10. HORNICKÉ MUZEJNICTVÍ A TRADICE
10.1 HORNICKÉ MUZEJNICTVÍ
Do kapitoly byly zařazeny subjekty, které projevily zájem o zveřejnění formou placené prezentace. Informace uváděné
u jednotlivých expozic se týkají výhradně hornicko-geologické činnosti a otevírací doby. Vstupné je aktualizováno pro období
roku 2015.
Podrobnější informace jsou na internetových stránkách jednotlivých muzeí.

Dolní oblast Vítkovice – LANDEK PARK
 Dolní oblast Vítkovice
LANDEK PARK
Pod Landekem 64
725 29 Ostrava-Petřkovice
Představitel
Ing. Lumír Plac
- ředitel LANDEK PARK
Největší důlní expozice v České republice tvoří s Národní přírodní
památkou Landek unikátní lokalitu, nabízející svým návštěvníkům celodenní výlet. Prezentuje vývoj dobývání uhlí od roku 1782 až po současnost. Součástí rozlehlého areálu je čtrnáct památkově chráněných budov
ve stylu tvz. průmyslové secese.
Areál LANDEK PARKU s expozicí hornického muzea je v současné
době ve vlastnictví společnosti VÍTKOVICE HOLDING a.s. Ta ho předala do nájmu a provozování zájmovému sdružení právnických osob
Dolní oblast VÍTKOVICE. Vzniklo tak efektivní propojení správy nejvýznamnějších historických a technických památek v regionu.




		

596 131 804
602 532 414
landekpark@vitkovice.cz
www.landekpark.cz
www.dolnioblastvitkovice.cz

* 250 m důlních chodeb na štolovém patře bývalého dolu Anselm
včetně dvou stěnových porubů
* ukázka pluhového a kombajnového rubání v provozu
* expozice důlní dopravy - provoz důlního vláčku a výklopníku vozů
 expozice báňského záchranářství
* dýchací přístroje od roku 1884 po současnost
* potápěčská technika
* vybavení báňských záchranářů, důlní základna
* cvičný záchranářský polygon
Doplňující nabídka:

Hlavní soubory:

 odpočinkový
a sportovní areál
(4 tenisové kurty, plážový volejbal, badminton, bowling)

 povrchové expozice strojů a zařízení

 víceúčelové hřiště

 fárání těžní klecí s vytvořením iluze fárání na dlouhém laně

 Harenda u Barborky - stylová hornická restaurace, nově vybudované dětské hřiště

* imitace důlních pracovišť, včetně dvou stěnových porubů
* štoly z první poloviny 19. století

 Lidová hospoda – sezónní provoz, jednoduché a rychlé občerstvení
pro sportovce, turisty a cyklisty

LANDEK PARK
Otevřeno:
Areál: celoročně 9.00 - 19.30 hod.
Expozice:
Hlavní sezona 20. 3. - 31. 10.
Pondělí – neděle vždy v každou celou hodinu od 9.00 hod., poslední
začátek v 16.00 hod.
Mimo sezonu 1. 11. - 19. 3.
Pondělí zavřeno
Úterý – neděle v 10.00, 12.00, 14.00 a 16.00 hod.
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Grafitový důl Český Krumlov
 Grafitový důl Český Krumlov spol. s r.o.
Chvalšinská 243
381 01 Český Krumlov
Představitelé

 602 278 856 - místopředseda spolku
 602 443 631 - předseda spolku
 www.grafitovydul.cz
grafitovydul@seznam.cz
V překrásném prostředí jihočeské perly, města Český Krumlov - od
roku 1992 zapsané do mezinárodního seznamu kulturního dědictví
UNESCO, naleznete rozsáhlý komplex důlních děl, jenž je zpřístupněn
veřejnosti v rozsahu 2,5 km. Návštěvníci obdrží kompletní vybavení do
dolu a vyráží důlním vláčkem na 1,5 km dlouhou trať, poté vystoupí
a absolvují okruh v délce cca 1 km pěšky dolem.
Prohlídka dolu přiblíží návštěvníkům jak samotnou práci horníků v podzemí, tak i historii dolování na Českokrumlovsku. V dole je umístěna
rozsáhlá expozice důlních strojů a zařízení.
Návštěva Grafitového dolu je určena jak pro odbornou tak i laickou
veřejnost, ale především je ideálním programem pro výlety základních,
středních i vyšších škol a zejména pak pro rodiny s dětmi.

Ing. Viktor Weis
- jednatel-majitel, místopředseda spolku
Ing. Pavel Geršl
- závodní dolu, předseda spolku

Otevřeno

duben až říjen 2015
více info na www.grafitovydul.cz

HORNICKÝ SKANZEN S VENKOVNÍ EXPOZICÍ DŮLNÍ TECHNIKY
Královská dědičná štola Prokop
 Hornicko-historický spolek Stříbro
Západní předměstí 861
349 01 Stříbro
Představitelé
Mgr. Radek STRANKMÜLLER
- předseda spolku 		
			

Karel NEUBERGER
Jiří Anděl
- místopředseda spolku

V areálu Hornického skanzenu s venkovní expozicí důlní techniky je
možno zhlédnout různou důlní techniku používanou jak ve stříbrském
revíru tak i v ostatních revírech celé České republiky. Důlní vozy, vrtací
kladiva, různé typy okovů, hydraulický a mechanické výklopníky, důlní
nakladače různých typů, vrtací soustavy a mnoho dalších již historických
exponátů doplňuje funkční důlní lokomotiva a replika štoly, kde je možno
názorně zhlédnout použití zmíněné techniky při těžbě. Dále se v areálu
nachází i vstup do tzv. průzkumné štoly (bývalého skladiště důlních trhavin), ve které se návštěvník seznámí se způsoby těžby v období středověku, ale i ke konci 20. století.
Veškeré nainstalované exponáty jsou opatřeny informačními tabulemi
o způsobu použití zmíněné techniky. Hornicko-historický spolek Stříbro
průběžně doplňuje skanzen novými exponáty a postupně vytváří v areálu
i tzv. malý geologický parčík s názornou ukázkou základních hornin
z oblasti stříbrska.
Součástí skanzenu je Královská dědičná štola Prokop – jediné důlní
dílo Plzeňského kraje přístupné veřejnosti. Tato štola, která byla ražena
jako páteř všech hlavních rudných žil v centrálním stříbrském revíru, je
veřejnosti od roku 2010 přístupná již v celé své délce 700 m. Návštěvníci
si mohou, za odborného výkladu průvodců, prohlédnout důlní dílo používané ještě v 70. letech minulého století.
V areálu Hornického skanzenu může návštěvník zhlédnou či využít
dalšího nového exponátu. Členové spolku v roce 2009 dokončili výstavbu a zprovoznění Muzejní úzkorozchodné důlní dráhy, která v délce 325 m
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 606 634 220, 602 264 077
 k.neuberger@hornickyspolekstribro.cz
www.hornickyspolekstribro.cz
kopíruje pravý břeh řeky Mže a návštěvníka vyveze z nástupiště v areálu
skanzenu k prvním starým odvalům a zpět. ( délka celé jízdy - cca 650 m).
V roce 2013 členové spolku dokončili rozšíření Hornické naučné stezky, která má nyní celkem 37 zastavení a ve své nejdelší variantě Vás
provede cca. 50 km krásného stříbrského okolí a připomene Vám slávu
nejstaršího rudního revíru Českého království.

Otevřeno		
		
		

od 1. 5. do 31. 10.
sobota 		
9 až 13 hodin
na jiné dny jen po telefonické domluvě
také hromadné návštěvy předem objednat

Štola Prokop - doba prohlídky s výkladem vždy cca. 90 min (chladno), hromadné návštěvy je vhodné předem objednat. Vstup do štoly
– skupina návštěvníků v počtu max. 18 osob
Vstupné 		
		
		
		

dospělí 			
děti do 15 let		
specializované prohlídky
jen skanzen		

100 Kč
50 Kč
150 Kč
20 Kč

Muzejní úzkorozchodná důlní dráha (Hornický vláček)
- provoz od 1.5. - 31.10. - příležitostně vždy v sobotu
(jen za příznivého počasí)
- jízda max. pro 24 osob - mimořádné jízdy jen po předchozí
objednávce
- jízdné
15,-Kč/ osoba
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HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM
 Hornické muzeum Příbram,
příspěvková organizace
náměstí Hynka Kličky 293
261 01 Příbram VI - Březové Hory
Představitel

 318 633 138, 318 626 307




313 120 625

info@muzeum-pribram.cz
www.muzeum-pribram.cz

Otevřeno

PaedDr. Josef VELFL
- ředitel
Národní kulturní památka Hornické muzeum Příbram na Březových Horách
je největším hornickým muzeem v České republice, založeným již roku 1886.

Vstupné

Expozice umístěné v originálních provozních a správních objektech přibližují návštěvníkům ve třech rozsáhlých prohlídkových areálech
bohatou montánní minulost
příbramského regionu.

duben až říjen
úterý až neděle
listopad až březen
úterý až pátek
plné 		
snížené
rodinné

9 až 17 hodin
9 až 16 hodin
40 Kč
20 Kč
100 Kč

K mimopříbramským pobočkám muzea patří:
 Památník Vojna Lešetice (viz dále)
 Skanzen Vysoký Chlumec
 Muzeum Špýchar Prostřední Lhota
 Muzeum zlata Nový Knín (viz dále)

Ševčinská šachta z roku
1813 vznikla na místě středověkého dolu ze 16. století,
důl Vojtěch byl založen roku
1779 a důl Anna roku 1789.
Součástí prohlídek je atraktivní projížďka hornickým
vláčkem po povrchové dráze
mezi Ševčinským a Vojtěšským dolem, či jízda Prokopskou štolou k ústí
jámy Prokop hluboké 1 600 metrů, fárání důlním výtahem do historického
podzemí dolu Anna a dolu Vojtěch ze 16. až 18. století (tzv. Wasserlauf)
a jeho prohlídka v délce 750 m, průchod 330 m dlouhou Vodní štolou Anna
z konce 18. století nebo sjezd do dolu Drkolnov po speciální skluzavce.
K nejcennějším exponátům muzea náleží historické parní těžní
stroje na dolech Anna (na obr. vpravo) a Vojtěch.
Unikátní památkou mezinárodního významu je velké vodní
kolo v podzemí dolu Drkolnov z 19. století. Muzeum dále prezentuje havířský folklor v původní hornické chalupě, pocházející ze 17.
století, a hodnotné mineralogicko geologické sbírky, kterým od roku
2014 dominuje vzorek stříbra, největší v muzeích Evropy.

Muzeum každoročně vydává sborník PODBRDSKO obsahující
příspěvky z oblasti montanistiky.

Pobočka Hornického muzea Příbram
muzeum ZLATA nový knín
 Muzeum zlata Nový Knín
náměstí Jiřího z Poděbrad 47
262 03 Nový Knín
Představitelé

PaedDr. Josef VELFL
- ředitel HM Příbram		

Mgr. Rastislav KORENÝ, PhD.
- vedoucí pobočky
Muzeum v historické budově
„Mincovny“ na náměstí Jiřího
z Poděbrad, někdejším sídle
perkmistrovského úřadu v královském horním městě Nový
Knín na březích zlatonosné říčky
Kocáby, dokumentuje montánní
činnost v regionu, zejména těžbu
a zpracování zlata, od nejstarších
dob až do 20. století v kontextu
s dějinami Nového Knína.





318 593 015, 318 626 307
318 593 014
info@muzeum-pribram.cz

www.muzeum-pribram.cz

Expozice seznamují také s místními řemesly a průmyslem a s historií
mistrovství světa v rýžování zlata u nás i v zahraničí.
V okolí Nového Knína jsou pro turisty k dispozici tři trasy naučných
stezek s geologicko-hornickou tematikou.
Otevřeno

květen		
sobota, neděle
9 až 18 hodin
červen 		
úterý až pátek
9 až 17 hodin
			
sobota, neděle
9 až 18 hodin
červenec - srpen
úterý až neděle
9 až 18 hodin
září a říjen
úterý až neděle
9 až 17 hodin
Vstupné
		
plné		
20 Kč
			
snížené		
10 Kč
Mimo otevírací dobu možno domluvit prohlídku na tel. 774 824 656
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 Památník Vojna Lešetice
Lešetice 52
262 32 Milín
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Pobočka Hornického muzea Příbram
PAMÁTNÍK VOJNA lešetice

 326 531 488, 318 626 307
 313 120 625
 info@muzeum-pribram.cz
www.muzeum-pribram.cz

Představitelé
PaedDr. Josef VELFL		
- ředitel HM Příbram			

Mgr. Václav TRANTINA
- vedoucí pobočky

Po rozsáhlé rekonstrukci roku 2005 zpřístupněný autenticky dochovaný vězeňský areál v lesích 5 km jihovýchodně od Příbrami, mezi bývalými uranovými šachtami Vojna I a II.
Zajatecký tábor z let
1947 až 1949 určený pro
německé válečné zajatce
byl v období let 1949 až
1951 přeměněn na tábor
nucených prací a následně
využit jako vězeňské zařízení pro politické vězně
komunistického režimu z let
1951 až 1961.

V areálu tábora jsou zachovány původní budovy velitelství, korekce,
tzv. bunkru, ošetřovny, kulturního domu, ubytovacího objektu G a pozůstatky důlních zařízení po těžbě uranových rud.
Expozice seznamují s komunistickou perzekucí po únoru 1948, protikomunistickým odporem a přibližují dějiny uranového hornictví v českých zemích. Součástí venkovní expozice báňské techniky je též funkční
důlní železnice a uranový geopark prof. Jiřího Krupičky.
V areálu je rovněž galerie moderního evropského výtvarného umění
Orbis pictus: Europa s tzv. „Nekonečným plátnem“.
Otevřeno

Vstupné

duben až říjen
úterý až neděle

9 až 17 hodin

listopad až březen
úterý až pátek

9 až 16 hodin

plné		
snížené		
rodinné

40 Kč
20 Kč
100 Kč

Hornický skanzen Žacléř
 Důl Jan Šverma, o.p.s.
areál Dolu Jan Šverma
542 01 Žacléř
Představitelé
Ing. Karel Novotný
- ředitel o.p.s.		

 724 633 265
 novotny@gemec.cz

Jaroslav Votoček		
- předseda správní rady o.p.s.

 724 633 270
 votocek@gemec.cz

Hornický skanzen je umístěn v areálu bývalého hlubinného černouhelného Dolu Jan Šverma.
Návštěvníkům je zpřístupněna šachetní budova jámy Jan s vozíkovým
oběhem, při příznivém počasí i rozhled z těžní věže této jámy s výhledy
na panorama Krkonoš a Královeckého Špičáku.
Šachetní budova jámy Julie i s částí této jámy (8 m), větrací kanál
a ventilátorovna s průlezem hlavním ventilátorem, strojovna jámy Jan
s expozicí paleontologické sbírky, dokumentace z historie dolu, strojovna
jámy Julie – strojovny jsou bezbariérové.
Hornický skanzen Žacléř má vydaný propagační leták – skládačku ve
velikosti A4.
V roce 2015 se stane součástí prohlídkového okruhu malý uhelný lom
se 3 výchozy žacléřských slojí.
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499 409 102
499 786 123
GSM 724 633 283
tomankova@gemec.cz
www.hornickyskanzenzacler.cz

Skanzen je otevřen celoročně, vždy je však nutný doprovod.
Otevřeno
		
		
		
		

pondělí - pátek
9 až 17 hodin
(prohlídky jsou prováděny od 9, 11, 13 hod.
a poslední prohlídka od 15 hod.)
od 1.11. do 31.3. je termín poslední prohlídky
ve 13h
sobota - neděle
9 až 15 hodin
Jindy je možná jen po předchozí domluvě (pro hromadné skupiny
min 20 lidí).
Minimální počet zájemců o prohlídku - 4 osoby.
Vstupné 		
prohlídka expozice vč. návštěvy těžní věže a podzemí
		
dospělí 			
100 Kč
		
děti, důchodci a studenti
60 Kč
		
rodinné vstupné
		
(2 dospělí + 2 až 4 děti)
300 Kč
prohlídka bez návštěvy těžní věže a podzemí
		
dospělí 			
70 Kč
		
děti, důchodci a studenti
40 Kč
		
rodinné vstupné 				
		
(2 dospělí + 2 až 4 děti)
200 Kč
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Měděný důl Bohumír v Jívce
 Důl Jan Šverma, o.p.s.
areál Dolu Jan Šverma
542 01 Žacléř





499 409 102
499 786 123
GSM 724 633 283
tomankova@gemec.cz
www.ops-djs.cz

Představitelé
Ing. Karel Novotný
- ředitel o.p.s.		

 724 633 265
 novotny@gemec.cz

Jaroslav Votoček		
- předseda správní rady o.p.s.

 724 633 270
 votocek@gemec.cz

V okolí obce Jívka cca 20 km na východ od Trutnova byly na
výchozech permokarbonských sedimentárních vrstev odkryty v 19. stol.
radvanické černouhelné sloje a tři žíly s měděným zrudněním chalkozínu,
bornitu, malachitu, azuritu, covellinu. Dvě z nich (sloj Jana a sloj Bohumír)
byly systematicky těženy od poloviny 19. stol., ve druhé polovině 20.
století to bylo na dole Bohumír.
Těžba byla na tomto
dole ukončena a důl byl
uzavřen v roce 1965.
Vstup do dolu – štolu
Bohumír včetně prostor
bývalého dolu Bohumír
převzala v roce 2012 do
své péče o.p.s. Důl Jan
Šverma Žacléř a od
11/2013 provádí na
základě dotačního projektu v rámci česko –
polské spolupráce s městem Kowary zpřístupnění úvodní prohlídkové cca
400 m dlouhé trasy.

Návštěvníci vstoupí do podzemí štolou Bohumír, projdou chodbou ve
spodní sloji Bohumír, prohlédnou si bývalou strojovnu pro dopravu na
spodní patro, původní dobře zachovalou část stěnové dobývky a vylezou na
povrch krátkou bývalou dovrchní průzkumnou chodbou a svislou šachticí.
V podzemí je čeká zajímavá geologie sedimentárního ložiska, paleontologický nález, obnovená původní výztuž, figuríny horníků při práci.
Prohlídková trasa bude otevřena v r. 2015 pro veřejnost od 1.6.
Návštěvní hodiny a vstupné bude zveřejněno na webu před zahájením
provozu.

MUZEUM NAFTOVÉHO DOBÝVÁNÍ A GEOLOGIE
 Muzeum naftového dobývání a geologie,
občanské sdružení
Kasárenská 1022
695 01 Hodonín
Představitel
Ing. Stanislav BENADA, Ph.D.
- předseda správní rady občanského sdružení

 735 628 732, 604 413 665
 mng.hodonin@seznam.cz
www.mng.webz.cz
Muzeum shromažďuje a dokumentuje historii průzkumu a těžby přírodních uhlovodíků v České republice a střední Evropě. Vnitřní expozici
doplňuje venkovní technologický park v okolí budovy.
Muzeum má vnitřní expozici s více jak 300 exponáty (modely zařízení, vzorky rop, hornin a fosílií), které návštěvníkům přiblíží technické
prostředky pro geofyzikální průzkum, vrtání a těžbu ropy i zemního
plynu stejně jako geologické podmínky vzniku ložisek i jejich stavbu.
Muzeum také ve spolupráci s firmou TAXES OIL vybudovalo památník na místě nejstaršího ropného ložiska na Moravě – NESYT.

Otevřeno

duben až říjen
pondělí až pátek
sobota, neděle

9 až 12, 13 až 15 hodin
13 až 15 hodin

návštěvu skupiny je nutné domluvit  nebo 
Vstupné
		

dospělí 		
důchodci, studenti a děti od 7 let
rodinné			

35 Kč
20 Kč
80 Kč
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Národní technické muzeum
Expozice hornictví – Expozice hutnictví – Rudný a uhelný důl
 Národní technické muzeum
Kostelní 42
170 78 Praha 7
IČ: 00023299

 220 399 202
 verejnost@ntm.cz
		
www.ntm.cz/doly

Expozice hornictví
Nová expozice dějin hornictví je umístěna ve druhém a třetím suterénu hlavní budovy Národního technického muzea. Ve třetím suterénu
se nachází výstavní sál o ploše 350 m², na který navazuje 490 metrů
chodeb muzejního dolu. Výstavní sál tvoří vstup i výstup z dolu. V druhém suterénu je umístěn menší sál s hornickou hernou a prostorem
pro studium, hry a oddech vhodným i pro nejmenší. Expozice Hornictví
se nachází v sousedství expozice Dějiny hutnictví, neboť oba obory spolu
úzce souvisejí.
Expozice představuje chronologický lineární průřez historií těžby
nerostných surovin od paleolitu až po současnost. Historii důlní techniky návštěvník pochopí z připravených archivních materiálů, důlních
map, konstrukčních výkresů, doplněných o kvalitní fotografie a sbírkové předměty NTM a dalších institucí. Soudobou báňskou techniku prezentují výrobky darované od českých výrobců a fotografie z našich
dolů. V jedné komplexní expozici je tak možné shlédnout paleolitické
parůžkové kopáče z dolů na pazourkové suroviny v Tušimicích, velký
model idealizované krušnohorské hornické krajiny 16. – 19. století a nejmodernější high-tech báňskou dobývací techniku v podobě moderního
uhelného kombajnu, vyrobeného českou firmou T-Machinery a. s.
v roce 2013.

Soubor důlních bezpečnostních lamp
Zleva: Důlní bezpečnostní karbidová lampa sytému Stuchlik (patent
Wolf) z dolu Habsburg v Mostě, výrobce Friemann & Wolf, 10.-20. léta
20. stol., inv. č. 2136.
Davyho důlní bezpečnostní olejová lampa, výrobce: Hughes Brothers,
Scranton, Pennsylvania, USA, 2. pol. 19. stol., inv. č. 42864.
Fleissnerova důlní indikátorová zvučící benzinová lampa, výrobce
Friemann & Wolf, Bohatice, 20.léta 20. stol., inv. č. 7364.
Pielerova důlní indikátorová lihová lampa, výrobce Friemann & Wolf,
80.–90. léta 19. stol., inv.č. 37819.
Foto: Kateřina Uksová, NTM.
Začátek prohlídek:
Úterý až pátek:
začátek prohlídky každou půl hodinu od 9.30 do 16.30
Sobota, neděle a svátky:
začátek prohlídky každou půl hodinu od 10.30 do 17.00
Vstupné do NTM

Kombajn MB 280 E pro dobývání uhelných slojí nízkých mocností od
0,8 do 1,6 m s hřeblovým dopravníkem C3K 190/642 a mechanizovanou posuvnou výztuží MVPO 4200, dar firmy T Machinery, a. s., 2013.
Inv. č. 64692, 64693 a 64694. Foto: Martin Přibil, NTM.
Báňská technika, dobývací metody a další specifika hornictví jsou
vysvětlovány pomocí multimediálních prezentací na LCD monitorech.
Složitá schémata dobývacích metod a komplikovanou důlní techniku
objasňují 3D animace. Na expozici integrálně navazuje maketa rudného
a uhelného dolu, která prezentuje především techniku z 50. let 20. století,
ale i některé exponáty z počátku 20. stol. Do makety dolů se vstupuje po
skupinách s průvodcem za zvláštní poplatek, expoziční sál je volně přístupný v ceně základního vstupného.
Prohlídka uhelného a rudného dolu
Vstup do dolů pouze s průvodcem za zvláštní poplatek. Prohlídku dolů
je možné rezervovat na www.ntm.cz/doly nebo zamluvit v den prohlídky
při nákupu vstupenky na pokladně muzea.
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Otevřeno:

Pondělí zavřeno *
Úterý - pátek
Sobota - neděle
* je-li v pondělí svátek:

Vstupné

Plné 190 Kč
třídenní 390 Kč
Snížené: 90 Kč
třídenní 230 Kč
(Pro seniory nad 65 let, 				
držitele průkazů ZTP, ISIC, 				
ITIC, Staff Card, děti 6–15 let, 				
studenty SŠ a VŠ do 26 let)
Rodinné:
410 Kč
Školní skupiny:
Prohlídka dolů - plné:**
Prohlídka dolů - snížené:**
** ke vstupnému do muzea

9:00–17:30
10:00–18:00
10:00–18:00

50 Kč/dítě
50 Kč
30 Kč
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slÁdeČkovo vlastivědNÉ muZeum v kladNě, příspěvková organizace
- pobočka HorNiCký skaNZeN maYrau ve viNaŘiCÍCH
 Hornický skanzen Mayrau
čp. 56
273 07 Vinařice
Představitelé
PhDr. Zdeněk KUCHYŇKA
- ředitel
Pavel ROLINEC
- vedoucí pobočky
Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích u Kladna se řadí mezi výjimečné kulturní dědictví techniky. Představuje jediný veřejnosti přístupný důl
z celé Kladensko-rakovnicko-slánské oblasti, ve které od 18. století probíhala intenzivní těžba černého uhlí a byly vyhloubeny stovky důlních děl.
Skanzen otevřený v roce 1994 prezentuje předměty související s hornickou
činností na Kladensku od jeho počátků do současnosti. Důl Mayrau byl
založen v roce 1874 Pražskou železářskou společností a mocnost sloje dosahovala místně až 12 metrů. Těžba byla ukončena v roce 1997 a za celou

 312 273 067, 312 274 126
 mayrau@omk.cz
www.facebook.com/mayrau.skanzen?ref=tn_tnmn
Několikrát do roka
probíhá ukázka práce
kovářů v plně funkčních mechanických dílnách dolu. Naučná
stezka Haldy Mayrau,
vedená po hlušinovém
odvalu, seznámí návštěvníky s tváří industriální krajiny, možnostmi její rekultivace a revitalizace, principy sukcese, faunou a florou,
Kovárna na Mayrau
geologií hald a různými
pohledy na postindustriální krajinu. Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
slouží poznání a uchování průmyslové historie regionu.
Hornický skanzen Mayrau má dva okruhy:
Okruh A: Cechovna - jámová budova Mayrau - Těžní stroj
Ringhoffer, délka prohlídky 1 hodina
• 40,- Kč - dospělí
• 20,- Kč - děti ZŠ, studenti, senioři
• 10,- Kč - děti do 6ti let
• 100,- Kč - rodinné vstupné
• Zdarma - doprovodný pedagog, držitelé průkazů ZTP, ZTP-P,
AMG, ICOM, NPÚ.

Jámové budovy Robert a Mayrau
historii bylo vytěženo přes 33 mil. tun uhlí. Důl byl pověstný svými zápary
a důlními ohni, detonačními otřesy a velmi obtížnými důlně geologickými
podmínkami. V roce 1925 sem byla proto přemístěna Hlavní báňská záchranná stanice a vystavěn unikátní objekt cvičné dýmnice. Důl Mayrau
byl ale také znám svým kvalitním černým uhlím a řadou technických novinek, které byly v provozu uplatněny, např. patentovaný Karlíkův tachograf,
který se rozšířil do celého světa. Historicky vzácný areál se snaží zachovat
program posledního pracovního dne. Prohlídka je směřována po trase havíře před sfáráním do dolu. Návštěvník má možnost projít cechovnou, řetízkovou šatnou, koupelemi, lampovnou, známkovnou až k jámovým budovám Robert a Mayrau. Jámy byly sice zasypány v roce 1998, ale podzemí
s ukázkou mechanizovaného porubu je přístupné štolou v kopci
Homole dlouhou 119
metrů. Zcela mimořádnou pozornost si zaslouží unikátní soubor
tří těžních strojů, jak na
parní, tak elektrický
pohon. Největší z nich,
těžní stroj Ringhoffer
z roku 1905, je předváděn v pohybu.
Těžní stroj Ringhoffer z roku 1905

Okruh B: Cechovna - jámová budova Mayrau - Těžní stroj Ringhoffer
- dýmnice - Homole - mechanická dílna - Těžní stroj Š k o d a , d é l k a
prohlídky 2 hodiny
• 60,- Kč - dospělí
• 30,- Kč - děti ZŠ, studenti, senioři
• 10,- Kč - děti do 6ti let
• 150,- Kč - rodinné vstupné
• Zdarma - doprovodný pedagog, držitelé průkazů ZTP, ZTP-P,
AMG, ICOM, NPÚ.
Poplatek za fotografování: 50,- Kč
Otevírací doba:
• Otevřeno denně
• listopad – březen
9:00 - 15:00
• duben – říjen
9:00 - 17:00
• Prohlídky začínají každou celou hodinu.
• Poslední prohlídka skanzenu začíná v 15:00 hod. (okruh B)
a v 16:00 hod. (okruh A) a v zimním provozu ve 13:00 hod.
(okruh B) a ve 14:00 hod. (okruh A) tato doba se nevztahuje na
krátkodobé výstavy.
Parkování pro návštěvníky možné uvnitř areálu.

sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
příspěvková organizace
Huťská 1375, 272 01 Kladno
 Tel: 312 248 045
 muzeum@omk.cz
www.omk.cz
Pobočky muzea:
 Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
 Budeč – hradiště s rotundou sv. Petra a Pavla u Zákolan
 Bratronice – atypický bunkr tzv. Pražské čáry
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ŠTOLA - HORNICKÝ SKANZEN - Důl Paskov
 OKD, a.s.
Důl Paskov
739 43 Staříč č.p. 528






558 493 381
602 577 023
558 492 555
dana.strmiskova@okd.cz

Představitelé
Ing. Zbigniew JANOWSKI
- ředitel Důlního závodu 3
Informace o expozici:
Umělý důlní prostor o rozloze cca 200 m důlních chodeb. Vybavená
důlní pracoviště v technologické návaznosti jako ve skutečném dole.
Výcvikové zařízení bylo vybudováno v letech 1980 – 1984. Pro veřejnost bylo zpřístupněno v roce 1993 a stalo se unikátní turistickou atrakcí
v regionu Beskyd.
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Otevřeno

Pouze na objednávku

Vstupné

Děti do 15 let, studenti, důchodci
Sleva pro 20 a více osob
Dospělí		
Sleva pro 20 a více osob		

40,- Kč
20,- Kč
60,- Kč
40,- Kč

