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Summary 

This bachelor thesis is focused on the use of wooden materials on the surface and for use 

as mining equipment. Wood was an indispensable element in equipping mine tunnels and it 

is also true today. 

Introduction is focused is focused on general characteristics of wooden materials and 

general information on timber for mining equipment. Another part is devoted to with the 

first use of wood and complex use of wooden materials in mining activities. The third 

section contains examples of the rescued artifacts. These artifacts are essential elements for 

the montane archeology. The last part of my thesis is focused on the preparation of a three-

day excursion. This excursion should show use of wood in mining equipment in hisotiry 

and the used of wood in the past. 

Key words: wood, characteristics of wood, woods in the mining equipment, tools, 

machinery, artifacts, excursion 

Anotace 

Tato bakalářská práce je zaměřená na využití dřevěné hmoty na povrchových a důlních 

zařízeních. Dřevo, jak v minulosti, tak i v současnosti tvoří nepostradatelný prvek  

při vystrojování důlních chodeb.  

Úvod práce je zaměřen na obecnou charakteristiku dřevěné hmoty a obecné informace  

o dřevě pro důlní výstroj. Další část práce je věnována prvnímu užití dřeva a složitějšímu 

využití dřevěné hmoty v hornické činnosti. Třetí část obsahuje ukázky zachráněných 

artefaktů, které jsou podstatným prvkem pro montánní archeologii. Poslední část práce  

je zaměřená na přípravu třídenní poznávací exkurze, která přiblíží využití dřeva v historii a 

v současnosti.  

Klíčová slova: dřevo, charakteristika dřeva, dřevo v důlních zařízeních, nástroje, stroje, 

artefakty, odborná exkurze. 
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1. ÚVOD 

  Dřevo oslovovalo člověka od nepaměti. Z historie víme, že lidé dřevo využívali  

již od doby kamenné a i dnes je to materiál, který lidé hojně využívají ve všech směrech. 

V hornictví se dřevo používá od počátku, a to převážně jako základní stavební prvek. 

Slouží zde také jako konstrukční materiál pro stroje i nástroje. Lze tedy říct, že dřevo je 

významným stavebním i technologickým prvkem, především díky jeho mechanickým a 

fyzikálním vlastnostem. Další výhodou je jeho snadná obnovitelnost a možnost pěstování  

skoro ve všech klimatických podmínkách.  

Cílem práce je popis využití dřeva v hornické činnosti různým způsobem.  

Dřevo se využívalo jako surovina pro výrobu dobývajícího nářadí, k důlní výdřevě a 

v dopravě až do doby, než mnohé z těchto zařízení bylo nahrazeno jinými materiály.  

I přes tyto skutečnosti tvoří dřevo v dolech nepostradatelný prvek i v současnosti. 

Práce je doplněná obrázky, které zobrazují základní druhy dřeva využívané  

při důlní činnosti a obrázky znázorňující artefakty nejen z České republiky.  

Stáří artefaktů určují dendrochronologické rozbory, které napomáhají zařadit předmět  

do hornické historie. Konec práce je věnován třídenní poznávací exkurzi, která přiblíží 

historické a současné využití dřeva.  
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2. KLASIFIKACE DŘEVA Z HLEDISKA JEHO 

VYUŽITÍ 

2.1 Obecná charakteristika dřevěné hmoty  

Dřevo patří k jednomu z nejuniverzálnějších materiálů. Je pevné, snadno se tvaruje, 

řeže a je také dostupné v mnoha texturách a barvách. Každý kus dřeva je zcela jedinečný. 

S dřevem je to stejné, jako s otisky prstů. Na světě neexistují dva lidé, kteří by měli stejné 

otisky prstů. Totéž platí pro dřevo. Neexistují žádné dva kusy dřeva, které by byly stejné, 

dokonce ani z jednoho stromu nejsou kusy dřeva totožné. (Bridgewater et al. 2011) 

Dřevo je velmi důležitým konstrukčním a průmyslovým materiálem,  

které je organického původu. Dřevo, jako konstrukční materiál se používalo  

již od starověku a to díky své lehkosti, ohebnosti, pevnosti, snadné zpracovatelnosti  

a také bylo levné. Nevýhodou však byla jeho malá odolnost proti požárům, živočišným  

a rostlinným škůdcům a špatná odolnost vůči silným větrům. Nejčastějšími škůdci jsou 

houby, hniloba a také hmyz – lýkožrout, kůrovec, bourovec. (Kotyška, Teyssler 1928) 

Těmto zkázám se dá však předcházet pomocí vhodných ochranných opatření,  

tzv. impregnaci. Dřevo má široké využití v hospodářském a nábytkářském průmyslu,  

dále v hornictví, kde slouží především k důlní výdřevě. Dále v papírnictví, 

v domácnostech, v chemickém průmyslu a také využití dřeva, jako paliva. (Kotyška, 

Teyssler 1928) 

Dřevo patří k prvnímu materiálu, které lidé začali opracovávat. Sloužilo především 

k budování obydlí, k výrobě velké škále nástrojů, k výrobě člunů, pro obranu života  

a také sloužilo k prvním pokusům v oblasti umění. (Otavová, Šplíchal 2007) 

2.2 Struktura dřeva 

Dřevo je organický, anizotropní, nehomogenní a hygroskopický materiál (Adámek 

et al. 1996). Základní součástí dřeva jsou buňky, které z počátku zaujímají tvar nízkého 

hranolku, později jsou však protáhlé a tímto tvoří vláknitou strukturu dřeva (Svoboda  

et al. 2005).  
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2.2.1 Složení dřeva 

Dřevo se skládá především z celulózy (tvoří přibližně 50 %), dále hemicelulózy 

(přibližně 22 %) a z ligninu (přibližně 22 %), které tvoří buněčné stěny. Zbylých 6 % jsou 

buňky tvořící vnitřek buněk. Například tuky, vosky, pryskyřice, třísloviny, alkaloidy, 

barviva a minerální látky, ze kterých při spalování vzniká popel. (Svoboda et al. 2005) 

 Tato uvedená procenta jsou průměrná. Procenta těchto látek se od jehličnatých  

a listnatých stromů liší. (Požgaj et al. 2007) 

Chemicky jsou všechny druhy dřeva tvořeny ze stejných prvků. Převážnou část 

dřeva tvoří organické látky. Obsahují přibližně 50 % uhlíku, 43 % kyslíku, 6 % vodíku  

a 0,3 % dusíku. Zbytek tvoří látky minerální, především sodík, vápník, draslík,  

fosfor a hořčík. (Svoboda et al. 2005) 

2.2.2 Řez kmene  

Dřeň - Nachází se ve středu kmene a je tvořená především měkkými pletivy (Svoboda  

et al. 2005).  

Jádro - Tvoří tmavěji zabarvenou střední část dřeva, v porovnání s obvodovou částí.  

Je tvořeno především odumřelými buňkami a má vyšší hustotu než běl. Jádro se nemusí 

vyskytovat u veškerých typů dřevin. (Adámek et al. 1996) Funkce jádra je zvýšit stabilitu 

kmene stromu (Požgaj et al. 2007).  

Běl – Tvoří světlejší obvodovou část kmene, a to jen tehdy, pokud je vytvořeno jádro.  

U některých typů dřeva, tzv. bělového dřeva tvoří běl veškerou plochu řezu dřevem. 

(Adámek et al. 1996) Funkce bělové zóny je vést vodu s rozpuštěnými minerálními látkami 

a uskladňovat zásobené látky (Požgaj et al. 2007). 

Kambium - Tenká (mikroskopická) vrstva buněk, která leží pod kůrou. Je to vrstva 

dělivých buněk, které v živém stromě tvoří zevně buňky lýka a dovnitř kmene buňky 

dřeva. (Svoboda et al. 2005) 

Lýko – Tvoří spodní část kůry. (Svoboda et al. 2005) Lýko tvoří živé buňky, které mají 

vodivou funkci. Vedou živiny produkované fotosyntézou z koruny stromu směrem dolů  

do kořenového systému. (Požgaj et al. 2007) 
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Kůra – Vrchní krycí ochranné pletivo s vrchní vrstvou korku. Vrstva korku rychle 

odumírá a při růstu kmene praská (Požgaj et al. 2007).  

 

Obr. č. 1 - Příčný řez kmene borovice (1 – dřeň; 2 – jádro; 3 – 

běl; 4 – kambium; 5 – kůra a lýko) (foto autor 2014) 

Letokruhy (léta) – Vrstva dřeva, která je vytvořená za jeden rok. Jednotlivé letokruhy 

jsou tvořeny vrstvou dřeva jarního a vrstvou dřeva letního. Jarní vrstva má oproti letní 

vrstvě menší hustotu a je světlejší. (Svoboda et al. 2005) Každý z letokruhů znamená roční 

přírůstek dřeva za jeho vegetační období, které trvá od jara do podzimu. To však 

neznamená, že každý letokruh značí jeden rok. Růstový cyklus může být narušen 

opakujícími se suchy nebo taky velmi chladnými zimami. (Gibbs 2009)  

Existují však výjimky a to především u většiny tropických stromů. U těchto stromů 

nebývá pauza v růstu, proto nemohou tvořit ani letokruhy. Vlastnosti a způsobilost dřeva  

je dána anatomickým složením, stářím, podnebím a také místem, kde se strom nachází. 

(Kotyška, Teyssler 1928) 

 
Obr. č. 2- Průřez bukovým kmenem s ukázkou letokruhů (foto autor 2014) 



Nikol Smékalová: Příklady využití dřeva v dolech 

2014 5 

Dřeňové paprsky - Soubor radiálně probíhajících paprsků od dřeně ke kůře stromu. 

Dřeňové paprsky jsou důležitým diagnostickým prvkem. Především jejich výška, šířka  

a rozložení na jednotlivých řezech. Mají také funkci vodivou, rozvádí živiny směrem  

do středu kmene. (Adámek et al. 1996) 

2.3 Rozdělení dřeva na tvrdé a měkké  

Důležitým faktorem u dřeva je jeho váha. To je váha krychlové jednotky,  

dle které se posuzuje samotná tvrdost. Tvrdost se u jednotlivých druhů liší. Rozpoznáváme 

pět druhů tvrdosti. Dřevo velmi tvrdé – tvrdé – středně tvrdé -  měkké – velmi měkké. 

(Kotyška, Teyssler 1928) 

2.3.1 Měkké dřevo 

Měkké dřevo většinou pochází ze stromu jehličnatých. Jsou to stromy stále zelené  

s šiškami, které před zimou, až na výjimky neopadávají. (Bridegewater et al. 2011) Není to 

však pravidlo. Najdou se výjimky u listnatých stromů, které jsou mnohem měkčí oproti 

stromům jehličnatým. Kupříkladu topol je mnohem měkčí než borovice bahenní. (Gibbs 

2009) 

Měkké dřevo se také vyznačuje svým rychlejším růstem oproti dřevu tvrdému  

a na trhu patří k dřevu levnějšímu (Bridegewater et al. 2011). Snadněji se obrábí. 

Především se dobře řeže, štípe, otesává a hobluje (Kotyška, Teyssler 1928). Používá se  

na výrobu papíru, k výstavbě domů, v důlním průmyslu a také k výrobě levného nábytku. 

(Bridegewater et al. 2011) 

Mezi měkká dřeva řadíme kupříkladu lípu, osiku a topol. Tyto stromy patří  

ke stromům listnatým. Borovice, modřín, jedle a smrk má největší využití v důlním 

průmyslu. Tyto stromy patří k jehličnatým stromům. (Kotyška, Teyssler 1928)
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Obr. č. 3 – Podélný průřez borovicovým 

dřevem (foto autor 2014) 

 
Obr. č. 5 – Podélný průřez smrkovým dřevem 

(foto autor 2014) 

 
 Obr. č. 7 – Podélný průřez modřínovým 

dřevem (foto autor 2014) 

 
Obr. č. 4 – Ukázka borovicové větve (foto 

autor 2014) 

 
Obr. č. 6 – Ukázka smrkové větve (foto autor 

2014) 

 
Obr. č. 8 – Ukázka modřínové větve (foto 

autor 2014) 
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2.3.2 Tvrdé dřevo 

Tvrdé dřevo obvykle pochází ze stromu listnatých, které každý rok své listy shazují. 

Obecně tvrdé dřevo patří k materiálu, který je hůře opracovatelný, pevnější, těžší a s větší 

hustotou. Dále je značně odolnější a vydrží delší dobu než dřevo měkké. (Bridegewater  

et al. 2011)  

Tvrdé dřevo roste pomaleji. Proto je jeho cena vyšší než u dřeva měkkého.  

Mezi tvrdé stromy se například řadí dub, buk, které jsou vhodné jako palivo a jasan. 

Poskytují stejnoměrné teplo, to znamená dlouhou výhřevnost. (Kotyška, Teyssler 1928) 

 

 
Obr. č. 9 - Podélný průřez bukového dřeva 

(foto autor 2014)  

 
Obr. č. 11 - Podélný průřez dubového dřeva 

(foto autor 2014) 

 
Obr. č. 10 – Ukázka bukové větve (foto autor 

2014) 

 
Obr. č. 12 – Ukázka dubové větve (foto autor 

2014) 
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Obr. č. 13- Podélný průřez jasanového dřeva 

(foto autor 2014) 

 
Obr. č. 14 - Ukázka jasanové větve (internet 

22) 

 
 

2.4 Dřevo, jako výstroj důlních chodeb 

Dřevo bylo jednoznačně nejpoužívanější materiál k důlní výstroji. Používalo se 

dřevo hraněné (řezivo) to byly fošny, prkna, laťky, desky a trámy. Polohraněné, což byly 

pražce nebo dříví nehraněné. Tím se rozumí kulatina (dolovina). (Langhammer 1932)  

Největší spotřeba dřeva byla v zalesněných krajích v blízkosti dolů. V porovnání 

s jinými stavebními materiály patřilo dřevo k nejlevnějším. Jiný stavební materiál  

se používal v krajích, kde nebylo dostatek dřeva a kde se dřevo samotným dovozem 

prodražovalo. (Langhammer 1932) 

2.4.1 Výhody dřeva pro důlní výstroj chodeb 

Dřevo patří k levnějšímu materiálu oproti jiné výztužné hmotě. Snadno se staví  

a upravuje do vhodného tvaru a potřebné délky. Je lehké, poddajné a pružné. To znamená, 

že pod tlakem povolí a ihned se nerozdrtí. Také upozorňuje na možné nebezpečí,  

kdy při velkých tlacích dřevo začne praskat. (Babuška et al. 1959)  

2.4.2 Nevýhody dřeva pro důlní výstroj 

Dřevo je především hořlavé. Také v teplých a vlhkých prostorách podléhá hnilobě. 

Tímto vydrží dřevo krátkou dobu a nepříznivě působí na zdraví horníků. Dřevo je málo 
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odolné vůči silným horským tlakům. Dřevo není vhodné pro výztuž důlních děl, které mají 

velký profil a výztuž má mít tvar klenby. (Babuška et al. 1959) 

2.4.3 Vhodné dřevo pro důlní výstroj 

K důlní výstroji se nejvíce používaly jehličnaté stromy, především smrky.  

Některé typy jehličnatým stromů byly pryskyřicové. Tento typ dřeva se používal  

pro výstroj ve vlhkých místech, větrných jámách a také na výrobu důlních pražců.  

Nejvíce pryskyřice obsahuje borovice. Vhodným dřevem pro výstroj důlních chodeb bylo 

dřevo, které rostlo ve vyšších polohách. (Laghammer 1932)  

 Dřevo se stává odolným díky jeho pomalejšímu růstu v chladnějším a sušším 

prostředí. Tímto se stává taky hutnějším. Od tohoto se odvíjí lepší nosnost, pevnost  

a odolnost proti důlním větrům. Také je důležité, ve kterém období je dřevo káceno. 

Nejvhodnějším doba pro kácení stromů je pozdní podzim nebo zima. Léto není příliš 

vhodné, protože dřevo může značně proschnout a ztrácet na své pevnosti. Dřevo, pro důlní 

výstroj by mělo růst rovně s malým výskytem suků. Větší počet suků snižuje nosnost  

a také elastičnost dřeva. Dřevo by mělo být suché, oloupané, zdravé s dlouhými vlákny. 

(Langhammer 1932) 

2.4.4 Nevhodné dřevo pro důlní výstroj 

Nevhodným dřevem pro důlní výstroj je dřevo napadené škůdci. Například bekyní 

mniškou nebo dřevo, které bylo shozené či polámané díky vysokým větrům. Při větrných 

smrštích dochází k násilnému přelomení kmene a tímto vznikají praskliny po celé kmenové 

délce, které pouhým okem nespatříme. Tyto praskliny jsou znatelné až po vyschnutí dřeva 

nebo při samotném použití, především pokud dřevo čelí vysoké zátěži. V tomto případě 

důlnímu tlaku. (Langhammer 1932) 

2.5 Uchovávání dřeva pro důlní výstroj 

Místem uskladnění dřeva by mělo být místo, kde je dřevo vykládáno. Nejčastěji 

z vozů nebo vagónů. Samotné místo by se mělo nacházet v blízkosti jámy, ale mělo by také 

dodržovat bezpečnou vzdálenost. Dřevo se třídí podle jeho tloušťky a délky. Díky tomuto 

třídění by mělo dřevo také dobře proschnout vlivem prouděním čerstvého vzduchu.  
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Řezivo je podkládáno tzv. špalíčky. Například laťky jsou jednotlivě skládány na sebe  

ve větraném přístřešku, aby dříví bylo chráněno před prudkým sluncem a deštěm. 

(Langhammer 1932) 

2.6 Impregnace důlního dřeva 

Impregnací rozumíme napouštění dřeva různými látkami, které chrání dřevo  

před rozkladem. Impregnace dřevo konzervuje a také chrání dřevo před houbami, plísni  

a hnilobou.  Především mladé dřevo snadněji podléhá hnilobě. Mladé dřevo poznáme  

podle toho, že má menší dřeň, je bohaté na šťávy a má větší běl, které tvoří vhodné 

prostředí pro růst hub. Proto snadno podléhá v teplých a vlhkých větrech hnilobě. 

(Langhammer 1932) 

Rozeznáváme dva druhy hniloby, a to suchou a mokrou. Suchá hniloba  

je rozšířenější a vyskytuje se v místech, kde působí především teplé a vlhké větry.  

Suchá hniloba, oproti mokré rychleji snižuje trvanlivost dřeva. Mokrá hniloba se vyskytuje 

na vlhké, či střídající se vlhké a suché výdřevě. Dřevo, u kterého se projevuje mokrá 

hniloba je vlhké, tmavě zabarvené a postupem času taky měkké, že lze do dřeva zabořit 

prst. (Langhammer 1932) 

Dřevo se impregnuje především v místech, kde výdřeva brzy nepodlehne důlním 

tlakům a také v místech, které budou přístupné po několik let. (Langhammer 1932) 

Impregnační látky pronikají do dřeva stejnou cestou, kterou dříve probíhala výměna 

šťáv ve stromu a to dřeňovými paprsky. Nejlépe se napouští borovice, protože má více 

dřeňových paprsků oproti smrku a jedli, které mají dřeňových paprsků méně.  

Proto je borovice pro impregnaci nejvhodnější. (Langhammer 1932) 
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3. HISTORICKÝ PŘEHLED VYUŽÍVÁNÍ DŘEVĚNÉ 

HMOTY V DOLECH A JEJICH ZDROJE  

V historii hornictví mělo dřevo širokou škálu využití a patřilo k všestrannému 

materiálu. V důlním prostředí patřilo k jednomu ze základních stavebních a konstrukčních 

prvku. Zejména středověk byl označován tzv. světem dřeva. Dřevo bylo hojně využíváno  

a bylo nejběžnějším produktem. Les byl považován za velmi cenný  

a byl symbolem pozemského jmenní. (Goff 2005) 

3.1 Rozvoj hornické činnosti 

3.1.1 Doba kamenná  

Těžba spočívala sběrem pazourků z povrchu. Následně po vysbírání volně ležících 

kamenů bylo nezbytné rozrušit povrch a dobývat mělké jámy. Postupem času vznikaly 

jámy hlubší, kde docházelo k ražení krátkých chodeb. Sestup do jam se uskutečňoval 

pravděpodobně po upravených kmenech stromů. K rozpojování hornin se používaly 

kamenné tlouky, parohové kopáče a dřevěné palice. (Majer 2004)   

3.1.2 Doba bronzová  

Období se vyznačuje prvními dobývanými kovy a to mědí a zlatem,  

které se nacházelo v podobě ryzí. V historii se zlato získávalo především říčnými náplavy, 

ale dobývalo se také hlubinným způsobem. V této době se na našem území dobývaly pouze 

křemence. K dobývání se používaly kamenné malty, parohové kopáče a dřevěné palice. 

Použití cínu znamenalo změnu kvality při výrobě mědi. Slitinou mědi a cínu vzniká bronz, 

z kterého se vyráběly kvalitní nástroje, které značně usnadňovaly práci. Ke změkčení 

hornin bylo využíváno ohně a suchého dříví. Takto vznikla metoda sázení ohněm. (Majer 

2004) 

3.1.3 Starověké civilizace 

Díky starověkým civilizacím došlo k rozvoji těžby. Těžily se rudy mědi, cínu, zlata, 

stříbra, ve velké míře stavební materiály a také železo. Éra starověkého Řecka, Říma  

a Egypta byla založená na práci horníka. Těžba nerostů a ražení důlních děl se prováděla 
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ručně pomocí nástrojů z kamene a postupem času ze železa. Těžba kovů znamenala  

pro starověké říše velký rozvoj nejen civilizace, ale také válečnému tažení, díky lepším 

zbraním. Ve starověkých a antických dolech se objevují první čerpací stroje – dřevěná 

vodní kola na lidský pohon, která sloužila k odvodňování důlních chodeb. (Sheperd 1993)  

3.1.4 Středověk 

První zprávy o hlubinném dolování na našem území pochází z 13. století,  

kdy vynikala především těžba zlata a stříbra díky rozvoji mincovnictví. Hornictví  

ve středověku navazovalo na znalosti a zkušenosti z doby antické, které bylo založeno  

na ruční práci. Základ tvořily dva nástroje a to mlátek a želízko. Dalším nářadím byly 

hornické motyky, dřevěné necičky, proutěné koše nebo kožené měchy. Později se 

využívaly tzv. hapšly – dřevěné rumpály a animální těžební stroje. Proces ražby  

se prováděl metodou sázení ohněm. (Hrubý 2011)  

 

 Obr. č. 15 - Ukázka středověké odvodňovací štoly v Kutné Hoře. Na stěnách je zřetelné použití 

nástrojů želízka a mlátků (foto autor 2014) 

3.1.5 Rozmach a úpadek dolování  

V Roce 1516 vznikl Jáchymov, kde bylo objeveno ložisko bohaté na stříbrné rudy. 

Tento objev zapříčinil velký přísun obyvatel a Jáchymov se takto stala nejlidnatějším 

městem Českého království. V Krušnohoří se zakládala další hornická města, do měst 

rychle přicházeli stále noví osadníci, ale stejně tak rychle také odcházeli. Od tohoto se 

odvíjí termín „stříbrná horečka“. Budovalo se také vodní hospodářství a rybníky.  
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V roce 1962 v Banské Štiavnici byly poprvé provedeny trhací práce černým prachem  

a to znamenalo změnu v procesu ražby a dobývání. Zavedly se také nové stroje.  

Dřevěné pístové čerpadla a míhadla, která mechanicky přenášela energii vodních kol 

pomocí táhel, tzv. míhadel. (Kořan 1955)  

3.1.6 Oživení dolování v 18. století 

Během 17. století nastal úpadek hornictví díky třicetileté válce. To zapříčinilo také 

ekonomické změny a hornictví bylo nerentabilní. Dříve produktivní stříbrné doly se staly 

nevýnosné. Díky státní podpoře se úspěchy projevily pouze v Kutné Hoře. V druhé 

polovině 18. století nastala ze strany státu rozsáhlejší podpora z důvodů zajištění 

surovinové soběstačnosti mincovních kovů. Dále se také rozvinula výnosná těžba dalších 

barevných kovů, jako byl například kobalt, arzen, bismut a později také uran.  

Těžba železné rudy stoupala. Lesů však ubývalo a dřevo bylo drahé, přešlo se tedy na 

těžbu uhlí. (Kořan 1955) 

3.1.7 Hornictví v období průmyslové revoluce 

Pro hornictví průmyslová revoluce znamenala významnou změnu. Mechanizovala 

se těžba a začaly se používat první dobývací stroje. Nejrozšířenější byla těžba uhlí,  

která tvořila základní surovinu pro energetický a výrobní průmysl. Zavedly se parní stroje 

a vznikaly počátky geologického průzkumu. Později byly zavedeny stroje elektrické,  

vrtací kladiva a stroje na stlačený vzduch. Trhací práce probíhaly dynamitem a amono-

ledkovými výbušninami. (Stočes 1954) 

3.2 První užití dřeva při hornické činnosti 

Dřevo hned od počátků mělo široké využití. Dlouhý čas tvořilo nenahraditelný 

materiál při otevírání a dobývání šachet. Následně pro vyztužování důlních chodeb,  

které jsou dodnes dochovány. Současně byl tento materiál využíván pro výrobu nářadí  

a jednoduchých či složitějších strojů. 

Nářadí horníka - Mezi základní nářadí patřilo želízko a mlátek (viz obr. 16), díky kterým 

se rozpojovala pevná skála. Tyto nářadí dnes objevujeme v hornickém symbolu. Mezi další 

nářadí patřily krumpáče a nosáky, což byly jednostranné krumpáče. (Delius 2012)  
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Dále kladiva různých velikostí, špičáky, kopáče, lopaty a motyky neboli kracky.  

Na rozbíjení velkých kamenů se používaly palice a páčidla. (Agricola 2007) Využití těchto 

nástrojů záleželo na vlastnostech horniny. Dřevo se používalo na vyhotovení rukojetí 

z dubového nebo bukového dřeva, které bylo pevné a odolné. (Deluis 2012) 

 

Obr. č. 16 - Ukázka replik středověkého nářadí z 

Národního technického muzea v Praze. Rukojeti jsou 

vyhotoveny z dubového dřeva (foto autor 2014) 

 

Žebříky - V minulosti se horníci dopravovali do dolů pomocí žebříků, které byly 

vyhotoveny z dubového či bukového dřeva, které bylo pevnější než dřevo smrkové.  

Dnešní tvar měly žebříky jen v mělkých jámách. Častěji se používaly klády, které měly 

vysekané zářezy (viz obr. 17). (Delius 2012) 

  

Obr. č. 17 - Ukázka dřevěných klád s vysekanými 

zářezy v Kutné Hoře, Českém muzeu stříbra (foto 

autor 2014) 
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Necky na rudu (troky)  - Byly to nádoby vyhotovené z jednoho kmene stromu. Tvarem 

byly delší, než širší. Necky sloužily k dopravování a nošení jaloviny či vytěžené rudy. 

(Agricola 2007) Naplněné necky si pracovníci podávali jeden k druhému přes hlavu 

(Delius 2012).  

Dřevěné nádoby (okovy) - Nádoby se vyhotovovaly pomocí prken a ze dvou lískových  

či dubových obručí. Obruče však byly málo odolné vůči nárazům o stěny šachet a praskaly. 

Proto byly nahrazeny obručemi železnými, díky kterým byly nádoby mnohem odolnější. 

Nádoby byly tvaru mnohem širšího než delšího a nahoře rozšiřující se. To proto,  

aby se snáze naplňovaly a také vyprazdňovaly. Nádoby se zahákly na hák s lanem a pak 

byly vytahovány na povrch pomocí strojů, které byly poháněny buď to silou lidskou  

a při těžších nákladech silou koňskou. (Agricola 2007) 

Vědra na vodu - Vědra na vodu byla podobná nádobám dřevěným (viz obr. 18). Lišily se 

horní části, kterou měla vědra na vodu užší, aby voda nevyšplíchávala ven,  

když se vytahovala z šachet. Do nádob se voda nalévala tzv. džbery. To byly také dřevěné 

nádoby, které neměly však zúžený vrch. Tato vědra se vytahovala na povrch obdobně  

jako dřevěné nádoby na materiál. Obvykle strojem, který byl poháněn buď to silou lidskou, 

nebo koňskou. (Agricola 2007)  

 
Obr. č. 18 - Ukázka dřevěných věder na vodu a džberu 

(Agricola 2007) 

Proutěné koše - Pomocí proutěných košů se z podzemí vytahovaly kameny, ruda nebo jiné 

nerosty. Pojaly stejné množství materiálu jako nádoby dřevěné, ale oproti nádobám 

dřevěným byly proutěné koše lehčí. (Agricola 2007) 
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Dřevěný trakař (kolečko) - Dřevěný trakař (viz obr. 19) byl jednokolový vozík,  

který horníci naplněný materiálem vyváželi a prázdný přiváželi zpět (Agricola 2007). 

Nebyly však pro podzemní dopravu příliš vhodné a využívaly se spíše při práci na povrchu 

(Delius 2012).  

 
Obr. č. 19 - Model dřevěného trakaře 

v Hornickém muzeu Krásno (foto autor 

2014) 

Důlní vozík - Byl to celodřevěný vozík. Vozík byl naplněn a vyvážel jej tzv. vozič,  

který držel vozík za jeho zadní stranu a tlačil. Prázdný vozík zase přivezl zpět. K dopravě 

vozíku se také používala koňská síla. Nejrozšířenějším typem vozíku byly německé 

“hunty“ pojmenovány podle německého slova Hund, což znamená pes. A to díky tomu,  

že při pohybu vozíky vydávaly zvuky podobné štěkotu psa. (Agricola 2007) 

Šachetní bouda - Dřevěné stavení nad šachtou, které chránilo horníky při obsluze vrátku  

a před deštěm a sněhem. Rovněž tak šachetní bouda zabraňovala pronikání deště do šachty. 

Stavení také sloužilo pro úschovu nářadí a vozíků. (Agricola 2007) 

Metoda sázení ohněm (využití dřeva, jako paliva) - Měkkou žílu horníci dobývali 

motykou, tvrdou žílu dobývali želízkem a mlátky. Avšak tu nejtvrdší žílu, která byla 

bohatá na kovy a kterou nelze dobývat želízkem horníci vypalovali ohněm. Na hromadu  

se uložilo množství suchého dříví, které se následně zapálilo. (Agricola 2007)  

 Na pevnou horninu působil oheň a tímto se skalní masiv zahříval. Vlhčí části  

se odpařovaly a soudržnost se snižovala. Pevné části se oddělovaly a vznikaly pukliny. Žíla 

se pak snadněji dobývala. (Delius 2012) Žár však horninu změkčil pouze  
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u povrchu. V hlubších místech byla žíla nadále tvrdá a nemohla být rubána želízkem,  

proto se vyhotovovaly žárové lože. (Agricola 2007) 

Čepýře - Žíly s velkou mocností horníci dobývali pomocí takzvaných čepýřu. Bylo to 

suché dříví, které se dokola sestrouhalo do hoblin a tvořilo jako kdyby vějíř. Materiál  

se pak snadněji vznítil a rozdmýchal oheň, který podpořil hoření jiného dříví. (Agricola 

2007) 

Vodní žlaby - Vytěžená voda z šachet a voda stékající po stěnách štoly se odváděla 

pomocí vodních žlabů (viz obr. 20).  Vodní žlaby byly vyhotoveny ze dvou těsně 

spojených klád, které byly vyhloubeny ve spojené části. Žlaby se ve štolách často 

přikrývali latěmi, které zabraňovaly zanášeny padající hlínou či kamením. Žlaby  

na povrchu se obvykle vyhotovovaly z jednoho kusu kmene, které vedly  

do dřevěných nádrží. (Agricola 2007) Na vodní žlaby se používalo dřevo dubové,  

protože vodě dobře odolávalo a také dřevo borové. (Delius 2012)  

 
Obr. č. 20 - Ukázka dochovaného dřevěného koryta 

vyhotoveného z jednoho kusu kmene.  Nalezeno v 16. století 

v dole Jeroným. Vystaveno v Hornickém muzeu Krásno (foto 

autor 2014) 

3.3 Složitější využití dřeva při hornické činnosti  

Ruční dřevěné rumpály (vrátky, hašply) - Používaly se k těžení materiálu z mělkých 

jam. Vrátky se skládaly ze dvou podpěr, které byly upevněny k jámovému věnci  

a po stranách měly připevněné podpěry. Na vrcholcích podpěr byl umístěn dřevěný válec 

s klikami. Na hřídeli bylo upevněno lano s okovy, pomocí kterých se dopravoval materiál 

na povrch. Lano bylo navinuto tak, aby jeden konec lana stoupal a druhý klesal. (Delius 

2012) 
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Obr. č. 21 - Model vrátku v expozici 

Hornictví v Národním technickém muzeu v 

Praze (foto autor 2014) 

Žentour (trejb) - Okrouhlá, dřevěná stavba pokrytá šindeli (viz obr. 22). Velikost stavby 

závisela na velikosti těžního bubnu. Uvnitř žentouru byl umístěn těžní buben, který byl 

vyhotoven z dubového dřeva. Pod bubnem byly upevněny silné trámy, tzv. vodidla.  

Na koncích vodidel byla upevněná břevna, která sloužila k zapřažení koňů. Koně chodili 

stále dokola a tímto se buben otáčel. Obvykle se zapřahovaly dva nebo tři páry koňů.  

Na těžním bubnu byly navinuté dvě lana. Jedno bylo navinuté doprava a druhé doleva. 

Takto bylo jedno lano spouštěno do jámy a druhé zároveň z jámy vytahováno. (Delius 

2012)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 22 - Snímek modelu žentouru poháněného koňmi 

z expozice Hornictví v Národním technickém muzeu v Praze 

(foto autor 2014) 
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Lutny – Potrubí, které sloužilo k větrání důlních chodeb. Byly vyrobeny z prken  

do čtyřhranného tvaru. Lutny se na koncích zužovaly, aby se daly vzájemně do sebe 

zasunout. Všechny spoje se zamazávaly jílem, díky kterému potrubí dobře těsnilo. Potrubí 

bylo připojeno k větracímu stroji, který vířil vzduch do luten. (Delius 2012) 

Vodní kolo – Vodní kolo sloužilo jako pohon těžních strojů. Rozlišujeme dva typy 

vodních kol. Kola na horní vodu (viz obr. 23) poháněná tíhou vody, která na kolo padá 

shora a plní lopatky. Kolo na spodní vodu bylo poháněno nárazem rychle protékající 

spodní vody pod lopatkami. Čím více je hnací vody, tím rychleji se plnily lopatky kola, 

těžní stroj se rychleji otáčel a tak se vytěžilo více materiálu. Vodní kolo přenášelo sílu  

na těžní buben, na kterém bylo navinuté lano. Takto se dopravoval materiál z šachty  

na povrch pomocí vodní síly. Vodní kola se vyhotovovala především z dubového dřeva, 

protože dobře odolávalo vodě. (Delius 2012) 

Sací pumpy na vodu - Skládaly se ze svislých trubek, které byly vyhotoveny z borového 

dřeva (viz obr. 24).  Aby nepraskaly, byly okovány železným kroužkem. Na sacím potrubí 

byl připevněn válec, ve kterém byl kruhový píst obalený v kůži těsně přiléhající 

ke stěnám trubky a takto těsnil. Pomocí táhla se pohybovalo pístem nahoru a dolů.  

Na konci sacích trubek byly ventily, které se vzduchem či vodou otevíraly. (Delius 2012) 

 
Obr. č. 23 - Dřevěné vodní kolo poháněné 

horní vodou (Delius 2012) 

 

 
Obr. č. 24 - Sací pumpy poháněné vodním 

kolem na spodní vodu z expozice Hornictví 

v Národním technickém muzeu v Praze (foto 

autor 2014) 
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Větrné kolo - Využívalo se k dmýchání větrů (viz obr. 25). Skládalo se z oblého, na obou 

stranách hladkého pouzdra, ve kterém bylo kolo na hřídeli s lopatkami. Z vnějšku byla 

klika, kterou se otáčelo ručně. Pomocí otáčení kola se vzduch dal do pohybu a proudil  

do lutny. (Delius 2012)  

 
Obr. č. 25– Větrné kolo využívané k důlnímu větrání (Delius 2012) 

3.4 Využití dřevěné hmoty při budování šachty 

Šachta je důlní dílo ve svislém směru s otvorem, který ústí na povrch. Šachta slouží 

především k fárání mužstva, k čerpání vody, k větrání, k těžbě rudy a hlušiny  

a také k dopravě důlní výdřevy. (Delius 2012)  

Šachta neboli jáma může být hloubená v tak tvrdých horninách, že není potřeba 

dřevěné výztuže. To se však stává zřídka. Hornina může být pevná, ale pokud je 

vrstevnatá, může se uvolňovat do nezapažené jámy. Proto se jámy tzv. dřeví. (Delius 2012) 

Silnější, či slabší výdřeva se volí podle hloubky jámy a od toho se také odvíjí 

vlastnosti a tlak horniny, které na výdřevu působí. Jáma se pevnou výztuží dřeví od spodní 

části směrem nahoru. Zároveň se však musí dřevit jáma shora prozatímní výztuží, aby byla 

zajištěna bezpečnost horníkům. Prozatímní výztuž se pak postupně vyrabuje. (Delius 2012) 

Jámový věnec-  Jakmile se začala hloubit jáma, odklidila se půda, vytvořil se rovný základ 

a na ten se pak položil jámový věnec, který byl tvořen vzájemně svázanými trámy. 

V rozích trámy přesahovaly, aby bylo možné jámový věnec pevně zakotvit. Nadále se 

provádělo hloubení horniny pomocí necek. Jakmile začala být rubanina příliš hluboko, 
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stávala se těžba pomocí necek obtížnou a také nákladnou. Proto se přecházelo na těžbu 

pomocí vrátku, lana a okovu. Pokud těžba postoupila ještě hlouběji, používaly se koňské 

žentoury. Když byla k dispozici hnací voda, používala se vodní kola. (Delius 2012) 

Dále se pak věnce umísťovaly do jámy postupně s hloubením. Rozestupy jámových 

věnců závisely na tom, jak byla hornina soudržná. (Delius 2012) 

Pažiny (jehly) – Používaly se, pokud byla okolní hornina nesoudržná. Zabraňovaly sesypu 

horniny do jámy a byly ve svislém směru. Pažiny (viz obr. 26) se zarážely do země, poté se 

vytěžil materiál a do otvoru se ukotvil věnec. Jakmile byl věnec pevně ukotven, celý 

průběh se opakoval. Dokud nebyla okolní hornina opět soudržná. (Delius 2012)  

 
Obr. č. 26 - Zaražené pažiny za jámovými 

věnci v nesoudržné hornině (Delius 2012) 

Nosníky - Pokud nebylo nutné používat mnoho výdřevy, díky soudržné a pevné hornině, 

používaly se nosníky, které tvořily jámový věnec. Oba konce nosníků se zapouštěly  

do hloubení, která se nazývala hnízda. (Agricola 2007) 

Stojka – Stojka byla kulatý kmen, který se stavěl mezi nadloží a podloží. V šachtě sloužila 

jako podpěrný sloup. Je to nejjednodušší prvek výdřevy. Mohla sloužit také  

jako samostatná část výdřevy. Ale to jen v místech, které se využívají krátkou dobu  

a pak se opustily. (Babuška 1959) 

Rozpěra – Stojka, která se používala mezi dvě šikmé nebo strmé stěny (Babuška 1959).  

Postranní prkna (krajové dříví) – Přibíjely se ke stojkám, které zahrazovaly šachtu  

od žíly a také dělily a chránily šachtu na část těžní a leznou. Tyto postranice také 

zabraňovaly odpadání kusu materiálu do jámy (Agricola 2007).  

Sruby – byly tvořeny čtyřhrannými trámy nebo kulatinou, které byly kladeny na sebe. 

Vzájemně byly provázány skobou nebo čepy. Sruby tvoří vydřevené části jámy mezi 
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nosnými věnci (Delius 2012). Používaly se, pokud byla žíla sypká a nadloží, či podloží 

měkké. Proto bylo nutno hustější výdřevy. (Agricola 2007)  

 
Obr. č. 27 - Ukázka využití dřevěné výstroje při budování šachty (1 - jámový 

věnec; 2 - nosník; 3 - stojka; 4 - rozpěra; 5 - postranní prkna) (Agricola 2012) 
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3.5 Dřevěná výstroj štol a důlních chodeb  

Štola je důlní dílo, které je raženo ve vodorovném směru z povrchu země směrem 

do horského masivu. Štola slouží ke kutání, k větrání, také k těžbě, dopravě  

a k odvodňování. Odvodňovací štoly se nazývají štoly dědičné. (Delius 2012) 

Důlní chodby jsou také vodorovná díla, ale oproti štole nevychází na povrch. 

(Delius 2012) 

Pokud byla žíla soudržná a tvrdá, taktéž nadloží a podloží, nebylo potřeba mnoho 

dřevěné výstroje. Kromě té částí, která ústila napovrch, kde bývala hornina často 

nesoudržná. Pokud byla však žíla nesoudržná a měkká, tak důlní chodby potřebovaly 

hojnější výdřevy. (Agricola 2007) 

Stojka (kopně) – Tvořila jeden ze základních prvků výstroje dřevem. Stojka byla 

namáhána tlakem působícím kolmo dolů. Stojku stavíme silnějším koncem vzhůru.  

Spodní konec stojky, tzv. pata byla zahloubena hnízd. V nadloží se dále vysekávala 

prohlubeň, kde se umístil druhý konec stojky, tzv. zátah. Používaly se také mezistojky, 

jinak řečeno stojky pomocné, které se kladly doprostřed dveřeje. Tímto se dveřej stala 

odolnější a odolala větším tlakům. (Langhammer 1932)  

Stropnice – Stejně jako stojka, tvořily hlavní prvky dřevěné výstroje. Stropnice byly 

podepřeny ve dvou nebo více bodech, to znamená dvěma nebo více stojkami a plnily 

funkci podchycení stropu. (Langhammer 1932)  

Dveřej – Skládala se ze stropnice a dvou stojek. Stavěly se za sebou v rozestupech  

dle potřeby. Pokud působil nadměrně velký tlak, kladly se dveřeje těsně vedle sebe.  

Toto rozmístění se nazývalo „na srub“. Volný prostor mezi stojkami vyplňovalo pažení. 

(Langhammer 1932) 

Spojení spojky a stropnice – Stojky a stropnice musely podléhat vysokým tlakům. 

Spojení muselo být kvalitní, aby nedocházelo k rozštěpení stojek. Nejpoužívanější bylo 

spojení, kde doléhala stropnice na stojku rovnými plochami. Používalo se stupňovité 

plátování (viz. obr. 28). Tímto vzniklo spojení tzv. zub na zub. (Langhammer 1932) 

Na každé straně dveřeje může být použito jiné spojení. To záleží na velikosti a směru 

tlaku. V poruchových částech se často používaly železné skoby, které dveřej zpevňovaly  

a stávaly se tak odolnějšími vůči důlním tlakům. (Langhammer 1932)  
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Obr. č. 28 - Ukázka spojení stojky a stropnice (1 – 

zub jednoduchý, který odolával tlakům nadloží; 2 a 3 

– zub dvojitý, který odolával tlakům nadložním a 

bočním) (Stočes 1954) 

Práh (pražce) – Vodorovné dřevo nebo kulatý trám, který ležel na počvě chodby,  

na který se stavěly boční stojky, působil – li tlak podložních vrstev. Stojky se stavěly  

na drážku či na zub (viz. obr. 29). (Babuška et al. 1959)  

Vyvážel-li se materiál na povrch v trakařích, kladly se na pražce spojené fošny, 

které byly vyhloubené ve spojených částech, tímto vznikla kolej. To umožnilo snadnějšímu 

pohybu trakařů. (Agricola 2007)  

 
Obr. č. 29 - Ukázka typu spojení pražce se spojkou (1 - spojení pražce na zub; 2 – spojení pražce 

na drážku) (Babuška et al. 1959) 

Přítes (patník) – Sloužily k zesílení výztuže. Vkládaly se mezi stojku a horninu  

a zabraňovaly jejich rozštípení a zaboření (Babuška et al. 1959).  
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Obr. č. 30 - Ukázka přítesu z bukového dřeva 

z dřeviště Důl Paskov (foto autor 2014) 

Pažení (polůvky, plaštiny, krajina) – Vyplňovaly prostor mezi dveřejemi a rozkládalo 

tlak (Langhammer 1932). Také zabraňovaly odpadání horniny ze shora a z boků (Agricola 

2007). Používaly se odkorky nebo půlené kulatiny (Langhammer 1932).  

Podvlak – Sloužil k zesílení výztuže. Kulatina, která se podvléká pod stropnice v podélné 

ose chodby. Podpírá se dvěma nebo více stojkami. (Babuška 1959)  

 
Obr. č. 31- Průřez štolou (1 -  stropnice; 2 – stojky; 3 – podražec; 4 – pražec 5 – podvlak) 

(Babuška et al. 1959) 

3.6 Zdroje dřevěné hmoty 

Lesní hospodářství bylo pro hornictví velmi důležité. Jak už je známo, dřevo mělo 

velmi široké využití. Největší množství dřeva bylo spotřebováno k výstroji důlních chodeb 

a na jejich údržbu. Velké množství se také spotřebovalo na rozpojování hornin a stovky 

stromů se zpracovávalo na fošny a latě. (Beran 1996)  
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Zdrojem dřeva byly nejbližší lesy a důlní podniky byly často majiteli vlastních lesů. 

Rozvoj báňské činnosti by měl být přímo úměrný k množství lesního porostu. Pokud byl 

rozvoj rychlý a s lesy se zacházelo nehospodárně, docházelo k rychlému úbytku lesů.  

Lesy byly postupně vykáceny a dřevo muselo být dopravováno z větších vzdáleností,  

čímž se náklady zvyšovaly. (Beran 1996)  

Z větších vzdáleností se často dřevo dopravovalo k dolům po řekách, kanálech,  

ale také malých říčkách a vydatnějších potocích. Stávalo se však, že na malých tocích 

nebylo splavování možné celoročně, díky nízkému stavu vody. Práce byla prováděna  

jen na jaře, při tání sněhu nebo při déletrvajících deštích. (Delius 2012) 

Vodní toky bylo zprvu zapotřebí prohlédnout, zda jsou pro plavení dřeva vůbec 

vhodné. Nevyhovující řeky byly ty, z kterých vyčuhovaly velké kameny a skaliska,  

dále řeky s meandry a štěrkovými terasami. V takových tocích často docházelo ke ztrátě 

dříví. Tyto překážky se musely často odstranit. Největší zákruty se prokopaly a tok řeky  

se napřímil. Skaliska, kamení a terasy se odklidily. Při plavení se vodní toky hlídaly a lidé 

podél břehu plavené dřevo posunovali. (Delius 2012) 

Důležitou součástí lesního hospodářství také bylo zalesňování již vykácených lesů  

a odstraňování padlých kmenů a odřezaných vršků, které pak zahnívalo. Pokud docházelo 

k rychlému odlesňování velkých ploch, docházelo k poškozování lesů díky silným větrům  

a v lesích se tvořily polomy. (Beran 1996)  
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4. ZACHRÁNĚNÉ ARTEFAKTY VE SVĚTOVÝCH 

SBÍRKÁCH 

4.1 Národní technické muzeum v Praze 

Artefakty se nachází v nově otevřené expozici Hornictví, která je součástí 

technického muzea. (Více informací o Národním technickém muzeu obsahuje kapitola 5. 

Příprava tuzemské poznávací exkurze, podkapitola 5.3.3 Národní technické muzeum). 

Expozice představuje báňskou techniku a dobývací technologie v průběhu dějin. 

Návštěvník může vidět dochované artefakty či makety nářadí a strojů od doby kamenné  

až po současnost. Součástí expozice jsou makety rudného a uhelného dolu, jejichž celková 

rozloha činí až 350 m
2
. Návštěvníci mají možnost fárat s vlastním svítidlem v doprovodu 

odborného lektora. (Internet 1)  

 
Obr. č. 32 - Dochované necky z 

kutnohorských dolů vystavené v expozici 

Hornictví v Národním technickém muzeu v 

Praze (foto autor 2014) 

 
Obr. č. 33- Dochované dřevěné ventilky 

důlních čerpadel a fragment vodního kola z 

dolu Jeroným. Artefakty vystavené v 

Národním technickém muzeu v Praze (foto 

autor 2014) 

 
Obr. č. 34 - Dochované dřevěné potrubí 

z expozice Hornictví v Národním technickém 

muzeu v Praze (foto autor 2014) 
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4.2 Žentour v Johanngeorgenstadtu v Německu 

Koňský žentour leží v německém městě jménem Johanngeorgenstadt na německé 

straně Krušných hor. Původní žentour byl zničen v roce 1948 díky rozsáhlé těžbě uranu. 

Od roku 1975 se začaly střádat fotografie, kresby a byl vypracován nový projekt podle 

původního originálu. V roce 1991 byly poskytnuté finanční prostředky na výstavbu.  

V roce 1933 byla replika koňského žentouru zcela dostavěna. (Internet 2)  

 
Obr. č. 35 - Původní fotografie koňského 

žentouru v Johanngeorgenstadtu (internet 3) 

 
Obr. č. 36- Současná fotografie koňského 

žentouru v Johanngeorgenstadtu (internet 4) 

 

4.3 Vodní kolo v Morwellham ve Velké Británii 

Vodní kolo (viz obr. 37) se nachází v skanzenu Morwellham Quay v Devonu. 

Skanzen je od roku 2006 zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO. Skanzen 

představuje starobylou hornickou vesničku s důlní železnicí, historickým přístavem  

a měděným dolem George a Sharlotte. Je to jediný otevřený měděný důl ve Velké Británii, 

který je zpřístupněn veřejnosti. Morwellham Quay se označuje za živoucí historii. 

Průvodci se pohybují dobových kostýmech a vyprávějí staré příběhy. Součástí jsou  

také projížďky v dobových kočárech taženými koňmi a projížďky důlními vláčky. 

Návštěvník má takto pocit, jako by se vrátil v čase, přibližně 160 lez zpět. (Internet 5) 

Vodní kolo je téměř 10 m vysoké poháněno vrchní vodou.  

Vodní kolo pohánělo mlýn, ve kterém se drtil vytěžený materiál. (Internet 5) 
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Obr. č. 37 - Dřevěné vodní kolo v hornické vesničce (internet 6) 

4.4 Dochovaná štola ve Sprucemont v Nevadě 

Štola se nachází na úpatí Spruce mountain (Smrkové hory), v městečku Sprucemont 

(viz obr. 38). Město se přezdívá městem duchů, protože je zcela opuštěné. V místě se 

nachází prázdné polorozpadlé budovy, rezavějící stroje, stará auta a zpustošené, zasypané 

doly. Historie Spurcemont započala v roce 1869 objevením olovo-stříbrných dolů.  

Těžba v dole zanikla v roce 1930, společně s doly Black forest a Monarch. Těžba se 

soustředila pouze na velké doly v Bullshead Mines. Těžba byla ve všech doposud 

fungujících dolech ukončena v roce 1961, kdy doly nebyly schopny dostatečně využít rudy 

stříbra. (Internet 7)  

 
Obr. č. 38 - Vchod do staré opuštěné štoly ve městě Sprucemont, 

kde se v minulosti těžilo stříbro (internet 8) 
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4.5 Pístové čerpadlo ve Zlatých Horách 

Informace uvedené v textu pochází z emailové korespondence s panem  

Mgr. Martinem Přibilem, odborným pracovníkem Národního technického muzea. 

Pístové čerpadlo (viz obr. 39) z 16. - 17. století se nachází ve štole zvané  

Alt Hackelberg. Přesné stáří není známo. Dle dendrochronologických rozborů bylo 

čerpadlo pravděpodobně ze dřeva smrkového. Vzorků bylo však málo. Na výzkumu se 

podílela Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě, společně s Národním 

technickým muzeem v Praze. V současné době výzkum není dokončen.  

 

Obr. č. 39 - Dochované pístové čerpadlo z dolu 

Alt Hackelberg ve Zlatých Horách (Šmehil 

2013) 

4.6 Koňský žentour v Kutné Hoře 

Informace v textu pochází z ústní komunikace s panem Janem Mickou, průvodcem 

v Českém muzeu stříbra. 

Těžní žentour (viz obr. 40) původně stál v Jáchymově u stříbrného dolu Helena 

Huber, který vlastnil císař Josef. Byl vybudován v 16. století. V roce 1948 byl žentour 

rozebrán a následně přenesen do venkovní expozice Českého muzea stříbra v Kutné Hoře. 

Konstrukce žentouru je původní, pouze v některých místech je rekonstruován. Veškeré 

spoje, hřeby či čepy byly vyhotoveny ze dřeva. (2014) 
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4.7 Důlní vozík z Hornického muzea v Příbrami 

Dřevěný důlní vozík (viz obr. 42) se nachází v Příbrami v Březových Horách, 

v největším hornickém muzeu České republiky. Je vyhotoven z dřeva dubového.  

Důlní vozík je vystaven v areálu historického Ševčínského dolu, založeného v roce 1813. 

Součástí Ševčinského areálu je také Těžní věž, na kterou je možno vystoupit. Dále budova 

sýpů, ve které se nachází expozice tradičních řemesel a průmyslu na Příbramsku. V budově 

hornické cáchovny se nachází expozice, která popisuje báňskou činnost od pravěku  

až do současnosti. Součástí Hornického muzea v Příbrami je také prohlídka dolu Vojtěch  

a dolu Anna. Expozice jsou umístěny v původních hornických budovách.  (Internet 9) 

Obr. č. 40 - Koňský žentour v Kutné 

Hoře v Českém muzeu stříbra (foto autor 

2014) 

Obr. č. 41 - Ukázka dřevěného těžního 

bubnu uvnitř žentouru (foto autor 2014) 

Obr. č. 42- Dřevěný důlní vozík v Hornickém 

muzeu v Příbrami (foto autor 2014) 
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5. PŘÍPRAVA TUZEMSKÉ POZNÁVACÍ EXKURZE 

5.1 Základní informace  

Tato 3 denní poznávací exkurze je naplánovaná pro studenty Vysoké školy báňské- 

Technické univerzity v Ostravě, oboru Geovědní a montánní turismus. Studenti se na 

exkurzi dovědí informace o využití dřevěné hmoty v důlních zařízeních v historii  

a v současnosti.  

Termín exkurze:  14. 4. 2014 – 17. 5. 2014 

Místo odjezdu:  parkoviště před VŠB-TUO v Porubě, u hlavní budovy A 

Doprava:  klimatizovaný autobus 

Stravování:  vlastní 

Ubytování:  hostel, penzion 

Náročnost:  nízká 

Trasa:  Ostrava – Paskov - Praha – Kutná Hora – Ostrava  

Celkem km: 804 Km 

Cena:  2 100 Kč (Součástí ceny je ubytování, doprava a vstupy) 

Obr. č. 43 - Výřez z mapy zobrazující trasu exkurze (internet 10) 
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5.2 Časový harmonogram exkurze 

Časy uvedené v tabulce jsou pouze orientační. 

Tab. č. 1 - Časový harmonogram (autor 2014) 

1. DEN 14. 4. 2014 

10:00 Odjezd z Ostravy 

10:30 Příjezd Důl Paskov 

10:40 – 11:10 Bezpečnostní školení 

11:10 – 12:10 Prohlídka dřeviště 

12:10 – 12:40 Pauza na svačinu 

12:50 – 13:20 Fasování a převlékání  

13:20 – 15:20 Fárání do dolu 

15:20 – 16:20 Koupání 

16:30 Odjezd do Prahy 

18:30 – 19:00 Přestávka 

20:40 Příjezd do Prahy - ubytování 

2. DEN 15. 4. 2014 

10:00 – 12:00 Návštěva expozice Hornictví v Národním technickém 

muzeu + návštěva maket uhelného a rudného dolu 

12:00 – 13:30 Prohlídka ostatních expozic v Národním technickém muzeu 

13:30 – 15:30 Pauza na oběd 

15:30 – 17:30 Prohlídka historického jádra Prahy 

17:40 Odjezd do Kutné Hory 

19:00 Ubytování v Kutné Hoře 

3. DEN 16. 4. 2014 

09:00 – 09:30 Prohlídka chrámu sv. Barbory 

10:00 – 11:30 Návštěva Českého muzea Stříbra  

11:30 Přestávka na oběd 

12:30 Odjezd do Ostravy 

14:30 -15:00 Přestávka 

16:30 Příjezd do Ostravy 
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5.3 Charakteristika navštívených míst 

5.3.1 Dřeviště Důl Paskov 

Informace v textu pochází z ústní komunikace pana Ing. Ivana Šimka,  

který je zaměstnancem Závodu Důl Paskov. 

Dřeviště (viz obr. 44) je místo na povrchu v blízkosti dolu, které slouží především 

pro ukládání dřeva využívaného v dolech. Ukládají se zde například stojky, pražce, 

stropnice, přítesy, fošny atd. Dále také poničené a nepotřebné dřevo. Místo také slouží  

jako skladiště pro ostatní materiál využívaný v dolech, jako jsou koleje, potrubí, staré důlní 

vozíky atd. (2014) 

5.3.2 Závod Důl Paskov 

Závod Paskov je aktivní důl, který produkuje kvalitní koksovatelné uhlí.  

Důl Paskov vznikl sjednocením dvou závodů Staříč a Paskov. Závod Paskov byl postaven 

v roce 1960 a těžba byla započata v roce 1996. Důl Staříč byl postaven v roce 1962 a těžit 

se začalo v roce 1971. V dolech se razí pomocí technologie trhacích prací. Vrtání probíhá 

vrtacími vozy a nakládání pomocí hydraulických nakládačů. Maximální hloubka dolu činí 

1 155 m. (Internet 11) 

Součástí exkurze je sfárání do dolu do 5. patra, 815 m pod zemský povrch.  

Dále je nutno shlédnout bezpečností video a podepsat formulář o bezpečnostním poučení. 

Návštěvník dostane potřebný oděv, helmu, svítilnu, obvaz, resuscitační masku, ochranné 

Obr. č. 44 - Snímek dřeviště z Dolu Paskov (foto 

autor 2014) 
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brýle a záchranný přístroj. Během exkurze je návštěvník seznámen s využitím dřeva 

dřevěné hmoty v dolech. Po vyfárání na povrch je možno využít sprchové kouty. 

Informace v následujícím odstavci pochází z ústní komunikace s panem  

Ing. Ladislavem Laníkem, zaměstnancem závodu Důl Paskov. 

Exkurze ukáže, že i v dnešní době je dřevo pro doly nezbytně nutné.  

Například smrkové stojky jako výztuž, polůvky k zapažení horniny, přítesy, pražce, 

průvodnice z lepeného modřínového dřeva atd. Pro uskutečnění této exkurze je nutno 

podat písemnou žádost řediteli Závodu Důl Paskov. (2014) 

5.3.3 Národní technické muzeum v Praze 

Muzeum bylo založeno 5. července v roce 1908 pod názvem Technické muzeum 

Království českého.  Hlavním cílem technického muzea bylo dokumentování výrobků, 

strojů, zařízení a dopravních prostředků, jejich technických a vývojových pokroků 

v českých zemích. V roce 1951 získalo muzeum dnešní název Národní technické muzeum 

se sídlem v Praze na Letné, kde muzeum sídlí i dnes. (Internet 12) 

V současnosti je v muzeu k nahlédnutí 12 expozic. Expozice Arichtektura, 

stavitelství a design, Astronomie, Doprava (viz obr. 45), Chemie kolem nás, Fotografický 

ateliér, Měření času, Interkamera, Tiskařství, Technika v domácnosti, Technika hrou  

s výstavou Top Secret. Dále pak expozice Hutnictví a Hornictví. (Internet 13) 

Obr. č. 45 - Dopravní expozice v Národním 

technickém muzeu v Praze (foto autor 2014) 
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5.3.4 Prohlídka pražského historického jádra 

Prohlídka začne ve Starém městě na Staroměstském náměstí, kde si prohlédneme 

Orloj a Staroměstskou radnici. Dále cesta pokračuje k druhému největšímu dochovanému 

mostu v České republice – ke Karlovu mostu, který spojuje Staré Město a Malou Stranu.  

U Karlova mostu navštívíme Staroměstskou mosteckou věž, na kterou je možno vystoupit. 

Za Karlovým mostem zamíříme k parku Kampa. Z parku se vydáme na Malostranské 

náměstí, přes které projdeme k areálu Pražského hradu, kde je možno spatřit Katedrálu 

svatého Víta, Baziliku svatého Jiří, Rožmberský palác atd. 

5.3.5 Chrám svaté Barbory v Kutné Hoře 

Chrám svaté Barbory (viz obr. 47) je jedna z nejznámějších staveb v Kutné Hoře.  

Je to římskokatolická farnost, která v minulosti zobrazovala moc a bohatství města.  

Chrám je pětilodní pozdně gotická katedrála. Chrám byl založen v roce 1388 patricijskými 

kutnohorskými rody. Podnět ke stavbě však dalo Bratrstvo Božího těla roku 1384.  

Chrám je 30 m vysoký, 40 m široký a 70 m dlouhý. Podoba Chrámu svaté Barbory 

Chrámu svatého Víta není náhodná. Kutná Hora se chtěla vyrovnat Praze. (Internet 15) 

 

Obr. č. 46 - Výřez z mapy zobrazující trasu historického jádra Prahy (internet 14) 
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5.3.6 České muzeum Stříbra v Kutné Hoře 

Muzeum je jedno z největších v České republice. Muzeum navazuje  

na Archeologický sbor Vocel, který pečoval o historické a umělecké dokumenty a památky 

z kutnohorského regionu. V muzeu se nachází více než 170 000 sbírkových předmětů. 

Nejvíce předmětů zastupují předměty archeologické. Dále zde můžeme spatřit předměty 

numismatické, výtvarné, sbírky minerálů, hornin a předměty z oblasti uměleckého řemesla. 

(Internet 16) Expozice muzea je rozdělaná do 2 okruhů. 

1. okruh: Město stříbra  

 Návštěvník je seznámen s vývojem Kutné Hory. Expozice se také věnuje geologii 

Kutné Hory a archeologickým památkám.  

2. okruh: Cesta stříbra 

 Cesta stříbra popisuje průběh stříbrné rudy od počátku dobývání, až po ražení 

stříbrných mincí. Součástí expozice je ukázka repliky dolu (viz obr. č. 48) s technickým 

vybavením a ukázka koňského žentouru s návštěvou středověkého dolu, kdy je návštěvník 

vybaven helmou, baterkou a také hornickým pláštěm.  

Obr. č. 47 - Chrám svaté Barbory v 

Kutné Hoře (foto autor 2014) 

Obr. č. 48- Vstup do repliky důlního díla (foto 

autor 2014) 
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5.4 Ubytování 

5.4.1 Hostel Klamovka v Praze 

Hostel Klamovka (viz. obr. č. 50) je umístěn 5 – 8 minut od centra Prahy.  

Studenti budou ubytování v pokojích po dvou lůžkách. Sociální zařízení (koupelna i WC) 

slouží společně pro dva pokoje. (Internet 17) Pokoje jsou nově zrekonstruované a součástí 

je TV. V okolí hostelu se nachází levné restaurace či hospůdky s českou kuchyní. (Internet 

18)  

5.4.2 Penzion Sedlec v Kutné Hoře 

Penzion Sedlec (viz. obr. č. 49) leží 2,5 km od historické části města Kutné Hory. 

Penzion nabízí 27 jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojů se společným  

či vlastním sociálním zařízením. Každý z pokojů je vybaven bezdrátovým připojením  

Wi-fi a také malou lednicí. K dispozici pro studenty je také společná kuchyň a společenská 

místnost s TV. (Internet 19) 

Obr. č. 49 - Penzion Sedlec v Kutné 

Hoře (internet 20) 

Obr. č. 50 - Hostel Klamovka 

v Praze (internet 21) 
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5.5 Kalkulace ceny zájezdu 
Tab. č.  2 – Kalkulace ceny (autor 2014) 

UBYTOVÁNÍ   
 Počet nocí Cena 

Hostel Klamovka 1 350 Kč 

Penzion Sedlec ** 1 365 Kč 

Cena celkem  715 Kč 

VSTUPY   

 Cena pro studenty  

Národní technické muzeum 90 Kč  

Prohlídka makety rudného a 

uhelného dolu v NTM 
30 Kč 

 

Staroměstská mostecká věž 65 Kč  

Kutná Hora- chrám sv. Barbory 40 Kč  

České muzeum stříbra 90 Kč  

Cena celkem 315 Kč  

DOPRAVA   

 Cena za km Počet 

najetých 

km 

Celkem 

Cena autobusu + řidič 30 Kč 804 km 24 120 Kč 

 Cena za den Počet 

dnů 

exkurze 

Celkem 

Diety řidiče 250 Kč 3 dny 750 Kč 

 Cena za hodinu Celkem 

hodin 

Celkem 

Čekací doba 300 Kč 17 hodin 5 100 Kč 

Cena celkem  29 970 Kč + DPH (21%) = 36 264 Kč 

VÝSLEDNÁ CENA 

EXKURZE 

  

 Cena za osobu  

Ubytování 715 Kč  

Vstupy 315 Kč  

Doprava 36 264 Kč /35 osob = 

1037 Kč 

 

Cena celkem 2 100 Kč vč. DPH  
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6. ZÁVĚR 

 Cílem bakalářské práce bylo popsat různé možnosti a způsoby využití dřeva  

při hornické činnosti. Hlavní důraz byl kladen především na využití dřeva  

jako konstrukčního prvku ve štolách a jámách a dále pak využití dřeva při výrobě 

hornického nářadí a strojů. Nedílnou součástí bylo také popsat obecné informace o dřevě. 

Práce byla doplněná o obrázky, které lépe ilustrují možnosti využití dřeva v hornictví.  

 První část práce popisuje základní anatomii dřeva, obecnou charakteristiku  

a možnosti využití dřeva pro důlní výstroj. V další kapitole je obsažen historický přehled 

využití dřeva v hornictví, dále pak využívání dřeva při budování šachet a štol s popisem 

dřevěných strojů a nástrojů, které byly v hornictví vždy nepostradatelné. Následující 

kapitola obsahuje stručný popis zachráněných artefaktů, které nám slouží k lepšímu 

náhledu a proniknutí do historie naší civilizace v oblasti hornictví. Poslední část práce 

obsahuje návrh třídenní poznávací exkurze, která je odborně zaměřená na danou 

problematiku – využití dřeva v hornické činnosti. Součástí této exkurze je návštěva 

historického dolu a také doposud fungujícího dolu, který přiblíží účastníkům exkurze 

možnosti využití dřeva v současnosti.  

 Celá práce tedy poskytuje ucelené informace využití dřeva v hornictví  

a jeho nezastupitelné místo i v dnešní době velkého technického rozvoje.  
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