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Hornické názvosloví z Příbramska,
Kladenska a severních Čech.
Šestasedmdesátiletý bývalý horník Václav Červenka, rodák ze
Stašova u Flořovic, který přes padesát roků pracoval v uhelných dolech
kladenských a severočeských, na moje vyzvání sepsal staré názvy v hornictví uhelném užívanéa dnes namnoze vlivem nověišího způsobu pricc
zapomenuté. Jako u všech řemesel jsou to zkomoleniny slov německých.
Bylo by bezúčelnopři každémslově uváděti původníjeho tvar německý.
Kdo zná německy, najde si vysvětlení sám a kdo německy nezná, nepotřebuje znáti ani původníněmecké rčení.
Roztřídil jsem získanou látku dle abecedního pořadí. Místy jsem
provedl malé změny slohové, hlavně však jsem hleděl podati vše stručněji. Pol<ud jsou tyto názvy užívány i na českémseveťu' lze snadno
poznati. Uhelné doly severďeské jako mladší než doly příbramskéa kladenské, pochopitelně píevzaly,,českou'' svoii terminologii z Příbramě iiž

z té jednoduché příčiny, že mnoho horníků z Příbramě putovalo Přes
Kladno na český sever. Při kopání uhlí vywořili ovšem mnoho názvů

nových rrebo si staré přizpůsobili, ba mnohé z příbramských ani nemohli
potřebovati, pokud se vztahovaly na horniny rudné a jejich zpracování.
Podotýkánr, že studii o rrázvosloví z Kladenska a ze severních Čech
otiskl p. prof. dr. Čeněk Zibtt v č. 6_7 ,,ČeskéhoLidu'' roč. 19]1.

Nyní dal jsem vysaditi téžněkteré názvy z

Příbtamska jako do,'
plněk. Použit jsem ku své pr.áci jednak vysvětlivek s. Sobotky z Příbramě, jednak slovníčkudr. Hrabáka, tíebažese mi zdají rrěkteré
českénázvy trochu nezvyklé (předolamač, mladolamač atd.). Horrricwí
v Čechách jest v úpadku' Zanikly slavné báně v Krušnohoří, umíraií
ještě slavnější doly příbrarnské' v dolech severočeských a kladenských
zaháLí píes polovina hornictva, budoucnost zahalena iest v chmurnou
nejistotu. Je tedy na místě, zachytiti dnes aspoň mluvu dělnictva v průmyslu, tak těžce churavém:

A

ltma

n, stařiny, vyrubané plány čili komory a zavezené jalovinou.

Auf prechtovat (Aufprůch), viz heslo šlicovat deku.
Aufšíbr, narážeč.
Ausvaitovati, poddělávati čili rubati pitíř.
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B a n k o, když vozík sjede s kolejí, má horník banko. Slovo to
iest
vzato ze hry karet.
B a r t l, také fukar, byl přístroj ku hnaní vzduchu do místa (otu), kde
nehořelo světlo. Přístroj ten obsluhoval některý hoch tím způsobem,

že točil klikou u osy' na nížbyly upevněny čtyři širšílopatky, kteft byly umístěny v bedně (truhle), z nížbyly vedeny širšílutny
(roury větrací), sbité ze čtyř prken a otnďl,ané hlinou, aby čistý
vzduch die toho také ,,čistě'' působil.
B r a b č í k, brabec, viz heslo svítícínáčiní.

Bremsa' svážna.
Bremsšachta, kolmá

svážna na způsob malé šachty. Tudy jsou
spouštěny vozíky s hoření vtstvy uhlí (flece) na dolejšíhlavní štre-

ku pomocí brudy.
C e c h, cechovna' místrrost pro mužstvo před vjezdem do dolu. Na K[adensku sloužila r. 1868 téžza dtlnu tesďům.
Cimrhajer, viz heslo štercloch'
Cimrling, viz heslo cimrování.
Cimrování, vydřevňování prováděné hlavně důlnímitesaři (cimtlinky).

C i m r š u p n a, tesařská ďlna.
Čutera, nádoba na olej.
Deka hází: v pláně nebo_li na pilíři jest strop následkem tlaku
nepokojný, drobí se a kousky uhlí padají do vyrubaných míst.

Detektor, viz
D

om á

heslo mančaft.

k, odřezek díeva z podpěr. Název ten se dostal do severních

Čech z Kladenska. Němci ho překřtili na tomák. Český název vznikl
z toho, že si tento kus dřeva odnášejí po skončeníšichty horníci
domů. Není_li odřezků, tozieže se často celý kus dřeva podpěrného,
tak se zbytky uměle nadělají. Je to sice zakáúno, ale nadřízení obyčejně přimhouří obě oči. Doma se domák rozštípe na palivo pod
uhlí.
F a j s l, velké hornické kladivo, správně česky pucka.
Fajslíky (název z Kladenska), hornický ďznak, dvě zkříšená klaďvka.

Fálunk, pažení.
Fálerz, krušcová ruda.
Fálov áni, pažení,pÍepaženi.

Fankca jk, v

sevefních Čechách přístroj k podchycení klece. Na Váňovských dolech na Kladně v letech 1868-1870 se jmenoval porich.
tung' na císařských dolech tarntéžšpery.
F á r t, žebíík,viz heslo sfárat.
FárkuÍrst' stroj zdvihací.

Fasunk,
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přijírnání potřeb (nástrojů, střeliva atd.).

Fármo,

vazák rra vrtáky.

F á r u rr k, lezné oddělení.
F e n t y, dřevěné klíny k utaženístojek.

Fi.ro[štem ple,

ttámy, nesoucí ve filortech podlahu.
Firolt, filort; má tři oddiÍy, totiž fitolt, ve firoltě a sklípek. Zásoby nldnin na naraziště přivežené jsou tam tříděny a sypány do shromaždiště, ze sklípku jsou potom vysílány na povrch. Nyní jest od tohoto
způsobu upouštěno, láme se pouze shtomaždiště a odtud se přímo
nahoru rudniny posílají. Sklípek pak a zásobiště odpadá.
Fiřty' stroPy v chodbách (štrekách).

Fiřtek, stojatý sloup.
F l e c, uhelná vrstva různémohutnosti.
F l e k, kožená zástěra na zadní část těla; dnes je flek málo užíván
Forichtung, viz heslo Fankcajk.
Foro t, zásoby rudnin.
Foršůs, záloha mzdy.
F r c u k, paženi, štůsfrcůk, paženíboku, frcuk deky, paženi stroPu.
F u k a r, viz heslo barfl.

Gl aiz,
G

H

koleinice.

n c, ruda leštěncová.
a l d a. Slovo toto znamená dnes hromady moufu
Ia

a špatnéhonePro.

dejného (nevyzrálého) uhlí, avšak dříve se pod tímto označením
rozumělo i místo, kam padalo uhlí, sypané na prohazovačky a od_
tud zase nakládané a dováženédo vagonů. Dětníkům a dělnicím na
Kladensku, těmito povtchovými pracemi zaměstnaným, říkďo se
haldáři a haldářky. Na Příbramsku halda ovšem sestává z jalového
kamení a bezcenných nebo za bezcenné považovaných rudnin.
Handf aisl, malé hornické kladívko, používanépři vrtání do kamene.

Halma, odval.
Hant, nadloží.
H
H

a n š t r i k, anštrik, příčná krátká dřeva při vydřevnění šachty.
a š p l e, rurnpál, válec o jedné nebo dvou klikách, používanýobyčejně

k vytahováni ptázdných vozíkůtam, kde uhel stoupá. Na Příbramsku ručnírumpál.
Haupin, hÍavnířešení.
H a up tš t r e k a, hlavní chodba.

Henk,
H

závěs.

t' přijínrat vozíky na Př. na svážné lano.
t, splávy v úpravně.

enk ov a

FI e r

Hi1f ka,

výpomocná kolej.

Hornické pozd'tavy.

Slovy,,Glůck auf'' nebo,,Zdař Bůh'' hor-

níci se na Kladensku a v sevefních Čechách mezi sebou nepozdta_
vovali. Tak zdravili toliko sr'oie oředstavené' Při předčítánílIrren

&t

před sjezdem do dolu se i na Kladensku hlásili horníci slovem
,rhier'', až r, |87o na dole ,,Amalii'' oznámil důlníŠatrahorníkům,
že jako Češise mají hlásiti slovem zde a zdraviti se ,,7ÁaÍ Bůh''. Na
Váňovských dolech (nyní Pražskéželezářské společnosti) se tak
dělo, ale na státních dolech zfutalo při starém zvyku. Na Příbramsku
se mezi horníky dlouho udržel pozdrav ,,Zdaí Bůh'', až stále více
ustupuje pozdravu ,rNa fu\ar".
H u n t, vozík, v němž je dopravováno narubané uhlí chodbami na povrch.

Huntštosar,

běhač.

Při nabíjení prachem se vsunula do výše prachu a okolo ní
se ,rládovalo" železným ,,ládštukem'' (nabíječem), na který se mlátilo handfaislem. Potom se vytáhla z díry. Nešlo to vždy hladce,
někdy se přetrhla. Do povstalé dírky po vytaženi jehlice vsunulo se

J e h l i c e.

stéblo naplněné prachem. Krabička se používala k čištěnídíry při
vrtání. Viz heslo: ,,Trhání uhle prachem''.
Ibrprůch, viz heslo průlom.

K a h a n e c, hornická lampa.
K a j l, viz heslo šrám.
K a s l í k, již neexistuje, jest nahražen lopatou.
K c h a j l, ocelový klín ku štípáníuhle.
K d y n k, odebírka vykonané práce důlnílrr inženýrern. Dříve se konal
jednou měsíčněa znamenal jakýsi svátek pro horníky. Po skončení
kdynku se již toho dne netěžilo, ielikož horníci počítali,co za celý
měsíc vydělali, důlníkluci se těšili celý měsíc na ,,kdynkovskou''.
Kdynk byl pravideně konán vžÁy ptvniho dne v měsíci.

Khýbl, dřevěná nádoba.
KlemPerna, viz heslo svítícínáčiní.
Kon

K

k, rudní žíla.

Při spouštění vozíkůsvinuje a rozvinuje lano. Průměr korpusu řízen iest dle délky
svážky, činí1 metr i více. Válcem tímto jest prostrčena vele (osa)
která na obou koncích ležív lágtech (ložiskách)' jež jsou připevněny
na dvou štemplech (břevnech). Korpus pozůstává z dřevěných destiček, dlouhých dva metr/l jež jsou na koncích připevněny na dvě

o r p u s' na Kladensku válec, používanýna svážkách.

rozety (růžice); na každéstraně jest jedna růžice,přečnívajícíobjem
korpusu. Rosety jsou vlastně dvě ocelová kola.

Kra jčáky a špice. Za

staršídoby používánybyly jen špice (špi'

čáky). Každý špic rněl svoii halmu (násadu neb topůrko). Horník
za šichtu otupil až šest takových špiců,které pak odnesl ku kováři.
R. 1876 byly dovezeny z Německa do severtríc_lr Čech tak zvané
prajzáky, z nichž se vyjímala toliko otupená špíčkaa nasadile
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ostrá. Bylo to veliká výhoda, místo dřiny mnoha špiď i s topůrky
nosil horník do kwárny jen špičky.
7Áali s rozšířili i na Kladensku, nedalo se zjistiti. V roce 1880 byly
z Anglie do Čech dovezeny krajčáky navlékacíse na halmu nebo'li foýl
(násadu neb topůrko). Konečně roku 1884 zavedeny byly patentní lrraiáky, zvané nďe, které se upevňují na halmu, oPatřenou zvláštním
ai
pérem, klínkem, a těmito nástroji pracuje horník dodnes.

Kra jcštreka, viz

heslo plotny.

K r a m p a' již neexistuie, jest nahražena lopatou.
K v e r k, viz heslo zamutovati.

Kveršlok,

překop.

K u k u k, viz heslo svítícínáčiní.
K u p l e' sPona. Horníci je nosili u parádních fleků.
Kuplunk na šalponě (lanové átáze'1. Můžese připojit na lano a tak
těžiti s více stran.

K u r t, viz heslo šlicovánídeky.
L á d š t u k, nabíječželezný, použivaný k vrtání díry pro náboj prachu
spoločně s Póry (nebozezy). Viz heslo trhání uhle prachem.
Lá94 viz heslo korpus.
L a n t r u k, silný tlak země na prázdná místa podzemní, znatelný sesouváním půdy.
f, patro, obzor, horizont.
Leš, viz heslo lusrajta.

L

au

Letr, síto.
Lentvand,

název sevetočeský, na Kladensku skok nebo-li přehoz
skalnatý, nikoliv lupkový (letnový). Je to přelom uhelného ložiska.

Lint,
L

ó

podloží.

n, mzda.

Lufthašple,

vroutek.

L u t n a, viz heslo barfl.

Luf tšachta, větrací iáma.
Luf tštreka, chodba od vzdušnéjámy.
L u s r a j t a, trhlina nebo_li rozsedlina vyplněná leší(mourem), pochá.
zejícíkolmo celou flecí a vodorovně probíhajícícelou frontou pi_
lířů,ale nestejnýnr směrem. Na Kladensku má název šmika správně
smyka, v kamenném (černém)uhlí sotva znatďrná a Pfoto nebezpečnější.Touto smykou rozdělený uhel se nfile sesune, kdežto uhel
celistvý se při uvolňování lánre, praská a tak uPozorní horníka na
nebezpečí.V hnědém uhlí jest lusrajta většíchrozměrů, od jednoho
centinretru až jeden metr silná' V dřívějšíchdobách obsahovaly
takové tozsedliny v sobě mnoho vody, dnes ien trochu mouru. Ne_
oPatrným proraženímtakové lusrajty zaviněna byla r. 1879 na dole
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.q
Dóllinger u oseka katastrofa provalení teplé vody teplické do tohoto a několika dolů sousedních, při čemžzahynulo 21 horníků.
l(/lagacinér, viz heslo manšaft.
Mančaf t, mužstvo (osazenstvo dolu). Na Kladerrsku v Íetech 1868*-

1s7o bylo osazenstvo sestaveno následovně:
taháči, děti od dvanácti let a mladiství dělníci. Musili nríti kšandy
(šle) s provazem asi LYz metru dlouhým. Byli přidělovány k běháčům(fedrákům, nakládačům vozíků)k tahání, ovšem jen tam, kdc
musil běháč s vozíkem jeti do vrchu (do štajchu). Běháč tlačil a taháč byl před vozíkem zapíažen, aby z celé síly táhl. od zurového
běháče býval často bit jako kůň bývá bit od hnrbého kočího.
odbíhačise říkalo hošíkům,kteří vozíky přitlačovali z jedné štace
do druhé, až se tím způsobem dostal vozík pod jámu (šachtu).
Bremzíři spouštěli voziky do svážně'
Hairové (sekáči) měli za úkol nadělati forotu (zárcbu) uhle, aby
běháči mohli stále natážet (nakládat do vozíků).

Cinthairové (důlnítesaři' pracovali toliko s dffvím. Důlnípřed

'

stavenstvo bylo sestaveno následovně:
derektor, který dohlížel nebo nrěl dohlížeti na veškeré doly těžařské

i

l

t

lt
]

:

t']

společnosti,

inženýr řídil závod,
štajgr (důlní)'
obrhajet (poddůlní).

Na Pííbranrsku tvořili

obrhajer (předolamač).

.

mančaft tito zaměstnanci:

Hair (lamač).

Lerhajr (mladolamač).
Huntštosar (běhač, vozič, vybíhač).
Cimrhajr (důlnídřevič, důlnítesař)

Perkář (zasazovač, zasypač, uklízoč).
Rochně (důlnízedník).
Šramař (vodní ž|ábkýÍ,rovný lamačovi).
Fárkunstfotr, obsluhovač parního stroje.

l
]

'

i
l

i

Štajgr a obrštajgr (špatně překládáno jako lezec a nadlezec), správně
důlnía naddůlní,patří v uhelných báních do stavu úřednicwa technického. V Příbrami těchto hodností nebylo používáno.

Úř"d''i.t,ro na dolech příbramských bylo ovšem rozděleno na více
kategorií. Vyššíi nižšíúřednictvo a zíhenectvo zpravidla bylo mnohem hůře placeno, než na soukromých dolech uhlařských společností.
V kancelářích dolů severďeských byli zaměstnáni:
rechnungsfíra (účetní)'
magacíner (skladník)'
kasír (pokladník),
86
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K

a

markšnajdr (něm. Markscheider), kreslič důlníchmap a nrěřič.
s í r míval téžna staťosti mundůrkasu. Do ní přiděleny byly ze mzdy
všechny drobné peníze ružšinež zlatka. Když horník v ní mě[
asi polovici ceny obleku hornického, tento oblek ,,vyfasoval''. Byl
to hornický stejnokroj, potřebný k různým slavnostem i smutďním
příležitostem.

Morkšna jdr, viz

heslo mančaft.

k, slovo z Kladenska. Jsou to perky čili jalovina, naťovnané
ke štůsučili stěně. Zůstanou navždy v dole.
Mundůrkasa, viz heslo mančaft.
Nará žeti nakládati uhlí do vozíkůna místě, kde bylo vyrubáno.
Narážet hunt)r':
plnit vozíky.
M

ou ru n

o

b š i c h t a, nepatrná vrstvička sotva znatelná, oddělující silnější vrstvy
uhtí od sebe. Také se ií říká hladká. Taková nepatrná, několik mili'
metrů silná vrstvička, jichž jest ovšem více, má ve hlavní fleci viastní
jnréno, na př. spálenka, kýzovka. Táhne se celou uhelnou pánví.
b ta i c h, Abteich, hloubení.

o

odbíÍrač,viz heslo mančaft.
od jimači odbírají zešá|y na povrchu
o
o

vozíky uhlím naplněné a str-

kají prázdné.

r t, sloj; viz téžheslo vetršíd.
u š r á m, stružka na odpad vody.

P o g n, skruže, neboJi ohyb kolejnice.

Paralelštreka,

pobo'čná cho<lba tr chodby hlavní. obě tyto chodby
hnány jsou vždy souběžně a stejnoměrně vedle sebe v nedaleké vzdálenosti. Z jedné do druhé jsou proraženy chodby příčné(Quer_
schlag) za příčinouvětrání.

Parta, pracovní oddíl.
Pecherz, špatná ruda.

P e r f e s t, ochranný zbytek při posledním ústupu.
Perka jst' Permoník, důlnískřítek nebo duch.
P e r k y název z Kladenska (také ve vápencových lomech na Berounsku
užívanýpro drobný kámen), správně jalovina. Každéuhelné ložisko

čili pánev jest jalovinou rozděleno na vťstvy (flece). Na Kladně
tvoří jalovinu břidlice, v severních Čechách lupek (letna). Mostecká
pánev jest přibližně takto rozvrstvenaz 2 metry 5o cm uhle, pod ní
8 cm letny, pod tím 3 m 5o cm uhle a 2 cm letny. ostatní spodnější
uhel jest také tozvrstven, ale skoro neznatelně.

Perkytle, hornická blůza ku stejnokroji.
Piloch, lůžkopro dřevo.
Píně, lešenív šachtě; v každéšachtě isou pověšeny Íárty (žebiíl<y),
='-

aby jich mohlo býti použito za nepředvídaných okolnosti. ŽebÍíky
jsou 6 mettů dlouhé. Nad tímto žebříkemjest lešení(píň), na němž
g7

stojí jiný žebřík a tak se leze po Íá*ách a přestupuje na píně ažna venek. Na Příbramsku se ffká píň' iež znamená rovněž lešení

či palandu.
P l á n., komora,

v nížse uhel rubá a vyváži,

Plán šel ců, vyrubaná

komora se zavalila jalovinou, zavřela

se.

P l e n t a, viz heslo svítícínáčiní.
P l o t n y, lité desky, položenémezi drahou na krajcštrece (křižovatce),
aby se na nich mohl vozík otďit a jeti jiným směťem než dosud.
Póna, dráha.
PrechštangLe, železná tyč k páčeníneb zveďání.
Prem zPant, pás ku brzdění.
P r ů s t, viz heslo šlic.

Pucovat štreky, lutny,
PuchÝrny,stoupy.
Quer

sc h

čistiti je.

la g, viz heslo paralelštreka.

Rabovat Plán. Když horníci v

pláně jsou hotovi se šlicováním,
přikročí se k odklízenípodpěrného dřeva (stojek), což jest práce
velmi nebezpečná. Každá jednotlivá stojka se musí vykopat. Dělá

se to tak dlouho, až se deka (rstrop) sřítí. Tomu se říká, že iest plán
spuštěn a Počne se z něho fedrovat čili těžit. Tento způsob práce se
iiž zíídkaprovádí.
Rajnódl, měděná jehlice nábojná.
Rechnungsf íra, viz heslo mančaft.
R ý g l' ťozPěrné dřevo.
R o s e ty, viz heslo korpus,
R o š t o v a t i, pražiti rudu.
R u č n a, viz heslo štercloch.
Sálpóna, lanová dráha (dnáha).

nebo vyÍárat. Slova toho se neužívátoliko, když horník
sjíždíneb vyjiždi v kleci, nýbtž i káyž |eze po fártně (Eebříce).

Sfárat

Signálštempl

jest slabé dřevo, postavené v pláně kolmo. Dle ieho
postupujícího ohýbání lze určiti tlak stropní.
Skepovat hunta; zdvihnouti iej tak, až se Postaví na čelo.
S o r t ý r k a, budova se stroji pro třídění úhle.

Sýla, síla, popruh.
Svítí ci náčiní. Lampu dříve míval toliko

hajer, kluci a běháči
měli klempernu a brabce. Klemperna byla jakýsi druh lucerničky,
do nížse postavila menší lampička, brabec nebo brabčíkzvaná.
V severních Čechách používaliněnrečtí horníci tak zv. kukuka
a plentu' Kukuk se podobal brabci a Plenta byla klemperna většího
rožměru.

S o r tý r o v á n í, třídění rudnin.
S o c, čerpadlo vody.
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t

'l

šachthaus, budova
Šajba, v

nad těžníiamou.

severních Čechách růžice.
Šá l a, ktec, posada.

Šalovačky, slabá

prkna, kterých se používá na tak zv. fršálunk
(zabednění) plánu, kde vypukl oheň.
Ša n ý r, na Kladensku pás z válcované oceli, kterým pomocí páky bremzíÍ(brzdič) buď přitáhne na rozetu nebo ii povolí a tak řídístejnoměrný běh huntů na svážné.

Ši.h ta'
št

sÍněna Pracovní.

h, název z Kladenska; v severních Č.echách šlipr, správně ptažec,
na němž přibity byly železnékolejnice pro dopravu huntů.

c

Šlemovna' splavovna.
Šlemár, splavovač rudné moučky.

Šl i c, zásek na štrece, učiněný do průstu (prsou); byl půl sáhu hluboký.

Šlich, rozemletá ruda.
Šlic.ři byli horníci, zabývalici

se výhradně zásekami stropu (deky).
považován za
odborníka ve smyslu vyučenéhořemeslníka.
Šlicovat deku (sekat deku), označení, že jest horník hotov s pod_
dělávkou (ausvaitunkem) a má Postaveny štemple ('stoiky) do
urgle (do Íad). Za starých dob musili hotníci štemple řadovat jako
stťomy v zahtadě, pak počali dělat záseky do deky (stropu). Přederrl
Šl i c tr a ! e

r, horník ,,kopáč'', vykonávající zásek. Byl

čili zkomínovat. To znamenalo, že jeden
horník kopal do stroPu prulom buď na některou ,,hladkou'' (obšichtu) aneb až na první letnu. Výška nebyla steiná, ale někdy měla
i přes deset metrů síly. ostatní horníci této party nemusili Potom
už kopati do výše, nýbtž brali téžeiiž z hotového aufprůchu (ko
mínu). Tak kopali jeden za druhým šlic (zásek), široký tak, aby
horník prďel rameny kolem stěny (štůsu) v poddělávce, která obyse muselo vše aufprechtovat

čejně bývata čtyřhranná. Šlichajrovéměli povinnost nechat na každé

straně kurt (poiistný uzel).
Tak to vypadalo ovšem jen dole, ve výši dvou mptrů byly kurty

Ibrprůh (průlom) bylo také šlicování deky, avšak jiným způsobenr. Když byla podělávka hotova' šlicovalo se na první ,,hlad_
kou'' asi 4. nretry do výše, pak se vyrabovalo dřevo a spadnuvší
první deka se fedrovala (uhlí odvážeto). Když komora byla opět
ptázdná, přikročilo se k aufrechtování, dělala se totiž do výše šachtička a to v každémrohu (vinklu čili koutě) jedna. Když se přišlo
na vfstvu letny, počali horníci, každý se své šachtičky (vždy dva
proti sobě) kopati ibrpruch (průlom), ponechávajíce si pod no'
harna jeden až dva rnetry silný podstavec, který se pak dle potřeby
oslaboval. Potom se dynamitem deka odstřelila a spadla" Pod tuto
--.''-- druhou deku se iiž dříví podpěrné nestavělo. Deka se Proto sPou89

štěla'na dvakrát' aby se uhel lépe rozbil na menšíkusy. Když se šlico_
valo a spoGtělo najednou, spaďo někdy vše v jediném kuse, takže
nezbývalo, než poddělávati oPět. Takto se dnes už nepracuje, nyní se
vše trhá dynamitem. Na Kladensku se deka našlicovala, poněvadž se

kamenný uhel lépe láme.
ŠI i p r, viz heslo štách.
Šm i k a, viz heslo lusrajta.

Šnekpór, nebozez k v*ání dět do uhle.
Šo r

f, viz heslo zamatovati.

Šo u
ložiska pro kopnu, sekyrou vysekaná půlkruhem lla hlavě
",
štemplu.
Šp e r m a s' laťka' kterou si hotník od prkna odštípnev Potřebné
délce. Dvě takové laťky se položína sebe, měří-li se něiaký prostor'
potom dle potřeby iedrru latku povytáhne nebo sesune. Každá taková latka má sama pro sebe název špermas.
Šp e r y, Železné uzávěty, na nichž sedí klec.
Šp r á c e, odpěry, nejvíce užívanév záseku při šlicovánídeky.

Šp"ych,příčel.
Šp"yngle, obdélný kruh u

huntu. Hunt !e tímto kruhem zvedán.
Název z Kladenska.
Špůrlatě,v severních Čechách dřevěné linky, po nichž se klece
v šachtě ženou dolů i vzhůru. Na Kladensku maií název špůry.
Šp ů r y9 viz heslo špůrlatě.
Šr á m, záÍez pÍi zoule nebo při fiřtě (viz hesla zoul a fiřt) býval hluboký jako šlic. Tomu se říkalo průsek nebo-li ort obdělaný.
Prostředek se potom rozštípal kailem (klínem) a když s tím byl
horník hotov, řekl: mlím uděláno. Tím způsobem však se dnes už
nedoluje. Na kanrenném uhlu v Kladně se dělalo na štrece o ieden
šránr méně: na každéstraně obdělán šlic a šrám uprostřed.
Hořejší část slula fiřt (btrop), dolejšíštros (lavice). V severních
Čechách se štrosu říkalo bank. Kladenské uhlí se dalo oddělit od
stťoPu i od spodku lépe klínem než uhlí hnědé, Pfoto nebylo zaPotřebí děIati hořejšíi dolejšíšrám. Stačil k rozdělení vrstev lépe šrám
jeden.

z Kladenska, truhlice asi 80 cnr dlouhá a 6o cm široká.
Do ní si horníci ukl'ádali svoje věci (olei, lampu, zimní kabát, ba
i střelný prach a dynamit). Před padesáti léty vybuchlo takto ,,ulo.
žené"stÍelivo na státním dole č. 7 na Kladně, při čemžby|o zabito
19 horníků, odpočívaiících
v cechu po skončenísměny.
Št e m p l e, obyčejrrě se staví při poddělávce nebo-li ausvaitunku a sice
Da m€tť od sebe vzdálené'); šterqpl (stoika), 2 metty vysoký. Jeden
pár čili týrštok pozůstává ze dí dřev, z nichž dvě stojí kolmo a jedno
zvané kopna (hlavnice) na nich spďívá nahoře oběma konci.
Št á d l o, název

m

-l

Šte"cloch, chodba

náhlého svahu, kde nelze s vozíkem vy!íždět.
Do takového svazu uPťavili cimrhajerové (důlnítesaři) ručnu
(žlab)' do nížse nahoře sypalo uhlí a dole padalo do připravených
vozíků.Takové zaíízenímohly užívativ dole nejvýš dvě party

dělníků.
Št o l a, chodba, používaná místo šachty, obyčejně pod nějaký vrch.
Što'pór, nebozez k vrtání děr do slcály (kameie).

Štreka, chodba.
Št"os,viz heslo šrám.

Št ů s, stěna nebo.li bok.
Štu. c l o c h, výsypná dfua.
Šu c f a j l

e,

ochranné pilíře, které zůstanou rnezi stafinami. Tyto

ochranné pilíře mají znemožniti velký truk (tlak) hořeních vrstev.
Šucpín a, ochranné patto.
Šů c h, česky střevíc nebo stopa. V letech sedmdesátých zna|i horníci
na Kladensku sáhy a šůchy.

Šů'píň, ochranný poval.

Šůs,díra pro

náboi.

Švinka, loupková

opálka, jaké rolníci použivajina řezanku při krmení
dobytka. Horníci krampou nebo-li hráběmi nahrabovali drobné uhlí
na švinku a pak jí sypali do huntu. Během času poznali češtíhorníci,
že místo švinky jest praktičtějšíužívatidřevěného kaslíku (truhlice), zvláště když iest uhlí mokré. Po dřevěném kaslíku z prken
sbitém následoval kaslík plechový, ktetý se rozšířil ve všech dolech
na Teplicku a Duchcovsku. Němečtíhorníci používalilcrátký čas
staré švinky i po vynálezu kaslíku, později však se rozhodli rovněž
pro kaslík. Na Mostecku používánoiiž tehdy lopaty a jen krrrcvé
uhlí se sypalo hned do vagonu. Na Kladně totiž toho času sypali
uhlí na prohazovačku a Pod prohazovačkami opět natáželi (nakládali) uhlí do vozíkůa tepfve Potom sypali do vagonů. Na státních
dolech kladenských bylo uhlí do vagonů dopravováno na tak zvaných kolečkách (také ťadvanec zvaných, něm. Schubkarren). Práci
tuto konaly mladé ženy a ďvky, jež s kolečkem dovedly zacházei
tak, že se jim žádný rwž nevyrovnal. Ačkoli v severních Čechách
v té době (v létech sedmdesátých) byly doly menší,měly zaiizení
pokrďilejší. Z prohazovaček šlo uhlí do vozíkůa z vozíkůdo vagonů....

T

ah á

č, viz'heslo mančaft.

Tekverk,

krycí deska.
T r i t l, třetina mužstva pracujícíhona závodě. Při osmihodinné době
pracovní jest mužstvo rozděleno na tři třetirry. I před zavedením
osmihodinné doby pracovní říkali staří horníci, ptacující12 hodin'
91

že ptacuji na dva tritle, což by nasvědčovalo, že v hornicwí již před
dávnými časy trvala směna jen E hodin.
Truml (buben).
Uhel se sesouvá, stěny se následkerrr tlaku bortí.
U r g l, do urgle, viz heslo šlicovat deku.

Vandrák, viz heslo žába.
V

ant ru t

V

ink

\

y' česky nástěnnice, handštryky, eirršt"y{ (česky rozýry)

mezi nástěnnicemi pevně v celé hloubce šachty \tloukané. Měly
udržovati dřevení, aby se stěny nebortily, dáte byly na ně upevňovány špůry.Nyní, kdy se vyzdiva1í. není iich potřebí, neboť se
do zdiva zazdí rczpěry železné,na něž se špůrydřevěné upevní;
již dávno by byly dřevěné špůrynahraženy železnými, ale není
to možno z toho důvodu, že na železných špůráchv případě přetrženílana by se klec nezachytila.
Veksl, výhybka.
V e I e, viz heslo korpus.
V e r c a j k, náčiníveškeré,které horník ku práci potřeboval.
V e t r šíd,téžvetršajda, přepažená štreka po délce okolo stěny až do
ortu (místa' kde se pracuje) mezi stěnou a pažením. Jest obyčejně
l/2 metru široká mezera a zíízenaje k tomu účeli,aby zdtavý vzduch
byl přiváděn k pracovnímu místu a špatný vzduch odváděn zýt za
pažením.
l, viz heslo šlicovat deku.

Vosrcajk,

název

vodní stružky.

z Kladenska, vosrkrábl v severních Čechách, isou

Vosrkrábl, viz heslo Vosrcajk.
Vošverk, pt-ádelna.
Vošverák, hoch v prádelně zaměstnaný.
Vosrštreka, chodba nižšíostatních chodeb k
při opravách

účelipřijímání vody

čerpadel.

Zamutovati, oznámiti hornímu úřadu zapďetí výzkumných praci
v místech, která nejsou jinými již ,'zamutována''. Pokusné práce,
prováděné buď vrtáním nebo vyhloubením kolmé šachtičky,zvou

se šorf. Majetník kutacího práva (šorfu) nazýval se kverk. Tak se
říkalo zvláště podnikatelům menším,hlavně sedlákům.

Zouly,

spodek, správně česky počva.

Ž áb a, název z Kladenska. Je to klec, která jezdí na kolech svážně (viz
heslo brcmsa) pusobením váhy. JeJi totiž vůz prázdný, přetáhne ho
váha strčenímvozu plného (vandráka).
Žump, iáma, spoierá s vosrštrekou, 2 nížčerpadla ssají vodu.

