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Anotace 

Tato bakalářská práce je zaměřena na historii a vývoj hornických svítidel 

pouţívaných v Ostravsko-karvinském revíru. Osobní svítidlo je dodnes nedílnou součástí 

hornického vybavení, umoţňujícího práci v podzemí. Důraz této studie není kladen pouze 

na samotný vývoj důlních svítidel, ale i na jejich chronologické setřídění. V práci jsou 

rovněţ uvedeny významné dílny a firmy podílející se na výrobě svítidel v oblasti 

Ostravsko-karvinského revíru. Nechybí ani popis posledního nejmodernějšího diodového 

svítidla vyráběného firmou KV s. r. o. v České republice. Pro lepší názornost je obsah 

práce doplněn řadou autorských fotografií, které v časovém sledu dokumentují rozmanitost 

popisovaných svítidel. 

 Pro studenty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava byla navrţena 

rovněţ tematická exkurze. Exkurze je směřována do nově otevřené expozice v Národním 

technickém muzeu v Praze. Následně je plánovaný přesun do německého města Bochum. 

Bochum je známa především díky proslulému hornickému muzeu (Deutsches Bergbau-

Museum Bochum). Po návratu bude moţné navštívit privátní kabinet důlního osvětlování a 

měřičství v Ostravě. Informace získané z exkurze mohou prohloubit studentům vědomosti 

v oblasti uhelného hornictví OKR. 

Klíčová slova: hornictví, důl, hornický kahan, lampa, svítidlo, Praha, Bochum, exkurze. 

 

Summary 

This Bachelor´s thesis is focused on the history and development of miner´s lamps 

which were used in the Ostrava-Karviná region. Up to now, a personal lamp is animportant 

component of the mining equipment and is essential for the work in the underground. The 

emphasis of this study is placed not only on individual development of miner´s lamps, but 

also on their chronological classification. Beside other things, the thesis describes various 

workshops and companies which took part on the production of lamps in the Ostrava-

Karviná region. In the frame of this work is described also the last modern LED lamp 

made by company KV s. r. o. in the Czech republic. 

For a better overview, the author included various photographs in order to 

document the diversity of lamps with regard to their progress in time. For the students of 

the VSB-Technical University of Ostrava a thematic excursion was also proposed. This 

excursion is directed onto newly opened exposition in the National technical museum in 

Prague. Subsequently, transfer to the german city Bochum is planned. Bochum is known 

especially due to renowned mining museum (the German mining museum Bochum). After 

students return, there will be a possibility to visit a private collection of mining lighting 

and measurement in Ostrava.The information gained from this excursion might improve 

the knowledge of the students in an area of coal mining in OKR. 

Keywords: mining, mine, miner´s lamp, lamp, light, Prague, Bochum, excursion. 
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1 Úvod 

 Nalézáme se v poslední činné hornické oblasti s kamenouhelnými doly v České 

republice. Od počátku hlubinné těţby komplikoval osvětlování dolů všudypřítomný 

výbušný metan. Snaha o bezpečné osvětlení s postupující těţbou do větších hloubek 

zůstala tak hlavní prioritou posledních 150 let. Do té doby pouţívané kahance s otevřeným 

plamenem byly příčinou bezpočtu důlních neštěstí.  

 Problematika důlních svítidel byla vybrána po absolvování řady návštěv muzeí a 

institucí, zabývajících se mimo jiné i důlním osvětlením. Vedle zajímavých 

mineralogických ukázek v jejich sbírkách poskytly moţnost seznámit se s nejrůznějšími 

hornickými svítidly v daných regionech, jejichţ rozmanitost a řemeslné zpracování zaujaly 

autora této práce. Bakalářská práce je zaměřena jednak na historický vývoj osvětlování v 

dolech s výskytem třaskavých plynů, a nově také na celkový přehled pouţitých důlních 

svítidel v ostravsko-karvinských dolech aţ po současnost. V práci jsou členěna svítidla na 

lampy s nechráněným plamenem, lampy s chráněným plamenem, dále indikační lampy, 

speciální záchranářské lampy a v neposlední řadě elektrické lampy. Pozornost je také 

věnována stacionárním lampám, slouţícím k osvětlování velkých prostor.  

 Zároveň byl zpracován návrh na dvoudenní odbornou exkurzi do Národního 

technického muzea v Praze a největšího hornického muzea v Německu, v Bochumi. 

Studentům Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava bude představena nová 

stálá expozice hornictví v Národním technickém muzeu v Praze. V Hornickém muzeu 

v Bochumi budou seznámeni s unikátní sbírkou věnující se důlnímu osvětlování. Po 

návratu bude moţné individuální prohlídka privátního kabinetu důlního osvětlování 

v Ostravě.  

 Cílem bakalářské práce je přiblíţit tuto často opomíjenou odbornou disciplínu širší 

veřejnosti, kterou důlní svítidla bezesporu představují.   
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2 Historický přehled osvětlovací techniky v dolech 

 

2.1 Úvod do problematiky – základní informace o osvětlování dolů 

  

Hornický kahan jako symbol světla v nekonečné temnotě podzemí dolu doprovázel 

horníka jiţ po staletí. Vedle mlátku a ţelízka zůstal dodnes vděčným motivem 

heraldického ztvárnění hornického cechu. Úzce je spjatý s vlastním pracovním procesem, 

ale zároveň představuje jeho kulturní identitu, poplatnou dané době a regionu. Málokdo si 

jiţ dnes uvědomí, jak sloţitou a především dlouhou cestou prošel jeho vývoj. Od plamene 

z hořícího dřeva pouţívaného po celá staletí, přes další druhy organických látek vhodných 

ke svícení aţ po hořlavý acetylén v karbidkách. Konečným a zatím posledním produktem 

tohoto vývoje zůstalo čisté elektrické světlo. Zatímco časový horizont otevřeného plamene 

v podzemí představuje tisíciletí ve vývoji jednotlivých lidských kultur, chráněný plamen a 

elektrické světlo z pohledu bezpečnosti zahrnuje období maximálně posledních 150 let.  

 V 19. století nastal, spolu s novými technickými objevy, skutečný rozmach 

hornického podnikání podmíněný neustále se zvyšující poptávkou po surovinách. Zároveň 

tím byla vyvolána i potřeba po novém bezpečnějším osvětlování dolů neţ jenom 

otevřeným plamenem. S přizpůsobováním se novým důlním podmínkám ve větších 

hloubkách, zaváděním nové progresivní báňské techniky, vyţadující zvýšené nároky 

především na pracovní bezpečnost, nastala i novodobá etapa vývoje důlních svítidel nejen 

co do počtu, ale i její konstrukční rozmanitosti (Magula 1991).    

 Rozmach produkce důlních lamp tak souvisel především s rozvojem báňského 

podnikání v jednotlivých uhelných revírech. Důvodem byla rostoucí poptávka po uhlí, 

které bylo v době průmyslové revoluce hlavní strategickou surovinou. K tomu přispěl 

rozhodující měrou objev bezpečné větérky anglického fyzika Davyho a vyuţití 

acetylénového světla v důlní lampě na sklonku století. Malá produkce individuálních, 

vesměs bezejmenných klempířských dílen, které nestačily pokrývat rostoucí potřebu po 

důlních osvětlovacích prostředcích, dala za vznik prvním specializovaným klempířským 

dílnám, později i velkým nadnárodním firmám. Hlavní důvody, kromě zvyšující se 

poptávky, byly vyšší především řemeslné nároky na výrobu konstrukčně sloţitých 

bezpečných svítidel (Jičínský 1875).  

 Základní fyzikální veličinou osvětlování je světelný tok vyjádřený jednotkou 1lm 

(lumen). To je výkon světelného zdroje, tj. mnoţství světla vyslaného do prostoru 

vyjádřené mnoţstvím světelné energie, kterou přenese záření za časovou jednotku s 

přihlédnutím k citlivosti průměrného lidského oka na různé vlnové délky světla.  Mnoţství 

světla Q je pak součin světelného toku a času. 

  Svítivost I udává prostorovou hustotu světelného toku zdroje v různých směrech. 

Svítivost lze určit pouze pro bodový zdroj, tj. pro zdroj, jehoţ rozměry jsou zanedbatelné v 
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porovnání se vzdáleností zdroje od kontrolního bodu. Jednotkou je 1cd (kandela). V 

minulosti byla pouţívána také Hefnerova normální svíčka HK, později i mezinárodní 

svíčka SI. 1 SI odpovídala 1,11 HK (Vorálek 1948). 

V osvětlování rozeznáváme (Vorálek 1948): 

Důlní svítidla přenosná, tzv. individuální, pro osobní potřebu havíře 

Důlní svítidla nepřenosná, tzv. stacionární, pro osvětlování větších prostor, např. komor 

nárazišť apod. 

Podle zdroje světla rozdělujeme osvětlování na: 

A. Osvětlování otevřeným světlem s nechráněným plamenem 

B. Osvětlování uzavřeným světlem s chráněným plamenem 

C. Osvětlování elektrickým světlem 

V historickém vývoji lze pak snadno přiřadit jednotlivá svítidla k danému typu osvětlení. 

To dokumentuje také přehled přenosných důlních svítidel podle typu osvětlení (Beneš, 

Pauliš 2009): 

Tabulka 1: Lampy s nechráněným plamenem (autor) 

Druh Svítidlo Produkt  Materiál 

Louče Jehličnaté  

dřevo 

Drţák Hliněný 

Kovový 

Smolnice Dřevo s pryskyřicí Stacionární drţák 

Přenosný 

Keramický 

Kovový 

Svíčky Lojové 

Voskové 

Svíčník 

 

 

Blenda 

Hliněný  

Kovový 

Dřevěný 

Dřevo, plech 

Kahance Lojové Otevřené 

Polootevřené 

Hliněné  

Kovové 

 Olejové Uzavřený 

Uherský 

Ţába 

Diskový 

Ţelezné 

Litinové 

Měděné 

Mosazné 

Lampy Olejové Kukač volný 

nebo v blendě 

Slezský vrabčák 

Mosazný nebo bílý 

plech 

Mosazný nebo černý 

plech 

 Acetylénové Klasické ruční 

Kloboukové 

Stacionární 

Ţelezné 

Mosazné 

Kombinované 
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Tabulka 2: Lampy s chráněným plamenem (autor) 

Druh Svítidlo Produkt  Materiál 

Větérky Olejové 

Petrolejové 

Acetylenové 

Benzinové 

Větérka pro 

muţstvo 

Vétérka úřednická a 

měřičská 

Větérka stacionární 

a speciální 

Ţelezné 

Mosazné 

Zinkové  

Kombinované 

Indikační lampy    

Typ Davy 

S platin. ind. 

Zvučící 

Lihové 

Benzinové 

Benzinové 

Typ Pieler 

Wolf-Fleissner 

Wolf- Fleissner 

Mosazné 

Mosazné 

Kombinované 

Speciální 

záchranářské lampy 

   

S uměl. atmosf. 

S vodík. atmosf. 

S vodík. atmosf. 

Olejové 

Olejové 

Benzinové 

Typ Wolf 

Systém Cloves 

Systém Humprey 

Mosazné 

Kombinované 

Kombinované 

 

Tabulka 3: Elektrické lampy (autor) 

Druh Zdroj napětí Světelný zdroj 

S rozptýleným světlem Olověný akumulátor Ţárovka 

 NiCd akumulátore  

Reflektorové Olověný akumulátor Ţárovka 

 NiCd akumulátor  

Přilbové NiCd akumulátor Ţárovka 

 Suché a gelové články Dioda 

Indikační s bimetalem 

Kombinované s benzin. 

indikátorem 

NiCd akumulátor 

NiCd akumulátor 

Ţárovka 

Ţárovka 

 

2.2 Vývoj důlních svítidel do počátku 19. století  

 
 Za nejstarší a nejrozšířenější zdroj světla povaţujeme dostupné a zpracovatelné 

dřevo. Oheň pomáhal havíři osvětlovat důlní pracoviště a zároveň se hojně pouţíval 

k rozrušování horninového masívu. Kromě dřeva se hojně pouţíval ke svícení zvířecí tuk 

tzv. lůj a později i rostlinný olej, který se vléval do nádobek s knotem kde úsporně a dobře 

hořel. 
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 Mezi nejstarší prostředky slouţící k osvětlování řadíme louče a smolnice. V době 

bronzové a době ţelezné se pouţívaly louče z jedlového a smrkové dřeva 0,8 – 1 m dlouhé. 

Louč jako prostředek slouţící k osvětlování důlních pracovišť se zachoval dlouhou dobu. 

V solných dolech v Tyrolsku se pouţívaly ještě v minulém století, stejně jako před 2.500 

lety. Do této skupiny osvětlovacích prostředků zařazujeme také smolnice, známé jiţ z doby 

Římanů, ale i z našich rudných dolů. Smolnice, vyuţívající k hoření přírodní pryskyřice, 

měla oproti louči vyšší intenzitu světla, délku hoření a odolala lépe i důlním větrům. 

K jejich uchycení na pracovišti si havíři zhotovovaly jednoduché úchytky a drţáky. 

Ve 13. století se k osvětlování začaly pouţívat svíčky, nejprve lojové a později 

voskové. Svíčky se umísťovaly do dřevěných, později kovových svíčníků opatřených 

hákem pro zavěšení do skalního výběţku nebo do výdřevy. Svíčníky byly nejčastěji 

vyráběny z hlíny, později i z mědi, mosazi a ţeleza kovářským způsobem. Koncem první 

poloviny 19. století se svíčky začaly vkládat do dřevěných skříněk, které byly pobity bílým 

nebo mosazných plechem. V této skřínce byla svíčka částečně chráněna před důlním 

větrem a odráţela lépe světlo plamene. Podle místa jejich rozšíření v Saku se vţilo mezi 

havíři také označení jako freiberská blenda. Byla to i první důlní svítidla pouţívaná 

v zakládaných uhelných dolech u nás (Magula 1991). 

Vedle svíček se v našich středověkých revírech pouţívaly také hliněné kahance, které 

byly plněny tukem nebo zvířecím lojem. Tento typ představoval jednoduchou 

kameninovou misku oválného tvaru, později vybavenou otvorem pro jeho uchopení 

palcem. Odtud pochází také název kahance, známý jako palčák. Svítivost těchto kahanců 

byla nízká. Od 15. století se začaly pouţívat i kovové kahance vyrobené ze ţelezného, 

mosazného nebo měděného plechu. Jednalo se v podstatě o ploché, vesměs otevřené 

pánvičky prošlého tvaru, které se plnily lojem. Lůj určený ke svícení měl tvar kotoučků o 

váze asi 20 gramů, přičemţ ho za směnu byly spotřebovány přibliţně 4 kusy. Svítivost 

však byla velmi nízká a plamen silně čadil. Tento druh kahance byl vybaven drţákem 

knotu (lopatičkou) a hákem k zavěšení. Zařezujeme je mezi tzv. otevřené lojové kahance 

(Magula 1995). 

 Koncem 18. století začali výrobci kahance uzavírat víkem s otvorem pro knot. 

Pouţívaný lůj byl postupně nahrazován rafinovaným řepkovým olejem. Hlavní část 

kahance byla tvořena uzavřenou nádobkou na olej s regulovatelnou šířkou otvoru pro knot. 

K nádobce byl připevněn drţák se zašpičatělým hákem pro zavěšení.  K úpravě a očištění 

knotu podle potřeby slouţil drát nebo pinzeta, tzv. proštěpec, který se upevňoval ke 

kahanci pomocí řetízku. Tento typ svítidel byl zpočátku odléván ze ţeleza, mosazi nebo 

kovářsky zpracován ze ţelezného, mosazného nebo měděného plechu. U nás byl rozšířen 

tzv. uherský typ uzavřeného olejového kahance hruškovitého tvaru. Ostatní tvarově odlišné 

typy kahanců, např. kukač, ţába, čočkový aj., byly importovány vesměs z německých 

revírů (Jičínský 1875). 
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2.3 Vývoj důlních svítidel od počátku 19. století 

 

 S narůstající těţbou uhlí ve větších hloubkách byla vyšší pravděpodobnost výbuchu 

metanu od hořících kahanců. Z tohoto důvodu byly hledány alternativy náhradního zdroje 

světla za otevřený plamen. Jako první se místo olejových lamp pouţívaly fosforeskující 

substance mezi uzavřenými skly, které byly vystaveny delší dobu slunečnímu záření. 

Svítivost těchto preparátů byla však minimální.  

 Se zcela novým typem osvětlení přišel v polovině 18. století inţenýr Carlyle 

Spedding z Whitehavenu. Zkonstruoval ocelový mlýnek, fungující na principu křesadla.  

Ten se skládal ze dvou ozubených kol, z nichţ větší bylo poháněno klikou. Jeho otáčením 

a následným třením dalšího kola (ocílky) o tvrdý kámen, přidrţovaný rukou, vznikal 

nepřetrţitý proud jisker. Jelikoţ potřeboval k obsluze dalšího pracovníka, nebyl mezi 

provozovateli dolů v Anglii příliš oblíben. Přesto jich bylo vyrobeno několik tisíc kusů. 

Nikdy také nebylo prokázáno, ţe by toto zařízení bylo iniciátorem důlního výbuchu 

(Pachman 1926). 

 Povaţujeme ho proto za nejstarší a zároveň první bezpečné svítidlo. Rostoucí 

počet důlních neštěstí si však ţádal urychlené řešení bezpečného osvětlování na jiném 

jednodušším a efektivnějším principu (Beneš, Dlouhý 1998).  

 

Obrázek 1: Ocelový mlýnek C. Speddinga v činnosti (Dupont, Lebois 1994) 

2.3.1 Olejové větérky  

 

 Od roku 1808 se myšlenkou bezpečného osvětlení v dolech zabýval také lodní lékař 

Wiliam Reid Clanny z Bishop-Wearmouthu. Jeho myšlenkou byla úplná izolace plamínku 

lampy od okolního vzduchu. První lampu vyrobil ve tvaru pouzdra ze silného skla, ve 

kterém hořela svíčka. Potřebný vzduch k jejímu hoření byl přiváděn měchem. Lampa byla 

později vylepšena různými klapkami a ventily k regulaci přívodu vzduchu, bohuţel bez 

výraznějšího efektu. Úplné izolace plamínku dosáhl aţ při pouţití vody k chlazení. První 
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model skutečné lampy zhotovil teprve koncem roku 1812 a 20. května 1813 ho předloţil 

královské radě pro bezpečnost v Londýně. Při prvních pokusech se bohuţel ukázalo, ţe 

přítomné důlní plyny v lampě při spalování lehce explodují a tím zhasínají i plamínek. 

K proniknutí navenek a následné explozi ale nikdy nedošlo. Při dalších zkouškách nově 

upravené lampy v dole byla konečně prokázána dostatečná bezpečnost a její pouţitelnost 

v důlních podmínkách. Nevýhodou zůstala tak jen její velikost a váha. Také nádrţky na 

vodu vyţadovaly častou údrţbu, proto je později byl nucen odstranit. Zároveň zaměnil 

doposud pouţívanou svíčku za olejovou lampičku. Proudění vzduchu v lampě vyřešil 

náhradou teplé vody za studenou. Ta se pouţívala k chlazení. Při pouţití teplé vody plyny 

jiţ v lampě neexplodovaly a tak nezhasínaly ani plamen. Na těchto principech představil 

Clanny, na konci roku 1815, jiţ zcela novou lampu. Dne 30. března 1816 s ní učinil první 

pokusy před komisí s pozitivním výsledkem. Po dalších zkouškách byla lampa zavedena 

do dolů. Dokázala hořet aţ 16 hodin bez přerušení jasným plamenem, aniţ by bylo potřeba 

dolévat olej nebo čistit knotové zařízení (Pachman 1926).   

 V téţe době stáli proti sobě v boji o prvenství vynálezu bezpečnostní lampy dva 

ostří konkurenti, a to Georg Stephenson a Humphrey Davy. Spory o prvenství se rozhořely 

z obou stran. V srpnu 1815 navrhl Stephenson svojí Geordie-lampu, 21. října ji zhotovil a 

osobně odzkoušel v dole Killingworth, kde pracoval jako strojník. Lampa neexplodovala, 

nesplnila však jeho očekávání, protoţe ve větrných proudech zhasínala. Problém byl 

v přívodu vzduchu, kdy Stephenson ještě nevěděl, kolik vzduchu bylo potřeba pro udrţení 

plamene. Proto nechal zhotovit nový model, který měl místo jedné tři trubičky pro přívod 

vzduchu. Tento typ byl odzkoušen 4. listopadu 1815. Při třetím konstrukčním vylepšení 

lampy nahradil trubičky 2 kovovými destičkami, které měly v určitém odstupu otvory. 

Stephenson věřil, ţe tím dosáhne lepšího přívodu vzduchu a stejně dobré světelné 

účinnosti. Tuto svoji třetí lampu odzkoušel 30. listopadu 1815 v dole konečně 

s poţadovaným úspěchem (Mayer 1884).  

 Jelikoţ byla lampa později zavedena do mnoha dolů v Anglii a osvědčila se, má 

Stephenson zaslouţené místo v historii vývoje důlního osvětlování.  Jeho bezpečný kahan 

byl výsledkem pokusů, zkušeností a omylů. Sice se tvrdilo, ţe se jedná o plagiát Davyho 

kahanu, ale Stephenson ji uvedl do praxe dříve, neţ vůbec Davy odzkoušel svoji první 

lampu v uhelném dole. Davy v boji o prvenství poukazuje i na knihu Johna Murraye 

vydanou v červnu roku 1815, kde se na straně 154 píše o jeho lampě. V popisu měla sice 

jistou podobu s první Clannyho lampou, konstrukčně se ale odlišovala od lampy 

Stephensona (Dupont, Lebois 1994).  

 Nejlepšího výsledku v bezpečnosti dosáhl Davy se svojí větérkou s drátěným 

košem. 3. srpna 1815 dostal pozvání do uhelného dolu, aby poznal prostředí na vlastní 

kůţi. Na základě získaných zkušenosti zkonstruoval svojí první lampu. Lampa byla 

vybavena na spodku a u komínku bezpečnostním kanálkem, přičemţ její tělo bylo 

vzduchotěsně uzavřeno. Pro další pokusy pouţil místo kanálků slabé perforované kovové 

destičky. Nakonec přišel s definitivním řešením, ţe nejlepší bude pouţití drátěného síta 
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místo destiček. Toto síto připevnil jak ke spodku, tak k vršku lampy, čímţ dosáhl úplného 

obklopení plamínku. Síto zároveň vytvaroval do cylindrického drátěného koše.  Tímto 

finálním řešením dostala lampa svůj charakteristický tvar. Královské společnosti byla 

představena dne 11. ledna 1816. 

 Z uvedených skutečností je zřejmé, ţe Stephensonova a Davyho lampa byly 

vyrobeny téměř současně, ale nezávisle na sobě. V časovém sledu patří priorita objevu 

Stephensonovi, který svojí větérku uvedl do praxe v době, kdy Davy započal teprve se 

svými pokusy. Časový údaj není však v těchto případech aţ tak důleţitý, protoţe první 

pouţitelnou větérku zkonstruoval a prvně zveřejnil Clanny jiţ v roce 1813, i kdyţ jeho 

lampa zhasínala ve větrných proudech (Beneš 2006). Také Stephenson a Davy měli se 

svými lampami podobné zkušenosti, aniţ by lampy při zkouškách explodovaly. Jejich 

zavádění do provozu přitom bránili sami havíři. Nelíbila se jim váha a relativně 

nepohodlné a sloţité ovládání. O popularizaci bezpečných lamp  mezi horníky se postaral 

přednáškami sám Clanny. Na nich seznamoval horníky s výhodami, které měly rozhodující 

význam pro jejich bezpečnost. Tím přispěl svým dílem k jejich masovému vyuţití (Mayer 

1884). 

 Původní Davyho kahan byl vybaven pouze jednoduchým drátěným košem. Skládal 

se ze spodní olejové nádrţky s knotovou trubičkou a knotem, který dosahoval na dno 

nádobky. Na ní se šrouboval vrchní díl tvořící prstenec se čtyřmi sloupky se stříškou a 

závěsným hákem, který obepínal drátěný koš dosedající na vrch nádobky. Jako svítivo se 

pouţíval rafinovaný řepkový olej, doplňovaný u prvních lamp přes samostatný boční plnící 

otvor v nádobce. První bezpečné lampy tzv. větérky se pouţívaly především k vyhledávání 

a zkoušení výbušných plynů v důlním ovzduší. Jako svítidla se pro práci příliš nehodila pro 

soustavné zanášení košů spalinami z hořícího oleje a mizivou svítivost. Tyto nevýhody 

byly důvodem mnohých pozdějších úprav. Svítivost se razantně zlepšila vloţením 

skleněného cylindru. O zmiňovanou úpravu v podobě skleněného cylindru se postaral sám 

Clanny v roce 1834. Pro takto upravenou Clannyho bezpečnou lampu se skleněným 

cylindrem a jedním košem se později vţil název systém Boty (Niemnann 1909). I tento 

vylepšený model měl své neduhy. Zanášení jediného koše zvyšovalo reálné nebezpečí 

prošlehnutí plamene vně koše. Z prvního Davyho kahanu se časem vyvinuly nejrůznější 

typy olejových větérek, které byly jiţ vybaveny skleněným cylindrem. Pouţívaly se 

nepřetrţitě aţ do 90. let 19. století. Pozdější úpravy spočívaly především ve zvýšení 

svítivosti vylepšením cirkulace přiváděného vzduchu v lampě. Zásadní úpravu provedl a 

patentoval v roce 1843 L. Müseler z Lüttichu. Jeho lampa byla v roce 1868 vyhodnocena 

jako nejbezpečnější ze všech dosud zkonstruovaných (Mayer 1884). Patent spočíval 

v umístění plechového kuţelovitého komínku pro odvod spalin uvnitř jednoduchého koše. 

Přidáním komínku byl zároveň oddělen čerstvý vzduch vstupující do lampy přes 

jednoduchou síťku (tzv. diafragmu) od horkých zplodin plamene. Tím bylo dosaţeno 

výrazného zvýšení svítivosti. Nevýhodou lampy bylo snadné zhasnutí při jejím náklonu 

z důvodu porušené cirkulace vzduchu (Jičínský 1875). 
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Dalšího zvýšení bezpečnosti docílil v roce 1881 také J. B. Marsaut vloţením 

druhého vnitřního koše do lampy. Ten svým způsobem nahradil dosud pouţívaný 

komínek. Toto vylepšení bylo sice na úkor svítivosti, na druhou stranu se však sníţilo 

riziko prošlehnutí plamene mimo lampu. Další nepopíratelnou výhodou byla skutečnost, ţe 

při jejím nachýlení tak snadno nezhasla jako Müselerova větérka. Pro zvýšení odolnosti 

v silných větrných proudech obepnul ještě lampovou klícku plechovým pláštěm, který měl 

po obvodu vrchního a spodního okraje otvory pro snadnější cirkulaci vzduchu. 

Tato Marsautova větérka s pláštěm neměla problém 

v důlních větrech při rychlostech kolem 10 m/s. Jeho 

poslední konstrukční úprava spočívala v zavedení 

řízené regulace přívodu vzduchu u lamp se spodním 

přívodem pomocí pohyblivých krouţků 

s uzavíratelnými otvory. Dodnes se vyuţívá při 

výrobě některých typů benzinových bezpečnostních 

lamp. Všechny uvedené olejové větérky měly v té 

době absenci vnitřního rozţehadla. Metan byly 

schopny indikovat aţ ve vyšších koncentracích, a to 

nad 2%. Přísný zákaz zapalování zhaslých lamp na 

předku byl řešen dalším pracovníkem tzv. odbíhačem, 

který je shromaţďoval a odnášel k zapálení pouze do 

         

Obrázek 2: Müselerovy větérky se 
spodním (vlevo) a vrchním přívodem 

vzduchu (foto autor 2015) 

Obrázek 3: Davyho (vlevo) a Clannyho 
větérka (foto autor 2015)  

Obrázek 4: Marsautova olejová lampa 

(foto autor 2015) 
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určených míst v dole. Aby nedocházelo k nedovolené manipulaci, byly jiţ v té době 

osazeny speciálními šroubovými uzávěry, které neumoţnily otevřít lampu bez speciálního 

klíče (Beneš 2006). 

 

2.3.2 Benzinové větérky 

 

Zásadním zlomem v osvětlování byl rok 1882, kdy byla odzkoušena první 

benzinová bezpečnostní lampa Karla Wolfa v saském Zwickau. Vyšší svítivosti a 

bezpečnosti v důlních podmínkách dosáhl pouţitím benzínu místo oleje, osazením lampy 

vnitřním úderníkovým rozţehadlem a magnetickým uzávěrem zabraňujícím jejímu 

neoprávněnému otevření. Výhodou benzinu při dostatečném přívodu vzduchu byla vyšší 

teplota plamene, takţe nedocházelo tak brzy k zuhelnatění knotu a zanášení skleněného 

cylindru (Vorálek 1948). Namontovaný zapalovač dokázal větérku opakovaně rozsvítit bez 

jejího otevření ve výbušném prostředí. Přitom ceny zapalovačů zvyšovaly výdaje na 

svícení jen zcela nepatrně a zároveň šetřily pracovní sílu pomocného personálu. Spolehlivý 

magnetický zámek Wolfovy lampy postupně nahradil dosavadní šroubové a nýtované 

uzávěry většiny lamp. 

  

Obrázek 5: Schéma první Wolfovy benzinové větérky se spodním přívodem vzduchu včetně prvního 

úderníkového zapalovače D. R. P. č. 2688 (Mayer 1884) 

S ohledem na přívod vzduchu do lampy rozeznáváme také 2 základní konstrukce 

benzinových větérek. První je doposud pouţívaný systém horního přívodu vzduchu přes 

drátěný koš. Druhý systém se spodním přívodem vzduchu přes perforovaný krouţek 
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s drátěným sítem ve šroubení lampy měl vyšší světelnou účinnost. Při zkouškách bylo 

dokázáno, ţe Wolfůw systém spodního přívodu vzduchu byl o 28% účinnější neţ lampy 

s horním přívodem.  

První benzinová lampa s vrchním přívodem vzduchu měla pouze jeden drátěný koš 

jako Clannyho a Botyho větérka. Vnitřní vertikální úderníkový zapalovač fungoval na 

principu záţehu úderem na fosforový kapslík v pásce v zapalovači. Později byla 

zkonstruována celá řada typů od úderníkových a rotačních (rok 1884), přes třecí s páskou 

aţ po jiskrové s cerovým kamínkem (rok 1910). Vertikálně, ale i horizontálně uloţené 

zapalovače byly ovládány buď zespoda, anebo z boku nádobky umístěným otočným trnem 

(Mayer 1884). 

 

  

 Klasická benzinová lampa je vysoká přibliţně 30 cm. Váţí zhruba 1,4 kg. Skládá se 

ze spodní benzínové nádobky, na kterou se šroubuje horní lampová klícka. Dotaţením 

obou dílů k sobě se zároveň upevní skleněný cylindr, na jehoţ horní okraj dosedají ve 

spojovací objímce oba koše. Pro zvýšení bezpečnosti se umísťují pod a nad sklo azbestové 

těsnící krouţky. Na vrchní klícce je připevněno otočné oko, na které se zavěšuje 

zašpičatělý hák esovitě vytvarovaný tak, aby nemohl propíchnout drátěné koše. Spodní 

lampová nádoba se vyráběla lisováním z ocelového, méně mosazného nebo hliníkového 

plechu. Aby se zabránilo prorezivění ţelezných nádobek v agresivním důlním ovzduší, 

byly dodatečně ještě pocínovány. Vespod se nacházejí dva otvory, ve kterých vyúsťuje 

knotový šroub a ovládací tyčinka zapalovače se závlačkou. Do horního okraje lampového 

hrnce je vsazeno víko s plochým šroubením, na které se šroubuje svým spodním věncem 

horní lampová klícka. Vnitřek spodní nádobky je vyplněn vatou, do které vsakuje benzín. 

Víko je dále vybaveno plnícím otvorem s knotovým mechanismem. Je tvořen knotovou 

dvojitou trubičkou s pohyblivým knotem o průměru 7 mm. Knot býval buďto kulatý u 

Obrázek 6: Lampy s vrchním (vlevo) a 

spodním přívodem vzduchu (foto autor 2015)  

Obrázek 7: První Wolfova lampa z roku 

1884 (foto autor 2015) 
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lamp s horním přívodem nebo plochý u lamp se spodním přívodem vzduchu. Výška 

skleněného válce o průměru 6 cm se ustálila u většiny lamp pro muţstvo na 6 cm s 

optimální tloušťkou stěny 0,5 cm. Jiné rozměry skel se pouţívaly u speciálních a 

měřičských lamp. Drátěné koše se vyráběly ze síta z ocelového drátu o tloušťce 0,3 – 0,4 

mm. Koše musely obsahovat podle úředního nařízení 144 ok na 1 cm (Vorálek 1948).  

2.3.3 Vývoj acetylénových svítidel 

 

Během první světové války dosáhla cena řepkového oleje záhy hranice rentability. 

Bylo proto potřeba urychleně nalézt další levnější zdroje osvětlování. Rozumnou 

alternativu pro důlní podnikatele nabízely investice do vývoje v té době nových 

acetylénových lamp s nízkými provozními náklady (Magula, Turčan 1995).  

 

Přesto, ţe byl karbid vápenatý vyroben jiţ v roce 1836, hořlavý acetylén vznikající 

jeho chemickou reakcí s vodou byl pouţit ke svícení teprve v roce 1862. Do důlního 

provozu byl poprvé zaveden po roce 1900 a předznamenal tak konec tradičního 

osvětlování. Nesporné výhody kahanců, jako byl úsporný reţim, jednoduchá obsluha, 

relativně levná výroba ale i nechuť havířů ke všemu novému zprvu bránily masovému 

rozšíření prvních karbidových lamp. Proti byla i vyšší hmotnost, zvýšené nároky na údrţbu 

a zprvu i nemoţnost dostatečné regulace plamene. Hlavní předností byla naopak podstatně 

vyšší svítivost bílého plamene. K rozšíření také napomohlo zahájení průmyslové výroby 

karbidu vápenatého na přelomu 20. století. Jeho levné ceny vyuţili výrobci svítidel k 

vývoji nejrůznějších druhů acetylénových lamp. Jiţ v roce 1895 vyrobila firma VELO 

svoji první důlní karbidku (Porezag 1982). Z počátku se pouţívaly ke stabilnímu 

osvětlování na povrchu, později i v podzemí. Tyto lampy našly uplatnění především 

v rudných a uhelných neplynujících revírech (Jirásek 2003). 

 

Běţná acetylénová lampa se skládá ze spodního karbidového zásobníku a horní 

vodní nádrţky. Podle jejího umístění rozlišujeme dva základní typy, a to s horní nebo 

s vnořenou nádobkou. Karbidky se vyráběly v různých velikostech. Lampový hrnec se 

zpravidla plnil do 2/3 jeho výšky karbidem vápenatým. Toto mnoţství postačovalo na 10 

hodinovou pracovní směnu. Vodní nádrţka s regulací odtoku vody se připevňovala přes 

gumové těsnění umístěné na jejím obvodu ke spodnímu dílu pomocí spojovacího 

mechanismu. Podle jeho konstrukce rozeznáváme následující typy karbidek: 

- se šroubovým přítlačným uzávěrem 

- s pákovým uzávěrem se dvěma bočními úchyty 

- s jednoduchým sešroubováním karbidového hrnce s vodní nádrţkou 

- se šroubovým spojením obou nádob pomocí křídlové matice 

- s horní otočnou a přítlačnou maticí 
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Přitékající voda z horní nádrţky reaguje s karbidem vápenatým za vzniku 

acetylénu. Ten proudil přes filtr kolínkem k hořáku, nad kterým po zapálení hořel jasným 

bílým plamenem. Svítivost byla aţ desetkrát vyšší neţ u hořícího plamene řepkového oleje. 

Plamen v důlních větrech také často nezhasínal jak u olejových kahanců. Podle umístění 

hořáku dělíme ještě karbidky do těchto podskupiny (Porezag 1982): 

- s klasickým bočním kolínkem s hořákem umístěným v karbidovém hrnci 

- bez kolínka pouze s bočním hořákem vyvedeným v horní vodní nádrţce 

- bez kolínka s hořákem umístěným na vrchu vodní nádrţky 

Hořáky pro karbidky se vyráběly z takových materiálů (mastek, keramika, kov), 

aby odolaly vysokému ţáru plamene. Mosazné hořáky s keramickou vloţkou měly dva 

otvory pro výstup acetylénu. Podle jejich průměru, tvaru a velikosti byla také klasifikována 

jejich průtočnost udávaná v litrech za minutu.  Později byly vyráběny pouze z hliníku. 

Jejich nevýhodou bylo časté zanášení sazemi. K očištění a protaţení trysek poslouţil 

štěteček z tenkých ocelových drátků, který se uchovával v dřevěném pouzdře (Vorálek 

1948).  

 Velkou pozornost vzbudily také acetylénové bezpečnostní lampy zaloţené na 

principu fungování acetylénové lampy v kombinaci s větérkou. Tyto karbidové větérky 

určené pro doly s nebezpečím výskytu třaskavých plynů byly zkonstruovány za účelem 

lepší svítivosti při zachování maximální bezpečnosti. První patent představil v roce 1899 

Paul Johow z Camphausenu. Jednalo se o kombinaci karbidového vyvíječe 

s našroubovanou vrchní lampovou klíckou, koši, sklem a hákem na zavěšení. Nevýhodou 

byla celková mohutnost, váha a vyšší vývin tepla. Tyto lampy byly opatřeny podobně jako 

benzinové větérky vnitřním rozţehadlem, magnetickým nebo mechanickým šroubovým 

uzávěrem. Podle přístupu vzduchu k plameni se rozlišovaly podobně jako ostatní na 

acetylénové větérky s horním nebo spodním přívodem vzduchu.  Mezi nejznámější patřily 

lampy konstrukce Wolf-Stuchlík, Wolf-Pokorný aj. Velké acetylénové lampy s 

několikanásobnou svítivostí se pouţívaly především ke stacionárnímu osvětlování náraţí a 

velkých komor (Börkel, Woeckner 1983). 

 

Obrázek 8: Acetylénová větérka (vlevo) s klasickou karbidkou (foto autor 2015) 



Václav Beneš: Historický přehled důlních svítidel v Ostravsko-karvinském revíru 

2015                                                                                                                                      14 

 

 První acetylénové lampy se vyráběly podobně jako kahance v bezejmenných 

dílnách přímo na dole. Byly ze ţelezného, mosazného nebo měděného plechu, později i 

z hliníku. Rostoucí poţadavky na bezpečnost práce v dolech přiblíţily konec svítidel s 

otevřeným i uzavřeným plamenem. V 70. letech minulého století byly acetylénové lampy 

definitivně vyřazeny z důlního provozu. Tím byla dovršena tisíciletá éra osvětlování dolů 

nechráněným světlem (Magula, Turčan 1995).  

2.3.4 Vývoj elektrických svítidel 

 

 Za předchůdce elektrického osvětlení jsou všeobecně povaţovány skleněné trubice 

připojené na jiskrový induktor vyráběné od roku 1854. Francouzi Dumas a Benoit je v roce 

1860 aplikovali do první důlní přenosné elektrické lampy. Hlavní brzdou v rozšíření byla 

jejich váha kolem 7,5 kg. Teprve ţárovka s uhlíkovým vláknem vynalezená Thomasem 

Alva Edisonem v roce 1881 přinesla poţadovaný efekt. Později bylo nahrazeno vláknem 

z kovové slitiny umístěným ve vakuu (Pachman 1926). Zahájením tovární výroby ţárovek 

započal skutečný boom elektrického osvětlování nejen na povrchu, ale i v dolech. Koncem 

19. století byly poprvé zařazeny přenosné elektrické lampy do vybavení důlních 

záchranných stanic. Jejími výrobci byly známé vídeňské firmy Bristol, Feilendorf, Orix, 

Neupert aj. (Beneš, Seel 1995). Doposud bylo stabilní elektrické osvětlení zavedeno pouze 

v náraţích jam, ve strojovnách. Následovala postupná elektrifikace ostatních pracovišť, 

která spolu s přenosnými elektrickými lampami představovala dodnes nejbezpečnější zdroj 

světla v dolech. 

 

Obrázek 9: Řez elektrickou lampou s olověným akumulátorem (vlevo) (foto autor 2015) 

První přenosné akumulátorové lampy byly sloţeny z olověného akumulátoru 

vyplňujícího spodní část lampového obalu a ţárovky umístěné pod skleněným poklopem, 
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chráněným proti poškození jednoduchou kovovou klíckou. Olověný akumulátor byl tvořen 

dvěma do sebe zapadajícími válcovitými elektrodami, kladnou a zápornou, odlitými do ve 

tvaru mříţek, jeţ byly vyplněny aktivní hmotou oxidů olova. Na menší kladné elektrodě 

byl oxid olovičitý nebo směs oxidu olovnatého a suříku. Na větší záporné elektrodě se 

nacházelo houbovité olovo. Jako elektrolyt se pouţívala zředěná kyselina sírová. Při 

převrţení lampy neustále hrozilo poleptání kyselinou a rozrušení kontaktů, jejichţ 

důsledkem mohlo dojít k poškození lampy. Později se proto přikročilo k pouţívání 

olověných akumulátorů s pevným elektrolytem. Ten byl tvořen kyselinou sírovou ve směsi 

s vodním sklem, jehoţ následkem celá směs zrosolovatěla. Chemickou reakcí oxidů olova 

s kyselinou při nabíjení a následným vybíjením při svícení se totiţ rozpouštěla postupně 

tato aktivní hmota aţ do úplného rozpadu článku. Tím byla dána i jejich krátká ţivotnost, 

vydrţely maximálně 250 aţ 300 nabíjecích cyklů. Kromě toho byly lampy ještě příliš těţké 

a nevýkonné vzhledem k nákladům na jejich provoz (Winkler 1928).  

 U novějších alkalických akumulátorů byla kladná elektroda tvořena zvlněným 

niklovým plechem, do jehoţ perforování byl vtlačen hydroxid nikelnatý.  Záporná 

elektroda byla tvořena podobně jemně perforovaným niklovým plechem, do jehoţ otvorů 

byl vetřen hydroxid kadmia. Jelikoţ tyto aktivní elektrodové hmoty byly naneseny na 

niklové plechy v tenké vrstvě, bylo zapotřebí k dosaţení poţadovaného napětí většího 

počtu elektrod. Elektrolytem byl čistý hydroxid draselný o poţadované hustotě. Při 

nabíjení se měnil hydroxid nikelnatý na kladné elektrodě působením vyvíjejícího se 

kyslíku na hydroxid niklitý a naopak na záporné elektrodě se redukoval hydroxid 

kademnatý vyvíjejícím se vodíkem na kadmium. Při vybíjení probíhal pochod obráceně. 

Na kladné elektrodě se nyní vyvíjel vodík, jenţ redukoval hydroxid niklitý na nikelnatý, 

kdeţto vlivem uvolňovaného kyslíku na záporné elektrodě docházelo ke tvorbě hydroxidu 

kademnatého. Všechny tyto procesy probíhaly bez chemické účasti elektrolytu. Nabitý 

článek dosahoval napětí 1,6 V, které mohlo stoupnout ke konci nabíjení  aţ k hodnotě 1,9 

V. Při rozsvícení lampy kleslo ihned na 1, 38 V a při vybití článku aţ na hodnotu 1,1 V 

(Vorálek 1948).  

S ohledem na malé napětí byly první alkalické akumulátory sloţeny ze dvou za 

sebou spojených článků, umístěných v ocelových pouzdrech s dvojnásobným napětím. 

Teprve v šedesátých letech 20. stol. se přistoupilo k pouţití 3 článků v plastových obalech. 

První akumulátorové lampy byly dobíjeny stejnosměrným proudem o napětí 110 V a 

velikosti 2 – 4,5 A po dobu 4 – 7 hodin. Později se dobíjely při niţším proudu po dobu 24 

hodin. Zároveň bylo potřeba kontrolovat a případně doplňovat hladinu elektrolytu ve 

článcích. Jejich předností je dodnes delší ţivotnost i při ponechání mimo provoz, inertnost 

elektrod vůči elektrolytu a také trpěly méně otřesy. Ve srovnání s olověnými akumulátory 

vydrţely aţ 2000 pracovních cyklů. Tím se významným způsobem sníţily náklady na 

jejich provoz (Beneš, Pauliš 2003).   
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Alkalické akumulátorové lampy byly zkoušeny na 20 hodin svícení, aby vydrţely 

svítit bez problému dvě směny za sebou. Zároveň vydrţely podstatně více nabíjecích cyklů 

neţ lampy s olověným akumulátorem.  

 Akumulátorové lampy pro muţstvo váţily okolo 3 kg. Speciální lampy, které se 

pouţívaly ve ztíţených podmínkách, například ve strmých slojích váţily aţ 10 kg. Vyšší 

svítivost lamp byla ale omezena kratší délkou pracovního cyklu, přibliţně 13 hodin. 

Klasická elektrická lampa se skládala ze dvou hlavních dílů. Vrchní část byla tvořena 

šroubovým věncem s pevnou lampovou klíckou se závěsným hákem a ţárovkou 

v ochranném skleněném poklopu (Magula, Turčan 1995). Původně se pouţívaly ţárovky 

vzduchoprázdné, později se začaly plnit kryptonem. Ţhavící vlákno se vyrábělo z odolného 

wolframového vlákna. Ţárovka vydrţela svítit při běţném provozu 800 aţ 2000 hodin.  

Ochranný poklop ţárovky byl ze silného skla cylindrického tvaru s kulovitým zakončením. 

Sklo bylo uvnitř mdlé nebo podélně vroubkované z důvodu lepšího rozptýlení světla. 

Pouţívalo se i opálové sklo, které zmírňovalo oslnění horníků na předku. Po sešroubování 

lampy se spojí oba její póly s protilehlými kontakty článku. Místo šroubového spojení 

vrchu lampy s akumulátorem se často pouţíval i levnější bajonetový uzávěr. Proti otevření 

v dole byly lampy zabezpečeny vertikálním magnetickým uzávěrem. Pouze speciální 

úřednické lampy mohly být opatřeny jednoduchým pérovým zámkem. Pro úředníky a 

štajgry se vyráběly akumulátorové lampy s bočním reflektorem. S usměrněným světelným 

kuţelem bylo moţné lépe kontrolovat vysoké stropy v mocnějších slojích nebo komorách. 

Tyto lampy se vyráběly v lehčím a menším provedení (Vorálek 1948). 

 Po roce 1942 se začaly také vyrábět tzv. přilbové elektrické lampy. Hlavní rozdíl 

oproti dosud pouţívaným spočíval ve spojení akumulátoru s reflektorem lampy pomocí 

kabelu. Články akumulátoru byly umístěny v samostatném kovovém pouzdře, které nosil 

havíř na svém opasku. Reflektor se ţárovkou měl připevněný na čepici později pak na 

helmě. Elektrické vodiče od akumulátoru k helmě byly vedeny gumovým kabelem. Jejich 

výhodou bylo uvolnění obou rukou, přímé osvětlení v souladu s pohybem hlavy, snazší 

údrţba vlastního reflektoru a efektivní zvýšení pracovního výkonu s maximem bezpečnosti 

(Beneš, Pauliš 2004). 

2.3.5 Stacionární elektrické osvětlení 

 

S postupným rozvojem mechanizace dobývání uhlí od konce 19. století narůstá i 

potřeba silnějšího osvětlení důlních pracovišť. Bezpečnost práce na náraţích jednotlivých 

pater dolu, zavedení kolejové dopravy a důlních lokomotiv na hlavních těţebních třídách, 

to vše si vyţádalo nový způsob osvětlení. V dolech s nebezpečím výbuchu metanu se 

zprvu vyuţívalo k osvětlení náraţí velkých olejových větérek. Na přelomu 19. a 20. století 

se přešlo k pouţívání velkých stacionárních benzinových a acetylénových větérek, které 

byly umístěny na náraţích u vtaţných jam. Přestoţe měly dva koše, vnitřní zapalovač a 

byly opatřeny většinou mechanickým a později i magnetickým uzávěrem, nesplňovaly 
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časem nová přísná kritéria bezpečnosti. Vysoké světelné účinnosti bylo dosaţeno pouţitím 

aţ 5 knotů. Velké rozměry skleněného cylindru a ochranných košů zvyšovaly nebezpečí 

prošlehnutí plamene mimo koše s ohledem na mnohonásobně větší mnoţství plynné směsi 

uvnitř lampy oproti malé větérce (Vorálek 1948). Celková plocha košů nemohla tak 

dostatečně ochladit teplotu spalin 2 – 5 knotů hořících vedle sebe. Proto byly postupně 

nahrazeny přenosnými akumulátorovými lampami s olověným akumulátorem a pevným 

elektrolytem, uzpůsobenými vyššímu světelnému toku. Jejich nevýhodou byla značná 

váha. I nejdokonalejší lampy s alkalickými články měly své hranice intenzity světelného 

toku dané nařízením o přípustném maximálním proudu 2 A s ohledem na nebezpečí 

zapálení výbušných plynů v důlním ovzduší. S postupným zaváděním stabilního 

elektrického osvětlení do dolů byly i tyto velké přenosné akumulátorové lampy 

vyřazovány z důlních provozů (Zícha, Kraus 2003). 

 

Obrázek 10: Stacionární větérka (vlevo) a karbidka (vpravo) v porovnání (foto autor 2015) 

 V přechodném období byly nejprve zaváděny magnetoelektrické lampy. Tyto 

lampy byly poháněny stlačeným vzduchem. V potrubí stlačeného vzduchu v dole byly 

v poţadovaných vzdálenostech zabudovány odbočky s přípojnými hadicemi pro jednotlivé 

lampy. Tyto masivní lampy, vyrobené převáţně z ocelolitiny, pracovaly na principu 

vzduchové turbínky, na jejíţ hřídeli byl nasazen elektrický generátor na střídavý proud. 

Pouzdro lampy bylo sešroubováno speciálními šrouby, k jejichţ uvolnění bylo potřeba 

zvláštního klíče. Tím bylo zabráněno otevření lampy v dole. Stlačený vzduch byl přiváděn 

přípojkovým nálitkem. Vzduchová turbínka otáčela stálým magnetem, který budil ve vinutí 

generátoru střídavý proud. Lampa měla výkon přibliţně 50 W při dosaţeném napětí  6–8 

V. Šroubový případně magnetický uzávěr bránil nedovolenému sejmutí ochranného 

skleněného poklopu nad ţárovkou v dole. Proti poškození byl chráněn silnou drátěnou 

klíckou. Při rozbití skleněného poklopu reagoval rozvod stlačeného vzduchu v lampě 

okamţitým přerušením přívodu k turbíně a následným zhasnutím ţárovky. Ochranné 

skleněné poklopy byly vyráběny jako u přenosných lamp nejprve z čirého, později 



Václav Beneš: Historický přehled důlních svítidel v Ostravsko-karvinském revíru 

2015                                                                                                                                      18 

 

mléčného nebo opálového skla, podélně rýhovaného uvnitř. Vedle obyčejných ţárovek se 

pouţívaly i ţárovky plněné rtuťovými parami, které měly aţ 2,5 krát vyšší světelnou 

účinnost. Magnetoelektrické lampy se vyráběly také pro vyšší napětí, např. 12 V pro 36 W 

ţárovky, nebo i 25 V pro 60 W ţárovky (Richtermoc 2008). 

 

Obrázek 11: Magnetoelektrická (vlevo) a stacionární lampa s alkalickým akumulátorem (foto autor 2015) 

Dalším příkladem ve vývoji výkonnějšího osvětlení pracoviště byly i tzv. „spřažené 

lampy“ pro muţstvo. Byly to obyčejné alkalické akumulátorové lampy, v jejichţ obalu 

byla ještě umístěna malá magnetoelektrická turbínka. Ţárovka této lampy měla dvě ţhavicí 

vlákna. Jedno pro napětí 2,6 V při velikosti proudu 0,5 A, které bylo ţhaveno proudem 

z akumulátoru a slouţilo pro osvětlení při chůzi na pracoviště. Na něm se lampa pomocí 

rychlospojky připojila k potrubí stlačeného vzduchu, tlakem vzduchu došlo 

k samočinnému odpojení akumulátoru a generátorem vyráběný proud začal ţhavit druhé 

vlákno ţárovky na 6 V s výkonem 15 W. Její svítivost byla dvakrát vyšší neţ u klasických 

akumulátorových lamp. Vývoj intenzivnějšího osvětlení důlního pracoviště vedl poté 

k výrobě malých turbogenerátorů na stlačený vzduch. Vyráběný elektrický proud byl dále 

rozveden pomocí kabelů k jednotlivým ţárovkám v řadě za sebou. Tato zařízení na 

střídavý proud měla výkon od 200 W do 750 W, který postačil k napájení aţ 19  40 W 

ţárovek. Nejsilnější zařízení na stejnosměrný proud firmy CEAG mělo dokonce výkon 2 

KW a bylo opatřeno odstředivým regulátorem pro udrţení intenzity osvětlení při měnícím 

se tlaku vzduchu.  

 Plná elektrifikace dolů ve 40. letech 20. století dovolila zavést bezpečné ţárovkové 

osvětlení na většinu důlních pracovišť. Od 50. let minulého století jsou postupně ţárovky 

nahrazovány výbojkami. Ve vnitřní výbojkové trubici byly zataveny dvě wolframové 
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elektrody, které byly obaleny oxidy vzácných zemin. Vedle hlavní elektrody byla umístěna 

i tzv. pomocná elektroda, která byla napájena z druhého pólu přes velký odpor. Při zapnutí 

proudu došlo k výboji mezi hlavní a pomocnou elektrodou, čímţ se ionizovaly rtuťové 

páry s přimíšeným argonem. Vedle rtuťových se pouţívaly i sodíkové výbojky, které měly 

přimíšeny neonovou náplň. Sodíkové lampy jsou charakteristické ţlutým světlem a jsou 

řazeny k nízkotlakým. Rtuťové výbojky jsou řazeny k vysokotlakým a svítí namodralým 

světlem podobným dennímu. Vedle výbojek jsou dodnes zavedeny v dolech také zářivky, 

ve kterých neviditelné ultrafialové záření vznikající výbojem rozzáří vnitřní nátěrový 

povlak trubic. Při jejich poškození dojde k přerušení elektrického obvodu, čímţ je zároveň 

zabráněno zapálení třaskavých plynů (Vorálek 1948). 
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3 Přehled a vývoj osvětlování v dolech Ostravsko-karvinského revíru 

  

Písemné informace o počátcích osvětlování v nově zakládaných dolech OKR do 

poloviny 19. století nejspíše neexistují. Z prvních dochovaných zpráv vyplývá, ţe i 

v Ostravsko-karvinském revíru se ještě delší dobu po objevu Davyho lampy pouţívaly 

kahance s otevřeným plamenem. Ty se sem dostaly s příchodem zkušených horníků 

z českých a německých zemí (Jičínský 1875). Problém s bliţší specifikací těchto kahanců 

je dán poměrně brzkým policejním nařízením z roku 1886, které zakázalo pouţívání 

otevřeného světla v dolech s výskytem třaskavých plynů v OKR. Hlavním důvodem tohoto 

zákazu byl všudypřítomný výbušný metan, který zavinil jiţ od prvopočátků hornické 

činnosti v revíru celou řadu důlních neštěstí. Zároveň s tím skončila klempířská výroba 

olejových kahanců a lamp v Ostravsko-karvinském revíru. Přitom v jiných českých a 

moravských revírech byla jejich výroba teprve na vzestupu. Postupující těţba do větších 

hloubek doprovázená častými výrony výbušného metanu nutila tak majitele uhelných dolů 

stále častěji k pouţívání nových bezpečnostních lamp (Beneš 2006). 

 

Obrázek 12: Olejové slezské lampy používané do roku 1886 v dolech OKR (foto autor 2015) 

 S příchodem báňských odborníků Ignáce Vondráčka a Viléma Jičínského v druhé 

polovině 19. století do revíru byly poprvé definovány základní pojmy v osvětlování dolů. 

V monografii OKR jsou
 
popsány dosavadní způsoby zdejšího osvětlování (Jičínský 1885):  

- otevřeným plamenem 

- bezpečnými lampami tzv. větérkami nebo 

- smíšené oběma předchozími způsoby. 

Otevřené nebo smíšené osvětlování bylo vyuţíváno jiţ v té době velice sporadicky 

a jenom na těch dolech, které dosud těţily uhlí pouze v malých hloubkách a neměly 

doposud s výrony třaskavých plynů nic společného (Mayer 1884). Zavedení větérek a 
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jejich další vývoj mělo význam především v bezpečnějším osvětlení při vlastní těţbě 

v plynujících dolech. Kahanec s otevřeným plamenem byl totiţ často příčinou mnoha 

důlních neštěstí. Havíři vybaveni lampami s otevřeným plamenem se zpravidla pohybovali 

i tam, kde to povaţovali za odvětrané, ale přirozený vývin metanu s výskytem dušáků činil 

otevřené světlo i přes dostatečnou ventilaci velmi nebezpečným. Z tohoto důvodu se také 

postupně upustilo od tohoto typu osvětlení i přes jeho nesporné přednosti, jakou byla lepší 

svítivost a cena (Jičínský 1875). 

3.1 Olejové bezpečnostní lampy používané do roku 1900 

  

Pouţívání klasických Davyho, Stephensonových a Clannyho lamp v první polovině 

19. století v OKR není písemně doloţeno. První Heinbachovy lampy s plochým knotem 

známé z OKR sice vzdáleně připomínaly svoji konstrukcí Clannyho pokusné větérky, ale 

byly doposud bez drátěných košů (Vorálek 1948). V podstatě byly přechodem mezi 

slezskou a bezpečnostní Müselerovou lampou. Popsány jsou především z karvinské části 

revíru (Beneš 2006). V jejich horním dílu byl vloţený komínek, který odděloval spalné 

produkty od přicházejícího čerstvého vzduchu ke knotu. Lampy byly opatřeny 

bajonetovým uzávěrem, kterým se spojovala spodní olejová nádobka s vrchní části lampy 

ve tvaru otevřeného plechového kuţele. Vloţený komínek dosedal na skleněný cylindr. 

Závěsný hák byl přinýtován k hornímu okraji kuţele lampy. Klícka byla nahrazena dvěma 

plochými sloupky, které přiléhaly těsně ke vloţenému sklu. Tyto sloupky byly připevněny 

jak k vrchním kuţelu lampy, tak ke spodnímu plechovému prstenci, který dosedal na 

spodní nádobku s olejem. Protoţe nesplňovaly bezpečnostní standardy větérek, byly 

postupně vyřazeny spolu se slezskými lampami. 

 

Obrázek 13:  Ostravské Heinbachovy lampy (foto autor 2015) 

 První dochovaná zpráva popisuje konstrukci Müselerovy bezpečnostní větérky 

pouţívané ve zdejším revíru (Weber 1856). 
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 Největším výrobcem osvědčených Müselerových větérek na Ostravsku byl 

bezesporu klempíř August Benitschke, rodák z Vítkova. První zmínku o něm, jako o 

výrobci důlních lamp, nalézáme jiţ v roce 1881 (Wattolik 1881). V 80. letech 19. století 

byl významným výrobcem bezpečnostních lamp pro celý revír, viz obr. 14. V roce 1889 je 

ještě uváděn jako člen výboru 4. sekce (Privilegienbesitzer) Společenstva řemeslných 

ţivností v soudním okrese Mor. Ostrava (Wattolik 1889). Konstrukčně nezaměnitelné 

lampy se vyznačovaly nízkým litinovým skeletem olejové nádobky s vletovaným 

plechovým dnem a mosazným zajišťovacím prstencem plochého knotu. Jeho středem 

procházela trubička s drátkem, naspodu zahnutým na opačném konci uzpůsobeným 

k očištění a posunu knotu. V Monografii OKR je popsáno zabezpečení této větérky 

(Jičínský 1885): „V posledních letech si nechal výrobce lamp A. Benitschke patentovat 

svůj nýtovaný plombový  uzávěr. Lampy s tímto uzávěrem byly v minulosti  používány ve 

vícero ostravských dolech a slouží dosud v Larischových dolech v Petřvaldu.“ (Beneš 

2006) 

Výrobou olejových bezpečnostních lamp pro ostravsko-karvinské doly se zabýval i 

Wilhelm K. Wittek, tehdejší oficiální obchodní zástupce saské firmy Friemann & Wolf 

z Zwickau (Beneš, Pauliš 2003). Olejové větérky se samostatným zhášecím mechanismem 

nabízela také fryštátská firma Postolka & Eliasch. Za jeho technické řešení  se jí dostalo 

uznání i ze strany rakouského eráru (Homann 1890).  

Obrázek 14: Reklama na Benitschkeho 

olejovou větérku (Wattolik 1881) 

Obrázek 15: První bezpečnostní větérka 

konstruktéra Karla Webera popsaná v 

roce 1856 z OKR (foto autor 2015) 
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Z dochovaných větérek v soukromých sbírkách je patrné, ţe se jejich konstrukcí 

zabývala ještě celá řada dalších více či méně známých domácích a zahraničních výrobců. 

Za zmínku stojí např. lampy Carla Webera juniora z Moravské Ostravy, konstruované 

podle belgických standardů (Dupont, Lebois 1994). Jeho větérky měly výraznější přesah 

Müselerova komínku pod diafragmou a jako jediné 8 sloupků místo 6 ve spodní mosazné 

části lampové klícky. V ostravsko-karvinských dolech našly uplatnění také olejové 

bezpečnostní lampy firem jako byly Wilhelm Seippel z Bochumi a Coset Dubrulle z Lill, 

viz obr. 3. 

 

 

3.2 Benzinové bezpečnostní lampy používané po roce 1885 

 

A. Bentischke zemřel pravděpodobně mezi léty 1890 – 1896. Po jeho smrti vedla 

firmu jeho manţelka Marie. V té době dílna vyráběla nové benzinové větérky osazené 

Benitschkovým perkusním zapalovačem pod označením „A. Benitschke´
s
Sohn“ (Beneš 

2006). Tento vertikální zapalovač fungoval na podobném principu jako Wolfův, tj. úderu 

pruţiny na zápalku ze směsi chlorečnanu draselného, umístěnou v pravidelných intervalech 

na papírové pásce. Ta nárazem vybuchla a vznítila benzínové páry (Vorálek 1948). Na 

rozdíl od Wolfovy a Broučkovy konstrukce není napruţení kladívka před úderem 

provedeno tahem dolů (odtud i počeštěný název tahací zapalovač), nýbrţ otočením stavítka 

v pouzdru proti směru hodinových ručiček. Toto zařízení s dvousměrným závitem při 

opačném chodu zároveň uvolňovalo tělo zapalovače z jeho lůţka. Sloţitost zapalovacího 

Obrázek 17: Ostravské Müselerovy větérky 

A. Benitschkeoho (vlevo) a Eliasche & 

Postolky (foto autor 2015) 

Obrázek 16: Řez ostravskou 

Müselerovou lampou (Mayer 1884) 
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mechanismu ještě dokreslovalo pouzdro ve tvaru vertikální poloviny nepravidelného 

komolého kuţele. Instalace pouzdra vyţadovala řemeslnou zručnost, neboť jiţ při 

nepatrném vyosení vřetenovitého stavítka zapalovač nefungoval. Ve svém důsledku to 

vyţadovalo šetrnější zacházení s lampou, coţ nebylo při tehdejší kvalitě a náladě fárajícího 

osazenstva dolu aţ tak jednoduché. Proto se i časem upustilo od jejich montáţe a lampy 

byly nadále osazovány pouze osvědčenými jiskrovými zapalovači konstrukce FW, které 

prosadil ve firmě Alois Mann. Spodní benzinová nádobka byla vyráběna podobně jako u 

Müselerovy větérky z temperované litiny s vletovaným plechovým dnem o průměru 76 

mm. Po přesídlení rodiny do Ameriky v roce 1906 přebral firmu v Mostní ulici ještě 

Heinrich Mann, který je uváděn v Kurkově adresáři ţivností mezi výrobci důlních svítidel 

ještě v roce 1910. Vedle klasických větérek vyráběla dílna A. Benitschkeho také Pielerovy 

indikační lampy a velké stacionární lampy pro šachetní náraţí, viz (obr. 10). 

 Výrobou benzinových větérek se zabývala také firma Kubala & spol., zaloţená v 

roce 1895 v Hrušově bratry Andreasem a Filippem Kubalovými. Dne 25. 8. 1895 oznámili 

Obchodnímu soudu v Těšíně zaloţení veřejné obchodní společnosti pod názvem "Slévárna 

ţeleza a kovů, mechanická dílna Kubala & spol." se zahájením činnosti dnem 1. 1. 1896. 

V prvním roce s firmou spolupracoval i Karel Brouček, majitel patentu na výrobu větérek 

v Hrušově (Beneš 2006). 

 

 

 

 

Karel Brouček sám sebe prezentoval jako majitele rakouského patentu č. 3851. O 

patent zaţádal dle reklamního letáku ze  září 1897 4. října 1893 v registr. sv. 44 na str. 

4881. Jeho patent nabyl právní ochrany 17. srpna 1894. Větérky s jeho jménem byly 

s úspěchem pouţívány od r. 1893 na dole Hermenegild, postupně pak v dalších dolech 

Obrázek 18: Reklama na Broučkovy 

lampy (Z. f. B. u. H. 1898) 

Obrázek 19: Benzinové lampy A. 

Benitschke Sohn (vlevo), Kubala & 

Comp., Patent Brouček (vpravo) (foto 

autor 2015) 
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OKR. Dále byly odzkoušeny i v ostatních českých uhelných revírech. Jejich výrobcem 

byla zpočátku Kubalova slévárna v Hrušově.  V září 1897 zakládá ve Lhotce (Ellgoth bei 

M. Ostrau, dnes Mariánské Hory v Ostravě) vlastní firmu, kterou označil jako „Erste 

Ostrauer Sicherheitslampenfabrik und mechanische Werkstätte“. Budeme-li vycházet 

z indicií, jako je číslo telefonu 134, které uvádí ve svých hlavičkových dopisech i firma 

Josef Jermař a její následník firma „UNION“ ještě v roce 1921, musela Broučkova firma 

sídlit v dílenských prostorách slévárny na Palackého třídě, poblíţ č. p. 68 (Beneš 2006). 

Finanční krytí mu zajistila Františka Jestřábková manţelka Karla Jestřábka horního rady 

z Orlové-Lazů, podobně jako firmě Josefa Jermaře. Pouţívání Broučkových větérek i na 

Hlavní jámě v Orlové je tudíţ opodstatněné. 

Benzínová bezpečnostní lampa PATENT BROUČEK byla v této době jedinou 

konkurencí importované Wolfově lampě. Spolu s ní byla nejprodávanější větérkou také 

mimo region OKR. Zprvu byly opatřeny patentovaným úderníkovým, později vertikálním 

třecím zapalovačem. Podobně jako Benitschke dodával do revíru kromě větérek i Pielerovy 

a velké stacionární lampy (Beneš 2006) 

Po smrti Karla Broučka v roce 1901 a likvidaci jeho firmy zůstala výroba 

Broučkových lamp nadále ve slévárně ţeleza, kovů "Josef Jermař & Comp.". Ta byla 

zaloţena 1. 7. 1892 jako veřejná obchodní společnost (dále v. o. s.) taktéţ se sídlem ve 

Lhotce (něm. Ellgoth) u Mor. Ostravy. Firma zaměstnávala v roce 1908 téměř 100 

zaměstnanců a zpracovávala 9 500 q litiny a oceli (Jiřík 1993). Broučkova větérka byla 

nabízena s novým vertikálním a dvěma horizontálními zapalovači, modely 1909. Do 

provozu v OKR byla připuštěna výnosem báňského hejtmanství č. 6615 z 19. 11. 1909 

(Beneš 2006). Po likvidaci veřejné obchodní společnosti Josefa Jermaře v roce 1912 

převzal jako poslední výrobu důlních lamp její následovník firma „UNION“ Ţelezářská 

společnost s ručením omezeným, zaloţená Karlem Jestřábkem (juniorem) a Františkou 

Jestřábkovou v Mariánských Horách. Dílna pokračovala ve výrobě Broučkových lamp jak 

s perkusním zapalovačem patent Brouček (patent č. 16474 z roku 1904), tak s Broučkovým 

vertikálním třecím zapalovačem. Zároveň lampu vylepšila novým třecím zapalovačem 

patent Emil Kopel (Beneš 2006).  

Vedle sanitárního a restauračního zařízení prodávala Broučkovy lampy také 

klempířská dílna Carl Fried v Moravské Ostravě (Wattolik 1881). V roce 1903 uvedl na trh 

jako první na světě větérku s elektrickým zapalovačem se suchým článkem. 
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Obrázek 20: Benzinové větérky Erste Ostrauer Sicherheitslampenfabrik (vlevo), K. Frieds a Patent Kopel 

firmy UNION (vpravo) (foto autor 2015) 

3.3 Důlní lampy firmy Friemannn u. Wolf používané po roce 1910 

  

V předválečném období zajišťuje zvýšenou poptávku po levných bezpečnostních 

lampách především firma Friemann & Wolf G. m. b. H. (Gesselschaft mit beschränkten 

Haftung)  ze saského Zwickau, jejíţ větérky prodával v OKR přes 20 let W. K. Wittek. Při 

rostoucím objemu prodeje kvalitních lamp bylo pro firmu nejjednodušší zaloţit v Čechách 

filiálku, která by celý obchodní proces včetně servisního zajištění a produkce nejběţněji 

pouţívaných typů lamp zjednodušila a zlevnila. Zároveň by si vytvořila předpolí pro další 

expanzi na východ, např. na Slovensko. 

 Z těchto důvodů byla nejprve v Sedleci u Karlových Varů v roce 1910 zaloţena 

filiálka saského závodu „Wolflampengesellschaft  m. b. H.“ in Zettlitz (Společnost pro 

výrobu Wolfových lamp s. r. o. v Sedleci). Zaloţili ji Paul a konstruktér benzinové větérky 

Carl Wolf ze Zwickau. Její činnost byla upravena společenskou smlouvou ze dne 2. srpna 

1910. Wolfova společnost zde mimo jiné vybudovala výrobní závod, zpočátku na montáţ 

větérek a karbidek, později i Wolfových akumulátorových NiCd elektrických lamp. Ze 

strategických důvodů expanze na východ zakládá německá firma ze Zwickau ještě 9. 

listopadu 1912 další obchodní společnost s ručením omezeným,  a to „Friemann & Wolf, 

G. m. b. H., Maschinen- und Grubenlampenfabrik“ se sídlem v Moravské Ostravě. 

S posunem přímého zastoupení firmy na východ do centra OKR se zúţil obchodní prostor 

domácím výrobcům lamp natolik, ţe řada z nich zcela opustila tento výrobní program, viz 

Kubala a spol., W. K. Wittek. Zvýšenou poptávku tak uspokojuje neustále se rozšiřující 

nabídka ze saského Zwickau (Beneš, Pauliš 2003). 
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Obrázek 21: Firemní reklama Společnosti pro výrobu Wolfových lamp s. r. o. (Beneš, Pauliš 2003) 

  

 Po počátečním samostatném působení obou filiálek na českém trhu došlo v září 

1923 ke sloučení obou firem a sjednocení jejich obchodní politiky. Vybudováním 

montáţního závodu v Sedleci byl splněn základní předpoklad pro rozšíření nabídky 

důlních svítidel. Zprvu byly montovány z dílů dodávaných z mateřského závodu ve 

Zwickau. Nově se rozjela výroba acetylénových důlních lamp, především základních typů 

řady 850. Z karbidových větérek byl firmou v Sedleci vyráběn a vesměs nabízen pouze typ 

800 osvědčené konstrukce Wolf-Pokorný. Výroba benzinových větérek byla podobně jako 

u acetylénových lamp zprvu zaměřena na jejich montáţ z dováţených dílů ze Zwickau. 

S přípravou domácí výroby bylo započato ihned po zaloţení filiálky, neboť v té době byla 

benzinová větérka nejrozšířenějším a relativně nejbezpečnějším svítidlem v uhelných 

dolech. Z vlastní produkce tak vzešly následující osvědčené typy:  

 Typ 400 s vrchním přívodem vzduchu, s magnetickým uzávěrem, jiskrovým 

zapalovačem vzor 1910 a dvěma koši, zpravidla značená původním oválným mosazným 

štítkem s německým „WOLFLAMPEN Gesellsch. m. b. H. WEHEDITZ“ nebo českým 

nápisem „Spol. pro výrobu Wolfových lamp s. r. o. Bohatice“, viz Obr. 22. Jako 

bohatickou modifikaci této lampy lze povaţovat větérky s jednoduchým bočním 

šroubovým uzávěrem typ 430, které byly vyráběné po roce 1923. Typ 300 se spodním 

přívodem vzduchu byl také nabízen ve 2 variantách: 

- Starší verze větérky s jednoduchým bočním šroubovým uzávěrem, s jiskrovým 

zapalovačem vzor 1910 a dvěma koši, viz (obr. 22). 

- Novější verze této lampy byla vybavena magnetickým uzávěrem, dvěma koši a vnitřním 

jiskrovým zapalovačem FW vzor 1910, zpravidla značená obdélníkovým mosazným 

štítkem „SPOLEČNOST PRO VÝROBU WOLFOVÝCH LAMP S. R. O., BOHATICE 

MOR-OSTRAVA“. 
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 Oba typy větérek byly vyráběny v drtivé většině v provedení pro muţstvo. Závody 

v Sedleci a Mor. Ostravě byly zároveň zařízeny na servisní opravy, přičemţ drobnější 

úkony byly prováděny přímo v lampovnách na dolech. V této době byly benzinové 

větérky, včetně ostatního zařízení lampoven a veškerých náhradních dílů, vesměs 

prodávány jednotlivým důlním společnostem. 

Z elektrických akumulátorových lamp byla od počátku montována pouze Wolfova 

NiCd důlní bezpečnostní lampa typ 950 – tzv. „kýbl“. Byl vyráběn v obou závodech v 

různých velikostech podle poţadované kapacity s magnetickým zámkem. Do ostravského 

závodu byla zároveň začleněna i montáţ nabíjecích stojanů. K původnímu značení 

„WOLF“ přibyl také nápis „WOLFOSVIT“ pro lampy montované v Mor. Ostravě (Beneš, 

Pauliš 2003). Byl umístěný na víku akumulátorové nádoby, nesoucí lampovou klícku s 

hákem, chránící vlastní ţárovku překrytou skleněným poklopem proti rozbití. Po přechodu 

obou filiálek během let 1939-1945 pod přímou správu mateřského závodu ve Zwickau byly 

akumulátorové lampy opět značeny po obvodu víka nápisem „FRIEMANN & WOLF 

G.m.b.H. ZWICKAU I/SA“. Nevýhodou těchto lamp určených pro muţstvo byla značná 

váha (cca 4,5 kg) a rozptýlené světlo oproti nově zaváděným reflektorovým lampám, 

jejichţ světlo bylo koncentrováno do světelného kuţelu. 

 

Obrázek 22: Benzinové lampy z bohatické filiálky Wolfovy společnosti, typ 400  (vlevo) a starší typ 300 (foto 

autor 2015) 

 

3.4 Důlní lampy firmy CEAG používané po roce 1912 

 

Jiţ v roce 1912 obdrţela německá akciová společnost CONCORDIA, dále jen 

CEAG z Dortmundu povolení pro přezkoušení své elektrické důlní lampy s olověným 

akumulátorem v Ostravsko-karvinském revíru. Absence příslušného báňského předpisu 
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nedovolila důlním společnostem patřičně zareagovat na tuto nabídku. Teprve po schválení 

pouţití elektrických důlních lamp pro všechny práce v dolech s výskytem třaskavých plynů 

úředním výnosem horního hejtmanství ve Vídni č. 1552 z 29. 3. 1914 a č. 8881 z 31. 10. 

1914, nastal v obchodních jednáních očekávaný obrat. Jako první zavedly elektrické lampy 

soustavy CEAG na jámě Hubert v roce 1914 doly Severní dráhy Ferdinandovy. Poté 

následovala jáma Barbora v Karviné, která zavedla lampy s olověným akumulátorem a 

pevným elektrolytem. Stejnými lampami vybavila osazenstvo svých dolů ve východní části 

revíru v roce 1918 i Báňská a hutní společnost. Do roku 1927 tak měly veškeré doly 

v OKR aţ na 4 jámy k dispozici pro muţstvo elektrické lampy s niklkadmiovým nebo 

olověným akumulátorem soustav CEAG nebo WOLF (Beneš, Pauliš 2003). Jejich 

vzájemný poměr lze vysledovat z následujícího výčtu přenosných důlních elektrických 

lamp v roce 1928 v OKR. Z celkového počtu 25.419 obhospodařovaných lamp je jiţ 5.654 

soustavy CEAG s olověným akumulátorem a tuhým elektrolytem, viz (Obr. 23). 

V roce 1920 zakládá v Čechách filiálku firmy CEAG se sídlem v Teplicích – 

Šanově, ul. Dubská. Dne 26. 2. 1925 byl jmenován jejím jednatelem Arnošt Wehner. 

Obchodní název tohoto pobočného závodu je CEAG SPOLEČNOST PRO DŮLNÍ 

LAMPY WEHNER & Co. s předmětem podnikání v oboru elektrické, benzinové a 

acetylenové lampy, zařizování a provoz lampových hospodářství.  Vzhledem k potřebám 

dalšího rozvoje a svým zájmům v OKR si firma v roce 1934 pronajala prostory v Mor. 

Ostravě. Během II. světové války svěřily jiţ téměř všechny uhelné doly vedení lampového 

hospodářství, většinou i se zaměstnanci, firmám vyrábějícím důlní svítidla. 

 

Obrázek 23: Elektrické akumulátorové lampy z produkce firmy CEAG, reflektorová lampy typ Rmcs (vlevo), 

měřičská lampa Gmc a Lco (vpravo) (foto autor 2015)   
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3.5 Postavení firem po II. světové válce po současnost 

 

Výměr ministerstva průmyslu ze dne 30. 8. 1946 ustanovil prozatímním národním 

správcem pro firmu Friemann & Wolf, výroba důlních elektrických a acetylénových lamp 

se sídlem v Karlových Varech-Bohaticích s pobočkou v Mor. Ostravě závod „Chotěbořské 

kovodělné závody, národní podnik v Chotěboři“.  

Ke dni 1. 1. 1948 byly převedeny majetkové podstaty znárodněných firem 

Friemann & Wolf a CEAG do Mevy-Chotěbořské kovodělné závody, n. p. se všemi jejími 

závazky. Ostravské závody byly nově nazývány Důlními sluţbami. Dne 30. 9. 1949 byly 

oba závody Friemann & Wolf a CEAG  sloučeny pod jednu správu. Celý servis závodu 

CEAG v Ostravě se poté stěhuje do jedné z budov na Ţerotínově ulici (Beneš, Pauliš 

2004). 

Důlní sluţba Ostrava obhospodařovala se dvaceti zaměstnanci na počátku roku 

1950 asi 48 000 kusů důlních lamp.  

Mezníkem v historii Důlních sluţeb v Ostravě se stal 1. leden roku 1953, kdy byla 

firma delimitována z Chotěbořských kovodělných závodů do národního podniku, dále jen 

n. p., Elektrosvit Brno. Důlní sluţba spravovala v této době 43 lampoven, rozmístěných 

v Ostravsko-karvinském, Rosicko-oslavanském revíru a na Slovensku.  

1. 1. 1961 bylo zrušeno podnikové ředitelství v Brně. Všechny jeho závody byly 

delimitovány k VHJ (výrobní hospodářská jednotka) Elektrosvit Nové Zámky, n. p.. Důlní 

sluţba s 39 zaměstnanci nyní obhospodařovala 80 lampoven. 

Do 31. 12. 1965 platily doly za vypůjčení lampy za profáranou směnu. K 1. 1. 1966 

byla opět potvrzena nová smlouva o lampovém hospodářství s důlními podniky. Poplatek 

nebyl jiţ stanoven za odfáranou směnu, ale jako měsíční poplatek za kaţdou propůjčenou 

lampu, a zároveň za propůjčení zařízení lampoven, které bylo rovněţ majetkem 

Elektrosvitu.   

Ke konci roku 1982 měl závod v Ostravě 31 zaměstnanců, přičemţ obhospodařoval 

112 lampoven s celkovým počtem 96.300 důlních lamp. K 1. 3. 1994 se podnik 

transformuje na společnost s ručením omezeným a spolu s pobočným závodem 

v Teplicích-Šanově zůstává součástí Elektrosvitu Nové Zámky a. s.  Stejným způsobem se 

mění i postavení závodu 04 v Bohaticích. K 22. 8. 1994 je zapsána v obchodním rejstříku 

vedeného u Krajského soudu v Plzni nová společnost Elektrosvit Karlovy Vary, s. r. o. 

Jedním z jednatelů společnosti byl jmenován i konstruktér František David, jeden 

z posledních pamětníků výroby benzinových a karbidových lamp (Beneš, Pauliš 2004). 
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3.6 Výroba důlních lamp v nových závodech po roce 1945 

  

Po roce 1945 byla zahájena výroba v obou závodech FW a CEAG pouze ze 

zachráněných zásob, které nestačila ustupující německá armáda zlikvidovat. V Karlových 

Varech-Bohaticích byla prozatímně obnovena výroba karbidových lamp řady 850. Zároveň 

byly zahájeny přípravy na výrobu nové československé karbidové lampy, vycházející z 

osvědčeného typu 850c, pod novým označením 951. Ostatní lampy a jejich součástky byly 

obstarávány podle moţností ze Zwickau.  

Po sloučení s roudnickou Mevou se započalo také s výrobou benzinových 

bezpečnostních lamp typ 400 a modernější verze lampy se spodním přívodem vzduchu typ 

300. K opravám a montáţi nových akumulátorových lamp zahájila výrobu akumulátorů 

včetně elektrosad Praţská akumulátorka v Mladé Boleslavi. Tyto akumulátory byly 

zároveň montovány do nové elektrické akumulátorové lampy pro muţstvo typ 520, později 

i 530. Zcela nově byla dána do výroby také československá obdoba úřednické reflektorové 

lampy typ 966. 

 

 

 

Počátkem 50. let byla tato výroba lamp postupně převedena do Bohatic; výroba 

částí lampového zařízení, jako jsou nabíjecí stojany, rozvodné desky a lampové vozíky 

byla soustředěna do závodu v Teplicích-Šanově. Po delimitaci ostravských Důlních sluţeb 

do Elektrosvitu Brno byla nově vyvinuta a krátce i vyráběna mohutná víceúčelová 

reflektorová lampa typ 531. 

Obrázek 24: První a poslední čsl. 

akumulátorová lampa s vrch. světlem, 

520 (vlevo) a 16622 (foto autor 2015)  

Obrázek 25: Nové čsl. lampy typ 300 z 

MEVY (vlevo) a 400 bez ochranného 

pláště z Elektrosvitu (foto autor 2015) 

 



Václav Beneš: Historický přehled důlních svítidel v Ostravsko-karvinském revíru 

2015                                                                                                                                      32 

 

 

 

 

 

 

V té době byly k dispozici následující přenosná důlní svítidla, standardně dodávaná 

z Bohatic: - karbidová lampa z ocelového plechu typ 951, pro měřičské účely v mosazném 

provedení typ 860, 

- nová československá bezpečnostní benzinová větérka typ 400 s vrchním přívodem 

vzduchu s českým jiskrovým zapalovačem, magnetickým uzávěrem, dvěma koši a 

případně i s Marsautovým pláštěm, 

- elektrická akumulátorová lampa pro muţstvo, tzv. „kýbl“ typ 520, 530, 531 a poslední 

model 16622, 

- inovovaná úřednická reflektorová lampa typ 960 A a B, 

- sdruţená měřičská lampa 16620, 

- inspekční reflektorová lampa 16621 s různými typy plastových drţadel. 

Některé díly k těmto lampám vyráběl teplický závod Elektrosvitu Brno a dodával 

montáţním závodům na základě objednávek z katalogů.   

 

Vzhledem k tomu, ţe úřednické lampy 960 A, B a 16621 zaostávaly za evropským 

trendem i nově přijatými bezpečnostními předpisy, byla postupně inovována lampa 

s magnetickým uzávěrem 16621. Jednotlivé úpravy nesly označením D a E. V polovině 

padesátýchh let byla dána do výroby rovněţ první československá důlní přilbová lampa typ 

591. Její předností je samostatný reflektor s úchytem na helmu, který je spojen kabelem s 

akumulátorem, nošeným na opasku. Uvolněním obou rukou havíře se zlepšila nejen 

hygiena práce v důlních podmínkách, ale významnou měrou se zvýšila její produktivita a 

bezpečnost. Po prvních zkušenostech s jejím pouţitím na Jáchymovsku se objevily první 

problémy s kovovým provedením pláště akumulátoru vzhledem k nebezpečí popálení 

Obrázek 27: Reflektorové úřednické 

lampy, 16621 (vlevo) a sdružená 16620 

(foto autor 2015)  

Obrázek 26: První a poslední čsl. 

reflektorová lampa, 966 z MEVY 

(vlevo) a 960B z Elektrosvitu (foto 

autor 2015) 
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náhodně vyteklým louhem. Proto koncem padesátých let vývojoví pracovníci n. p. 

Elektrosvit Brno vedeni Otto Gajduškem zkonstruovali nový dokonalejší typ důlní přilbové 

lampy. Její model, vyrobený z polyamidu, byl podroben náročným zkouškám ve VVUÚ 

v Radvanicích s pozitivními výsledky (Matušek 1962). 

 

 

 

 

3.6.1 Přilbová lampa 16623 a její nástupci po roce 1960 

  

V definitivní podobě byla dána přilbová akumulátorová lampa typ 16623 

k přezkoušení Vědecko-výzkumnému uhelnému ústavu (dále jen VVUÚ) v Ostravě-

Radvanicích dne 16. 1. 1961. Výroba záběhové série byla dokončena 6. 4. 1962. Potřebná 

povolení k pouţívání získala dne 24. 5. 1962. Po zavedení do dolů prošla na základě 

provozních zkušeností s lampou dalšími konstrukčními úpravami. Kaţdá významnější 

změna v konstrukci vedla i k novému označení této lampy.  Rozlišujeme proto typy 16623 

A, B, C, D, E, F, G (Matušek 1962). 

 První sériově vyráběna lampa nesla typové označení 16623 A. Celková váha činila 

2,13 kg. Samotná doba nabíjení byla 14-15 hodin. Necelé 2 kg váţil samotný tříčlánkový 

akumulátor s náplní. Oproti předchozímu typu 591 byly pouţity moderní lehké materiály, 

především plasty. Od 28. 9. 1962 jsou plastové díly vyráběny jiţ z tuzemského krémového 

polyamidu PA 6 Silamid, místo původního švýcarského tmavošedého polyamidu Grilon. 

Touto změnou jsou lampy od 16. 10. 1962 označovány jako 16623 B. Další úpravou lampy 

prošel přívod proudu do víka. Pérové kontakty byly nahrazeny měděnými kablíky, které 

byly opatřeny na obou koncích naletovanými očky. Tato změna vyloučila blikání, někdy i 

Obrázek 29: První a poslední čsl. přilbová 

lampa z Elektrosvitu, typ 591 (vpravo) a 

16623G (foto autor 2015) 

Obrázek 28: Inované inspekční lampy 

16621D (vlevo) a 16621E z Elektrosvitu 

(foto autor 2015) 
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zhasnutí lampy v podzemí. Nesla označení 16623 C a byla sériově vyráběna od 1. 8. 1964. 

Zároveň byl představen prototyp lampy s označením 16623 D. Tento typ byl jiţ vybaven 

novým akumulátorem firmy DEAC z NSR s malým mnoţstvím elektrolytu. Oproti 

doposud pouţívaným článkům NKDU 10 měly vyšší kapacitu a mnohonásobně delší 

ţivotnost. Tato fakta a pozitivní zkušenosti s jejich provozem v zahraničí pozastavily 

nakonec výrobu doposud pouţívaných akumulátoru s označením NKDU 10 v Praţské 

akumulátorce n. p. v Mladé Boleslavi. Jelikoţ články firmy DEAC byly rozměrové jiné, 

byla vkládána do spodní části lampy plastová vloţka, aby zamezila pohybu akumulátoru. 

Na základně devizového krytí byla s firmou DEAC uzavřena smlouva na koupi 30 000 ks 

článků, které měly být dodány do konce roku 1964. 16. 7. 1964 byla podána ţádost o 

zaslání schvalovacího výnosu, jelikoţ prvních 100 kusů lamp 16623 D mělo být dáno do 

uţívání na dole 1. máj v Karviné. 20. 7. 1964 bylo skutečně do provozu zavedeno prvních 

99 kusů těchto lamp. Po několika urgencích byl konečně vydán souhlas s pouţíváním 

článků firmy DEAC. Na základě vyšších pořizovacích nákladů byly po vyčerpání zásob 

opět pouţívány inovované akumulátory NKDU 10 vyráběné v České republice 

(Richtermoc 2008). 

Lampy 16623 E a F prošly dalšími zásadními konstrukčními změnami. Teprve 30. 

7. 1965 byl odborně posouzen návrh lampy 16623 E. Navrhované úpravy, dolem 1. máj 

v Karviné, spočívaly v dobíjení samotných lamp. Nabíjecí kontakty byly nahrazeny diodou 

KY 707. Touto úpravou se předešlo problémům s doposud pouţívanými mechanickými 

zámky. Vývoj lampy 16623 E prošel ještě další úpravou horního víka. Nová dvoudílné 

konstrukce horního víka dovolila ponechat v první části nad akumulátorovými články 

pouze kontakty pro připojení článků k přívodnímu kabelu. Ten se napojoval v druhé části, 

aby se zabránilo jeho naleptávání louhovými výpary. V tomto prostoru se nacházela také 

křemíková dioda nahrazující mechanický zámek. Spodní část lampy byla zachována 

z důvodu moţnosti nabíjení ve stávajících nabíjecích stojanech. 19. 7. 1966 byl povolen 

zkušební provoz 220-ti kusů lamp 16623 E na dole Trojice v OKR. 31. 1. 1967 byla po 

vyhodnocení zkušebního provozu definitivně schválena pro doly s nebezpečím výbuchu 

plynů. Lampa 16623 F se lišila od předchozího typu pouze typem diody (Richtermoc 

2008). 

23. 11. 1970 bylo dodatečně poţádáno o schválení konstrukční úpravy těsnění víka 

a vršku víka u lamp 16623 E. Dosavadní instalované ploché těsnění nedokonale 

zabraňovalo vnikání vody a prachu, coţ ztěţovalo údrţbu lampy. Proto bylo nahrazeno 

těsněním s kruhovým průřezem umístěným do zkosené dráţky. Jelikoţ uţ nebylo moţné 

doposud pouţívané díly po této změně vzájemně kompletovat, nesla nově upravená lampa 

označení 16623 G. Pro pouţití v dole byla schválena koncem roku 1971. S dalšími 

nepatrnými úpravami a vylepšeními se tento model vyráběl aţ do roku 2002. Důleţité je 

zmínit rok 1983, kdy došlo k přečíslování typů výrobku, tudíţ model 16623 G byl nově 

označován jako 528 03 01 (02). Také v roce 1995 došlo k částečné změně v označování a 

model 16623 G (528 03 01,2) se začal označovat 528 03 08. Hlavním důvodem byla opět 

inovace modelu v souladu s novými předpisy. Poslední modernizace modelu 16623 G 
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proběhla v Elektrosvitu Ostrava s.r.o. v roce 1999.  Odlišovala se ve změně tvaru 

samotného svítidla a nesla označení 528 03 08 H (Richtermoc 2008).  

Před zavedením svítidel s LED diodami, začal Elektrosvit Ostrava s.r.o. v roce 

1998 s vývojem nových přilbových akumulátorech důlních lamp. Základní označení bylo 

1000.00. Prvním vývojovým typem byla lampa 1001.01, označovaná také jako Šárka 1. 

Základem lampy byl předchozí typ 16623 G. Inovace spočívala v hermetickém uzavření 

vnitřním prostoru s ţárovkami. I přes zajímavé konstrukční řešení při nasazení do 

ověřovacího provozu lampa neuspěla. Uhelný prach pronikal do prostor ovládacích prvků a 

ztěţoval ovládání vnitřního mechanismu. Celkově bylo vyrobeno přibliţně 150 kusů těchto 

lamp. Proto Šárku 1 nahradilo svítidlo 1002.01 označované také jako Šárka 2. Tento 

modernizovaný model byl vyroben jiţ v počtu 2500 kusů. Změněna byla i barva. Podle 

způsobu nabíjení a pouţitého zdroje elektrického proudu byly rozlišovány jednotlivé typy 

řady 1002. Šlo o modely 1002.01, 02, 03, 04, 05 a 06. Důlní přilbové svítidlo s označením 

1002.07 zůstalo nakonec jen ve stádiu prototypu. Bylo to poslední svítidlo 

s dvouvláknovou ţárovkou vyrobené v Elektrosvitu. Model s označením 1002.08 byl pak 

posledním typem pouţívaným akumulátorové nádoby typu 16623 G (Richtermoc 2008).  

V letech 2003 – 2004 byl odzkoušen modernizovaný model svítidla 1002.08 A. 

Tento model měl jako první jiţ zabudovanou pasivní anténu s čipem, slouţící k identifikaci 

pracovníků při vstupu nebo odchodu ze sledovaného prostoru, např. odchod z lampovny, 

vstup nebo výstup z klece apod. Téměř po 40 letech je víko akumulátoru opět jednodílné.  

Doba svícení byla přibliţně 12 hodin při hmotnost lampy 2 kg. Nový model v modrém 

provedení s označením 1004.01 byl vyráběn do roku 2005 v KV Svítidla (Richtermoc 

2008). V tomto roce také definitivně skončila výroba ţárovkových přilbových 

akumulátorových svítidel v České republice. 

 

Obrázek 30: Vývojový řada přilbových svítidel z KV-Svítidla, zleva 16623G,  T 1004. 01 s halogen. 

žárovkami, T 1002.09 s LED diodami a psoeldní tři s LED diodami a niklmetalhydridovými články (foto K. 

Uksová 2014) 
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3.6.2 LED diodová důlní svítidla používané po roce 2005 

 

První model osazený vysoce účinnými LED diodami nesl označení 1004.02. 

Povolení k pouţití v dolech s výskytem výbušných plynů dostal dne 21. 3. 2005. Samotný 

vývoj svítidel s LED osvětlením probíhal v KV-Svítidla s. r. o. od roku 2003. Tento model 

předčil svými parametry srovnatelná důlní svítidla ostatních světových výrobců. Na konci 

roku 2005 bylo uvedeno na trh nové svítidlo T 1002.09. Tento model potřeboval pouze 

certifikát o přezkoušení, povolení k pouţívání nebylo jiţ nutné z důvodu vstupu České 

republiky do Evropské unie. Samotná výroba byla ukončena v roce 2008. Celkem bylo 

vyrobeno 18 000 kusů těchto lamp. S ukončením výroby tohoto modelu se přestaly také 

pouţívat klasické NiCd akumulátory typ NKDU 10. Předchůdcem nejmodernějšího 

svítidla vyráběného v České republice bylo důlní svítidlo s označením T 1002.10 s novým 

akumulátorem (Richtermoc 2008).  

 V současné době jsou v OKD nasazena nová důlní svítidla vyráběná v KV-Svítidla 

s označením T 1005.01. Jejich vývoj byl dokončen jiţ v roce 2007. Záměrem pro vývoj 

bylo uvést na trh zaplavený levnými lampami z Číny univerzální svítidlo pro náročný 

provoz v dole se zachováním výborných světelných parametrů při dlouhé době svícení a 

poţadované bezpečnosti. Zároveň byl kladen důraz na zmenšení nádoby akumulátoru a 

celkové sníţení hmotnosti. Inovovaná byla i koncepce nabíjení lampy. Nabíjecí kontakty 

jsou umístěny na hlavovém dílu, který se zasouvá do nabíjecího stojanu. Jednou 

z podmínek pro vývoj byla také příznivá cena lampy včetně nabíjecích stojanů a 

bezúdrţbový provoz. Svítidlo bylo po přezkoušení a získání certifikátu uvedeno do 

provozu v polovině roku 2008. Tento typ je určený pro osvětlování prostor s nebezpečím 

výbuchu. Splňuje podmínky pro zařízení spadající do skupiny 1. kategorie M1 

(Richtermoc 2008). 

 

Obrázek 31: Důlní přilbové svítidlo typ T 1005.01 (foto autor 2015) 
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 Lampa se skládá z hlavového dílu, kabelu, nádoby s akumulátorem se stabilizačním 

modulem. Vnější obal hlavového dílu tvoří těleso, krycí sklo a uzávěr. Uvnitř se nachází 

plochý spoj upevňující dvě vysoce svítivé LED diody spolu s jejich chladičem, dále 

kontakty pro připojení proudu a signální zelená dioda. Diody jsou hlavní a vedlejší. 

K přepínání mezi nimi slouţí ovladač umístěný na pravé straně hlavového dílu. Hlavní 

dioda je určená pro směrové svícení do větší vzdálenosti. Vedlejší dioda, označována také 

jako nouzová, slouţí ke svícení do plochy a svítí hlavně pod nohy pracovníka. Zmiňovaná 

zelená dioda svítí pouze při zapojení svítidla na nabíjecí napětí. Při nabíjení bliká a po 

dosaţení předepsané úrovně svítí trvale. Při odpojení z proudu dioda zhasne. Přiváděcí 

kabel z akumulátoru k diodám se vyrábí v signální oranţové barvě. Nádoba akumulátoru je 

vyrobena ze speciálních plastických hmot. V horní části nalezneme štítek nesoucí označení 

dané typu lampy. Na bocích nádoby je uchycena spona pro protaţení opasku. Základní 

barevné provedení je černé. Srdcem lampy je kvalitní akumulátor, sloţený z pěti 

niklmetalhydridových nabíjecích článků od firmy Panasonic, které vydrţí aţ několik tisíc 

nabíjecích cyklů. Po celou svou ţivotnost nepotřebuje akumulátor ţádnou údrţbu. Při 

plném nabití dokáţe lampa svítit nepřetrţitě aţ 14 hodin. Hlavní předností této lampy je 

především maximální dosaţitelná bezpečnost v důlním provozu. Dále vysoký světelný 

výkon, bezúdrţbový provoz, barva světla blíţící se barvě denního světla a v neposlední 

řadě stála intenzita osvětlení po celou dobu svícení. Více informací o svítidle lze nalézt na 

stránkách výrobce (internet-1).  
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4 Odborná exkurze 

  

Exkurze je určená studentům Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. 

Je naplánována na dva dny a bude při ní navštíveno Národní technické muzeum v Praze a 

Německé hornické muzeum v Bochumi. Studenti budou mít moţnost srovnání úrovně nové 

hornické expozice v Praze, se stávající v Německu. Kromě prohlídky celé expozice bude 

pozornost tématicky zaměřena na vystavovaná důlní svítidla. Po absolvování prohlídky 

bude následovat přesun do německého města Bochumi, ve kterém bude zajištěn nocleh 

v blízkosti muzea v hostelu Aleppo a druhý den vlastní prohlídka expozic hornictví. Po 

absolvování návštěvnické trasy bude následovat přesun zpátky do Ostravy. Jelikoţ se jedná 

o dlouhou cestu (cca 1100 km), návrat do Ostravy je plánován v pozdních večerních 

hodinách. Následující den bude moţnost, jiţ neformálně, navštívit pro zájemce z řad 

studentů Kabinet důlního osvětlování a měřičství v Ostravě. Při této příleţitosti bude 

moţnost si prohlédnout privátní sbírku hornických svítidel a měřičské přístrojů z celé 

republiky a případně poloţit otázky týkající se osvětlování dolů v regionu. Tato návštěva je 

zcela dobrovolná a nebude zanesena do časového harmonogramu na připravovanou 

exkurzi.  

4.1 Národní technické muzeum v Praze  

  

Národní technické muzeum se nachází poblíţ Letenské pláně v Kostelní ulici 

v Praze 7. V instituci je zpřístupněno 14 stálých expozic. Navštívena bude expozice 

věnující se hornictví. Nově vybudovaná expozice se nachází ve druhém a třetím suterénu 

hlavní budovy. Hlavní výstavní sál se nachází ve třetím suterénu a má rozlohu 350 m². Na 

tento nemalý výstavní prostor navazuje 490 metrů chodeb muzejního dolu. Menší sál, ve 

kterém se nachází hornická herna, prostor pro odpočinek, různé hry i pro nejmenší, se 

nachází ve druhém suterénu.  

 Expozice se chronologicky zabývá lineárním průřezem těţby nerostných surovin od 

počátku kulturních dějin aţ po současnost. Celou historii se návštěvník postupně dozví 

nejen z archivních materiálů, výkresů a mapové dokumentace, ale i z expozic důlních 

nástrojů, osvětlovací techniky a dalších zařízení potřebných pro provoz v dole. Vše je 

doplněno dobovými fotografiemi. Moderní báňská technika je prezentována skutečnými 

exponáty českých výrobců. V expozici lze tak shlédnot nejjednodušší paleolitické nástroje 

i současnou pouţívanou báňskou techniku. Novinkou je velký uhelný kombajn z české 

firmy T-Machinery a.s. vyrobený v roce 2013.  

 Báňská technika a způsoby dobývání nerostných surovin jsou doplněny 

multimediálními prezentacemi. Nechybí ani moderní 3D animace. Stěţejní část expozic, 

maketa rudného a uhelného dolu dokumentuje především techniku od 50. let 20. Století 

(Přibil 2014).   
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 V expozici důlního světlování jsou zastoupeny originály i repliky středověkých 

lojových hliněných kahanců, tzv. palčáků. Hornické kahany a lampy od druhé poloviny 19. 

století do první poloviny 20. století jsou umístěny ve vitrínách na rozcestí mezi uhelným a 

rudným dolem. Prezentovány jsou zde lampy s nechráněným plamenem, olejové kahance, 

slezské olejové lampy, freiberské blendy, tunelářské kahance, ale i karbidové lampy. 

Pozornost je věnována také bezpečnostním lampám s uzavřeným plamenem. Můţeme zde 

najít první Davyho lampu, indikační Pielerovy lihové lampy, Fleissnerovu zvučící lampu, 

karbidové a benzinové bezpečnostní větérky aţ po poslední u nás vyráběnou benzinovou 

lampu typ 400 z Elektrosvitu Nové Zámky n. p.. Nechybí ani zastoupení velkých 

stacionárních lamp z produkce firmy  Friemann u. Wolf G. m. b. H. ze Zwickau, které 

slouţily například k osvětlování náraţí a velkých komor. 

 Hornické lampy se nacházejí v celé expozici. Najdeme zde kahany pouţívané 

v dolech po roce 1945 aţ do současnosti. Zastoupeny jsou elektrické akumulátorové lampy 

pro muţstvo, inspekční reflektorová a přilbová důlní svítidla. Lampy jsou umístěny u 

příslušných tematických bloků. Například v bloku věnovaném uhelnému hornictví je 

vystavena také technicky zajímavá kombinovaná lampa typ 16620. V bloku věnovanému 

těţbě po druhém tisíciletí se nachází celá vývojová řada důlních svítidel od firmy KV-

Svítidla. Informace o těchto svítidlech jsou uvedeny v bakalářské práci.  

 K osvětlení rudného a uhelného dolu jsou vyuţity desítky dobových karbidových 

lamp a benzínových větérek předělaných k osvětlení pomocí LED diod.  

 Nově otevřená expozice od autorů Karola Šmehila a Martina Přibila tak představuje 

komplexní vývoj důlního osvětlování. Mezi nejcennější exponáty patří mimo jiné i dary od 

známých pracovníků v hornictví a loţiskové geologii. Bohuţel tento trend v dnešní době 

nepokračuje (Přibil, 2014). 

 Více informací bude poskytnuto na komentované prohlídce jednoho z autorů a to 

Martina Přibila.  

4.2 Německé hornické muzeum v Bochumi 

  

Jako symbol slavné hornické minulosti je povaţováno Německé hornické muzeum 

v Bochumi. Nachází se v samém centru města. Oficiální datum vzniku je povaţován 1. 

duben 1930. Dominanta muzea je přemístěna z uzavřeného nedalekého dolu originální 

těţní věţ o výšce 71,4 m a hmotnosti 650 tun. Tato věţ slouţí také jako vyhlídka pro 

návštěvníky. Při pohledu do okolí je moţné vidět mohutné hlušinové odvaly opuštěných 

dolů, jejichţ těţní věţe dosud připomínají staré „dobré“ časy.  

 V muzejní expozici o rozloze 12.000 m² je prezentován vývoj hornictví od 

prehistorické doby aţ po současnost. Velmi vzácné a dobře dokumentované jsou stříbrné 

artefakty, dále hornické sekyry a dobové kordy a šavle. Mezi nejhodnotnější a námi 
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vyhledávána je expozice důlních svítidel. Samotná Bochum je úzce spjata s nejstarší 

továrnou na výrobu lamp v Německu nesoucí jméno jejího zakladatele Wilhelma Seippela. 

Ucelená a neustále doplňována sbírka představuje to nejlepší a konstrukčně nejzajímavější 

ze Seippelovy produkce. Ve sbírkách nalezneme zajímavé lampy z produkce Carla Kocha. 

Dále můţeme zmínit zastoupení od výrobců jako Friemann & Wolf, Hermann Hesse, Otto 

Scharlach. Z hlediska vývoje nalezneme v expozici nejstarší olejové kahance, benzínové, 

petrolejové, acetylénové, lampy nejrozmanitějších konstrukcí. Samozřejmě nechybí ani 

ucelený vývoj elektrických svítidel. V rozsáhlé expozici můţeme vidět také inspektorské a 

měřické lampy.  

 Součástí expozic je také mnoho uměleckých předmětů s hornickou tématikou. 

Jedná se o sošky horníků, porcelán, obrazy. Samozřejmě nechybí ani staré tisky, například 

první vydání Agricoly. Expozice je také doplněna o minerály a fosílie.  

 Hodnotné a jedinečné jsou i velkorozměrné exponáty umístěné v muzejním „dole“. 

Vidět zde můţeme různé typy výztuţí, razící a těţební mechanizmy.  

 Muzeum disponuje také dobrým zázemím pro návštěvníky. Nachází se zde 

prostorná kavárna a restaurace. Dále zde můţeme zavítat do prodejny, kde nalezneme 

odborné i populární publikace, suvenýry s hornickou tématikou a repliky důlních lamp.  

 Podíl na kvalitě sbírek bochumského muzea má jejích neustále doplňování 

prostřednictvím vlastních akvizic, ale i pravidelnými nákupy vhodných hornických 

artefaktů od sběratelů. Od roku 2012 se také pořádá mezinárodní setkání sběratelů důlních 

lamp v prostorách muzea. Tato akce představuje jednou za rok předání nových informací 

mezi sběrateli. Jedná se také o ideální příleţitost pro muzejní pracovníky, kteří mají 

příleţitost doplnit sbírkové fondy (Pauliš, Beneš 2012).  

4.3 Kabinet důlního osvětlování a měřictví  

  

Kabinet důlního osvětlování a měřičství se nachází v centru Ostravy. Svoji expozicí 

co do rozsahu nemůţe samozřejmě konkurovat předchozím muzeím, přesto vystavené 

důlní lampy a měřičské přístroje jsou, co do počtu, srovnatelné s většinou našich muzeí. 

Více neţ 200 lamp je moţné vzít si do rukou a detailně prohlédnout. Díky současným 

moţnostem obsahuje sbírka celou řadu zajímavých lamp anglické, francouzské a německé 

provenience. Unikátní je i sbírka ostravských výrobců důlních svítidel. Vystavené dobové 

fotografie, odborná literatura, havířské nářadí, umělecké předměty s hornickou tematikou 

dokreslují atmosféru minulosti „černé“ Ostravy. Moţnost bude také prodiskutovat získané 

informace z exkurzí, různé nejasnosti apod. co se týkají hornických lamp.  
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4.4 Program zájezdu 

 

Den 1. 

 Odjezd v brzkých ranních hodinách od Vysoké školy báňské – Technické 

univerzity Ostrava. Následovat bude přesun do Prahy do Národního technického muzea. 

Zde bude zařízena komplexní komentována prohlídka (expozice hornictví, makety dolů), 

po které bude následovat delší přesun, tentokráte do německého města Bochum. Ještě před 

německými hranicemi bude moţnost zastavení pro nákup potřebných věcí za českou měnu. 

Po příjezdu do Bochumi se ubytujeme v hostelu, který se nachází nedaleko od samotného 

muzea. Večer je moţná individuální prohlídka města. 

Den 2. 

 Druhý den bude následovat přesun do muzea. Následovat bude komplexní 

prohlídka celého muzea. Zajištěn bude průvodce, který bude přednášet v němčině nebo 

angličtině. Po skončení komentované prohlídky bude čas na občerstvení v místní restauraci 

a nákup suvenýrů s hornickou tématikou. Jelikoţ prohlídka potrvá poměrně dlouhou dobu, 

nebude čas na samotnou prohlídku města. Následovat bude přesun do Ostravy. Příjezd je 

plánován na noční hodiny. Po cestě zpátky bude moţnost diskuse o nabytých informacích.  

4.5 Trasa zájezdu 

 

Den 1. 

 Vyjíţdět se bude z Ostravy z parkoviště před rektorátem VŠB. Následně se pojede 

na dálnici D1 směrem do Prahy. Po této dálnici pojedeme aţ do Prahy, kdy cílová stanice 

bude budova NTM na ulici Kostelní 42, Praha 7. Následovat bude přesun přes hraniční 

přechod Hora Svatého Šebestiána do německého města Bochum. Po příjezdu ubytování 

nedaleko muzea v místním hostelu.  
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Obrázek 32: Den 1: Trasa zájezdu (Internet-2) 

Den 2.  

 Bude probíhat komplexní prohlídka německého muzea v Bochumi. Po absolvování 

prohlídky bude následovat přesun do Ostravy přes rektorát VŠB. Cesta zpátky bude 

totoţná, vynechána bude pouze zastávka v Praze.  

 

Obrázek 33:  Den 2: Trasa zájezdu (Internet-2) 

4.6 Dodatkové informace, pokyny pro účastníky 

 

Ubytování 

 Ubytování bude zajištěno v hostelu Allepo v německém městě Bochumi nedaleko 

muzea.  
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 Doprava 

 Pojedeme klimatizovaným autobusem o kapacitě 43 míst. Autobus je vybaven 

televizí, toaletou apod. Na zastávkách bude moţnost zakoupení chlazeného nebo teplého 

nápoje.  

Stravování 

 Stravování nebude zahrnuto v ceně zájezdu. Doporučuji zakoupit trvanlivé 

potraviny na cestu. Ceny v Německu jsou vyšší neţ v České republice.  

Sluţby 

 V obou navštívených institucích budou k dispozici zkušení průvodci s dlouholetou 

praxí. Přítomen bude také zdravotník pro případ zdravotních potíţí. Ve skupině bude 

vedoucí, který je orientován v dané problematice. V průběhu cesty bude moţno 

konzultovat nejasnosti a případné dotazy k problematice. 

Orientační kalkulace ceny 

 Jelikoţ ceny ubytování, dopravy a sluţeb jsou pohyblivé, bude kalkulace ceny 

provedena před exkurzí. Účastnící budou předem informování o celkové částce za exkurzi 

a kolik je potřeba mít financí v příslušné měně.  

Doklady + pojištění 

 Kaţdý by měl mít občanský průkaz nebo cestovní pas. Jelikoţ cestujeme do ciziny, 

doporučuji sjednat cestovní pojištění. 

Fyzická zdatnost 

 Trasa není nijak náročná. Případné potíţe konzultovat s vedoucím. 

Co si vzít s sebou  

 Léky, pohodlné oblečení, kvalitní obuv, finance na vedlejší výdaje apod.  

4.7 Časový harmonogram  

  

U dopravy autobusem je zapotřebí počítat se zhoršenou dopravní situací především 

na dálnicích. Kvůli těmto okolnostem jsou moţné drobné změny v trase i časovém 

harmonogramu. 
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Den 1 – délka trasy 996 km 

    
Tabulka 4: Časový harmonogram prvního dne (autor) 

5:00 9:15 369 km Odjezd od Rektorátu 

VŠB 

9:30 12:30  Prohlídka Národního 

technického muzea 

13:00 22:30 627 km Přesun z Prahy do 

Bochumi 

    

  

 

Den 2 – délka trasy 992 km 

 

Tabulka 5: Časový harmonogram druhého dne (autor) 

7:00 7:15 150m Přesun do 

hornického muzea 

v Bochumi z 

ubytování 

7:30 12:30  Prohlídka expozice  

13:00 02:00 992 km Návrat před Rektorát 

VŠB 
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5 Závěr 

 

 Předloţená bakalářská práce shrnula dostupné poznatky k historickému vývoji 

osvětlování v dolech se zaměřením na přenosná důlní svítidla a jejich výrobce z ostravsko-

karvinského revíru. Popsána je také současná přilbová lampa, pouţívaná ve stávajících 

uhelných dolech v karvinské části Ostravsko-karvinského revíru. Jak bylo uvedeno 

v úvodu této práce, jejím cílem bylo, na základě poznatků autora, a z odborných pramenů 

chronologicky uspořádat důlní svítidla do skupin podle typů a výrobců.  V dnešní době 

útlumu hornického podnikání se jedná o věc opomíjenou, která však svým významem 

přispívá k poznání, bezesporu, bohaté hornické minulosti našeho regionu.  

  

 Cílem bakalářské práce bylo typově seřadit jednotlivé druhy osvětlovací techniky a 

jejich výrobce za dobu posledních 150 let, kdy nastal hlavní rozmach hornické činnosti. 

Dále se práce vymezila na Ostravsko-karvinský revír a zdejší bezpečnostní svítidla. 

Bohuţel o počátcích osvětlování v revíru chybějí podrobnější informace, takţe bylo 

pouţito kusých zpráv a svítidel dochovaných ve specializovaných sbírkách. Získané 

informace budou předány studentům Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava 

na připravované exkurzi. Pro samotnou realizaci exkurze bylo zapotřebí pečlivě naplánovat 

časový harmonogram.  

 

 Při tvorbě bakalářské bylo vycházeno z historických pramenů a osobních poznatků 

autora. Informace byly čerpány z odborné literatury a článků v periodikách, zabývajících 

se danou problematikou. Za přínos je povaţována i vlastní nově pořízená fotodokumentace 

dosud nezdokumentovaných hornických svítidel z privátních sbírek pro účel bakalářské 

práce.  

  

 Součástí práce bylo zpracování potřebných informací pro exkurzi a realizace cesty 

do Prahy a německého města Bochumi. V obou cílových místech exkurze byla autorem 

provedena návštěva a podrobné seznámení se s expozicemi důlního osvětlování.  

 

 Při tvorbě bakalářské práce bylo konstatováno, ţe doposud neexistuje ucelená 

odborná publikace zabývající se komplexně historií důlních svítidel v našem regionu. Při 

dalším rozšíření znalostí by tato práce mohla být předlohou pro vytvoření této publikace.  
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