Hornický spolek Mitrowitz
V návaznosti na hornickou historii
obce byl několika nadšenci a
profesionály v oboru hornictví v naší
obci založen Hornický spolek
Mitrowitz.
Historizující název spolku vychází ze
starého pojmenování obce na mapách
v době, kdy se v jejím okolí dobývala
ruda.

Posláním spolku je zejména:
- sdružovat profesionály, příznivce oboru a zájemce o hornickou historii
- obnova a ochrana dochovaných montánních (hornických) památek
- spolupráce s organizacemi a institucemi, působícími v oboru v ČR i v zahraničí
- podílet se na zachování a rozvíjení hornických tradic
- spolupráce s obcí a ostatními spolky v obci na úpravách veřejných prostranství
Spolek je otevřený všem, kteří se na jeho činnosti chtějí podílet.
Kontakt na zakládající členy:
- Ing. Marián Chotár – 606 639 485; předseda spolku a stavbyvedoucí u společnosti
Metrostav
- Ing. Miroslav Hakl, Ph.D. – 774 995 722; tajemník spolku a ústřední báňský inspektor
Českého báňského úřadu

Činnost spolku:
Spolek byl do rejstříku spolků zapsán na podzim roku 2017, svoji činnost však začal již jako
neformální sdružení fyzických osob v roce 2016. Z této doby pochází i nález druhé štoly pod
„Hřebenem“. Štola první tzv. „stříbrná“ je známá a pamětníci vzpomínají, že byla částečně
přístupná.

V únoru 2017 došlo k nahlášení těchto starých důlních děl na Ministerstvo životního prostředí
dle Horního zákona. Následovalo jejich zaměření pracovníkem České geologické služby a
vypracování odborné technické zprávy. Poté společnost GIS zahájila přípravné práce, tj.
žádosti ke vstupu na pozemky majitelů, vypracování rozpočtu prací, které byly MŽP
schváleny a v týdnu po 21. srpnu 2017 byly zahájeny samotné práce.
Veškeré tyto práce byly zcela hrazeny z rozpočtu Ministerstva životního prostředí.
Jedná se o dědictví po „stařících“, dokládající jejich um a obrovskou vůli dobýt rudy ze země.
Hornický spolek Mitrowitz má snahu tyto štoly dále zasanovat, zkulturnit jejich nejbližší
okolí, pro informování veřejnosti osadit informačními panely, udržovat přístupovou stezku
pro pěší od náletových dřevin a zpevňovat ji částečně surovinou vytěženou ze štoly při jejím
ručním zmáhání.
Vstup do každé štoly (i nefunkční, uzavřené) by měl být opatřený pěkným kamenným portálem
s klenákem (úhelným kamenem) ve svém vrcholu. Nejlépe ještě s vytesanými hornickými
atributy – želízkem a mlátkem. Navíc, když už je máme ve znaku!

První štola pod Hřebenem - stříbrná
Vlevo:
vstup do štoly před sanací

Vpravo:
současný
stav po zabezpečení
vstupu

Druhá štola pod Hřebenem

Vlevo:
stav v době
nálezu

Vpravo:
současný stav,
podklad pro
výrobu
spolkové
PF 2018

