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Anotace 

V této práci je zpracováno důlní neštěstí, které se stalo na Severočeském 

hnědouhelném revíru ve třicátých letech dvacátého století. Jedná se o bývalý důl Nelson v 

blízkosti města Osek. Je zde popsána historie revíru, život horníků, dobývací metody a 

bezpečnostní podmínky na dolech. V další kapitole je popsán důl Nelson z geologického 

hlediska. Dále je zpracován den katastrofy, vyšetřování události a jeho možné příčiny. V další 

části jsou zpracovány pozůstatky po katastrofě, vytvořen turistický okruh po místech 

spojených s katastrofou a zachycena historie dolu Nelson. V závěru práce je vyzdvihnuta 

namáhavá a nebezpečná práce horníků.  

 

Klíčová slova: horník, katastrofa, bezpečnostní podmínky, uhelný prach, turistický okruh 

 

 

Summary 

This thesis deals with a great mining disaster that happened in the North Bohemian 

brown coal basin in the thirties of the twentieth century. It is a former Nelson coal mine 

located near the town Osek. It describes the history of district, the life of miners, mining 

methods and safety conditions at mines. In the next chapter Nelson describes the mine from 

the geological point of view. It is shows the day of disaster, investigation of the accident and 

its possible causes. In another part some of the remains after the disaster have been described, 

a new tourist circuit have been created and the history of Nelson coal mine have been 

recorded. In conclusion, it highlights how strenuous and dangerous is the work of miners. 
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1 ÚVOD  

 Vývoj těžby uhlí v severočeské oblasti nelze zaměřit pouze jedním směrem, 

popřípadě na jeden aspekt. Musí se brát jako komplex událostí, které vývoj těžby ovlivnily. 

Mezi ty nejhlavnější patří technická, politická, ekonomická a sociální situace. Práce je 

zaměřena na tyto hlavní činitele. Dnešní podoba severočeské krajiny a měst v okolí 

hnědouhelné pánve má za sebou řadu proměn. Již od počátku osmnáctého století se 

vyskytly první náznaky, jakým směrem se vydá průmysl v této oblasti. Ten hlavní zlom 

nastal v počátku devatenáctého století. S příchodem zahraničního kapitálu a rozvojem 

dopravních cest. Samozřejmě i řada dílčích podnětů vtiskla této oblasti charakteristickou 

vlastnost, a to těžba hnědého uhlí.  

Druhá kapitola popisuje počátky a vývoj severočeské uhelné pánve. Dále popisuje 

sociální podmínky. S těžbou přichází nové obyvatelstvo, nové zvyky, města se rozšiřují, 

ale také zanikají. Vzniká zde nová dělnická skupina skládající se z horníků. Skupina, která 

se dokázala v těžkých chvílích semknout a bojovat jako jeden muž za svá práva i 

požadavky. Proto tuto oblast doprovázela téměř v celé její historii řada stávek a nepokojů. 

Takováto soudržnost horníků vycházela z práce, kterou vykonávali. Snad proto, že se 

v hlubině musejí jeden na druhého, bez jakýkoliv rozpaků spolehnout. V dole se neřešilo 

kdo jakým jazykem mluví, všichni táhli za jeden provaz a snažili se dosáhnout nejlepších 

výsledků.  Těžká práce a nebezpečí v hlubinách souvisela s řadou úrazů i katastrof. Proto 

je konec první kapitoly zaměřen na bezpečnostní podmínky na dolech.  

Ve třetí kapitole této práce je popsán vznik severočeské pánve z geologického 

hlediska. Celá kapitola je zaměřena na důl Nelson před katastrofou i po katastrofě. Dále 

jsou zde popsány provozní podmínky, příčiny katastrofy a její důsledky na veřejnost. 

Podrobně je zachycen osudový den 3. ledna 1934, kdy došlo k výbuchu. Jak probíhala 

záchrana horníků, i jak probíhalo vyšetřování celé události.  

Čtvrtá kapitola je zaměřena na místa spojená s nelsonskou událostí. Hmotné 

pozůstatky, kterých se nedochovalo mnoho. Cílem práce je sestavit naučný okruh. Každá 

zastávka v naučném okruhu má detailnější popis daného místa. Dále je doplněna o mapku 

celé trasy s vyznačenými body. Kapitola obsahuje i historii dolu Nelson. 
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2  ŽIVOTNÍ PODMÍNKY SEVEROČESKÝCH HORNÍKŮ VE 

20. A 30. LETECH 20. STOLETÍ 

2.1  Historie severočeského uhelného revíru 

Severočeský uhelný revír se rozkládá mezi městy Ústí nad Labem a Chomutovem, 

přesněji řečeno Kadaní. Je rozdělen na několik dílčích revírů a to: Chomutovský, 

Mostecký, Litvínovský, Duchcovsko-osecký, Bílinsko-ledvický, Teplický, Chabařovicko-

bohosudovský. Uhlí bylo v některých místech uloženo v poměrně malé hloubce. Díky 

tomu uhlí často vycházelo na povrch. Kde jej nacházeli sedláci, kteří z počátku nevěděli co 

s ním. A tak ho používali například jako hnojivo pro svá pole. Těžit se původně začalo na 

východním okraji pánve, kde sloje vycházejí na povrch. S postupem času se těžba přenesla 

na Mostecko, kde v okolí Lomu a Oseku jsou nejhlouběji uložená ložiska nejkvalitnějšího 

uhlí. První písemné zprávy o nálezu  severočeského uhlí sahají až do roku 1550. V tomto 

roce obdržel báňský hejtman Bohuslav, kníže z Lobkovic  a Hasištejna privilegium od 

krále Ferdinanda I. v kraji Žateckém, Litoměřickém a Slanském uhlí dobývat. Další 

zmínkou o dobývání, uhlí tentokrát v okolí města Hrobu, byl nalezen v městské knize 

Hrobu. Kde stálo, že roku 1556 povoluje opat oseckého kláštera „chomutovským měšťanům 

dobývat uhlí na dominu kláštera.“ (Měchýř/ Matějíček, 1987). 

Novodobější zprávy se váží k roku 1756, kdy kraj navštívil vysoký státní úředník 

Loscani. Ten měl za úkol zjistit, jak je na tom český průmysl. Do své zprávy napsal „že 

v kraji Litoměřickém se těží kamenné uhlí u Velkého Března a také v okolí Teplic.“ 

(Měchýř/ Matějíček, 1987). Počátkem 19. století začalo uhlí získávat na dobrém jméně, 

zejména díky nedostatku dřeva. Nedostatek dřeva netrápil jen české země, ale i německé 

sousedy. Na druhé straně Krušných hor se nachází pro české doly s nadsázkou řečeno, 

zlatý důl příjmů a investic, a to Sasko. Tento „zlatý důl“ z počátku spojovala pozemní 

cesta od Duchcova až do Freiberku. Tato cesta byla náročná a velmi nákladná, neboť pět 

dvojspřežních saní táhlo zhruba jednu tunu uhlí. Povozníkovi tato cesta trvala pět dní a 

saský kupec za ni zaplatil devětkrát vyšší cenu, než by stála v Duchcově. Mnohem 

výhodnější se pak stala doprava po vodě, respektive doprava po Labi. Roku 1821 ji 

umožnila plavební smlouva, která ještě více otevřela cestu k českému podzemnímu 
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bohatství. Nevýhodou této nové dopravy do Saska byl fakt, že užitek měli jen majitelé dolů 

v blízkosti Labe, na Ústecku. Od Ústí směrem na západ, se problémy s odbytem 

nezměnily.  

Dalším milníkem pro severočeskou uhelnou oblast byla výstavba železničních 

tratí. Asi tou nejhlavnější byla trať z Ústí nad Labem do Prahy. Kdy v roce 1850 

zásobovala středočeskou oblast hnědým uhlím. V roce 1856 začala stavba Ústecko-

teplické dráhy, prvního projetí vlaku se dočkala roku 1858. „V roce 1867 dospěla z Teplic 

do Duchcova a během roku 1870 pokračovala přes Most až do Chomutova, kde navázala 

na nově postavenou trať Buštěhradské dráhy z Kladna přes Chomutov do Chebu, kam tato 

trať dorazila v roce 1871. Téhož roku spojila Ústecko-teplická dráha s Duchcovem uhelná 

ložiska v okolí Světce a v roce 1874 dostala společnost koncesi na prodloužení této dráhy 

ze Světce do Trmic údolím řeky Bíliny. V roce 1872 byl zahájen provoz z Oseku do 

Chomutova.“ (Měchýř/ Matějíček, 1987). Z Mostu přes Osek na Moldavu byla postavena 

další a značně kratší trať, která měla směřovat do Saska. Koncesi pro výstavbu této dráhy, 

která měla překonat výškový rozdíl 700m dostala společnost Pražsko-duchcovské dráhy a 

to roku 1872. Tato výstavba však trvala dvanáct let. Velkou překážkou byla náročnost 

terénu Krušných hor a nedostatek finančních prostředků. Na druhé straně v Sasku také 

probíhaly stavební práce. A to na trati z Freiberku do Moldavy. První nákladní vlak zde 

projel roku 1884 a směřoval přímo do Mostu. Tento zvýšený odbyt severočeského uhlí a 

zavádění parních strojů měl za následek nedostatek pracovních sil.  

(Obrázek v příloze) 

2.1.1 Koncentrace hornictva kolem dolů 

Z počátku do dolů nastupovali muži z okolních měst a vesnic. Tito muži pocházeli 

z hornaté části severočeské oblasti, byli německy mluvící. Byli to často zemědělci, neboť 

v této oblasti byla řada ovocných sadů, úrodných polí, statků a v okolí Mostu také vinic. 

Později se sem sjížděli především česky mluvící dělníci z celých Čech. Často až ze 

Šumavy, tedy z oblastí, kde byly ještě horší životní podmínky. Zvýšený odbyt 

severočeského uhlí do zahraničí nebyl jediným důvodem stoupajícího přílivu dělnictva. 

Také vyšší mzdy než třeba na kladenském, Berounském, Rakovnickém revíru lákali havíře 

do této oblasti.  Tento velký příchod českých dělníků, řemeslníků, horníků, pomocníků 

apod. začal postupně měnit etnické a sociální poměry v této oblasti. Jak již bylo zmíněno, 



 Daniel Kejval: Katastrofa na dole Nelson 

2012  4 

v Podkrušnohoří do šedesátých let 19.století žili především německy mluvící občané a 

česky hovořící byla menšina. Byly zde jen německé školy, které ve výjimkách braly 

ohledy na české děti. A proto česky mluvící děti, když takovéto školy vyšly, často neuměli 

číst, ani psát. Nevystudované děti nebyly jediným problémem této oblasti po příchodu 

nových obyvatel.  

Další nepříjemností byl fakt, že nebyl dostatek ubytovacích prostor. Rodiny 

s hojným počtem dětí mnohdy bydlely v narychlo přestavěných budovách. Z chlévů, 

stodolí, špejcharů se stávaly ubytovny, které nevyhovovaly jak prostorově, tak ani 

hygienicky. Na posteli spávali jen rodiče a děti na zemi. Při jídle seděli u stolu jen dospělí, 

děti postávaly okolo. Místnosti byly málo osvětlené a větrané, tudíž zde bylo chladno a 

vlhko. Výhodou tohoto bydlení na venkově byl nízký nájem oproti nájmu ve městě. Další 

výhodou pro rodiny na venkově se stalo drobné zvířectvo (koza, králík, husa apod.), na 

které byli zvyklí již z předešlých domovů. „Z domovských obcí  si sem havíři přinesli i 

řadu zvyků. Například při zabijačce se slušelo dát sousedům výslužku.“ (Elman, 1969). 

Také bylo zvykem se na dvorech velkých statků scházet a vést zde dlouhé besedy, ne 

jednou se stalo, že se beseda protáhla až do večera. Bylo tomu tak hlavně v neděli. 

K takovéto besedě patřila také muzika, při které se tancovalo, hrály karty a zakoupil se 

malý soudek piva, aby bylo co pít. Ve městech byl však trochu jiný život. 

 Do měst přicházeli hlavně svobodní dělníci, kteří jako strávníci našli podnájem. 

„Někdy v jediné místnosti bydleli s tříčlennou rodinou nájemníka i čtyři strávníci. Ti 

spávali střídavě ve dvou postelích, jak se střídala jejich denní a noční směna. Často si 

lehali ještě do teplé postele, když museli budit druha, že se již vrátili a on má jít do práce. 

Ani mytí po šichtě v tak přeplněné místnosti nebylo příjemné. Ženy z rodiny nájemníka na 

tu dobu musely vyjít na chodbu. Na šichtu se chodilo pěšky, často i dvě hodiny.“ (Elman, 

1969).  

Zvýšená koncentrace obyvatelstva byla logicky kolem dolů. A tak se z malých 

vesniček často stávali města. „Během druhé poloviny 19. století se Podkrušnohoří stalo 

hornickým krajem nejen pro těžní věže, ale také proto, že je zabydloval hornický lid. Na 

počátku šedesátých let pracovaly v hornictví asi čtyři tisíce horníků, v polovině 

sedmdesátých let 19. století jich bylo asi deset tisíc, během dalších patnácti let se jejich 

počet zdvojnásobil a na konci 19. století zaměstnávaly severočeské doly zhruba třicet tisíc 
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dělníků. Počet osob, které podle statistiky v hornictví „nacházely obživu“, tedy včetně 

těžařů, úředníků a především rodinných příslušníků, čítal asi devadesát tisíc, zhruba jednu 

čtvrtinu všeho obyvatelstva oblasti.“ (Měchýř/ Matějíček, 1987). V duchcovsko-oseckém 

revíru se o to zasloužily otvírky nových dolů. 

Kolem dolů se zakládaly hornické kolonie závodních bytů. Ještě dnes v každém 

městě, kde poblíž probíhala těžba, nalezneme typické koloniální stavby. S tímto nápadem 

přišli angličtí podnikatelé, kteří měli velký kapitál. Výstavba takovéto hornické kolonie se 

jim za nedlouho vracela. Měli stabilní pracovní skupinu a v podobě nájmu od horníků se 

jim investice vraceli. A tak se horníci z tísnících podnájmů stěhovali do lepších hornických 

domů. Ve svém bytě měli pro sebe dvě místnosti a bylo zakázáno si brát do bytu 

podnájemníka. Těmito stavbami se měnil ráz města i kulturní charakter. Jedny z největších 

kolonií postavila Severočeská uhelná společnost, dohromady postavila 263 domů, což 

znamenalo 1400 bytů.  

Obr. č.1 Duchcov, příklad hornické kolonie v ulici J. Vrchlického [Vlastní foto 2011 ] 
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2.1.2 Doly v okolí Duchova 

Mezi první doly které se začaly hloubit v okolí Duchcova patří důl Döllinger. 

Založen roku 1871, byl hluboký 55 metrů. O rok později ze v sousedním Háji začíná 

hloubit důl Viktorin. V blízkosti Háje se těžilo uhlí také na dole Hana. Tento důl se založil 

v roce 1906, s těžbou se přestalo v hloubce 156 metrů. Severovýchodně od města Háj se 

roku 1879 rozjela těžba na dole Barbora. Dosáhl hloubky 13 metrů a později se z něj stal 

povrchový lom. V okolí dnes již bývalého města Hrdlovka, probíhala hlubinná těžba na 

třech dolech. Byly to doly Pokrok, Nelson III. a Alexander. Na posledních dvou zmíněních 

dolech se těžilo nejkvalitnější uhlí v celém Severočeském hnědouhelném revíru. Západně 

od města Hrdlovka vyrostly v letech 1887 - 1888 doly: Pluto, Kohinoor I. a II. Mocnost 

sloje dosahovala místy 30 metrů. 

 

Obr. č.2 Schéma rozložení hlubinných dolů v okolí Duchova před II. světovou válkou [5 ] 

 

Legenda : 

11. Pluto  19. Pokrok 
12. Kohinoor  20. Hana - 1. Máj 
13. Kohinoor I. 21. Barbora 
14. Kohinoor II. 22.Viktorin 
16. Alexander  23. Döllinger 
17. Nelson III.   
18. Masaryk- Stalingrad - Mír 
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Obr. č.3 Těžební věž dolu Nelson III. Před rokem 1934 [5 ] 

2.1.3 Sociální poměry v hornickém prostředí 

Horníci do těchto dolů docházeli pešky, hlavně z Oseka, Duchova, Háje, Hrobu, 

Hrdlovky, Jeníkova a Oldřichova. Cesta z měst jim trvala i hodiny. Za nájmy ve městě se 

platily poměrně velké peníze, někdy až 50% z jejich mzdy. Do tohoto nájmu se 

započítávaly i služby, které obstarávala žena nájemníka. Jako například: jednoduchá 

strava, praní prádla a pracovního oděvu. Kromě nájmu si každý horník do roku 1911 musel 

obstarávat hornickou výzbroj a olej do svítilny a tak mu moc peněz nezbylo. Zbytek mzdy 

utratil v hostinci nebo v kantýně. Horníci nejvíce pili žitnou kávu s cikorkou a pivo. Pivo 

kupovali v lahvích nebo v soudkách. Když skončili noční směnu zašli si na pivo, aby zapili 

žízeň. Na tomto vydělávali i majitelé dolů, kterým často takováto kantýna patřila, a tím 

získávali od horníků mzdu zpět. 

 Dalším výdajem pro horníka byl příspěvek do bratrské pokladny, který činil 

odhadem 2 – 7 % z jeho mzdy. Zajímavé je, že zaměstnavatel nemusel do této pokladny 

přidávat žádnou částku. Nicméně všichni zaměstnavatelé přispívali kolem 20 % celkových 

příjmů bratrské pokladny. Základem pro tuto pokladnu byl takzvaný všeobecný horní 
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zákon přijatý roku 1854, ten stanovil, že na každém dole nebo několika dolech společně, 

musí být zavedena bratrská pokladna. Zprvu hlavní úkolem bratrstva nebyla pokladna, ale 

„péče“ o duši horníků.  

Postupem času se hlavním úkolem stala pokladna, která nahrazovala 

nemocenskou, starobní a invalidní pojištění. Výše vyplácené podpory závisela na výši 

rezervního fondu. Velikost fondu závisela na počtu zaměstnanců. U dolů s počtem jen 

několika desítek horníku nastal problém. Nebyl dostatek na vyplácení podpory, a tak 

horníci často končili jako žebráci. Z tohoto důvodu začaly vznikat velké revírní pokladny, 

jako byla ve spojeném revíru Most-Duchcov-Horní Litvínov. Ty pak vyplácely starobní a 

invalidní důchod ve výši jedné třetiny platu.  Podle zákona každý horník musel být členem 

nějaké bratrské pokladny. Negativem pro zaměstnance byla věta v zákoně, která jako 

správce pokladen stanovila zaměstnavatele! Ti používali peníze z pokladen pro své účely, 

jako například pro výstavbu svých domů, vybavení dolů atd. Toto utrácení za peníze 

zaměstnanců nebylo největší zlo, které bratrské pokladny doprovázelo. Tím hlavním 

důvodem častých stávek a nesvárů se stalo ustanovení, které říkalo: Pokud horník zruší  

své členství  v bratrské pokladně nebo poruší nějaké nařízení a je následně vyhozen, ztrácí 

nárok na penzi, i když přispíval do pokladny řadu let. To se změnilo až roku 1892 novelou 

zákona. Změnila se řada věcí, tak například se zavedla společná pokladna pro severní 

Čechy, tím se vyřešil problém, pokud horník přešel z jednoho dolu na druhý, neztrácel 

nárok na penzi. Nově musel povinně do pokladen přispívat i zaměstnavatel. 

Představenstvo, které spravovalo pokladnu se neskládalo jen z úředníků, které si zvolil 

majitel dolu. Úředníky si nově volili horníci. Bratrská pokladna pomáhala nejen při úrazu 

horníka k vyplácení nemocenské či starobního důchodu, ale také se z financí pokladny 

postavily městské nemocnice. První se postavila veřejná nemocnice v Mostě, a poté 

v Duchově. Pro péči o horníky se stavěly léčebné domy. V roce 1906 byl postaven léčebný 

dům v Ústí nad Labem a lázeňský dům v Teplicích. Léčili se zde plicní nemoci, nebo sem 

jezdili horníci po úrazu rehabilitovat.  

 

2.1.4 Hospodářské krize 

Všechny předchozí výdaje, které byly vyjmenovány (nájem, bratrská pokladna, 

obživa), znesnadnily život ještě více, snižování mezd z důvodu krize. Léta páry a vznik 
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akciových společností konkurenčně odstranili menší doly. Pára zavedla vyšší produkci uhlí 

díky parním strojům a vagóny, které zajely až k uhelným ložiskům. Kapitál ze zahraničí, 

zejména z Anglie a Německa, spojoval doly do různých akciových společností, jako 

například: Mostecká uhelná společnost, Duchcovský uhelný spolek, Vídeňský uhelný 

spolek a další. Tyto uhelné spolky tlačily cenu uhlí dolů. A tak pohlcovaly menší doly, 

které na modernizaci neměly finanční prostředky a nemohly zvýšit produktivitu, tím 

pádem ani konkurovat v době krize.  

Krizových období, které často končila stávkami, bylo mnoho. Za zmínku stojí ta 

po první světové válce. Poválečná doba přinesla neblahé důsledky na ekonomiky států. Byl 

nedostatek jídla, financí a průmysl byl zaměřen výhradně na zbrojířství. V hnědouhelné 

pánvi na severu Čech se poválečná léta projevila zvýšenou poptávkou po uhlí na domácím 

trhu. Avšak překážek k uspokojení této poptávky bylo hned několik. Během první světové 

války se doly drancovaly a devastovaly bez dalšího zabezpečení a technické přípravy do 

budoucnosti. Nebyl dostatek materiálu, důlních strojů a nářadí. Ani horníci na tom nebyli 

nejlépe. Vyčerpání z války umocňoval nedostatek potravin. Majitelé dolů brzdili vzestup 

produkce uhlí nízkými investicemi.  

Mezi největší ekonomickou krizi patří krach na newyorské burze. Byla vyústěním 

velké hospodářské krize, která zasáhla celý svět. Na vině byla americká burza, která 

24.října 1929  vyhlásila krach. Do Československé republiky se krize dostala pozvolna až 

kolem roku 1930. Zvyšovala se úroková sazba, klesala výše mezd, snižoval se počet 

pracovních hodiny, tedy i směn. V létě 1931 dopadla krize na Československou republiku 

veškerou silou způsobenou neustálým zvyšováním úrokových mezd. 

Tato období nezůstávala bez ohlasu dělnictva, tedy horníků, kteří tvořili průmysl 

na severu Čech. Ukázala se soudržnost hornické společnosti při řadě stávek i demonstrací. 

Prakticky nebyl rok, aby se v nějakém severočeském revíru nestávkovalo. Důvody byly 

různé - snižování mezd, propouštění horníků, snížení přídavků, snižování pracovních dnů a 

hodin v týdnu a tak dále. První stávka se konala již v roce 1882. Další 1900, důvodem 

stávky bylo zkrácení pracovní doby, snížením mezd a úprava invalidního a starobního 

zabezpečení. Trvala několik neděl bez většího úspěchu. Teprve stávka roku 1911 změnila 

hornický zákon. Od tohoto roku si horníci nemuseli kupovat hornickou výzbroj a na doly 

byly zavedeny umývárny a koupelny. Často stávkujícím horníkům jednoho revíru, 
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pomáhali horníci jiného revíru. Pořádaly se různé sbírky, aby děti horníků měly kolikrát co 

jíst.  

  

2.1.5 Hornické hnutí 

Tyto stávky měly počátky v různých hornických organizacích. Počátky 

hornického hnutí se začaly rýsovat ke konci 19. století. Do té doby byly  tvrdě potlačovány 

četnictvem, někdy i byl přivolán vojenský pluk. Doly si vedly takzvané černé knihy, do 

kterých zapisovaly jména horníků, kteří se zúčastnili protestních akcí. Dalším postihem 

horníka se stala někdy i vazba nebo propuštění z práce. Tak se museli horníci scházet 

mimo město, třeba i v lese. Na straně dolů byly i v osmdesátých a devadesátých letech 19. 

století úřady, které přísně dohlížely na spolky horníků. Častěji se stávalo, že je ani 

nepovolily. Horníci se prvního spolku dočkali v roce 1875, byl zřízen v Duchově. Tyto 

spolky se zprvu zabývaly vzdělávací, duchovní či zábavnou činností. I když z policejních 

zpráv z té doby se ukázalo, že se i v takovýchto spolcích vedly žhavé politické diskuse. 

Policisté je nazývali jako „socialistické rejdy“.  

 První větší demonstrací byla stávka roku 1882. Její ohnisko bylo v Duchcově. 

Hlavními aktéry, kteří stávku vedli byli, František Choura, František Hlaváček a Antonín 

Musil. Důvodem stávky byla bratrská pokladna. Bratrské pokladny chtěly snížit finanční 

podíl na vyplácení renty při horníkově zrušení členství. Vznikl první stávkový program a 

poprvé se sešli podnikatelé i zástupci horních úřadů s horníky. Toto jednání bylo bez 

jakékoliv domluvy. Bez úspěchu dopadla i celá stávka, která byla nakonec opět rozehnána. 

Asi 1200 osob bylo deportováno ze severních Čech zpět do svého bydliště. První hornické 

hnutí se ocitlo v troskách. 

Druhou vlnou byl rok 1890, nutno podotknout s již většími změnami. Byl svolán 

první hornický sjezd. Byly založeny první hornické časopisy. V předchozích letech to bylo 

něco nemyslitelného. Časopisy se jmenovaly Glück auf pod vedením Franze Kmotra a 

časopis Nazdar, jehož redaktorem byl František Vágner. O čtyři roky později se podařilo 

zřídit Ústřední svaz horníků a hutníků Rakouska. V tomto období se vyskytl názorový 

směr sociální demokracie a směr anarchistů. Časopis, který měl anarchistické názory, se 

jmenoval Omladina. Vycházel v Mostě. Hlavním městem, kde se scházeli anarchisté, bylo 

město Lom, ovšem to neznamená, že v jiných městech nebyly různé porady a schůze. 
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Anarchisté našli zastoupení především u horníků. Horníci ztráceli trpělivost se změnami, 

které přiváděli kapitalisté, snižování mezd, krácení pracovní doby a podobně. A tak se 

sociální základnou pro anarchisty stali severočeští horníci. Pro anarchisty bylo typickým 

chováním, že ze dne na den udělali stávku bez důkladnější přípravy a plánu. Měli důrazné 

akce a často i radikální chování. Jejich akce neměly dlouhého trvání a výsledky nebyly 

také oslnivé, mnohdy nebyly žádné. Anarchisté začali zjišťovat, že pokud chtějí něco 

změnit, tak musí uplatňovat své ideje v širším politickém uskupení. Popřípadě v politické 

straně. Jako první se touto myšlenkou začal zabývat doktor Bohuslav Vrbenský.  

Aby anarchisté mohli zastupovat dělnické názory a myšlenky, spojili se 

s Československou socialistickou stranou. Z této strany ve dvacátých letech 20. století 

vzniká Komunistická strana Československa. Než vznikla, předcházelo tomu mnoho 

sjezdů a diskuzí o tom, s kým se sloučit nebo naopak jakou část strany vyloučit. Hlavním 

cílem této strany bylo sloučení sociálních stran. Komunistická strana zastávala práva a 

požadavky dělnictva, na severu Čech tou hlavní skupinou byli horníci. Tato strana 

využívala nespokojenosti hornictva k posilnění své strany. Hlavně ve třicátých letech 20. 

století při hospodářské krizi. Významnou postavou komunistů byl Klement Gottwald, jenž 

se dostal do čela strany v roce 1929. Hájil dělnické zájmy, proto se po něm jmenovala i 

řada dolů. Před druhou světovou válkou emigroval. Po jeho návratu po válce se stal prvním 

„dělnickým“ prezidentem Československa.  

Roku 1929, kdy padla newyorská burza a ekonomika byla v nejistotě, vycítila 

Komunistická strana příležitost zvýšit svojí dělnickou základnu. Pod hesly jako byly 

například: „Ani muže ze závodů, ani haléře ze mzdy.“, nebo „Ať žije všeobecná stávka! 

Pryč s válkou! Chceme všeobecný mír mezi národy! Chceme chléb pro své ženy a děti! 

Pryč s otroctvím! Ať žije svoboda bez níž život nemá ceny!“. Poslední citace dělnické 

hesla byla z plakátu, který pobouzel ke generální stávce. Avšak největší stávkou na severu 

byla Velká mostecká stávka roku 1932. Nespokojenost dělnictva vyústila čtyřtýdenní 

stávkou horníku v severočeském revíru. „Konala se ve dnech 23.3. až 19.4.1932.“ 

(Čtvrtníček, 2011). Je považována jako největší stávka v Evropě v období hospodářské 

krize. Postupně se rozšířila na celý Severočeský uhelný revír a následně do revíru Ostravy 

a Kladenska.  
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Prvním podmětem pro stávku byl 15. březen 1932, kdy došlo k důlní katastrofě na 

dolu Kooh-I-Noor v Lomu u Mostu. Dále Mostecká uhelná společnost dala výpověď 150 

horníkům na dole Nelson. Tak se sešly závodní rady a dohodly se stávkovat a rozšířit ji na 

celý severočeský revír. Ke konci března 1932 se zastavila práce na celém revíru. 

Komunistická strana se chopila příležitosti a zřídila vlastní stávkové středisko, kde byla 

část ústředního vedení strany. Hornická solidarita na sebe nenechala dlouho čekat a do 

stávky se zapojili Kladensko a Ostravsko-karvinský uhelný revír. Kladenští horníci navíc 

udělali sbírku jídla pro mostecké děti horníků. I zde je vidět, jak horníci drželi pospolu. 

Mostecká stávka si na straně horníků vyžádala dva mrtvé byli to Jan Kříž ze Souše a Josef 

Ševčík z Lomu. Jejich pohřbu se účastnilo padesát tisíc lidí, pohřeb byl také brán jako 

demonstrace. Oficiálně byla stávka ukončena 20. dubna 1932 a horníci nastoupili zpět do 

práce. Horníci touto stávkou ničeho nedocílili. 

2.2 Pracovní podmínky 

2.2.1 Dobývací metoda v duchcovsko – oseckém revíru 

Severočeské hnědé uhlí, aby mohlo konkurovat tomu kvalitnějšímu černému uhlí 

nebo také jinak řečeno kamennému uhlí z Kladenského, Ostravsko - karvinského a 

Rosicko – oslavanského revíru, muselo být těženo tou nejlevnější metodou a to na plán, 

později nazývaným komorování. Nevýhodou této metody bylo, že po ní zůstávaly velké 

zásoby uhlí, někdy až 70%. 

Dobývací metoda komorování na zával probíhala takto: Komora vznikala od ústí 

hlavní chodby, vstup do komory byl zajištěn bedněním se stříškou na dvou dřevěných 

podpěrách takzvaný „mundloch“. Odtud se začnou rubat křížové chodby ve výšce 2 metrů 

a o rozměrech 20 x 20 metrů. Vyrubané uhlí se nahradilo dřevěnými „stojkami“, které 

podpíraly strop „deku“. Tento prostor se nazýval „poddělávka“ a nacházelo se zde zhruba 

200 stojek. Stojky se začaly vždy  vybírat od zadu směrem k chodbě. Gravitací se většinou 

„deka“ zhroutila sama. Pokud tomu tak nebylo, muselo se „dece“ pomoci a to pomocí 

záseků „šlicy“. „Šlicy“ se dělaly na boku komory, byly široké cirka 60 cm a stoupaly do 

výše až šestnácti metrů (záleželo na mocnosti sloje). Do takovéto výše se horník dostal 

pomocí prken, které kladl na rozpěrky. Další způsobem jak dosáhnout, aby se „deka“ 

propadla, bylo píchání tyčemi nebo háky. Když ani to nepomohlo, začaly se do „deky“ 
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navrtávat ruční vrtačkou díry, pokud toto nepomohlo, udělal se vedle druhý plán, takzvaná 

„přibírka“. U „přibírky“ se musely stojky odstřelovat, neboť hrozil horníkovi zával, že se 

„deka“ řítí, upozornilo horníka praskání a prohýbání stropu. Teprve před první světovou 

válkou se začaly používat na uvolňování stojek vrátky. Ty pomocí lana rabovaly stojky. 

Jinak do té doby rabovali stojky zkušení horníci. V komoře museli být vždy dva, aby si 

v případě úrazu mohli zavolat pomoc. Po propadnutí komory se získala „forota“, ta se 

„fedrovala“ na vozíky 

„hunty“. Vozíky se odvážely 

po kolejnicích k nárazišti. 

Náraziště bylo místo, kde se 

vozíky „narážely“ do klecí a 

pomocí parních, později 

elektrický strojů tahaly „na 

den“ tedy nahoru. 

 

 

                      Obr. č.4 Schéma komorování na zával  [2 ] 

2.2.2 Jednotlivé důlní profese a nářadí 

Havířům, kteří razili „plány“, se říkalo „špičáci“. Později tato profese dostala 

název – komorář. Těm, kteří nakládali uhlí na „hunty“, se říkalo „fedrováci“. Ten, kdo 

vozíky tlačil od rubání k šachtě, byl „vozač“, někde „vozači“ byli nahrazeni koňmi. Koně 

byli postupně nahrazováni od počátku 90. let 19. století lanovkami. Lanovky byly 

rozšířenější než lokomotivy, které se objevovaly jen sporadicky na severočeských dolech 

v počátku dvacátého století. „Hunty“ poháněné lidskou silou začaly být nahrazovány 

třaslavými žlaby až po první světové válce. Vozíky do klece zavážel narážeč a na povrchu 

je z klece vyrážel „odjímač“. Mezi povrchem a hlubinou měl důležitou funkci signalista. 

Podle počtu signálů věděla strojovna jakou rychlostí pohybovat s klecí. Ten, kdo 

proměřoval důlní větry, byl ohňař. Důležitou osobou byl kropič, ten postřikoval uhelný 

prach, aby nedošlo k záparu. Dále na dole pracovali „štajgři“, to byli dozorci. „Markštajdr“ 

byl důlní měřič. Začátkem dvacátého století prováděl vrtání a odstřely „šusák“. Dělník, 

který odstraňoval zával, se nazýval jako zmáhač. Na dole bylo zapotřebí také zedníků 
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„mourař“, zámečníků „rulkař“, skladníků „magacinér“, kovářů, kotlářů a tesařů 

„cimrštajgr“. Plenič měl za práci odstranit výdřevu v prostorách určených k zavalení. Ještě 

než nahradily lidskou sílu stroje, patřilo mezi horníkovu výzbroj toto náčiní; například: 

Angličok což je špičák s delším želízkem a kratším topůrkem. Bidlo znamenalo trhák k 

odstranění výdřevy. Brabec byl název pro malou olejovou lampičku s knotem. Špičáku 

s vyměnitelnou špicí se říkalo nosák. Dále se používal mlátek jako kladívko a majzlík jako 

sekáč. Sekáči s výměnou špičkou se říkalo prajzák. Pucka bylo těžké kladivo na dlouhé 

násadě. Každý horník měl u sebe čutoru s pitnou vodou a plechovou nádobku s olejem do 

důlní lampy. 

Zpočátku stačil horníkovi krumpáč, lopata, necičky na odklízení rubaniny, 

svítilna, ale postupem času se nářadí vyvíjelo a tak usnadňovalo práci. Horizontální 

dopravu v dole jsem zmínil již v předchozích větách. Ovšem lanovky se přenesly i na 

povrch. Majitelům dolů se vyplácelo k dopravě od těžní jámy k překladišti vybudovat 

visuté nadzemní lanovky. Výstavba nebyla tak nákladná jako výstavba železniční vlečky. 

 

 

OObr. č.5 Hornické nářadí [2 ] 

 

2.3 Bezpečnostní podmínky na dolech 

Práce na dole nebyla některak bezpečná, ale majitelé dolů jakoby to neviděli nebo 

kvůli vidině co nejvyššího zisku, nechtěli vidět. Nebezpečím na dolech byly spodní vody, 



 Daniel Kejval: Katastrofa na dole Nelson 

2012  15 

tekuté písky, uhelný prach, výbušné plyny a s tím spojené nedostatečné větrání. Základem 

pro fungování dolu bylo zavedení větrného okruhu a odvod spodních vod. Proto mezi první 

kroky při stavbě dolu byla vyhloubena těžní a vodní jáma a mezi nimi vyražena spojovací 

jáma. Tím se docílilo větrního okruhu a odčerpávání vody. Největší nebezpečí 

nahromadění plynu hrozilo v postranních nevětraných chodbách. Při uvolnění velkého 

bloku uhlí se někdy uvolnilo tak velké množství plynů, až horníkům zhasly olejové lampy. 

Mezi nebezpečné plyny patří oxid uhličitý, dusík a metan. Například: „Při čerpání vody 

z dolu Quido roku 1878, byl obsah kysličníku uhličitého tak velký, že pumpy vypověděly 

službu.“ (Měchýř/ Matějíček, 1987). 

Větší hrozbou jak oxid uhličitý, byl metan, ten když se spojil se vzduchem, tak 

tvořil velice nebezpečnou výbušninu. Dříve se plynů havíři zbavovali svérázným a často i 

nebezpečný způsobem. Jeden ze způsobů byl, že se do stropu navrtaly díry kam se plyn 

vtáhl a poté se zapálil. Nebo se plyny rozháněly kabátem. Pro výstrahu se zavedly 

bezpečnostní lampy, takzvané „sicherky“, ty pracovali na jednoduchém principu. Tvar, 

barva a velikost plamene v lampách ukazoval množství nebo přítomnost plynu. Značným 

pokrokem byl vynález Davyho lampy. Kolem plamenu v této lampě byla jemná kovová 

síťka, která odváděla teplo a tím zabránila vzniku zápalného tepla. Zjasnění plamene 

varovalo havíře na přítomnost metanu. Horníci s příchodem Davyho lampy ztratili 

pozornost na přítomnost metanu, nýbrž jí slepě důvěřovali, což se jim občas vymstilo. 

Lampy byly nahrazeny tzv. „benzínkami“ ale i ty přinesly řadu neštěstí. Později byly 

nahrazeny elektrickými lampami a ty setrvaly dodnes. Doly ve kterých se třaskavé plyny 

vyskytovaly,  byly rozděleny do tří kategorií. Ta třetí byla tou nejnebezpečnější a podle 

báňského nařízení se muselo zřídit umělé odvětrávání. Do této skupiny patřily zejména 

doly v okolí Oseka. 

Za další nebezpečí se považoval uhelný prach, který při výbuchu metanu roznesl 

výbuch do dalších částí dolu. Vznikal při sesunutí stropu a častém překládáním. Proto bylo 

roku 1900 nařízeno na vybraných dolech zavedení vodního potrubí. Tím se prach zkrápěl, 

nedocházelo k takové prašnosti a usazování prachu na výdřevách atd. V roce 1907 se toto 

opatření zavedlo do všech dolů. 

Oheň se také projevoval při častých záparech uhlí, které trápí těžbu i v dnešní 

době. Zápar vzniká oxidací organických látek, tuto reakci urychluje vlhkost vzduchu a 
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pyrit. Při oxidaci vzniká teplo, které se jako první ukazuje doutnáním, a při překročení 

určité teploty (na dole Nelson okolo 150 °C) dojde k samovznícení uhlí. Takovýto požár se 

někdy nedal uhasit, a tak se musel zazdít a nechat být, než zde došel kyslík. 

Mezi další nebezpečí, kterým se důl musel vyhnout, byly podzemní vody a tekuté 

písky, takzvané „kuřavky“. V podkrušnohorském zlomu se nacházely velké podzemní 

zásoby vody, na které bylo napojeno vyhlášené lázeňské město Teplice. Tyto vody se 

v některých částech spojily s písky, a vznikly tak tekuté písky. Hlavně v okolí Bíliny, kde 

se z počátku dolování kolikrát provalily a musela být zastavena těžba. Tekutým pískům se 

dalo zabránit, pokud byly odhaleny vrty, a to tak, že se z nich odčerpávala voda. Voda se 

odčerpávala do té doby, než se z písků stalo pevnější nadloží. Mnohdy se však stávalo, že 

se voda čerpala i několik let a nepodařilo se nadloží stabilizovat. Později se používala 

metoda zmrazováním vody, To se pak těžní jáma hloubila do ledu. 

Těmto častým nebezpečím měly zabraňovat bezpečnostní opatření. Bezpečnostní 

opatření měl obstarat majitel dolu a jejich kontrolu provádět revírní báňský úřad. Báňská 

hejtmanství byla založena roku 1850. To hlavní pro Severočeský revír bylo zřízeno 

v Chomutově. Úřady nižšího stupně byly postupně zřízeny v Mostě a Teplicích. Všechny 

tyto horní revírní úřady spadaly pod hlavní Báňské hetmanství v Praze. Ale až prudký 

vývoj těžby, vlivem průmyslové revoluce a řada důlních katastrof, zformulovala zákonná 

opatření. „V našich zemích vedly r. 1893 k vyhlášení celoříšského zákonného opatření o 

povinném absolvování vysokoškolského montánního studia vedoucích báňských úředníků 

státních i soukromých důlních podniků (tzv. zákon o závodních). Obecná bezpečnostní 

opatření s platností pro naše země byla ovšem obsažena už ve všeobecném horním zákoně 

z r. 1854. §§ 170 a 171nařizoval k zajištění k bezpečnosti dolu a osob, zejména ochranou 

před požárem, provádět účinné větrání, v §§ 220 a 221 stanovil dozorčí povinnosti 

báňských úřadů a kontrolu nad dodržováním báňských předpisů.“ (Majer, 1984). Tento 

zákon se s postupem času dočkal řady změn a dalších směrnic. Mezi ně patřila směrnice o 

ochranných prostředcích proti důlním požárům a opatřením proti samovznícení. Ovšem 

tato nařízení platila především pro černouhelné doly, kde byla řada tragických událostí. 

Hnědouhelné revíry zůstaly bez legislativního povšimnutí, jakoby zde nehrozilo žádné 

nebezpečí. Změna nastala roku 1912, kdy vyšla vyhláška vyhrazená zejména pro 

hnědouhelné doly. Nařizovala k zavedení účinným opatřením proti výbuchu a požárům 

uhelného prachu. Dále nutnost skrápět uhelný prach a zavést samotné odvětrání šachet. 
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Tato a mnohá další opatření majitelé dolů často nerespektovali, neboť za cílem snížení 

svých nákladů, opatření svým způsobem omezovali. 

 

 

 

 

Obr. č.6 Důlní lampa, 

takzvaná Sicherka k zjišťování 

plynu [2 ] 

 

 

 

2.3.1 Důlní neštěstí před katastrofou na Nelsonu 

A tak došlo v historii severočeského hnědouhelného revíru k řadám důlních 

neštěstí. Mezi nejznámější nešťastné události patří proražení teplických termálních vod 

10.února 1879 na dole Döllinger u Duchova. První příznakem, že není něco v pořádku, 

byla ztráta takzvaného „Obřího“ pramenu u města Lahoště. Město se nachází asi dva 

kilometry od dolu Döllinger na spojnici s městem Teplice, se vzdáleností asi osmi 

kilometrů. Tato událost nikoho nevarovala, a tak se s ražbou pokračovalo dál. Důl 

Döllinger byl kvůli velkému sklonu sloje rozdělen do tří horizontů. Od hlavní šachty ve 

vzdálenosti cca 160 metrů byl první schod do druhého „patra“. Tento schod prohloubil 

původní hloubku 80 metrů na 86 metrů a dále byl další schod, kde padl úhel o dalších 6 

metrů. Horizontální chodby byly propojeny vždy jedním žebříkem. Na první chodbě 

pracovali dva horníci, Hellebrand a Kovanda. Ti 10. února 1879 na čelbě chodby okolo 

jedné hodiny odpolední, narazili na silný proud vody, který se na ně po uvolnění bloku uhlí 

vyvalil. Oba začali utíkat a křikem varovali ostatní kamarády, kteří byli v bočních a 

spodních chodbách, avšak marně. Než se zbylých dvacet horníků stačilo dostat k žebříku, 

voda se dostala až ke stropu a žebříky se vznášely na vodě, neboť nebyly přibité. Tímto se 

stal důl Dölinger hrobem jednadvaceti horníků. Posledním jednadvacátým se stal mladý 

učeň, když se snažil pomoct kolegům. Nebyly to však poslední oběti této události. Voda 
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z Döllingeru zaplavila i ostatní doly, jenž byly navzájem propojeny a to důl: Pokrok, 

Viktorin, Giselu a Nelson I.  Na dole Nelson I. zahynuli dva horníci. 

Do dvou dnů zmizela voda v teplických lázních, tím i skončila lázeňská sezóna. 

Až po dvou letech čerpání se situace v lázních vrátila do normálu, ale důl Döllinger musel 

být r. 1881 zastaven a roku 1884 zasypán. Kdo by si pomyslel, že k něčemu podobnému již 

nedojde, mýlil by se. 28. listopadu 1887 došlo k novému průvalu podzemních vod, 

tentokrát na dole Viktorin. Naštěstí se tato událost obešla bez ztráty lidských životů. 

Štěstím pro horníky bylo, že trhlina nebyla velkých rozměrů, a tak se všichni stačili včas 

dostat do horních pater. Jediným co zůstalo stejným jako na Döllingeru byl postup 

podzemních vod. Voda zatopila okolní doly Pokrok, Giselu a Nelson. S odčerpáním vody 

se začalo až po devíti letech. Důvodem tak velkého časového rozmezí byla obava 

odborníků, aby se prameny neztratily někam do hlubin. Do třetice se provalily podzemní 

vody roku 1892. Opět do těch samých dolů jako v předchozích letech Nelson, Pokrok, 

Viktorin a Gisela. Na toto majitelé dolů rezignovali a s čerpáním ani nezačali. 

S odčerpáním začala, až Mostecká uhelná v r. 1895. 

Tento rok zavedl opatření inženýr G. Bihl, ten navrhl systém čerpadel a hrází. 

Také stanovil výši spodní hladiny na 193 metrů nad mořem. Tento systém uklidnil hladiny 

vod v oseckém okolí až do současnosti. 

Mezi ty méně známé patří dále v Duchcovsko – oseckém revíru výbuch 

třaskavých plynu a to na dole Pokrok II v roce 1893. Výbuch byl způsoben otevřeným 

ohněm z olejové lampy. Zahynulo tu 18 horníků. 10. září 1900 vybuchl plyn na dole Svěží 

štěstí, šlo do té doby o největší katastrofu, při níž zahynulo 58 mužů i se závodním. 

Jedovaté plyny si vyžádaly životy horníků na dole Kohinoor u Lomu. Stalo se tak           

15. března 1932, kdy na otravu zemřelo 10 horníků. Jakoby nepoučeni z hrozby jedovatých 

plynů, se na tomto dole stala další tragická událost a to 14. listopadu 1946. V ten den si 

výbuch plynů vyžádal 52 obětí. 

V celém Severočeském revíru se udály tyto největší katastrofy: Na dole Anna, 

v Souši u Mostu roku 1890 vlivem přívalových dešťů, bylo vodou z povrchu zaplaveno 33 

horníků. Kuriózní událost se udála 4. července 1892. Při výbuchu plynu došlo k usmrcení 

několika horníků. Po sedmnácti dnech byli vytaženi tři horníci, kteří byli jen zasypáni.    

10. listopadu 1894 v dole Pluto u města Louka zahynulo 19 lidí. Jako příčina byla uvedena 



 Daniel Kejval: Katastrofa na dole Nelson 

2012  19 

výbuch plynů, stejný důvod jako před dvěma lety na tomto dole, kdy zahynuli 4 horníci. 

Na dolu Anna v Mostě se stal proval tekutých písků „kuřavky“ a to 19. června 1895. 

Katastrofa neměla tak velké ztráty na životech jako na majetku. V Mostě se propadly 

desítky budov a nádraží.Usmrceny byly 4 osoby. Opět na dolu Pluto došlo dne 13. 

listopadu 1900  k výbuchu, zemřelo 17 horníků. 14. ledna 1902 v dole Jupiter u Komořan 

zemřelo 43 mužů, příčinou byl proval spodních vod. Tři dny před Štědrým dnem, roku 

1917, bylo při požáru na dole Austria III., nedaleko Chabařovic u Ústí nad Labem 

usmrceno 23 horníků. 

V předchozím seznamu důlních neštěstí jsou uvedeny jen ty události, které si 

vyžádaly velký počet obětí nebo je doprovázela kuriózní situace. Mnoho horníků zahynulo, 

aniž by se dočkali větších pietních akcí. Jejich smrt se zapsala pouze do kolonky statistik 

smrtelných úrazů. Nutno podotknout, že při takovýchto smutných událostech drželi horníci 

vždy spolu. Například  se pořádali sbírky pro sirotky a vdovy. 

 

3 Příčiny, okolnosti a důsledky nelsonské tragédie 

3.1 Geologicko báňské podmínky v revírních polích dolů Nelson 

3.1.1 Geologický vznik severočeské pánve 

Severočeská hnědouhelná pánev vznikala v období, kdy zde nebyly žádné hory. 

Krajiny tvořily jen paroviny a místy činná sopka zásobovala okolí sopečným popelem a 

vyvřelými horninami. Dělo se tak v geologické éře třetihory (kenozoikum), přesněji v jeho 

jedné periodě nazývané neogén. Později sopky ukončily svoji činnost a zavládlo zde 

tropické klima. „Tropické klima způsobilo mechanický rozpad tvrdých sopečných hornin, 

provázený chemickým rozkladem za spolupůsobení vody, nejprve na jíly a později na stále 

bohatší a úrodnější zeminy. Podnebí tak vytvořilo ty nejlepší pro překotný růst rozličných 

rostlinných společenstev a vznik bahenního pralesa. Jak stromy rostly a hynuly, na jejich 

kostrách vyrůstali další a další potomci, kteří svým odumíráním za nepřístupu vzduchu 

dávali mimoděk základ pro zrod uhlí.“ (Mašek). V této oblasti se po milióny let hromadily 

rostlinné zbytky, až utvořily vrstvu o mocnosti 200 metrů. Dalším vývojem byl překryv 

vrstvy jinou. Tato vrstva se skládala z písečných a hlavně jílových usazenin o mocnosti až 
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300 metrů. Pokryvem mohla začít další fáze a to prouhelňování. Za nepřístupu vzduchu, 

velkého tlaku a teploty se rodilo hnědé uhlí. 

Další érou na zemi po třetihorách byly čtvrtohory (kvartér). Toto období je 

spojeno s vývojem uhlí řadou pohybů. Tektonické pohyby zvedly část zemské kůry, dnes 

nazývané Krušné hory, Doupovské hory. Také vznikl sopečný masív, dnes nazývaný 

České středohoří. Tím vznikla prohlubeň, dnes označovaná jako Severočeská hnědouhelná 

pánev.Uhelná vrstva klesala a stoupala. K největšímu výstupu došlo v okolí Duchova a 

největšímu poklesu v okolí Oseka, zde byla nejhlubší jáma Alexander III. 460 metrů. 

Uhelná sloj dostávala i sklon, místy byl sklon až 40°. Tento geologický vývoj měl vliv na 

způsoby a náročnost její těžby. 

 

3.1.2 Geologicko báňské podmínky na dole Nelson před katastrofou 

Uhelná sloj na dole Nelson byla rozdělena do dvou částí, oddělena proplástkem. 

Hlavní sloj měla mocnost okolo 9 metrů a upadla do hloubky 170 m. Největší hloubky 

dosahovala v Úpadním revíru a revíru Salesius. Zde byla mocnost sloje 14 m až 15 m a 

hloubka dosáhla 350 metrů. Specifikem revíru Salesius byl velký sklon sloje, místy až 38°. 

Těmto úložním podmínkám se přizpůsobila těžba i doprava uhlí. Používanou metodou 

těžby bylo komorování na zával, která byla popsána v kapitole: 2.2. Dobývací metoda 

v Duchcovsko – oseckém revíru. Doprava uhlí na dole Nelson byla do roku 1930 

prováděna pomocí ručně tažených vozíků a lanovkou. Dopravované uhlí ze všech pěti 

revírů směřovalo do jednoho bodu, odkud byla vyvážena na povrch. Tím místem byla jáma 

Nelson III. 

 Z důvodu ekonomické situace kolem 30. let 20. století, vedení závodu přešlo na 

dopravu pomocí žlabů a nátřasných koryt. Výsledkem mělo být zrychlení dopravy a 

snížení pracovních sil. Inovace v dole přinesla spíše problémy než-li užitek. Žlaby se 

neustále ucpávaly a nastávaly časté poruchy. Trasa uhlí byla dlouhá a uhlí se muselo 

mnohdy až sedmkrát překládat. Uhlí z dolu Nelson mělo velice vysokou kvalitu a bylo 

značně křehké. Tím při překládání vznikalo velké množství uhelného prachu, který se 

usazoval ve větrných chodbách. Proto Báňský úřad v Mostě nařídil novou bezpečnostní 

směrnici pro důl Nelson. V nařízení z roku 1932 stálo: „zdvojnásobení počtu hlídačů ohňů 

v dole vzhledem k náchylnosti uhlí z jeho sloje k samovznícení, s příkazem nepřetržitého 
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odstraňování uhelného prachu a zákazu kouření po celém dole.“ (Majer, 1984). Pozdější 

vyšetřování po katastrofě ukázalo, že se předpisy vydané Báňským úřadem v Mostě 

nedodržovaly.  

3.2 Příčiny katastrofy 

 3.2.1 3. ledna 1934, den výbuchu na dole Nelson III 

„Před katastrofou dobývací prostor dolu Nelson měl od východu na západ délku 

3480 m. (vzdušnou čarou) a šířku od jihu k východu 1400 m. K němu přičleněný revír 

Salesius měl délku od severozápadu k jihovýchodu 1100 m. a šířku 750 m. Tento prostor 

byl před r. 1934 členěn na  několik samostatných revírů: revír tzv. Staré jámy, revír 

Pomocné jámy, revír II., k němuž na severní straně přiléhal Hřbitovní revír, Jižní revír (v 

té době už mimo provoz), revír V., Úpadní revír, revír VI., Severní vrch a revíry Salesius I. 

a II. (původně součást dolu Alexandr v Hrdlovce). V podzemí dolu Nelson bylo už před r. 

1934 vyraženo kolem 80 m. chodeb.“ (Majer, 1984).   

Jako každý obyčejný den sfárala dolů do dolu Nelson odpolední směna, skládající 

se z počtu 142 horníků. Nic netušící horníky zastihla velká exploze těsně před pátou 

hodinou odpolední. Výbuch byl tak silný, že otřásly zemí v okolních městech. Pro příklad, 

v sousedním městě Duchcov (vzdálen asi 8 km od Oseka) popraskal led na zamrzlém 

rybníku Barbora. Exploze takřka během pár minut zabila všech 142 horníků. Koho exploze 

nezastihla přímo, ten se nadýchal škodlivých zplodin a následně se udusil. Jen zázrakem se 

zachránili 4 členové osazenstva, kteří se výdušnou jámou VII. dostali ven. Výbuch byl tak 

silný, že zohýbal železné konstrukce věže Nelsonu III. Přilehlá třídírna byla z části zbořena 

a v plamenech.  

Záchranáři se snažili do dolu dostat větrnou jámou číslo VIII. První pokus učinili 

zhruba po půl hodině, kdy s dýchacími přístroji sestoupili dolů. Po chvíli se vrátili zpět a 

konstatovali, že není možné provádět záchranné práce. Důvodem byla nulová viditelnost 

způsobená valícím se kouřem. Celkem ten středeční den, 3. ledna 1934, bylo uskutečněno 

sedm pokusů o záchranu horníků. Výsledkem bylo jen vynesení prvních mrtvých těl.  
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3.2.2 Okolnosti, které způsobily výbuch 

Prvním impulsem, který vyvolal řadu dalších na sebe navazujících událostí, byla 

světová krize v třicátých letech 20. století. Tato krize vyvolala ekonomické potíže 

Mostecké uhelné společnosti, tudíž i dolu Nelson. Mostecká společnost přikázala všem 

svým dolům snížit provozní náklady. To odstartovalo vlnu propouštění, snižování mezd a 

zkracování pracovní doby. Pro příklad se pracovní doba na dole Nelson zkrátila na 3 dny 

v týdnu, s výjimkami na 4 dny. Takováto situace byla v letech 1930 až 1933. Ke konci 

roku 1933 se přešlo na třísměnný provoz a pracovalo se 6 dnů v týdnu. Zavedení dopravy 

pomocí koryt a žlabů k snížení počtu pracovníků jsem již zmiňoval. S těmito úspornými 

opatřeními nesouhlasil ředitel dolu, inženýr Vokáč. Byl si totiž vědom, že na dolu Nelson 

panují zvláštní geologicko-úložné podmínky, na kterých se nesmí šetřit. 

 Proto byl do vedení dolu roku 1932 dosazen nový ředitel, inženýr Štěpán Beisser. 

Inženýr Vokáč byl přeřazen na jiný důl. Pan inženýr Braisser začal snižovat provozní 

náklady dolu na úkor bezpečnosti. Přikročil na šetření materiálu (zdivo, dřevo, vodovodní 

vedení atd.). Tohoto materiálu bylo zapotřebí k budování výdřevy k zabránění drolení boků 

stěn. Také k zkrápění uhelného prachu a stavění „zátek“ kde hrozil, nebo byl zápar. 

„Značně omezil zednické a dřevičské směny i počty dělníků, kteří měli za úkol odstraňovat 

uhelný prach z chodeb. Snížil i počet požárních hlídačů a jejich pomocníků, zejména ve 

dnech, kdy se netěžilo. Za redukovaného počtu dělnictva na tyto práce se hromadilo uhlí 

spadané z dopravníků  a především uhelný prach.“  (Majer, 1984). Ještě v roce 1930 na 

dole Nelson pracovalo 755 dělníků a o tři léta později 554. 

Na nedodržování zákonem předepsaných bezpečnostních opatření upozornily 

báňské kontroly. Záznamy z báňských kontrol dokazovaly, že na problém s uhelným 

prachem a jeho neodstraňování nebo nezkrápění, byl důl Nelson několikrát upozorněn, 

ovšem marně. Báňský úřad dále nařídil, aby byl počet hlídačů ohňů zdvojnásoben. Závodní 

Beisser toto nařízení nesplnil, vyplývá to ze záznamu v provozním deníku. Kdy před 

katastrofou nebyla ani jedna směna věnována k odstranění uhelného prachu. Další důvod, 

proč se uhelný prach tolik nehlídal, byl ten, že důlní inženýři nepovažovali uhelný prach za 

výbušný. Měli větší strach z důlních požárů, které se mohly rozšířit na celý důl.  
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3.2.3 Důvod výbuchu a jeho vyšetřování 

 Již druhý den po katastrofě sjela do dolu vyšetřovací komise. Místem 

sestupu se stala jáma III. Prozkoumala jen přístupná místa a vyslechla řadu svědků. 

Z těchto předběžných poznatků vydala 7. ledna 1934 první vyšetřovací zprávu. V ní stálo, 

že za výbuch pravděpodobně může uhelný prach. Dále se v ní uvedlo zjištění, že se na dole 

nedodržovaly bezpečnostní pokyny, vydané báňskou zprávou. O těchto podmínkách se 

zmínily i báňské kontroly ve svých protokolech v předchozím roce. Ale tyto zjištění 

zůstaly bez odezvy vedení dolu i bez postihu pokuty pro důl. O takovéto situaci věděli i 

zaměstnanci, ale báli se na problém upozornit. Důvodem byl strach z propuštění. V období 

krize by to pro ně propuštění mělo existenční problémy.  

 Dne 28. února 1934 byly odstraněny betonové uzávěry na jámě Nelson III. 

Ty zde byly vybudovány, aby zabránili přístupu vzduchu a nedocházelo k dalším 

explozím. Začaly zmáhací práce, aby 1. března mohla dolu sfárala komise skládající se 

z 21 členů. Komise z míst kam byl zatím umožněn přístup podávala soudu dílčí informace. 

Nemohla však podat objektivní závěrečnou zprávu, dokud nebyly zpřístupněny všechny 

úseky katastrofy. Zmáhací práce pokračovaly, až do srpna 1938. Až 23.8. 1938 mohli 

bánští inspektoři vydat kompletní závěrečnou zprávu. V té stálo, že na vinně důlního 

neštěstí je exploze požárních zplodin, které způsobil zápal a následná exploze uhelného 

prachu. Místo zápalu se nepodařilo přesně určit.  

 Zajímavé bylo, že nebyl uznán nikdo vinným. Ač byli hned druhý den po 

katastrofě zatčeni všichni inženýři s závodním dolu Braisserem a majitelem Mostecké 

uhelné společnosti. Důvodem bylo obvinění za vinu hromadné smrti a za neprovádění 

kontroly a účinných opatření na dole. Vyšetřovací komise také chtěla zabránit ovlivňování 

svědků. To se jí však nepovedlo, nýbrž druhý den, co byli vzati do vazby, za ně Mostecká 

uhelná společnost zaplatila kauci a byli propuštěni na svobodu. Tato obvinění jakoby 

postupem času vyzněla někam do prázdna. Měla na to vliv dlouhá doba vyšetřovacích 

prací. A ani v závěrečné zprávě vyšetřovací komise nebyla konkrétně uvedena vina za 

katastrofu. „Již v průběhu vyšetřování se výroky některých znalců měnily a kolísal i názor, 

že za důlní neštěstí v plné míře odpovídá závodní správa dolu Nelson. Dnes už je těžko 

posoudit, zda tu svou sílu sehrály i některé osobní vztahy. Postupně se například zmiňovaly 

původní výtky vyzdvihující podíl úsporných opatření na vzniku katastrofy, tedy dávající 
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vinu původcům omezení udržovacích prací.“ (Majer, 1984). Tak se vyskytl názor, že ani 

při dodržení přísných bezpečnostních opatření, by nešlo katastrofě zabránit.  

3.3 Důsledky katastrofy a reakce veřejnosti na oseckou tragédii 

 Hned po výbuchu se k dolu začali sbíhat první desítky lidí. Za hodinu jich 

okolo stálo několik tisíc. Tento dav musel od neštěstí oddělovat řetěz policejních hlídek. 

Protože plačící vdovy horníků se snažily dostat k jámě a vytáhnout si své muže samy. Dav 

viděl jen smutné okamžiky, když záchranáři vynesli první dvě oběti. A poté dalších 

jedenáct mrtvých těl, než byl důl Nelson III. a jeho další části zazděn. Druhý den se začalo 

obyvatelstvo a pozůstalí bouřit. Na jejich podporu vyhlásilo i jedenáct severočeských dolů 

stávkový stav. K nim se přidali i havíři z Ostravska a Kladenska. Dávali vedení dolu za 

vinnu vraždu 142 horníků. Do čela protestních akcí se postavila Komunistická strana 

Československa. Zastávala dělnický lid proti kapitalistickému vykořisťování. Její 

poslanecký klub svolal ve sněmovně mimořádnou schůzi k nelsonské tragédii. Zde vyzvali 

vládu, aby se postavila za odpovědnost této katastrofy. Neboť kapitalistický systém 

nemůže ochránit zdraví a bezpečnost havířů.  

V pondělí 8. ledna 1934 se konal velký pohřeb prvních třinácti obětí. Byl brán 

symbolicky jako uctění všech 142 obětí. Pohřeb měl tři části: rozloučení s mrtvými u 

katafalku, průvod městem a na závěr pohřeb 13 obětí.  Díky stávkám na dolech se ho 

účastnilo až osmdesát tisíc lidí z celé republiky. Nechyběli ani zástupci KSČ, kteří měli 

projev a rozdávali letáky spojené s výbuchem a propagací jejich strany. Obsahem tohoto 

letáku svolávají havíře k dalším stávkám. Označují uhlobarony za vrahy zájmu měšců 

zlata.  
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Obr. č.7 Pohřební průvod prvních 13 horníků [8 ] 

 Pro vdovy a sirotky byl zřízen zvláštní fond, kam směřovala finanční pomoc 

pozůstalým. Tento fond spravovalo Ministerstvo veřejných prací. Největší částku věnovala 

Mostecká uhelná společnost, věnovala jeden milión korun. Sbírkami k vyjádření solidarity 

horníků se postupně vybralo přes tři milióny korun. Tyto finance však zůstaly dlouho 

nerozděleny, což vyvolalo u vdov nepokoje. První se konal v pátek 19.ledna, kdy si ženy 

přišly pro výplatu svého muže. Dostali proplacené jen dva dny, na místo všech dnů, co 

zůstali v dole. To se vdovám nelíbilo a tak muselo být přivoláno četnictvo, aby nešťastné 

ženy rozehnalo. Vdovy byly nespokojené oprávněně, neboť nedostali v té době ani 

minimální podporu. Až 29. března 1934 se sešlo Ministerstvo veřejných prací na schůzi, 

kde měli projednat, jak rozdělit veřejnou sbírku. Rozhodnutí znělo tak, že celá sbírka bude 

rozdělena ze dvou třetin sirotkům a zbytek vdovám a sourozencům. „Družky obětí byly 

přitom postaveny na roveň zákonným manželkám. Tak připadlo na každou vdovu 

k jednorázové výplatě asi 7600 Kč a na každého sirotka 11000 Kč s tím, že se sirotkům tato 

částka vyplácela až v den jejich plnoletosti. To vyvolalo vlnu nespokojenosti u vdov, které 

se domáhaly výplaty pro sirotky v celé výši najednou.“ (Mašek). 

 Všechny tyto projevy nesouhlasu s vyřešením nelsonské tragédie, postavení 

vlády a majitelů dolů k ní, ukázaly, jak se hornický lid umí semknout a bojovat za svá 

práva. Však nástup druhé světové války, nechal plno nevyřešených otázek. Tím i 

nedořešení odpovědnosti a následné potrestání za takovouto tragickou událost. Tato 

událost přinesla řadu legislativních změn v horním zákoně. Mezi ty nehlavnější patří, 
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Obr. č.8 Památníček na místě, kde stál důl 

Nelson III. [Vlastní foto 2011 ] 

zřízení Státní báňské inspekce. Tato inspekce byla nezávislá na dolech. Měla zajistit 

důslednou kontrolu dodržování bezpečnosti. Také se zvýšily pokuty za nedodržení 

bezpečnosti a při jeho opakování mohla být majiteli odejmuto horní oprávnění.  

 4 Po stopách katastrofy 

4.1  Dochované hmotné doklady nelsonské katastrofy 

Po dolu Nelson se toho do 

dnešní doby mnoho nedochovalo. 

Nejvíce dokumentů je uloženo 

v oblastním muzeu v Litoměřicích. 

Jsou zde uloženy spisy 

z vyšetřování katastrofy, 

fotodokumentace, dokonce i maketa 

reálné podoby dolu před 

katastrofou. Další dokumenty jsou 

uschovány na zámku v Duchově. 

V terénu se mnoho stop po dolu 

nedochovalo, betonové uzávěry jsou 

zarostlé trávou a křovinami. 

Povrchové zařízení bylo zbouráno r. 

1972. Hmotnou vzpomínkou na 

místo, kde stál důl Nelson III., je 

vzpomínkový důlní vozík. Jako další připomínka je památník katastrofy Nelson. Oběti 

byly pochovány na oseckém a duchcovském hřbitově, kde mají společný památník. 
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4.2 Poznáváme místa spojená s nelsonskou tragédií 

V této kapitole jsem připravil dva naučné 

okruhy. První naučný okruh  o délce 3 

kilometrů na mapě značený zeleno – černou 

barvou. Okruh začíná u dolního památníku 

nelsonské tragédie. Ten je umístěn nedaleko 

oseckého dolního nádraží. Jeho umístění není 

náhodné, určuje místo, kde kdysi byla 

vstupní brána dolu Nelson III. Naproti 

památníku stojí upomínkový důlní vozík. Je 

jen pár metrů od silnice, aby upozornil 

projíždějící na událost, která se zde 3. ledna 

1934 stala.  

 Obr. č.9 Poslední hunt, připomínající katastrofu  

[Vlastní foto 2011  ] 

4.2.1 Historie dolu Nelson 

Důl Nelson založil anglický těžař William Reffen. Ten na našem území začal 

s podnikáním už v roce 1869, kdy koupil u Doubravské hory důl Naděje. Roku 1876 

zakládá na jižním okraji města Osek další důl, Nelson – Colliery. Jak už to tak bývá, cizí 

název se mezi lidmi neujal a tak si pro něj udělali vlastní název Revínka (vznikl z 

majitelova příjmení Reffen). William Reffen byl majitel u horníků velice oblíbený. Nebál 

se sfárat mezi horníky a vyzkoušet, jestli je jejich stížnost oprávněná. Tak se často stávalo, 

že uchopil špičák a začal kopat. Poté co si práci v daném místě vyzkoušel, promluvil 

s horníky. „Nálezná jáma, později zvaná Starou jámou (Nelson I.) roku 1897 vyhořela a 

nebyla již obnovena. Podvojný důl Nelson III. – těžní a vodotěsní jáma – byl hlouben 

požínaje rokem 1885.“ (Majer, 1984).  Průvaly podzemních vod v letech 1879, 1887, 1892 

vyřadily důl z činnosti. Těžba byla obnovena až v letech 1895, kdy doly koupila akciová 

společnost Mostecká uhelná. Mostecká uhelná začala hloubit další jámy s číselným 

označením IV. – IX. Sloužily jako jámy těžní a větrné.  

Třetího lednového dne 1934 došlo k výbuchu a důl Nelson byl zavalen. Zmáhací 

práce na obnovení a zpřístupnění dolu trvaly až do roku 1941, kdy 4. července téhož roku 
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byl důl Nelson připojen k dolu Alexander. Těžilo se zde do roku 1983, kdy byly práce 

v dole definitivně ukončeny. Zdejší uhlí patřilo mezi nejkvalitnější v severních Čechách.  

Druhá zastávka naučné stezky je na oseckém hřbitově, kde je pohřbena část 

horníků.  Pietní místo v Oseku tvoří vysoký sloup obklopen náhrobky havířů. Na sloupu je 

název dolu, tedy Nelson, a datum katastrofy. Skládá se z pěti kvádrů, kde na posledním 

z nich je umístěn symbol horníků, překřížený mlátek a želízko.  

 

Obr. č.10 Pietní sloup na oseckém hřbitově [Vlastní foto 2011] 

Stezka pokračuje směrem nahoru k hornímu nádraží. Asi 100 metrů severozápadně 

od horního nádraží stojí pískovcový památník nelsonské katastrofy. Byl zde odhalen 

24.února 1935.  Památník objednalo Ministerstvo veřejných prací Československé 

republiky.V roce 1978 byl zařazen mezi národní kulturní památky. Památník zhotovil 

sochař Karel Pokorný. Památník tvoří sousoší dvou rodičů, matky a otce, truchlící nad 

smrtí svého syna. Každý rok se zde koná pietní akce k uctění památky zahynulých horníků. 

Letos se zde sešly zástupci  obvodního Báňského úřadu v Mostě, Severočeského 

hornického spolku, oseckého záchranného sboru,  primátor města Mostu a spolek horníků 

z Německa. Sešli se zde i potomci horníků. 
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Obr. č.11 Památník Nelsonské katastrofy, v den 3. ledna 2011 [Vlastní foto 2011 ] 

 

Pro náročnější turisty je stezka prodloužena na Salesiovu výšinu. Salesiova výšina 

byla v roce 1986 vyhlášena přírodní památkou. Název získala po opatovi oseckého kláštera 

Salesia Krügnera. Skládá se ze skalního bloku na kterém kdysi stál letohrádek a sloužil 

jako vyhlídka. Tento skalní blok „Je poset skalními výchozy, tvořenými křemitými 

hrubozrnými pískovci až slepenci bělavě šedé barvy. Vznikly jako náplavový kužel již 

neexistujícího vodního toku a tvoří jen vložku mezi jíly v nadloží uhelné sloje. Od pradávna 

se těžily a zpracovávaly pro stavební účely, vyráběly se z nich mlýnské žentoury, sloužily 

však i k výstavbě kašen, hrází vodních nádrží a pod. Při podrobnější prohlídce objevíme v 

některých skalách otisky sladkovodních mlžů rodu Unio, které po tisících pokrývají vnější 

vrstvy pískovců.“ (internet 7).  Pod touto výšinou se rozkládalo důlní pole Nelsonu VII. 

nazývané Salesiův revír. V dnešní době není možné se dostat přímo k betonovým 

uzávěrům dolu. Postupem času zarostla a nyní ji kryjí neprostupné křoviny. Na tomto 

místě se okruh stáčí zpět lesní cestou do města Osek. Lesní stezka nás dovede až 

k Oseckému koupališti. Dále pokračujeme podle přiložené mapky okruhu z Oseckého 
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koupaliště směrem dolů. Cesta vede polní cestou, která nás dovede zpět k památníku kde 

jsme začínali.  

Druhý okruh je sice delší než první, ale není tolik náročný. Na mapě je tento 

okruh vyznačen červeno – černou barvou. Je dlouhý 14 kilometrů. Začíná na oseckém 

hřbitově. Pokračuje k dolnímu památníku nelsonské tragédie. Odtud se lesní cestou 

dostaneme do města Duchcov. Na místním hřbitově, je pohřbeno zbylých 13 horníků. Na 

duchcovském hřbitovu tvoří vzpomínku nelsonské nešťastné události pietní deska 

s německým nápisem: „Und folte einft in emger Nacht, Mein letztes Stündlein schlagen, 

Wir gehen ja in Gottes Macht, Er lafft uns alles ertragen.“  Z duchcovského hřbitova vede 

stezka zpět do města Osek po vyznačené turistické trase. 

 

Obr. č.12 Hroby horníků s náhrobkem na duchcovském hřbitově [Vlastní foto 2011] 

    



 Daniel Kejval: Katastrofa na dole Nelson 

2012  31 

 

Obr. č.13 Mapa naučného okruhu [Vlastní foto 2011 ] 
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5 ZÁVĚR 

Horníci jsou skupina lidí, která pracuje v těžkých podmínkách, ale ne vždy byla 

za tuto namáhavou práci patřičně odměněna. Ve 30. letech minulého století byli horníci 

skupina lidí, která neměla adekvátní podmínky pro práci. Jak ukazuje historie, to přineslo 

řadu nepokojů. Severozápadní oblast Čech byla vždy velkou oporou odborů a 

revolucionářů. Zasloužili se o to především horníci, kterým často jako jediné východisko 

z nepříznivé ekonomické situace, nezbyla jiná možnost nežli stávka. Nutno podotknou, že 

tyto stávky měly sice velké zastoupení, ale výsledky mnohdy chyběly.  

Havíři na severu Čech byli vždy považováni za silnou sociální skupinu. Nebáli se 

jít do stávky, a tím prokázat nesouhlas s některými změnami. Zpočátku se je majitelé dolů 

a úřady snažili udržet v pozadí. Postupem času, s příchodem nových idejí, se začaly 

formovat v spolky. Později tyto spolky začaly ovládat různé politické strany. Viděly v nich 

sílu, tudíž i moc pro své zájmy. Asi největší soudržnost horníci prokázali v období velké 

hospodářské krize. Hojné propouštění, snižování pracovních dnů a nízké mzdy, to byly 

důvody, pro které šli severočeští horníci do stávky. Stávka dostala na síle, když se přidali 

horníci z celé republiky, na důkaz podpory a síly hornického cechu. Za taktovkou této 

velké stávky i za řadou demonstrací stála řada politických stran. Které se později, i díky 

silnému dělnickému severu, dostaly do čela vlády. 

K hornické profesi patří i riziko, které dělá tuto práci tak specifickou vůči 

ostatním. Tím rizikem mám namysli přírodní nebo lidskou osudovou chybu, která může 

během chvilky zmařit lidský život. Avšak samotní horníci jakoby, když fárají dolu tento 

fakt neviděli, i když o něm všichni moc dobře vědí. Tomuto riziku mají zabránit 

bezpečnostní opatření, která se s postupem času také vyvíjela. Vyvíjely se dobývací 

metody, technika, nářadí a podobně. Nelsonská tragédie je jedním z důkazů, jak při spojení 

přírodního faktoru s lidským může nastat neštěstí. Tato druhá největší důlní katastrofa s 

počtem obětí v naší republice by neměla být zapomenuta. Proto jsem v závěru této práce 

vypracoval naučný okruh po místech spojených s tragédií.  

Při každé důlní katastrofě se ukázalo, jak horníci dokáží držet při sobě. Solidarita 

horníků se prokazovala finančními sbírkami, sběrem potravin pro rodiny pozůstalých a 

dalšími gesty. Nebylo tomu ani jinak  při nelsonské tragédii, která zasáhla Duchcovsko – 

osecký revír 3. ledna 1934. Tato katastrofa přinesla i nevole mezi prostým lidem, neboť 
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nebyly dodrženy bezpečnostní podmínky při práci ze strany Mostecké uhelné společnosti. 

Důvodem byla těžká ekonomická doba, ale i lhostejnost k bezpečnosti dolu. Neboť do oné 

tragické události se nic vážnějšího na Nelsonu nestalo. Dalším důvodem nespokojenosti 

lidí, bylo celé vyšetřování události. Zdlouhavé vyšetřování a začátek druhé světové války 

způsobil, že dodnes nebyl nikdo obviněn a nebyla určena jasná příčina výbuchu. Po této 

hrůzné události zbyl dnes už jen pamětní kámen, poslední hunt, památník, který byl 

vyhlášen kulturní památkou, spisy v archivech a pomníky zahynulých horníků na 

hřbitovech. Vše ostatní zakryla pod své roucho příroda a čas. Proto jsem sestavil naučný 

okruh, aby se na nelsonské neštěstí nezapomnělo. Touto prací jsem chtěl částečně uctít 

jejich památku a vzdát hornické profesi hold.  Zdař bůh! 
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