel pod silnicí Mořina-Kozolupy a tudy jezdila auta k nové drtírně, přičemž využívala upravené polní cesty při jižním
okraji lomu. Značná dopravní vzdálenost k drtírně
a omezená kusovost pro vstup do drtiče ESCH byly důvodem pro zvětšení profilu chodby mezi lomy
Amerika-Východ, kde byla největší těžba,
a Amerika-Západ tak, že umožňoval průjezd vozidel
T 111, a pro instalaci čelisťového drtiče jako předdrtiče v lomu Amerika-Západ. Od tohoto drtiče byla rozdrcená surovina dopravována ke kuželovému
drtiči na peroně soustavou gumových pásů, s využitím svážné chodby z peronu do 5. patra.
Tím bylo ukončeno využívání důlních vozíků pro
přepravu rubaniny z dolu Východ. Dosáhlo se tím
podstatného zvýšení výkonů a snížení přepravních
nákladů. Tento způsob dopravy rubaniny zde byl
využíván až do roku 1963, kdy v tomto lomu došlo
k sesuvu části jižní stěny. Na základě posudku, který nevyloučil možnost dalších sesuvů, byla těžba zastavena. Čelisťový drtič V92N byl přesunut jako
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předdrtič do drtírny na peroně a těžba se následně
přesunula na ložisko lomu Čeřinka, které je
s úpravnou spojeno v té době vybudovanou těžební komunikací a je zcela závislé na dopravě rubaniny do úpravny auty, od původních Tater 111 po
dnešní velkoobjemové dumpery. Toto ložisko je
dnes převážně využíváno pro těžbu chemických vápenců pro odsiřování.
Po přechodu na lomové dobývání s clonovými
odstřely byla zpočátku používána rázová vrtačka
CYKLON, zajišťující průměry vývrtu 200 mm. Po
druhé světové válce zde byla využívána vrtná souprava VAGONDRILL německé výroby.
Postupně byly bez významnějších výsledků vyzkoušeny vrtné stroje vyvíjené v rámci nadřízených
podniků i generálních ředitelství. Je možné říci, že
se zde plně osvědčily vrtačky LVE 70 nebo SLVE 81
ze stavebních strojů Zličín s kladivy z Permonu
Roztoky, které jsou dosud jako doplňkové využívány. V devadesátých letech pak byly koupeny dvě
vrtací soupravy HAUSHERR, dodatečně vybavené
klimatizací kabin, které dnes zajišťují celý rozsah vrtných prací včetně potřeb lomů Holý Vrch a Tetín.
V první polovině šedesátých let byla vybudována
nová část úpravny zahrnující třetí stupeň drcení
s kladivovým drtičem a třetí stupeň třídění, k získání jemných tříděných drtí. Současně s výstavbou této linky bylo vybudováno i zařízení pro nakládku
jemných drtí do vagonů i na nákladní automobily.
V průběhu provozu bylo zjištěno, že použitý kladivový drtič trpí značným opotřebením kladiv vlivem vyššího podílu SiO2 v části zpracovávané suroviny a že volné skládky jemných drtí jsou zdrojem
značné prašnosti. Z těchto důvodů byla koncem
osmdesátých let provedena rekonstrukce, při níž
byl kladivový drtič nahrazen kuželovým drtičem typu 1067 z Přerovských strojíren, což je při průměru drticího kužele 2 400 mm největší stroj tohoto
typu v Přerově vyráběný. V místě volných skládek
jemných drtí byly vybudovány ocelové zásobníky
navazující na stávající systém expediční nakládky, na
které byly umístěny třídiče RT rovněž z Přerova, zajišťující finální třídění. Jemná třídírna byla doplněna
dalším stupněm třídění, jenž umožňuje roztřídit
frakci 0–4 mm na jemnější frakce, se zásobníky
a odběrními místy pro tyto velmi jemné frakce.
V roce 1969 byla dokončena a uvedena do provozu mlýnice vápenců se zásobníky a expedicí, kte-
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rá jako vstupní surovinu využívala zahliněnou frakci
0–22 mm. Jemně mletý vápenec, který produkovala,
byl využíván zejména jako hnojivo, pro snižování kyselosti půdy a jako plnivo do asfaltových povrchů.
S tímto vybavením pracovala úpravna až do konce osmdesátých let, kdy převážnou měrou zajišťovala dodávky stavebního kameniva pro rozvíjející se
betonárky, panelárny a silniční stavby.
Na přelomu osmdesátých a devadesátých let došlo k radikálnímu poklesu stavební výroby, a tím
i k odběru surovin, což způsobilo značné potíže
v udržení výroby i potřebného počtu kvalifikovaných zaměstnanců.
Nejnovější historie provozu Mořina začíná poté,
kdy závod koupila elektrárenská společnost ČEZ,
a. s., a založila novou obchodní společnost LOMY
MOŘINA, spol. s. r. o. Provoz Mořina se stal převážně dodavatelem vápence pro odsiřování elektráren.
V souvislosti s tím bylo nutné provést úpravy a nejnutnější obnovu zastaralé a opotřebované technologie umožňující plnění tohoto úkolu.V první etapě
byla provedena komplexní oprava železniční vlečky
a následně poté byla vybudována u staré třídírny expedice hrubých frakcí, umožňující nakládku do železničních vozů po přechodnou dobu náběhu odsiřování.
K tomu účelu byly vybudovány ocelové zásobníky
se spodním odběrem o užitečném obsahu asi 4 000 t.
Výkon odběrního zařízení a soustavy expedičních
pasů činí až 600 t/hod. Krátce před tím byla provedena generální oprava vlečky z Mořiny do Hořelice,
aby po mnoha letech sporadického využívání byla
schopna zajišťovat požadovaný objem přepravy suroviny do elektráren.
Pro zvýšení spolehlivosti a plynulosti dodávek pro
odsiřování byly postupně obnoveny dobývací mechanismy – vrtací stroje, nakladače a dumpery. Nové
dobývací mechanismy jsou nakupovány s důrazem
na ekologii provozu i ochranu zdraví zaměstnanců.
S nárůstem objemu těžby byla rovněž postupně
doplňována zařízení na ochranu životního prostředí, zejména pak odprašovací zařízení zajišťující snížení prašnosti v úpravně i rozptyl prachu do okolí.
Ve druhé polovině devadesátých let byla z provozu Mořina vybudována nová expediční komunikace, která zcela vyloučila nákladní automobilovou
dopravu přes obec Mořina, a významnou měrou
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Skládky drtí pod peronem
Lom Východ v těžbě

Pohled na peron
Dokončení stavby
v roce 1930

Stavba třídírny
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tak přispěla ke zlepšení životních podmínek v této
obci.
Závěrem stati o historii provozu Mořina ještě
krátké vysvětlení místního názvu Trestanecký lom,
který se v textu vyskytuje.
Jedná se o jámový lom Amerika-Západ, který byl
pro svoji přístupnost pouze snadno ohlídatelnými
podzemními chodbami využíván pro práci vězněných. Podle vzpomínek pamětníků byl využíván ve
třech etapách. Za druhé světové války zde pracovali trestanci z „pražské galerky“, což dokladují vzpomínky pamětníků uvedené v závěru publikace.
Nejednalo se údajně o těžké zločince, a proto i úroveň ostrahy byla zřejmě mírnější. Nedochovaly se
ani přibližné počty potrestaných, ani vzpomínky na
případné pokusy o útěk.
Po druhé světové válce tam pracovali repatriovaní váleční zajatci z východní fronty, převážně Němci.
Podle vzpomínek jednoho z dosud žijících pamětníků zde bylo soustředěno asi 40 zajatců, z čehož 20
jich pracovalo na Tetíně. Bydlili v ubytovně v závodě,
dostávali denně 20 dkg chleba a konzervy a měli
k dispozici teplou vodu. Potraviny se pro ně dovážely z Prahy. Neutíkali a byli zde zřejmě spokojeni.
Čekali na uklidnění poměrů v Německu a na možnost návratu domů. Statut zajatců ztratili postupně
v roce 1946, kdy jim byl umožněn návrat do
Německa, čehož většina využila.
Poslední obdobím bylo zaměstnávání politických
vězňů po roce 1948, kdy zde bylo 50 až 60 osob,
společně s dalšími trestanými z Prahy. Jedná se
o období do roku 1953, kdy bylo využívání vězňů na
Mořině ukončeno. Na toto období chybí podrobnější vzpomínky a mnohdy zřejmě také ochota
vzpomínat. I z mořinské kroniky byly úředně vyjmuty stránky, na nichž byla tato doba zachycena. Tak
zde nalezneme pouze údaj z roku 1949: „… bylo
zde zaměstnáno asi 55 politických vězňů – … počet
se mění…; … 8. 2. 1949 uteklo 8 osob, dva byli dopadeni a zle tělesně potrestáni.“
Krušnou vzpomínku někdejších politických vězňů
komunistického režimu 50. let zpracoval pan
František Šedivý, který prošel peklem jáchymovských táborů.
Političtí vězňové byli cílevědomě vystaveni fyzickému týrání. Bachaři se vyžívali na utrpení vězňů, kteří
museli plnit vysoké výkonové normy, aby se vyhnuli
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ještě horším represáliím. K práci v lomu byli vybíráni především věznění intelektuálové i vyššího věku,
u kterých se předpokládala slabší fyzická kondice,
navíc oslabovaná hladem a následky předcházejících
násilných výslechů a vyšetřovací vazby. Naložit denně 17 vozíků lomového kamene byla práce těžce
zvládnutelná i pro „skaláky“, kteří zde pracovali léta,
byli zkušení, zdraví a dobře živení. Pro vězně to znamenalo od prvního dne zoufalství a jistotu, že úkol
nesplní a denně bude vystaven tvrdým trestům.
Povinností vězně bylo nalámaný kámen rozbít na
kusy, které bylo možné ručně naložit. Vězňové si nesměli navzájem pomáhat; na to bachaři přísně dohlíželi. Rozbít kámen palicí o váze 10 až 12 kg vyžadovalo „fortel“ a sílu, což příchozím vězňům chybělo.
Následovalo nakládání suti vidlemi a rukama.
Kameny různé velikosti se nabíraly z nerovné „podlahy“ obtížně, vidle se zarážely, drobnější kameny
propadaly a hunty se plnily velmi pomalu. Když byl
vůz o obsahu 0,75 m3 konečně naplněn, musel jej
vězeň sám odtlačit po nerovných kolejnicích na velký plech, který zastával funkci točny, a tam jej zbývajícími silami nasměrovat pomocí páky na kolej ke
svážné štole.
Tato štola byla rovněž spojovací chodbou k malému táboru, postavenému pod jihozápadním úpatím
stěny. Tábor se skládal ze dvou baráků. Jeden byl
ohrazen jen jednoduchým plotem a byl určen pro
těžké kriminální zločince, kteří však zde měli mnoho
výhod oproti „politickým“, s nimiž se nesměli stýkat.
Barák politických vězňů byla dřevěná stavba, vysoká asi 8 m, postavená podle vzoru sovětských sibiřských gulagů. Vnitřek nebyl rozdělen a byly
v něm rozmístěny palandy a kavalce, které se nacházely i na obvodových ochozech v prvním patře.
Strop byl ve výšce asi 5 m. Barák byl obehnán dvojitým plotem z ostnatého drátu a střežen ze strážní
budky. Pojal asi 50 až 80 vězňů.
Návratem ze směny však útrapy nekončily. Při nástupu se museli hlásit ti, kteří nesplnili normu. Z nich bylo vybráno nejméně 10 vězňů, kteří, tak jak byli v pracovním oděvu, často promočení, byli vrženi do
„bunkru“, kde strávili celou noc. Bunkr byla betonová
místnost velikosti 4 – 4 m, vysoká 2 m. Lůžka zde nebyla, vězni spali na prkenné podlaze, namačkáni na sebe, aby se alespoň trošku zahřáli. Byla tam sice malá kamínka, obsluhovaná z venku, ale topilo se v nich prý, co
paměť sahá, pouze jednou.To když v prosinci 1952 při-
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jelo z Pankráce pojízdné kino, které v závodě promítalo film pro „kriminální“.Většina bachařů se byla též podívat. „Političtí“ v bunkru si zuli onuce a boty a rozložili si je, aby jim oschly. Strážný, který to viděl poprvé,
zatopil v kamnech. Ale blahodárné teplo se rozlévalo
bunkrem jen do konce filmového představení. Když se
vrátil náčelník a bestiální kápo Pytlík, strážný byl vyhozen (a druhý den přeložen), oheň museli ihned zalít vodou a bunkr vyvětrat mrazivým vzduchem zvenčí.
Vězňové museli potom v úzkém
prostoru bunkru dělat dřepy „aby
se zahřáli“ a tím se katan Pytlík
s náčelníkem sadisticky bavili.
Existoval ještě malý bunkr –
díra ve skále, kde teplota byla
jako venku.Ten se používal málo. Posledním jeho obyvatelem
byl na podzim r. 1952 Slovák,
který se při raportu opakovaně
nepřihlásil k nesplnění normy.
Byl svlečen do naha, poléván
vodou a pak vržen do malého
bunkru. Pomátl se z toho a musel být převezen na Pankrác na
psychiatrické oddělení, ze kterého se již nevrátil.
Toto peklo pamatují bývalí
vězňové, ekonom Ladislav
Leitl, generál Dr. Ing. Václav
Paleček, účastník 2. zahraničního odboje, nebo Jan Voženílek,
dnes podnikatel z Hradecka.
Nejhoršími z věznitelů byli
zakladatel a první velitel tábora Pudil, jeho následovník
Vlašťovička a Rusín Gavrilko.
Nejhorším byl bestiální vrah
Pytlík, který měl praxi již
z protektorátu.
V roce 1953 byl tábor na
Mořině zrušen. Dřevěný lágrový barák byl potom používán
jako skladiště.

váželo teplé jídlo ze závodní jídelny a která až do
opuštění těchto těžebních prostor sloužila zaměstnancům. Podle vzpomínek paní Kučinové z Mořiny,
která zde pracovala jako kantýnská, nechyběl ani sklípek na pivo, vytesaný ve skále, kde se ze sudu čepovalo osmistupňové pivo. V roce 1963, kdy došlo ke
zřícení části skalní stěny v lomu Východ, a tím k definitivnímu ukončení těžby, se zde stravovalo
asi 30 lidí.

V lomech Východ a Západ pak
pracovali opět jen běžní zaměstnanci. Lomy byly vybvny
dřevěnou kantýnou, kam se doLom Čeřinka – pohled od západu
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Pohled na centrální provoz

Centrální pohled od západu – v pozadí Trestanecký lom a lom Východ
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Lom Východ – Velká Amerika

Lom Školka – Malá Amerika
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VI. HISTORIE PROVOZU HOLÝ VRCH

N

ovodobá historie dobývání začíná v tomto lomu v první polovině devadesátých let 19. století, kdy byl součástí dobývacích práv platných i pro
Mořinu. V počátcích byl o krok napřed, protože již
v roce 1891 byl napojen na Kladenskou dráhu, takže pozdější (v roce 1900) napojení lomů na Mořině
posunulo jejich maximální využitelnost pro
Pražskou železářskou společnost.
Těžilo se zde ve dvou lomech: na Čížovci, v těsném
sousedství obce Trněný Újezd, a na Holém Vrchu,
vpravo od silnice Mořina-Kuchař. Těžba byla zahájena v roce 1891. Pracovalo zde podle dochovaných
údajů 141 dělníků. Také zde probíhala těžba v zahloubených překopech a natěžená rubanina se dopravovala systémem podzemních a svážných chodeb
do drtírny. Přibližování k nárazišti prováděl kůň.
Těžba zde byla přerušena na Čížovci v roce 1901
a na Holém Vrchu v roce 1905, zřejmě kvůli těžbě
kvalitnější suroviny v Mořině. Obnovena byla na
obou lokalitách až v nedávné minulosti – na Holém
Vrchu v roce 1943 a na Čížovci v roce 1978, zářezem při jižním okraji ložiska.V letech 1942–1943 se
u lomu, díky zvýšené poptávce po chemických vápencích, buduje drtírna s třídírnou a zásobníky drtí.
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Současně se lom (v té době již otevřený jako jámový) vybavuje moderními dopravními i nakládacími
prostředky. Rubanina k drtírně se tehdy dopravovala
nájemními auty, později dopravu zajišťují auta vlastní
i ČSAD.Vývoj vrtání je zde obdobný jako v provozu
Mořina. V současnosti se rozhodující podíl vrtacích
prací realizuje dodavatelsky vrtným strojem HAUSHERR a rotačně příklepnými vrtačkami LVE.
Do roku 1963 se v obou lokalitách těžil saturační
vápenec pro kladenské železárny, cukrovary a pro
chemické využití v Neštěmicích a Lovosicích. S útlumem těchto dodávek se hledalo náhradní využití
chemické suroviny ložiska, a proto byla v provozu
zahájena výstavba mlýnice vápence se záměrem vyrábět plnidla do živičných povrchů a pro chemické
účely. K mletí byly použity kolové mlýny LESCHE,
které zdrobňovaly vsázku valivým kruhovým pohybem dvou těžkých kol na společném hřídeli. Zařízení
bylo málo výkonné, energeticky vysoce náročné
a získaný produkt nebyl dostatečně jemný. V roce
1968 vznikl v objektu mlýnice požár, který podstatně poškodil velín. Po opravě byla mlýnice v provozu
do roku 1981, kdy byla její činnost z důvodů malé
efektivity a poklesu zájmu odběratelů zastavena.
Kvalita těžené suroviny
však postupně klesala vlivem
vyčerpání poloh s vysokým
obsahem CaCO3, a tím klesal
i zájem odběratelů chemických vápenců o zdejší surovinu.Těžiště výroby bylo proto
přesunuto do oblasti výroby
stavebních drtí, po nichž byla
v té době velká poptávka.
Drtírna byla doplněna o další
dva stupně drcení a třídění
a výroba se zcela zaměřila na
stavební kamenivo.
Provoz v takto vybavené
úpravně se udržel do roku
1982, kdy byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce, v jejímž
rámci byla vybudována v podstatě úpravna nová.
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Třídírna drceného kameniva – před rekonstrukcí

Jako první stupeň drcení byl namísto starého čelisťového drtiče V8 instalován do objektu nové drtírny
drtič V92N s předřazeným odhliňovacím hrubotřídičem THT, což zajistilo zvýšení výkonu úpravny a zlepšení kvality drtí. Před další stupeň drcení a třídění byla zařazena meziskládka, která vyrovnává rozdíl
okamžitého výkonu prvního stupně drcení v porovnání s výkonem stupňů dalších, což zvyšuje spolehlivost
provozu. Projektovanou kapacitou 540 kilotun za rok
a moderností zařízení se tento provoz stal největším
výrobcem stavebních drtí v rámci závodu Mořina národního podniku Rudné doly Příbram. Stavba s investičním nákladem 33 mil. Kčs byla dokončena a uvedena do provozu v roce 1985.V následujícím roce bylo
provedeno posouzení jejího výkonu a ekonomických
ukazatelů, které prokázalo splnění projektovaných parametrů ve vyrobených tunách.
Projektovaný sortiment a předpokládaný ekonomický efekt se splnit nepodařilo. Vlivem nezájmu trhu
o frakci 0–4 mm, jejíž realizace měla mít rozhodující
ekonomický přínos, bylo nutné vyrábět jiné, cenově
méně výhodné frakce.
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V úpravně vznikala řada problémů zejména vlivem
velkého jílovitého zahlinění vstupní suroviny a počáteční poruchovosti kuželových drtičů. Ve zpětném
pohledu však koncepce linky umožňuje maximální
variabilitu výroby, a tím možnost přizpůsobení výroby požadavkům odbytu.
V současné době je dobývací prostor zmenšen
o ložisko Čížovec, které se pro vysoký stupeň zahlinění ukázalo jako nevhodné k těžbě. Lom byl po
předepsaném zajištění těžebních stěn předán do
vlastnictví a péče obce Mořina, která má vlastní plán
na jeho využití, pravděpodobně jako sportovního
a zábavního areálu.
V lomu Holý Vrch jsou zásoby postačující již jen
na několik let těžby.
Byl vypracován plán na dotěžení zásob a následnou likvidaci, který byl s kladným výsledkem podroben posouzení vlivu na životní prostředí podle vyhl.
č. 244/92 Sb. Obsahuje podrobný projekt technické
i biologické rekultivace. Ukončením těžby se zde
uzavře více než stoletá historie dobývání.
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Pohled na objekt drcení I. stupně a vynášecí
pásy na skládku kameniva frakce 0–200 mm

Pohled na lom Holý Vrch z jihozápadu
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Pohled na lom Holý Vrch ze severozápadu

Historická podoba lomu Holý Vrch – původní část „Kréta“
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VII. HISTORIE PROVOZU TETÍN

Z

časů dávno minulých víme, že
ještě v době stavby
hradu na Tetíně
byly zdejší vápencové skály zakryty
zvětralými vrstvami, neboť kameny
na stavbu základů
sem musely být
dováženy po řece
(dnešní Berounce)
z Plešivce, tedy ze
vzdálenosti
asi
2–3 km proti proudu řeky. Teprve
mnohem později
byly odkryty zdejší zásoby kamene
a začaly být využívány ke stavbám
i v chemickém
průmysluí. Možná
to souviselo s mohutnou erozní činností řeky, která
byla téměř přímo
proti dnešnímu
provozu přehrazena skalní stěnou, což způsobovalo
při velkých vodách ohromné záplavy. Podle dochovaných pamětí se již za Václava II. provedlo částečné
odlámání této bariéry, ovšem nedostatečné.
Definitivní regulace řeky, jak ji známe dnes, včetně
odlámání překážející skály V koutě, byla provedena až
v letech 1907–1909, protože záplavy stále ohrožovaly nejen obce proti toku, ale i již existující provoz železniční trati Praha-Zdice.
Těžební činnost v oblasti u Berounky, mezi
Tetínem a Srbskem, byla v dobách průmyslového
rozvoje soustředěna do čtyř lomů: lomu Pod
Tetínem,V Kozle, Na Kačáku a dnešního lomu Tetín,
dříve známého pod názvem Kruhový pro unikátní
způsob vedení těžby.
Těžbu zde zpočátku prováděla Česká montánní
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společnost, která
byla založena v roce 1880 a 29. září
1880 odkoupila
poměrně rozsáhlý
komplex hutních
a těžebních závodů od Úvěrové
banky ve Vídni za
téměř 4,5 mil zlatých. (Není bez zajímavosti, že prvním předsedou
správní rady se
stal kníže Emil
Fürstenberg, dřívější vlastník celého komplexu, který jej o necelý
měsíc dříve – 11.
září – prodal vídeňské Úvěrové
za 2,3 mil. zlatých!)
I další vývoj
vlastnických vztahů je zajímavý. Do
roku 1884 klesla
cena akcií České montánní společnosti natolik, že celou společnost koupil za necelých půl milionu zlatých
Karel Wittgeisten, ředitel Teplické válcovny. Pozemky
pro těžbu a ostatní účely v lomech tetínské oblasti
vykoupila opět Česká montánní v roce 1886, a to nejprve na 6 let, v roce 1890 na 20 let a v roce 1893 na
90 let. Vápenec se odtud dodával do Královédvorských železáren i do Královédvorských cementáren
a vápenek.
Po převzetí lomů v okolí Tetína Pražskou železářskou společností, která je v roce 1907 získala ve veřejné dražbě, rozšiřuje se zde okruh odběratelů z oblasti cukrovarnictví a sklářství, neboť cementárny
otevřely svoje vlastní lomy. Vývoj vlastnických vztahů
je dále shodný s ostatními lomy společnosti.
Díky dobře vedené kronice obce Tetín jsou
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známy některé podrobnější údaje o místě
samém, a tak uvádíme několik zajímavostí z tohoto
zdroje.
V záznamech z let 1890–1900 se dočteme, že lámání kamene v lomu přivedlo do Tetína řadu přistěhovalců, kteří přišli jako povozníci a vozili kámen
z okolních lomů do berounských vápenic a železáren. Citujeme: „ ...pak se chytli špice, lopaty a palice
v lomu a usadili se tu natrvalo.“ A také: „Práce v lomu na zdravém vzduchu šla lidem k duhu.“ Také se
zde dovíme, že dělník v lomu si vydělal 2 zl., 50 krejcarů za den, což byl slušný příjem. Svědomitý kronikář k této informaci uvádí i ceny zboží: např. 1 kg
hovězího masa stál 64 kr., vepřového 80 kr., mouky
16 kr. Husa k upečení stávala v té době 1 zl. 20 kr.,
1 vuřt 5 kr. a 1 litr piva (které podnikavý hostinský
dovážel až do lomu) stál 12 kr. I v pozdějších dobách, mimo období krizí v kronice zmiňovaných, byla práce v lomech dobře placena. Podle údajů z roku 1939 se v lomech vydělávalo 140–180 korun
týdně (v jiných oblastech asi 75–150 korun).
Vybavení lomů zde bylo orientováno na strojní
zařízení nevyžadující elektrickou energii. Po dlouhé
období zde byly používány parní pohony kompresorů, naftové motory jako pohony drtičů, úzkorozchodné parní lokomotivy apod.
Jistě by nebylo bez zajímavosti sledovat vývoj ve
všech lomech u Tetína, když například doprava výrobků z lomu V Kozle byla řešena lanovkou přes
Berounku do prostoru lomu Pod Tetínem, kde se
kámen nakládal na vagony. Tím by však rozsah této
publikace přesáhl únosnou mez, a proto se soustředíme na lom Tetín, dříve lom Kruhový, který je dnes
součástí společnosti LOMY MOŘINA, spol. s r. o.,
a je zajímavý způsobem vedení hlubinné těžby.
Ložisko zde bylo přístupné nad povrchem terénu,
neboť lomová stěna byla v průběhu minulých
300–350 tisíc let obnažena tokem Berounky vlivem
již zmíněné skalní průrvy nad provozem.
Nerazila se proto úklonná chodba, ale přímo kruhový překop kolem ložiska na úrovni okolního terénu s komínem a rozrážkami a ložisko se odtěžovalo postupně „nálevkováním“. Materiál se pak
důlními vozíky vyvážel od komína horizontální
chodbou ven z ložiska. Další zajímavostí je skutečnost, že do lomu nevedla žádná přístupová silnice či
cesta, po které by bylo možné odvážet kámen nebo
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dopravovat zařízení potřebné k těžbě a úpravě kamene.
Jedinou dopravní spojnicí byla železniční vlečka
odbočující ze státní dráhy Praha-Beroun, která byla
jako jednokolejná uvedena do provozu v roce
1862. (Druhá kolej dráhy byla realizována v roce
1909.)
Před zahájením těžby byla od Berouna vybudována vlečková kolej, na níž se z rampy na úrovni ústí
těžební štoly nakládal materiál sypáním do vagonů.
Poté se až do poloviny šedesátých let zajišťovala
veškerá doprava do lomu i z lomu.
Vývoj dobývání i všech činností s ním souvisících
probíhal s malými odchylkami stejně jako v lomech
v mořinské oblasti, od ručního vrtání přes ruční třídění a nakládku, dopravu ručně tlačenými důlními
vozíky a vyklápění do vagonů. Z dobových snímků
je vidět, že zde byla část materiálu nakládána do vagonů soustavou pásových dopravníků, se spodním
odběrem z haldy.
Drtírna zde byla postavena a uvedena do provozu
až v roce 1953. Zahrnovala kuželový drtič ESCH 3
zabudovaný v objektu dnešní primární drtírny, zděné zásobníky s třídiči a spojovací pásovou chodbu,
která se uchovala a je využívána do současnosti.
V té době byl již lom otevřený, ale veškeré práce se
stále prováděly ručně.
Materiál se po odvrtání ve stěně, odpalu a rozbití na požadovanou velikost sypal po stěně lomu na
úroveň dnešního nádvoří, kde se nakládal do důlních vozíků a odvážel na rampu k sypání do vagonů. Dodnes žijí pamětníci, kteří byli v té době zaměstnáni v lomu, a podávají svědectví o tom, jak
těžkou a nebezpečnou prací bylo vrtání pneumatickými kladivy. Vrtač byl uvázán na laně a balancoval
s kladivem a přípojnou tlakovou hadicí.Také „ládování“ děr, vkládání roznětek a zápalnic (luntů)
i vlastní provedení zážehu byly velice namáhavé
a nebezpečné práce.
Vybudování drtírny umožnilo přechod na výkonnější dobývací metody. Byla zde nasazena vrtná
souprava, typ VV 11, vyvinutá v rámci technického
rozvoje ředitelství v Nučicích, která vrtala svislé vrty z patra na patro, a umožnila tak provádět první
clonové odpaly v provoze. Byla upevněna na lyžinách a po provedení potřebného počtu vývrtů se
odtáhla do bezpečné vzdálenosti. „Naládovalo“ se
a provedl odpal. Potom se vrtačka opět přitáhla
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a vrtalo se dál. Činnost vrtačky však neměla dlouhého trvání, protože po jednom navrtání někdo
špatně odhadl vzdálenost, na jakou bylo třeba vrtačku odtáhnout (tahala se prý špatně), a ta spadla
při odpalu o patro níž… Potom se vrtalo vrtačkami
VAGONDRILL jako na Mořině.
V letech 1956–1958 se i zde zkušebně vrtalo se
sovětskou vrtačkou URALEC 8U, která vrtala pouze svislé otvory o průměru až 250 mm. Velké rozteče vrtaných děr v poměru k průměrům otvorů
způsobovaly v lomu velkou kusovost rozvalu, a tím
nutnost sekundárního rozpojování velkého množství nadměrných kusů. Některé kusy byly prý tak
veliké, že se jejich vrtání pro sekundární rozpojování provádělo ze žebříku. Ani zde tedy nebylo dosaženo kýženého výsledku, a od používání tohoto
stroje se proto upustilo. Jako další vrtné stroje byly
i zde postupně nasazeny vrtné soupravy LVE a SLVE
ze Stavebních strojů Zličín a vrtná souprava
SALZGITTER, pracující v rámci závodového vrtného střediska. Dnes zde rovněž vrtá souprava
HAUSHERR.
V roce 1954 byly pro dopravu kamene k drtírně
nasazeny dvě Tatry 111 S1, jednostranný sklápěč,
a s nimi rypadlo RY z Uničovských strojíren. V té
době stále ještě nevedla do lomu přístupová cesta,
a tak byly tyto stroje dopraveny po vlečce k rampě
a zde vyloženy jeřábem.
Tatry začaly navážet rubaninu na drtírnu zpočátku současně s důlními vozíky, takže drtírna měla dvě
násypná místa, což je na ní dosud patrné. Zakrátko
však výhody automobilů převážily a doprava pomocí důlních vozíků byla zrušena.
V té době se vyráběly hrubé drtě převážně pro
železárny v Kladně i v Králově Dvoře a saturační vápence pro cukrovary.
Počátkem šedesátých let projevily železárny zájem o drobné drtě ve frakcích od 4 do 16 mm pro
účely aglomerace železné rudy. Vedení lomů na to
reagovalo vybudováním dalších dvou stupňů drcení.
U zásobníků byl instalován kuželový drtič
SYMONS s průměrem drticího kužele 1 200 mm
(dosud provozuschopný), který zdrobňoval frakci
32–120 mm za primárním kuželovým drtičem na zrno o velikosti 0–32 mm. Dále byly instalovány dva
válcové mlýny, které drtily frakci 16–32 mm z výstupu ze Symonsu (po odtřídění podílu 0–16 mm) rovněž na zrno do 0–16 mm. Výsledná frakce 0–16 mm
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se třídila na vibračním třídiči, který byl umístěn na
současně vybudovaných a dodnes sloužících ocelových podjezdných zásobnících, do nichž se roztříděné drtě ukládaly a z nich odvážely na vagony. Na třídič se materiál dopravoval korečkovým elevátorem.
Jako zajímavost zde lze uvést, že v rámci skrývkových prací bylo v nadloží lomu odkryto ložisko říčního písku, který se po vytřídění křemelek dodával
do železáren v Kladně i Dvoře Králové jako formovací. Vytříděné křemelky odebíraly sklárny jako
vsázku pro výrobu skla. Nahromadění říčního písku
v nadloží je dokladem toho, že tu kdysi bylo řečiště
– vysoko nad současnou hladinou řeky…
Na počátku šedesátých let začal intenzivní tlak ze
strany ČSD na zrušení vlečkové koleje, neboť její
provoz komplikoval provoz na rychlíkové trati
Praha-Plzeň.
Například: Existovala dohoda ve věci provádění
trhacích prací v lomu a při manipulaci na vlečce.
Tyto operace se sdělovaly na nádraží do Berouna
a Karlštejna a na potřebnou dobu se omezoval provoz na trati. Protože bylo zřejmé, že dráha svůj požadavek prosadí, začal se do lomu po východním
úbočí budovat sjezd. Dokončen byl v roce 1964
a v roce 1965 byla vlečka zrušena.
Zrušením vlečky došlo ke ztrátě tradičních odběratelů chemických vápenců a bylo nutné se přeorientovat na jiné oblasti zájmu, zejména ve stavebním kamenivu. Poslední dodávky saturačních vápenců pro
Kladno byly v roce 1968 plánovány nákladními auty
v objemu 120 tis. tun jako zpětné vytížení aut vozících

Lom Tetín v počátcích těžby na začátku 20. století
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Lanovková doprava lom Tetín

z Kladna strusku do cementáren. Odvezlo se však
pouze asi 12 tis. tun. Zřejmě chyba v plánování…
V polovině šedesátých let byl nahrazen kuželový
drtič ESCH 3 na prvním stupni čelisťovým drtičem
V8 2N z Přerova, který zvýšil výkon drtírny a umožnil drtit větší kusy kamene, což odpovídalo možnostem nové nakládací a přepravní techniky v lomu.
Pro zajímavost uveďme vzpomínku pamětníka této doby pana Václava Bílka ze Srbska, který pracoval
na provoze jako údržbář. Jako náhradu za kuželový
drtič se podařilo sehnat starší drtič (snad V12)
z předrcovací stanice rudy ze Sovětského svazu,
která byla někde u Čiernej pri Čope. Byl to obrovský stroj, který se přivezl rozebraný na díly železničními vagony. Pomocí těžkých drážních jeřábů se
složil na rampu a zde nějakou dobu ležel. Všichni
žasli nad jeho velikostí (tři buldozery těžko posunovaly s frémou na lyžinách).
Po nějakém čase vedení přiznalo, že drtič pro
Tetín asi nebude vhodný, a tak se zase těžkými jeřáby naložil a odvezl – prý na úpravnu dolu Měděnec.
V té době se odbyt přesunul do oblasti stavební-
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ho kameniva – výroben betonu a betonových prefabrikátů, kde bylo třeba kamenivo o zrnitosti 4–16 mm.
Přebývala tedy frakce 0–4 mm, o kterou nebyl zájem. Hledalo se proto její využití, což vedlo k rozhodnutí vybudovat linku na výrobu fasádní omítky
na bázi vápencové drtě. Inspirací zřejmě byla již tradiční výroba těchto omítek za vodou „U Pecoldů“,
kde se však směsi vyráběly převážně z dováženého
kopaného písku s malým podílem drtí. Právě stoprocentní podíl vápencové drtě v „umělém kamenu
– břízolitu“ byl zásadní novinkou této omítky.
Výrobní linka byla vybudována svépomocí, s využitím starších zařízení z různých zdrojů. Zahrnovala
další stupeň třídění frakce 0–4 mm, zásobníky nových frakcí, dávkovací, vážicí a míchací zařízení na
jednotlivé složky směsi.
Linka byla koncipována tak, že se vyrábělo v podstatě na zakázku, aby byla zaručena stejná barevnost
každé ucelené dodávky vyrobené v jedné „šarži“.
Směs obsahovala mimo stanovené množství jednotlivých frakcí světlé drtě také podíl vápenného
hydrátu, cementu a barvy.
Dále se přidával podíl drcené slídy, jejíž kousky
v hotové omítce způsobovaly charakteristický jiskřivý efekt. Po zamíchání se směs vysypala z bubnu
míchačky do mezizásobníku, ze kterého se ocelovou trubkou s pružným uzávěrem plnila do papírových pytlů, uzavíraných speciálně dodávanými drátky
pomocí svidříku. Naplněné pytle se po pěti na „rudlíku“ dopravovaly přímo na auto nebo ke krátkému
uskladnění zakázky v expedičním skladu.Výroba byla zahájena v roce 1967. Dne 13. 7. byla podle soukromých záznamů tehdejší expedientky paní Zdeny
Bílkové vyrobena první šarže k prodeji, o níž je založen doklad o odběru zkušebního vzorku. Vzorky
se pak odebíraly z každé vyrobené šarže a po určitou dobu uchovávaly pro případ reklamace. Břízolit
vyráběný na Tetíně byl velice vyhledávaným materiálem pro fasády rodinných domků. Vyráběl se ve
dvou druzích: jako směs pro škrábání a směs pro nástřik. Roční produkce se pohybovala kolem třiceti
tisíc tun. Linky byly postupně modernizovány.
Nejprve byla instalována balička do ventilových
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pytlů, později paletizační zařízení na ukládání naplněných pytlů na EUR palety, což podstatně snížilo
namáhavost práce v omítkárně.
S nástupem disperzních nátěrů a umělohmotných
fasád však docházelo k postupnému útlumu zájmu
trhu o tento dříve velice žádaný a trvanlivý výrobek.
Byl učiněn pokus o využití zařízení na výrobu suchých
maltových směsí. Výrobní možnosti jednoduchého
zařízení však neobstály v konkurenci moderních výroben, a tak byla výroba v roce 1999 zastavena.
Na počátku devadesátých let, právě v době útlu-

mu odbytu drtí pro stavebnictví, se podařilo uplatnit kvalitní chemické vápence, které na Tetíně jsou,
jako surovinu pro odsiřování elektráren. Hlavním
problémem bylo, že v té době byla nenávratně zrušena vlečka a kvůli velkým dopravním vzdálenostem
a vybavení elektráren pro příjem vagonových zásilek
byla požadována doprava do elektráren pouze po
železnici. Problém se vyřešil zajištěním možnosti nakládky vagonů v areálu Královédvorských železáren,
kam se na rampu naváží vápenec automobilovými
nákladními soupravami.To umožnilo využití vápence
z Tetína k odsiřování a zajistilo větší ekologičnost přepravy. Současně vyráběné saturační vápence pro cukrovary i přebytky
drtí využívané pro stavební účely se odtud ke spotřebitelům dopravují auty.

Pohled do lomu Tetín

Clonový odstřel
v provozu Tetín
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Pohled na těžební patra lomu
Tetín z úrovně 5. patra

Pohled na těžební patra lomu Tetín

Pohled do lomu Tetín z jižní strany
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Lom Tetín – celkový pohled
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Lom Tetín – pohled od východu

Celkový pohled na lom Tetín od západu
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VIII. SOCIÁLNÍ PROBLÉMY A PÉČE
O ZAMĚSTNANCE V MINULOSTI

J

e samozřejmé, že ani lomům se nevyhnuly problémy krizí a s tím spojené útlumy těžby. Práce
v lomech byla, vedle zemědělství, pro řadu rodin
v širokém okolí jediným možným zdrojem obživy.
Z dochovaných dokladů je však patrné mnohdy až
překvapivé vzájemné porozumění mezi zaměstnanci
a zaměstnavateli. Existují záznamy z jednání
závodního výboru, který byl založen v roce 1922.
Nahlédněme tedy do záznamů, jaké problémy tehdy
byly předmětem rokování dělnických zástupců s panem „závodním“, který byl v lomu tím „prvním“ po
panu řediteli.
V zápisu z ustavující schůze závodního výboru
z 27. dubna 1922 je nevypsanou dělnickou rukou napsáno: „První rozhovor rozpředen o dnešní průmyslové krizi, která zatěžuje dnes všechno dělnictvo. Pan
závodní odůvodňuje a připomíná, že jen zvýšení výkonnosti a šetření materiálu mohlo by závod uchránit od propouštění dělnictva a snižování platů.“
Na téže schůzi je zaznamenáno: „Závodní výbor
(ZV) žádá, aby bylo posečkáno s rozhodnutím stran
odejmutí ošacovacího příspěvku…“ Splnění tohoto

požadavku není doloženo a není pamětníka, který
by nám o tom pověděl.
V zápise ze schůze 8. května téhož roku se píše:
„Závodní předkládá dopis Báňského ředitelství
v Nučicích: Ve smyslu § 3 zákona z 12. 8. 1921 č. 330
Sb. zák. a nař., předkládáme vám seznam 47 dělníků,
kteří budou na rozkaz Generálního ředitelství z našich služeb propuštěni. Dělníkům v seznamu uvedeným dáme v příštích dnech 14denní výpověď.
Učiníme vhodná opatření, aby byl splněn nárok na
zákonnou dovolenou.“ Dále se zde píše, že: „…závodní výbor posoudil seznam na propouštění a navrhl výměnu čtyř dělníků sociálně nejslabších.
Konstatoval, že ...více se měniti nedalo, jelikož
v dnešní době jest pro každého takovýto moment
dosti nemilým.“ A dále se píše, že: „… usneseno
a správou závodu přijato, že ti dělníci, kteří byli naposledy propouštěni, až přijde závod do širšího chodu, budou ihned přijati zpět.“
Krize zřejmě vrcholí, neboť v zápise ze 7. září téhož roku se píše: „Předseda ZV informuje o stanovisku Generálního ředitelství k situaci: Pakliže se situace pro naši společnost vbrzku
nezmění, budeme nuceni zastavit
závody úplně. Příčiny jsou v dávkách a tarifech, ve mzdách a ve věcech potřebných pro závod, které
jsou zdražovány.“
Dále se v zápise uvádí, že na
schůzi byl přítomen poslanec
Ulrych (!), který přislíbil interpelaci v klubu poslanců a ve vládě.
O rok později je již situace
zvládnutá a závodní výbor již má
jiné starosti. V zápise ze schůze
dne 5. 11. 1923 se píše: „...předseda žádá p. závodního, aby byly hlášeny každého posledního dne
v měsíci dělnictvu odpracované
směny, což přislíbeno. Dále požaJídelna společnosti
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Historický rekreační objekt závodu – chata Jizerka

duje předkládání výplatních listin, což si pan závodní
dovolil upsati.“ Dále je zde zaznamenán dotaz člena
ZV Jungmana: „… zdali by společnost nemohla dělnictvu objednat nějaké nepromokavé pláště, společnost by je zakoupila, a pak že by si je dělnictvo na
dvě neb tři splátky zaplatilo, k čemuž se pan závodní přiklání a v té věci promluví s p. ředitelem.“
V zápisu z 24. dubna 1924 se uvádí: „Člen ZV
Šimek žádá pana závodního, zdali by nebylo možné
by společnost vystavila nějaké byty pro dělníky, kteří se mají vystěhovat a nemají kam. K této věci se
p. závodní přiklání a bude jednat v této věci s p. ředitelem.“ A dále se píše: „… byla projednána obchodní zpráva za rok 1923 předložená panem závodním, ta prohlédnuta, vzata na vědomí
a podepsána.“
Dne 20. září 1924: „… pan naddůlní upozorňuje,
by se na závodě nekradlo, potřebuje-li dělník věc,
má si o ni říci a bude mu za sníženou cenu prodána.“ A dále pan naddůlní sděluje: „… by nebyly jisticí provazy uvazovány za kameny a podobně, jenom
za ’šíny’ k tomu zhotovené.“
Dne 8. prosince 1924: „Člen ZV Gruber žádá, by byl
přehrazen prostor pro ohřejvárnu pro dělníky tam
pracující – přislíbeno. Čepela žádá, by se topilo v zápisně za deštivého počasí – vzato p. závodním na vědomí.“
V zápise z 12. ledna 1925 „… předseda ZV upozorňuje p. závodního, že se nedodržuje osmihodinová pracovní doba a že dělníci dělají přes poledne.

Dotazuje se, proč hostinský netočí pivo mezi směnou.“ Vysvětlení podává pan závodní s poukazem na
zákon živnostenského úřadu o zákazu požívání piva
a alkoholických nápojů mezi prací.
To bylo několik ukázek ze vztahů mezi dělnickým
závodním výborem a vedením lomů z počátků první Československé republiky. Je z nich patrné, že vedení lomů přistupovalo k dělnickým zástupcům
s pochopením, neboť si bylo vědomo oboustranné
prospěšnosti smírného řešení problémů.
Je skutečností, že činnost dělnického závodního
výboru i pozdějšího ZV ROH hrála v celé moderní
historii lomů významnou roli, jejíž podrobný popis
by si vyžádal delší prostor. Činnost dělnických výborů, i když poplatná politické situaci ve společnosti, byla vždy zaměřena na aktuální problémy pracujících. Od zajišťování sociálních výpomocí, rekreací
zaměstnanců až po organizování dětských prázdninových táborů.
S ohledem na předpokládaný rozsah této publikace a její víceméně odborné zaměření považujeme
tuto glosu k danému účelu za postačující.
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Interiér kuchyně s moderní technologií

Pracovníci vedení společnosti
před rekreační chatou
v Huti u Jablonce v současnosti
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IX. SLOVO PAMĚTNÍKŮ

L

idská paměť je pomíjivá a vzpomínky upadnou
v zapomnění, pokud dobové údaje nejsou zaznamenány v kronikách či úředních dokladech.
Dobývání vápenců v našich lomech je doloženo dohledatelnými doklady o majitelích lomů, způsobech
těžby i aktuálních výdělcích řadu let nazpět. Také
existuje množství fotografií z různých etap vývoje
dobývacích metod. S politováním je však třeba konstatovat, že jsou jednak roztroušené do mnoha soukromých rukou, jednak k nim v mnoha případech
chybí vysvětlující text, který by je časově a věcně zařadil. A tak se na nás ze starých obrázků dívají vážení pánové v buřinkách před tehdy rozestavěným
nebo novým objektem úpravny. Umíme zjistit čas
pořízení, ale většina těch tváří žel již nemá pamětníky, kteří by je uměli pojmenovat. Tenkrát v době
vzniku chyběla předvídavá hlava, která by na zadní
stranu napsala pár slov… Snad poučení pro současníky s ohledem na potomky!
V lomech nebyl kronikář, který by se systematicky zabýval zaznamenáváním důležitých událostí,
a tak pouze kroniky okolních obcí mohou částečně
posloužit náhodně učiněnou zmínkou o existenci
lomů. Lomy byly ve zdejších, průmyslu vzdálených,
oblastech významným zdrojem obživy místních obyvatel. Životní úroveň se zde odvíjela v mnoha rodinách podle toho, zda „ve skále“" byla práce, či nikoliv. To zase bylo závislé na možnostech odbytu
kameniva. Je známo, že v obdobích hospodářských
krizí se jako jeden z prvních zastavil odbyt kamene.
Naopak při recesi se zájem nejrychleji obnovoval.
A tak je v obecních kronikách možné nalézt zmínky
o nezaměstnanosti v lomech i o zajišťování náhradních prací péčí obcí.
Také vzpomínky přímých účastníků různých událostí pro dokreslení historických faktů zcela chybí.
A tak i vzpomínky těch, kteří pamatují alespoň doby, kdy dnešní generace ještě třeba ani nebyla na
světě, jsou vzácné.
Uvádíme zde několik vzpomínek účastníků setkání zorganizovaného v rámci přípravy na vydání publikace ke stému výročí zahájení průmyslové těžby
v mořinských lomech. Vlivem existenčních problé-
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mů lomů na počátku 90. let se vydání publikace nepodařilo zajistit. A tak nyní záznam ze setkání, pořízený panem Milošem Dezortem, s povděkem zařazujeme.
Dne 28. 9. 1990 se sešli bývalí zaměstnanci,
z nichž někteří pracovali v lomech od roku 1936
a kteří s lomem žili v těsném kontaktu: Byl jejich, jak
se tu říkávalo. Pozvání přijali a zavzpomínat přišli:
Karel Petrák – vyučený zedník, první „dělnický ředitel“ na Mořině, Miroslav Fryhauf – bývalý hlavní ekonom, Bohumil Šedivý – předák údržby, Jindřich
Šatra, Erich Moucha,Václav Doubrava – dělníci v lomu, Miloš Dezort – technický pracovník.
Setkání se účastnilo tehdejší vedení závodu i další
zájemci z řad zaměstnanců.To podnítilo diskusi formou otázek a odpovědí a vyvolalo řadu vzpomínek
na zašlé časy…
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Takže, jaká byla práce v lomu za časů, kdy se
v podstatě všechno dělalo ručně?
„Já vám řeknu, že práce v lomu, to bylo řemeslo… Při
tý dřině, která tady byla, tak bylo i veselo. Když jsme šli
z práce chodbou, tak se troubilo, klarinety pískaly, dokonce i heligón tady byl…“
Jaká byla pracovní doba?
„Pracovalo se na jednu směnu s polední přestávkou –
v zimě od 7 do 16 hod., v létě od 6,30 do 15,30 hod.,
6 dnů v týdnu. Když bylo třeba, tak i v neděli.“
Stravování?

Návštěva pracovníků z družebního závodu na Ukrajině v lomu Východ
(St. Čtrnáctý, předs. ZV ROH, Lad. Berižněv, předs. KOBP, Jos. Černovský,
ved. prov. Mořina, Jar.Tušer, předs. KSČ, Al. Zahradková, ved. GMO)

„V závodě byla sice kantýna, ale většina dělníků si nosila jídlo z domova nebo je donášely děti po návratu ze
školy. Jíst bylo povoleno jen v polední přestávce.“
A co takhle pivo?

Jeden z prvních
impaktorů na rozbíjení
vápence, který
pamatují již jen
pamětníci

„Byli tu kamarádi, kteří ztrátu síly museli dohánět pivem. Velký bandy a ruksak, neoddělitelné pomůcky lamače. I když donáška piva nebyla povolena, obrštajgr
Šroubek dělal, že nevidí…“
Ruční nakládka a velké kusy?
„Jó, páni střelmistři nechtěli moc střílet, oni měli za
úsporu střeliva. A tak si musel horník pomoci sám – velké kusy rozbil palicí.“
A něco veselého by k tomu nebylo?
„Ale bylo! Když tak vedle sebe nakládali Václav
Doubrava a Karel Petrák, povídá Karel: ’Ti páni chtějí,
abysme nakládali takový velký kameny a já mám takové malé ručičky, podívej Václave!’ A dobrák Václav na to:
’To víš, páni jsou holt páni.’
Co k tomu dodat? Oba nastoupili do závodu kolem
roku 1936, kdy musel lamač naložit 25 huntíků po
0,8 t za směnu. Když nenaložil, nemohl v lomu pracovat.“
Recept na rychlou nakládku by nebyl?
„Byl, ale dalo se na něj přijít. Tak například Vašek
Jansa, to byl takový silák a raubíř. Dal dva velké kameny na dno vozíku, na ně další dva, něco přihodil na zakrytí a bylo to. Jednou přišel na kontrolu inspektor Hrdý,
a rovnou k Jansovi. Snad ho odněkud pozoroval a povídá: ’Jansa, ten vůz zvrhnout!’ Vašek se postaví a říká:
’Pane inspektore, zvrhnu ho, a když tam nebude hlína,
tak vy ho naložíte.’ (Hlína nesměla do vozíku přijít.)
Společně tedy vozík zvrhli, hlína tam nebyla, a tak pan
inspektor musel nakládat (asi se pěkně zapotil). “
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Opuštěné podzemní štoly
Rešna, v nichž doznívají
ozvěny bývalé těžby

Nakládka vozů to byla dřina, ne?

A co vyklápění huntíků do vagonů?

„Byla, ale i při ní bejvalo veselo. Každý z nás tady měl
svý druhý jméno, které se ozývalo při každé příležitosti.
Vokřínek, Honza Hrbatej, Doubrava-Nemrava apod.“

„Z huntíků se sypalo přímo do vagonů na peroně.
Musela to být sehraná parta. Tak Jansa s Uhlířem byli
tak sehraní, že vozíky rozpojovali již za jízdy, ani se téměř nezastavily – vozík otočit a klep – už byl obsah ve
vagonu. Někdy i s huntíkem.To bylo pak radosti a sebekritiky.“

Proč zrovna „Nemrava“?
„Proč? To bylo úplně jednoduchý. Když jsem chodil do
školy, byl jsem moc malej. A jak chodily holky po chodbě do sebe zavěšený, tak ty starší mě naváděly: Že nešáhneš Marušce na kozičky? No, a já jsem jí na ně šáh
a ona začala ječet… Tenkrát to holky žalovaly panu řídícímu Tvrdíkovi a on začal říkat ’Doubrava, to je ale nemrava.’A už mi to zůstalo a dost dlouho i zlobilo.Ale pak
jsem na vojně ležel vedle Nemravy, byl to prima kluk,
a tak mě to zlobení přešlo.
[Poznámka autora. Hornické povolání je přezdívkami pracovníků typické.Většinou se jedná o dobrosrdečné dloubnutí jako připomenutí nějaké úsměvné příhody či události.
Vzájemné vztahy havířů byly a jsou sice navenek drsnější, ale
jejich přátelství a ochota vzájemné výpomoci přesahují vlivem
těžkých pracovních podmínek obvyklou míru.]
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Koně jako tažná síla?
„Koně dodávali zpočátku do závodu místní sedláci
k tahání vozíků od „Dvanáctek“ ke svážné. Později měl
závod koně vlastní, protože je sedláci potřebovali
i k práci na polích, a tak jejich dodávání do lomu bylo
nejisté.“
A co pak?
„Nastoupily benzinové lokomotivy. Se svými řidiči –
Procházkou, Zárubou a Tuháčkem – nahradily koňskou
sílu a zajišťovaly plynulou přístavbu 20–25 huntíků pro
každého lamače v lomu denně. “
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Co bagry místa rukou?

A jak to bylo s vrtáním a přípravou rubaniny?

„V 50. roce přišel první – D 500 s obsahem lžíce
500 litrů. Do lomu Východ se spouštěl rozebraný, podvozek zvlášť, a na místě se smontoval. Dva další D 500
se spouštěly celé – po sjezdu z nastřílené foroty – jiný
přístup pro stroj do lomu nebyl. Přidržovaly se buldozerem a dalším bagrem. Za dopoledne byly oba dole.
Usnadnily nakládku, ubylo dřiny.“

„Vrtalo se za každého počasí, ručně i na tři směny,
pomocí pneumatických vrtaček EDLK 60. Nebezpečí
navrtání nevybuchlé nálože bylo velké, hlavně po setmění, i přes snahu jednotlivé stupně lomu co nejlépe
osvětlit."

A vliv bagrů na technologii?
„Nakládka bagry stabilizovala výkony při nakládce,
a tím i v další technologii. Vytvořily se dopravní okruhy
pro vlakové soupravy v lomu.To, spolu se zdokonalením
obsluhy a údržby bagrů, vytvořilo podmínky pro nakládku 500 i více vozíků za směnu jedním bagrem. K naložení jednoho vozíku bylo potřeba dvou až tří otoček od
rubaniny k vozíku a zpět. Snaha o vyšší nakládku vedla
až k „rvačkám“ o vozíky mezi jednotlivými bagristy. (J.
Šedivý, A. Bejlek,V. Stejskal a další.Takový Vašek Stejskal
nedostal vozy, naštval se a šel v půli šichty domů.)“
Nové bagry MB a jejich přínos...
„Když přišly bagry MB, to už bylo něco jiného. Pro jejich lžíci s obsahem 1 m3 byly nahrazeny dosavadní vozíky s obsahem 0,8 m3 vozíky s korbou na 1,2 m3 –
jedna otočka bagru a při dobré rubanině byl vozík plný.
Po zabudování nového výklopníku nad drtičem bylo
možné rozdrtit až 1 500 vozíků za směnu.“

Jak vzpomínáte na léta válečná?
„Dělat se muselo, i v neděli. Dostávali jsme červené přídavkové lístky. V té době přišli na závod i trestaní, kterým
je dávali také, ale jen při naložení více než 20 vozíků
za den. Za ty jim pak vozili občas jídlo z Prahy.“
„Na Holém Vrchu mělo být zřízeno skladiště vystřílením podzemních chodeb. Nedochovaly se však k tomu
žádné doklady a ani tam nic nebylo uloženo.“
„V lomu V Kozle u Srbska prý byla Todtovou organizací budována podzemní továrna – nebyla však dokončena, dnes jsou patrny pouze vstupy do budoucích podzemních prostor.“
A co po válce?
„Byli tady lidé, co po válce řekli: ’A my budeme nakládat 25 vozů? Ani nás to nenapadne.’To se dělalo dva
měsíce a třetí měsíc se řeklo: ’Tak to je hezký, Hitlerovi
jsme nakládali, a teď nakládat nebudeme? Jedeme dál,
jako to bejvalo.’ A jelo se. Každý lamač měl své číslo kolíku, který se vkládal do naloženého vozíku. Na peroně
kolíky odebíral Rudla Pražák. Kdo co naložil, tolik si vydělal.“

Výstražná tabulka
z těžební svážné na Mořině
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„Našli se i chytráci, kteří chtěli šidit, a nakládali velké
kusy, rance, které neprošly do drtiče. Tak v lomu Na
Školce nakládal Pepík Cajthaml, a ten s oblibou naložil
i kusy, které se sotva vešly do lžíce. To se zase nelíbilo
Dobrohruškovi u drtiče. A tak se naštval a namaloval
Pepíka, jak sedí za bagrem, a k tomu napsal: Cajthaml
Josef je velkej kanec, co vůz to ranec – a bylo to.“
Jak to bylo s organizací dopravy, která byla pro
chod lomu životně důležitá?
„Snad jen krátce k důlním lokomotivám. Měl je na
starosti Karel Šmejkal. Ten měl denní úkol připravit lokomotivy k jízdě před zahájením směny. S houkáním sirény oznamující zahájení směny musely vyjet. Tři na
‚Východ‘, jedna na západ do ‚Dvanáctek‘. Za svoz 450
vozíků lokomotivou se mašinkář Toník Petrák nemusel
stydět.“
A co pracovní kolektiv – parta?
„Já vám řeknu, že práce v lomu, to bylo řemeslo.
Každý, kdo začínal, dostal 8/10 platu, a když se o něj po
roce parta vzala, dostal 9/10. A teprve potom, když se
osvědčil, což parta potvrdila, dostal celý plat. Inspektor
Teml tehdy říkal: „Chci mít horníky – řemeslníky. Když
ho vezmu z lomu a dám k drtiči, musí umět u drtiče.
Vezmu-li ho z drtiče, musí umět na třídírně. A když ho
dám na mašinku, musí umět s mašinkou, prostě musí
umět všechno.“
Vrtaři byli zvlášť a zajišťovali rubaninu až pro 10 lamačů pod stěnou. Prachař (střelmistr) – ten byl jako půl
štajgra – byl preferován ve všem, v platu i v přídělu uhlí.
Tradice party se udržovala a měla své výhody. Když
někdo nepřišel do práce, druzi byli schopni jej nahradit,
protože ovládali nejen své řemeslo, ale spolu s tím i další činnosti. A to byla výhoda.
Je známo, že v závodě byl nedostatek pitné vody
a přitom se voda pro umožnění těžby musela
odčerpávat. Jak to bylo s tou vodou?

chodit zapínat velké čerpadlo, aby přítok z Východu nepřestoupil za hráz do pitné…“
Jaké bylo pracovní prostředí?
„Tehdejší podmínky byly úplně jiné. Ropné látky minimální, voda čistá, povinnost dodržovat pořádek tvrdě sledovaná. Prašnost vzhledem k výrobě hrubého kameniva
menší než dnes. Až extrémně působilo používání velkých hrnců jako záchodů na jednotlivých pracovištích.
Hrnce se naplnily, vyvezly, obsah se vyklopil na haldu,
zakryl hlušinou a pracoviště byla čistá. Kouřit při práci
se nesmělo – hrozila pokuta 20 korun, i když to bylo na
čerstvém vzduchu.“
Jak vidíte význam závodu jako dodavatele
vápence?
„Při zajišťování dodávek pro hutě v Kladně, v Králově
Dvoře a pro řadu dalších odběratelů přicházeli zástupci dalších zájemců s požadavky nad rámec kapacitních
možností závodu. Je známo, že odmítnutý požadavek
Ostravských hutí přijel do závodu podpořit sám náměstek ministra. Přijel ve večerních hodinách, prohlédl si lomy, nechal předložit výkazy a konstatoval oprávněnost
negativního stanoviska vedení lomu.“
„Rostoucí požadavky na kamenivo vedly ve všech provozech k provedení rekonstrukcí technologie do stavu,
jak jej známe dnes.“
„Ve všech provozech platil nepsaný zákon umožňující rychlý odbyt výrobků. Pracovníci neodcházeli z provozu, dokud nebyly všechny vagony naloženy a předány
dráze. A platilo to pro dělníky i pro mistry!“
Chmurné chvíle byly?
„To se ví, že byly. Až někdy mrazilo.Vždy v případech,
kdy z kolektivu odešel dobrý kamarád. A bylo jich dost.
Ale na to raději nevzpomínat. Jsou to smutné vzpomínky a život je tak krásný!“

„Ano, voda se čerpala z pátého patra, kam byl přítok
zVýchodu a nějaká spodní voda od jihu. Přišli na to Véna
Doubrava s Majerem: ’Zahraď to takhle, udělej 10 cm
vysokou hráz.’ Pak na hodinkách měřili, za jak dlouho
hráz přeteče.Trvalo to dvě hodiny. ’...hergot, tam musí být
nějaký jezero!’ A tak se udělal rozbor. Voda byla dobrá,
postavily se hráze, instalovalo čerpadlo a byla pitná voda
pro závod. Jen v neděli a při bouřkách bylo nutné
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Stará technologie pomalu reziví...
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V

současnosti je ve společnosti roční objem těžby ve výši 1,2 mil. tun, z toho asi 0,7 mil. tun
vápenců pro chemické účely a 0,5 mil. tun stavebního kameniva.
Provozy jsou vybaveny moderními a výkonnými
těžebními stroji. V porovnání s historií se dnes používají nakladače s obsahem nakládací lžíce až 6 m3
a nákladní vozy na rubaninu o nosnosti 40 t. V provozu Mořina byl z důvodů velké kusovosti rubaniny
z lomu Čeřinka nahrazen stávající drtič V92N drtičem DCJ 1600–1250 s velikostí vstupního otvoru
1 250–1 600 mm, což omezilo nutnost sekundárního rozpojování nadměrných kusů. Dopravní pasy instalované v třídírnách mohou spolehlivě přepravit
až 400 tun podrceného materiálu za hodinu.
Vibrační třídiče zajišťující třídění do frakcí mají tomuto množství odpovídající výkon. V roce 2000
byly v provozech Mořina a Tetín instalovány nové
vibrační třídiče s vyšším výkonem a větší ostrostí
třídění. Rovněž se počítá s postupnou obnovou vozidel v těžbě, neboť i zde již jsou některá vozidla neúměrně stará a poruchová a mají malou nosnost.
Veškeré inovační aktivity jsou však podmíněny perspektivou prodeje vápenců a ekonomickými výsledky společnosti.

Perspektiva společnosti je dnes závislá především
na vývoji spotřeby vápenců pro odsiřování elektráren a na situaci ve stavebnicí, zejména v oblasti výstavby silnic a dálnic, na které je závislá spotřeba stavebního kameniva. Strategií společnosti je vytvořit
takové technologie, která umožní rychle a kvalitně
reagovat na proměnlivé požadavky trhu.
Na dodávkách pro elektrárny jsou z větší části závislé provozy Mořina a Tetín, které mají dosud velké
těžitelné zásoby a pro zajištění spolehlivosti provozu a kvality dodávek vyžadují obnovu a udržování
technologického zařízení tak, aby odpovídalo současné technické úrovni v tomto oboru.
Na vývoji prodeje pro stavebnictví je zcela závislý
provoz Holý Vrch.Ten však s ohledem na malé těžitelné zásoby a z toho vyplývající předpokládané
ukončení těžby není předmětem úvah o podstatných technologických změnách a investičních plánech společnosti.

Nová technika v lomu Čeřinka
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Celkový pohled na provoz Mořina

Vlečkový vlak tažený lokomotivami řady 740 (dříve T 448.0)

Celkový pohled na lom Čeřinka
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Celkový pohled na Tetín

Celkový pohled
do lomu Holý Vrch

Úpravna provozu Holý Vrch
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P

okud vám trpělivost a zájem vydržely až sem,
nezbývá autorům než poděkovat. Pokud tato
publikace rozšířila vaše představy o významu těžby
kameniva a klikatých cestách jejího vývoje, splnil se
jejich upřímně míněný záměr. Je patrné, že snazší to
bylo pro ty, kteří na Mořině, Holém Vrchu či Tetíně
pracovali nebo dosud pracují, neboť místní názvy
a problematika lomů se jich přímo dotýkají. Pro ně
to bylo oživení vzpomínek a připomínka zašlých časů. A pro současné zaměstnance snad zvýšení pocitu sounáležitosti s rodinou „skalníků“ a z toho vyplývající tradice solidnosti a vzájemného přátelství,
které přináší náročná a namáhavá práce v lomech.
Zároveň děkujeme všem těm, kteří vzpomínkou
či dobovým obrázkem přispěli ke zrodu tohoto díla. Z těch nejvýznamnějších bychom chtěli poděkovat panu Miloslavovi Fryhaufovi z Řevnic, který jako
první soustředil materiály k devadesátému výročí
těžby a jehož práce publikovaná v roce 1980
v Hornickém kahanu, časopisu pracovníků Rudných
dolů Příbram, se stala základem všech dalších snah
o zpracování historie dobývání na Mořině. S politováním musíme konstatovat, že se tohoto poděkování nedožil. Dále pak panu Miloslavu Dezortovi
z Karlštejna, který zpracoval a připravil k vydání
publikaci ke stoletému výročí těžby v roce 1990.
Bohužel nebyla vydána, protože její zpracování
připadlo do období společenského a hospodářského převratu, výrazného poklesu odbytu kameniva
a z toho vyplývajících existenčních problémů lomů.
Připravený materiál však posloužil jako základ našeho díla. Zejména množství fotografií, které zpracovatel shromáždil, záznamy ze setkání pamětníků a citace ze zápisů závodního výboru odborové
organizace lomů jsou neocenitelným přínosem pro
jeho náplň.
Poděkování patří také panu Miloslavu Dobrému,
jenž zapůjčil dobové materiály a fotografie z archivní dokumentace expozice důlního dobývání
v Chrustenicích.
V průběhu zpracování této publikace se ukázalo,
že průmyslové dobývání vápenců na Mořině bylo ve
svých počátcích součástí promyšleného komplexu
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využití domácích surovin ve středních Čechách jak
pro výrobu železa v Kladně, tak i pro výrobu železa,
cementu a vápna v Králově Dvoře.
Na tyto aktivity navazuje i budování dopravní infrastruktury – železniční i silniční sítě – a poměrně
rozsáhlá bytová výstavba. Zmapování celého tohoto
podnikání by si zasloužilo zájem badatelů, neboť by
se mohlo stát příkladem promyšleného přístupu ke
komplexnímu řešení problematiky regionu. Tam by
se pak historie dobývání na Mořině stala kaménkem
ve velké mozaice pohledu na zašlé časy.
Díky za pozornost.

Vážený čtenáři,
obracíme se na Vás s prosbou o pomoc při bližším
určení data a původu některých fotografií, aby bylo možno
v budoucnu navázat na tuto publikaci faktograficky
podrobnějším dílem.
Děkuje kolektiv autorů
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• za kolektiv autorů Ing. Karel Krotil, Miloslav Fryhauf, Miloslav Dezort
• foto - archiv společnosti LOMY MOŘINA, spol. s r. o.
• vydáno v roce 2001 u příležitosti 110. výročí zahájení těžby
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