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I. ÚVOD________________________________________________ 
 
 
1. Téma  
 
 
     Politické změny, které se po roce 1989 projektovaly do společenských a 

hospodářských sfér v našich zemích, zásadně ovlivnily také charakter Kladenska. 

V souvislosti s postupnou přeměnou strategického kladenského průmyslu, 

černouhelného těžařství a oceláren Poldi, se proměnily socio-profesní podmínky 

v regionu, od nichž se odvinuly další procesy sociálně kulturní proměny celého 

Kladenska. Industriální oblast, která patřila před rokem 1989 v naší společnosti 

k těm privilegovaným, se zcela změnila a s ní i životy jejích obyvatel. 

     Proces těchto změn nelze v rámci jednoho výzkumného záměru postihnout 

jako celek či jej podrobit hlubší analýze, lze ovšem pomocí etnologických metod 

kvalitativního terénního výzkumu v tomto směru  pracovat s malými lokálními 

skupinami a jedním tématem. Tímto tématem je v mé rigorózní práci 

problematika stravovacích zvyků kladenských horníků. Důvodem pro výběr 

zkoumané skupiny byla řada shodných identifikačních prvků, které tato skupina 

vykazuje a kulturně historický kontext Kladenska, jehož jsou horníci více jako 

dvě stě let součástí. Bývalí horníci jsou zároveň také skupinou nejvíce postiženou 

změnami probíhajícími v industriální sféře kladenského regionu. Z tohoto důvodu 

vidím jako důležité tuto situaci  zaznamenat tak, jak ji v současné době vnímají 

sami aktéři tohoto kulturního procesu a pokusit se ji analyzovat. 

 

 

2. Cíle práce 

      Stravovací zvyky jsou nevyhnutelnou součástí každé kultury. V této práci pak 

mají být jedním z možných příkladů změn, kterými zkoumaná společnost 

(kladenští horníci a jejich rodiny) prochází. Pracovní hypotézou, která se v tomto 

směru nabízí, je tedy vzájemná provázanost změn či vývoje v profesním 

prostředí a v oblasti stravovacích zvyků.  Na rozdíl od své diplomové práce 

jsem se v rigorózní práci více soustředila na popis a definování socio-profesní 

skupiny horníků tak, aby byla tato provázanost co nejzřejmější. Zároveň jsem si 

kladla otázku nakolik jsou stravovací zvyky důležité v rámci socioprofesní 
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skupiny a jaké místo v porovnání s ostatními složkami kultury této 

socioprofesní skupiny zaujímají. Dílčím cílem této otázky je pokusit se odkrýt 

další neprozkoumané roviny této sféry. Jedním z problémů je vůbec vlastní 

definice a chápání vlastní socioprofesní skupiny horníků, zda a v jaké formě 

v současnosti na Kladensku existuje, jaký význam má pro region a jakým 

způsobem je nahlížena bývalými horníky. Závěrečnou otázkou v této části práce 

je také problematika klasifikace stravovacích zvyků horníků na Kladensku 

na pracovišti. 

    V souvislosti s historickým vývojem regionu se nabízí  otázka,  ve  kterých  

etapách prošla hornická strava Kladenska zásadními změnami v úpravách 

jídelníčku a zda k těmto změnám docházelo postupně či vzhledem 

k historickému sociálnímu vývoji lokality probíhaly úpravy ve stravě skokem.  

Mimo to je nutné zjistit, jaká složka stravovacích zvyků byla nejvíce 

ovlivněna, zda se jedná o komplexní či pouze parciální změny.  Práce by zároveň 

měla odpovědět na otázky, v jaké oblasti jsou stravovací zvyky zkoumané 

skupiny konzervativní a kde se projevuje největší flexibilita. Vzhledem k níže 

nastíněným migračním procesům probíhajících na Kladensku v druhé polovině 

19. století je možné odkrýt zmínky "zakonzervovaných" stravovacích zvyků 

různých regionálních kultur. 

     Hornické prostředí evokující čistě mužský potenciál vyvolává závěrečnou  

otázku, kterou je vzájemná determinace domácího rodinného prostředí, kde je 

předpokládaným hlavním činitelem žena, a pracovního prostředí muže, které 

má svá specifika vycházející z povahy vlastní práce. Hlavními body, které z této 

otázky vyplývají jsou preference ve skladně jídelníčku hornické rodiny, rozdělení 

rolí jak při přípravě stravy, tak při její konzumaci a vliv ženy na skladbu stravy 

muže během práce.      
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     3. Základní strukturace práce 

     Rigorózní práce shrnuje poznatky o stravě a stravovacích zvycích bývalých 

horníků na Kladensku, které jsem doposud shromáždila. Navazuje tak na 

diplomovou práci „Stravovací zvyky horníků na Kladensku s přihlédnutím k obci 

Vinařice“ obhájenou v roce 2003, kterou jsem rozšířila na základě opakovaného 

výzkumu a dalších dat získaných z archivních pramenů a studia literatury.   

    Hlavní část práce je rozdělena do čtyř kapitol. První dvě kapitoly „II. 

Kladensko – kulturně historický kontext“ a „III. Demografické změny 

v kladenském regionu“ referují o kulturně historickém kontextu zkoumané oblasti 

a  uvozují problematiku industriálního rozvoje Kladenska a s ním související 

profesní migrace, která v různých vlnách probíhala od druhé poloviny 19. století 

z téměř celého území Čech a položila tak základ současné podobě oblasti. 

V rámci těchto kapitol je zdůrazněna obec Vinařice, v níž byl veden terénní 

výzkum stravovacích zvyků u vybrané skupiny horníků. 

     Hlavní části „V. Stravovací zvyky horníků na Kladensku“ předchází kapitola 

„IV. Kolektivní identita“ podávající základní charakteristiku zkoumané skupiny 

horníků. Vzhledem k nevšedním a obtížným pracovním podmínkám, které důlní 

závody přinášejí, si tato kapitola všímá  „hornictví“ z pohledu identifikace 

s pracovištěm a pracovním kolektivem. Předkládá nástin kulturně historických 

prvků, které pomáhaly hornickou identitu vytvářet. Referuje o maskulinním 

prostředí dolů a vztahu k marginální skupině ženských zaměstnankyň. Zároveň 

zmiňuje sociální problémy, které horníky provázely během jednotlivých 

historických etap. Vedle toho uvozuje problematiku možnosti pořizování 

jednotlivých potravin vzhledem k výdělku muže a stravovací nároky muže-

horníka a jeho rodiny a možnosti saturace těchto nároků.  

     Stěžejní část práce je obsažena v části „V. Stravovací zvyky horníků na 

Kladensku“, která se zabývají již vlastními stravovacími zvyky a je rozdělena na 

dvě základní kapitoly: „Stravovací zvyky v rámci rodiny – hornická strava“ a 

„Strava horníků“. Kapitola „Stravovací zvyky v rámci rodiny – hornická strava“ 

uvozuje do problematiky regionální stravy a východisek pro studium hornické 

stravy  u  vybrané  cílové skupiny,  popisuje  vývoj stravy na Kladensku od  druhé  
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poloviny 19. století po současnost a zabývá se úpravami ve stravovacích zvycích 

hornických rodin. Zkoumané období je zde rozděleno do šesti časových rovin, 

druhá polovina 19. století až rok 1918, období první republiky, období druhé 

světové války, poválečné období, šedesátá léta až rok 1989 a rok 1989 až k 

současnosti. Důraz je zde přitom kladen na změny v používání základních surovin 

v kuchyni hornické rodiny, způsob získávání těchto surovin a jejich uchovávání, a 

v této souvislosti úpravy v jídelníčku běžného dne a svátečních jídel. V obecné 

rovině je možné tuto část charakterizovat jako studii hornické – dělnické stravy 

s přihlédnutím k regionálním prvkům stravovacích zvyků. Z toho důvodu je v této 

části podán přehled výročních a rodinných obyčejů v kladenském regionu ve 

spojitosti se stravou.  

      Kapitola „Strava horníků“ se soustředí na stravovací zvyky v hornickém 

pracovním kolektivu. Všímá si specifik, která pomáhají dotvářet kolektivní 

identitu havířů. Oproti první části je kladen důraz na popis hornické kultury právě 

prostřednictvím stravovacích zvyků a návyků. Zahrnuje tedy jak jídlo na 

pracovišti (v podzemním pracovišti a v závodních jídelnách), tak návštěvy 

hostinců, problémy s alkoholismem, podnikové oslavy, a pod. Obě dvě části by 

pak ve svém výsledku měly podat komplexní pohled na stravu a stravovací zvyky 

horníků na Kladensku. 

 

 

4. Prameny 

     Do meziválečného období jsem pro potřeby práce mohla potřebné údaje 

zajistit pouze na základě studia literatury a archivních pramenů, pro následné 

časové období až do současnosti bylo možné čerpat data z terénních kvalitativních 

výzkumů doplněných opět o studium literatury, archivních pramenů, hornického 

tisku a sbírkového fondu s montánní tématikou Sládečkova vlastivědného muzea 

v Kladně. V souvislosti se zkoumanou lokalitou Vinařice bylo nutné se seznámit 

s archivem obecního úřadu ve Vinařicích, obecními kronikami, pamětními 

knihami a kronikami místních spolků.  

       Kapitolu „II. Kladensko – kulturně historický kontext“ a „II. Demografické 

změny v kladenském regionu“ bylo možné zpracovat pouze na základě písemných 

pramenů (literatury a archivních pramenů). Oproti tomu při sestavování části „IV.  
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Kolektivní identita“ bylo základní východisko v datech získaných opakovaným 

terénním výzkumem, které spontánně vyplynuly  z rozhovorů a jež dle mého 

úsudku charakterizovaly zkoumanou skupinu. Tato data byla doplněna o 

teoretický kontext získaný na základě příslušné literatury a archivních pramenů.   

     Část „Stravovací zvyky v rámci rodiny – hornická strava“ vycházela na jedné 

straně z pramenů (literatury a archivních materiálů) obecně se zabývajících 

stravou dělníků a na druhé straně z pramenů mapujících stravovací zvyky 

obyvatelstva kladenského regionu s přihlédnutím ke skupině horníků. Pro časové 

období od druhé poloviny 20. století proto bylo nutné vycházet z literatury, která 

se tématu dotýkala jen okrajově a hlavní pramennou základnou pak byla data 

získaná terénním výzkumem vedeným v obci Vinařice a při opakovaném 

výzkumu o tři roky později rozšířena o respondenty z okolních obcí a Kladna (viz. 

Terénní výzkum). 

    Hlavním pramenem pro zpracování této části mi byly monografická studie 

Kladenska zpracovaná ČSAV v 50. letech 20. století pod vedením Olgy 

Skalníkové1 a nepublikované rukopisy k této studii z archivu etnologického 

ústavu AV ČR. 

     Pro část „Strava horníků“ byla rozhodující data vyplývající z terénních 

výzkumů vedených v lokalitě, doplněná o studium odborné literatury a také 

místního hornického tisku. 

     Pokud to bylo možné, porovnávala jsem údaje z terénních výzkumů se 

sbírkovým fondem Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně (fond Textil, 

Písemnosti a tisky, Kovy-dřevo, Sklo-porcelán a Filmy a fotografie).          

      

 

5. Terénní výzkum 

       Data z řízených rozhovorů byla získána ze tří kvalitativních terénních 

výzkumů a dvou terénních sond vedených v obci Vinařice u Kladna, později 

doplněných o respondenty z Kladna a okolí. Materiály z prvních dvou výzkumů 

jsem použila pro potřeby diplomové práce „Změny ve stravovacích zvycích 

horníků na Kladensku. S přihlédnutím k obci Vinařice“ v roce 2003. V roce 2004 

jsem navázala na práci s částí respondentů z předchozích výzkumů, ale s tématem 

                                                 
1 Skalníková, O,1959 
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hornického odívání. Téma stravovacích zvyků jsem opakovala výzkumem v roce 

2005 s mírně pozměněnou skupinou respondentů. A ve stejném roce jsem 

provedla terénní sondu na téma haldáři.  

 

 

5. 1. Terénní výzkum vánočních zvyků, únor až září 2000 

        První část práce v terénu probíhala od února do září roku 2000 jako součást 

výzkumu vánočních zvyků na Kladensku pořádaných Okresním muzeem 

v Kladně (v současné době Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně), jehož 

výstupem byla publikace Nastal nám den veselý2. Tento výzkum mi umožnil 

nejen seznámit se s prostředím a respondenty, ale zejména mi poskytl základní 

údaje týkající se vánočních (ovšem i jiných) obřadních jídel. 

     Pro potřeby své diplomové práce jsem ovšem musela upravit okruh 

respondentů tak, aby splňovali základní požadavek, kterým byl původ 

z hornického prostředí (viz. Přehled respondentů). Osm respondentů pak v této 

části výzkumu reprezentovalo nejstarší generaci a retrospektivně hovořili zejména 

o období první republiky a druhé světové války. A také, až na jednu výjimku3, 

tvořili skupinu, která pocházela z nižších sociálních vrstev (otec byl řadový 

horník). Tento nastolený trend jsem se pokusila dodržet také při druhém 

výzkumu. 

     Informace byly získávány formou nestandardizovaných řízených rozhovorů4. 

Rozhovory pak bylo nutno dvakrát až třikrát zopakovat.  

     Během tohoto výzkumu jsem se ze strany respondentů nesetkala s většími 

problémy. Bohužel vzhledem k pokročilému věku informátorů nebylo v několika  

případech možno na tento terénní výzkum navázat. 

 

 

 

5. 2. Terénní výzkum stravovacích zvyků, leden 2002 až únor 2003 

     Terénní výzkum zabývající se stravovacími zvyky horníků probíhal ve 

Vinařicích od ledna 2002 – do února 2003. Během výzkumu bylo osloveno 22 

                                                 
2 Kuchyňka, 2000 
3 LA, otec byl horním úředníkem (viz. Příloha - Přehled respondentů). 
4 Disman, 1998, 308 
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respondentů ve věku 86 let až 27 let, vykonávajících  hornické  povolání  či  

pocházejících  z  hornických rodin. Tento vzorek měl mapovat období od druhé 

poloviny první republiky po současnost. Nejstarší ze skupiny oslovených horníků 

ovšem pracovali v důlních závodech až od 50. let 20. století. 

     Podobně jako v předcházejícím výzkumu probíhal sběr dat v terénu na základě 

nestandardizovaných řízených rozhovorů, které byly individuelně dvakrát až 

čtyřikrát zopakovány.   

     Oproti předchozímu výzkumu vyplynulo během realizace této části několik 

problémů při práci s respondenty. Pokud jsem oslovila partnery žijící ve stejné 

domácnosti, měli tendence se účastnit rozhovorů oba současně. Ke zkreslení dat 

mohlo dojít také při dotazování horníků-mužů, kteří si, dle mého soudu, některé 

odpovědi týkající se práce v dole „přibarvovali“. Největší problémy ovšem 

vyplynuly při zkoumání současného stavu stravovacích zvyků. Vzhledem k faktu, 

že jsem většinu respondentů znala již před započetím vlastního výzkumu, mám 

obavy, že se v této části snažili stylizovat tak, aby o sobě vytvořili co možná 

nejlepší obraz. 

     Kromě písemných pramenů a dat získaných na základě kvalitativního 

výzkumu v obci Vinařice mi bylo umožněno ve spolupráci se zaměstnanci 

Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně seznámit se se sbírkovým fondem, 

který se týkal předmětu mého zkoumání a doplnit tak nutný kulturně-historický 

kontext.  

      Zde se jednalo zejména o trojrozměrné předměty z hornických domácností, 

listiny dokumentující nastolenou problematiku či poznámky a zprávy z výzkumů 

vedených zaměstnanci muzea v letech 1975 až 1995.  

 

5. 3. Sběr dat pro výstavu hornického odívání na Kladensku, srpen 2004 až 

květen 2005 

     Pro potřeby plánované výstavy „Důlní móda“, kterou pořádalo Sládečkovo 

vlastivědné muzeum v Kladně, jsem provedla terénní sondu ve Vinařicích, ale 

také Kladně a okolních obcích, řešící hornické odívání od meziválečného období 

do závěru 20. století. Osloveno bylo 17 respondentů, kteří se částečně překrývali 

se skupinou respondentů z předchozích výzkumů. Vedle hornického odívání 

vyplynuly z šetření materiály, které jsem mohla dále použít pro zpracování 

dalších témat, a to kolektivní identita a hornická strava na pracovišti. 
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     Informace jsem získávala prostřednictvím nestandardizovaných řízených 

rozhovorů, ale také zúčastněným pozorováním (aktivity hornického skanzenu 

Mayrau – Den horníků, oslavy 10letého výročí trvání skanzenu a oslavy svaté 

Barbory) a na základě studia příslušné literatury, archivních pramenů a 

sbírkového fondu Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně.  

 

 

5. 4. Terénní výzkum stravovacích zvyků na Kladensku, leden 2005 až únor 

2006   

     Opakovaný terénní výzkum stravovacích zvyků jsem provedla v roce 2005 

v obci Vinařice a v Kladně. Řízené rozhovory jsem vedla s šestnácti respondenty. 

Skupina respondentů se částečně překrývala s původní cílovou skupinou 

z výzkumu stravovacích zvyků v roce 2002. Bohužel, vzhledem k pokročilému 

věku, nebylo možné některé z respondentů do výzkumu opět zapojit.  

     V souvislosti se strukturou respondentů poskytl terénní výzkum data zejména 

z meziválečného období, období druhé světové války a 50. – 70. let 20. století.  

     Data získaná z terénního výzkumu jsem doplnila dalším studiem literatury, 

archivních materiálů, sběrem fotodokumentace stravovacích zvyků v obci 

Vinařice a v hornickém prostředí a studiem sbírkového fondu Sládečkova 

vlastivědného muzea v Kladně souvisejícího s tématem stravy ať z oblasti 

vybavení kuchyně, užitkových textilií, aj.  

 

 

5. 5. Sběr dat pro výstavu „Haldy“, září 2005 až duben 2006 

     V souvislosti s připravovanou výstavou „Haldy – ostrovy ráje“ (1. 4. 2006 – 

30. 6. 2006)  jsem uskutečnila terénní sondu v obci Vinařice, v Kladně a okolních 

obcích, která mapovala problematiku haldářek na Kladensku. Hlavním 

předmětem zkoumání v této oblasti byl život a postavení ženy v dělnické rodině 

v období 1. republiky a nutnost přivýdělku na haldách. Sonda mi vedle tohoto 

materiálu poskytla také informace týkající se stravovacích zvyků, skloubení 

přivýdělku a péči o domácnost, ale také přesahy do druhé poloviny 20. století 

s odkazy na problematiku novodobých haldářů.    
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     Osloveno bylo šestnáct respondentů, opět ze standardní skupiny zahrnující 

většinu již dotazovaných informátorů. Výzkum jsem vedla na základě řízených 

rozhovorů.  

     Data získaná z terénu jsem doplnila studiem příslušné literatury, archivních 

materiálů a zejména fotodokumentace. 
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II. KLADENSKO - KULTURNĚ HISTORICKÝ KONTEXT____ 

 

(historický vývoj těžby uhlí na Kladensku  a jeho dopad na hospodářskou a 

sociální proměnu regionu)  

 

     Kladno se nachází ve Středočeském kraji třicet kilometrů severozápadně od 

Prahy. Město Kladno má v současné době více jak 70 tisíc obyvatel a 

s příměstskými oblastmi tvoří sto-desetitisícovou aglomeraci. Vinařice s 1747 

obyvateli jsou situovány šest kilometrů severně od Kladna.    

    Oblast bývalého okresu Kladno byla osídlena již v době středního paleolitu 

před 80 tisíci lety. Bohaté archeologické nálezy na Kladensku pocházejí již 

z mladšího paleolitu. První doklady o uhlí jsou pak z období eneolitu, jedná se o 

nálezy ozdobných předmětů, náramků ze „švartny“ (typ kamenného uhlí). Do 14. 

století nemáme, mimo písemné zprávy majetkoprávního charakteru z jednotlivých 

lokalit na Kladensku, zatím žádné jiné písemné doklady o vývoji Kladna a 

přilehlých oblastí. Ze 14. století pocházejí písemné zmínky o Kladenských z 

Kladna, jejichž zemanský rod držel Kladno do poloviny 16. století, kdy bylo 

samotné Kladno pouze nepatrnou vsí. Po vymřelém rodu Kladenských z Kladna 

se panství roku 1543 ujímají Žďárští ze Žďáru, za jejichž vlády je Kladno roku 

1561 povýšeno na městečko. V průběhu 16. a 17. století se také profiluje 

řemeslnicko-zemědělský charakter oblasti. Kladenské panství zahrnující v roce 

1662 42 vsí bylo po vymření rodu Žďárských po meči v roce 1670 rozděleno 

mezi pět dědiček. Po krátkých čtyřech letech vlády na Kladensku (tvořené v té 

době již jen Kladnem, Kročehlavy, Újezdem pod Kladnem, Hnidousy, 

Motyčínem, Saky, Cvrčovicemi a Žižicemi) prodává panství roku 1705 jedna 

z dědiček řádu benediktýnů, v jejichž držení je až do roku 18485.  

     Vedle toho nejsou zprávy o Vinařicích zdaleka tak ucelené jako v případě 

Kladna. Na počátku 13. století patřily Vinařice pravděpodobně k jemnickému 

újezdu a byly tedy v državě kláštera sv. Jiří v Praze, ještě v průběhu 13. století se 

staly ovšem majetkem českých panovníků, kteří jejich správu až do počátku 16. 

století postupovali různým pánům (známý je například Ostrovský klášter či 

                                                 
5 Mottl, 1931, 42-44 



 11 

Václav Chval z Ovčína). V roce 1514 získávají Vinařice Martinicové a připojují 

je tak až do roku 1848 k smečenskému panství, které měli v držení6.  

   Současná podoba obce je tvořena dvěma částmi, Starou a Novou vsí. Stará ves 

vychází z původní zemědělské obce návesního typu. Nová ves pak postupně 

vznikala koncem 19. století jako dělnická kolonie. Přechod mezi oběma částmi 

obce je patrný z leteckého pohledu, kdy staré jádro obklopené třemi statky a s 

dodnes zřetelnou návsí, je odsunuto na severovýchodní okraj obce. Pravoúhlé 

ulice a domky podobného typu jsou pak charakteristické pro dělnickou zástavbu, 

na které se podílel nejen hornický, ale i hutnický průmysl.  

 

 

1. Počátky těžby a její rozvoj na přelomu 19. a 20. století 

     Nejstarší písemná zpráva o nálezu uhlí v blízkosti Kladna je z 6. května 1463 

z oblasti Železné a Malých Přílep. V této zprávě se hovoří o povolení k dobývání 

uhlí třem pražským měšťanům. O sto let později přichází informace o nálezu uhlí 

na Slánsku a pokusech o první těžbu. Dochovaná zpráva z roku 1550 hovoří o 

udělení práva k dobývání uhlí na Slánsku jáchymovskému hejtmanu Felixi 

Hašištejnskému z Lobkovic7. Pro tuto surovinu ovšem nebylo v této historické 

etapě ještě širší uplatnění. 

     O dalších pokusech hledání uhlí historické prameny na 150 let mlčí, teprve 

z roku 1717 pochází zmínka o povolení k pátrání po uhlí na zvoleněvském 

panství, které udělila Anna Marie Františka Toskánská Vilému z Glauchova a 

Bernardu Bullerovi8. Významnější etapa dobývání uhlí na Kladensku začíná ale 

až v 18. století v oblasti mezi Otvovicemi a Minicemi, kdy je poddaným dovoleno 

pracovat v dolech za podmínky, že se toto neodrazí na krácení robotních 

povinností. Výjimky existovaly pouze pro kvalifikované horníky, kteří měli plnou 

svobodu a „nesměli být přidržováni při robotě“9. Z Otvovic bylo uhlí dováženo i 

na buštěhradské panství, za vlády Marie-Terezie se totiž projevily obavy, že se 

vyčerpají zásoby palivového dříví. Z toho důvodu bylo doporučeno hledat jinou 

alternativu, tedy uhlí a rašelinu10. 

                                                 
6 Žižka, In: Pamětní list, 1936, 4-6 
7Žofka, 1947, 8-9 
8 Žofka, 1947, 8-9 
9 Schubertová, 1988, 2.  
10 Rašelina byla pokusně dobývána na smečenském panství (Žofka, 1947, 9). 
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        Ke zlomovému momentu ovšem dochází až v druhé polovině 18. století. 

V sedmdesátých letech 18. století je totiž učiněn nález významnějšího  ložiska  

uhlí v těsné blízkosti Kladna,  na již zmiňovaném buštěhradském  panství. Podle 

kladenského historika Mottla byl tento nález učiněn 22. července 1772, ale také se 

uvádí 18. květen 1775, ovšem tento rok patrně souvisí až s ohlášením zahájení 

těžby v již vyhloubené štole11. V souvislosti s tímto objevem se na Kladensku 

traduje v různých variantách pověst o krtkovi, který vyryl kousek uhlí a ten 

během poledního odpočinku objevili v lese drvoštěpové z Buštěhradu Oplt a 

Burgr. Historické prameny pak skutečně potvrzují existenci obou jmenovaných, 

jimž tehdejší buštěhradská vrchnost udělila za odměnu uhelný deputát12. V této 

souvislosti byl roku 1775 zřízen ve Vrapicích vrchnostenský důlní úřad, který 

podléhal hornímu úřadu v Příbrami13. 

      V období, kdy nejen v rakouských zemích probíhala další vlna průmyslová 

revoluce, byl nález uhlí pro původně zemědělskou oblast významný bod. Tento 

objev vedl k rozmachu dolování ve vrapickém údolí a zakládání dalších 

vrchnostenských dolů, které ovšem byly ze začátku vedeny značně neodborně 

jako součást hospodářského velkostatku. Překážkou většího rozšíření těžby byl 

také prvotní nezájem šlechtické vrchnosti a nechuť k povolení hledání uhlí na 

jejich pozemcích. To se změnilo až roku 1789 dekretem Dvorské komory ve 

Vídni, který dané šlechtické vrchnosti nařizoval, aby umožnila svým poddaným 

pátrat po uhlí 14.  

          

     Do konce 18. století dosáhly buštěhradské doly největší těžby černého uhlí v 

českých zemích. Ovšem s dobou napoleonských válek a státním bankrotem v roce 

1811 celkově poklesla průmyslová výroba v našich zemích a pokles tak 

                                                 
11 Žofka, 1947, 9-12 
12 Kárník, 1985, 96 
13Vztah kladenských a příbramských dolů lze charakterizovat v počátcích těžby uhlí na Kladensku 
správní a instanční podřízeností kladenských těžařev příbramským horním úřadům. Od 16. století 
byla řízení a správa uhelných dolů začleněna do celkové montánní  správy, kde nejvyšším úřadem 
byla vídeňská dvorská komora s českým oddělením a česká komora s nižšími vrchními horními 
úřady v Jáchymově a Příbrami. Úřady první instance pak byly v místech, kde se dolovalo. Roku 
1842 pak byla zřízen úřad Kutací ředitelství  pro Čechy, Moravu a Slezsko se sídlem právě 
v Příbrami. Pod tento úřad spadal od roku 1845 komisariát v Brandýsku, který řídil státní doly 
v Brandýsku a na Kladně. Tento majetko–právní vztah byl ukončen v roce 1855 založením  
Společnosti státní dráhy (nebo také Brandýsecké těžařstvo), která trvala až do roku 1936, kdy 
prodala majetek Pražské železářské společnosti (Mayová, 1987, 9-10). 
14 Žofka, 1947, 9; srov. Kárník, 1985, 96.    
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zaznamenala i těžba uhlí15. Doly buštehradského panství přešly s celým panstvím 

roku 1805 do majetku Habsburské rodiny a později roku 1882 byly prodány c. k. 

Privilegované společnosti buštěhradské dráhy16.  

     První vlna zakládání uhelných dolů na Kladensku přišla ve  30. letech 19. 

století a byla, mimo několik malotěžařských společností, soustředěna na oblast 

buštěhradského panství a Vrapic. Na Kladensku byla v této době otevřena celá 

řada štol a dolů, které po vyrubání uhelných vrstev dávno zanikly, a po kterých 

zůstala jen jména17.  

     Jedním z důvodů, proč nebyla „nafárána“ hlavní kladenská sloj (uložená 

západním a jihozápadním směrem ke Kladnu), byla výše investic, které si mohl 

dovolit pouze stát a to v okamžiku, kdy bylo nutné zajistit dostatek paliva pro 

státní dráhy. Ty se také, jako Společnost státních drah, staly později hlavním 

distributorem uhlí nejen na Kladensku 18. 

 

     Další rozmach těžby ve 40. letech 19. století a její postup na západ do těsné 

blízkosti Kladna je již podložený odborným geologickým průzkumem. Vzhledem 

k finančním nárokům těchto kutacích prací se na  průzkumu podílí stát a zejména 

kapitálově silní podnikatelé, pražští měšťané Vítek a Novotný, kteří na Kladensko 

přicházejí v roce 1842 a odkrývají ložiska velice významné kamenouhelné pánve 

a původní centrum těžby (Buštěhradsko, Vrapice) se tak přesouvá blíže 

k samotnému městu Kladnu. Na základě této těžby je později, 28. 7. 1857  

vybudována Pražská železářská společnost19.  

     Roku 1842 je také ve Slaném zřízena c. k. kutební komise se sídlem 

v Brandýsku, kde pracovali vládou vyslaní příbramští horníci20.  

       V roce 1848 jsou doly buštěhradského panství převedeny do majetku císaře 

Ferdinanda Dobrotivého a od roku 1855 byla zřízena Společnost státní dráhy 

(později c. k. Privilegovaná společnost státní dráhy21). 

     Z hlediska zakládání dolů je tedy druhá polovina 19. století nejvýznamnější 

etapou v historii kladenského hornictví a ekonomickém rozvoji regionu,  vzniká 

                                                 
15 Kárník, 1985, 97 
16 Žofka, 1947, 19; srov. Kárník, 1985, 97-99 
17 Žofka, 1947, 7 
18 Majer, 1999, 17 
19 Kárník, 1985, 99-101, 110 
20Žofka, 1947, 17 
21 Schubertová, 1988, 6 
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více jak třicet dolů, s kratším či delším těžebním obsahem. Srovnatelná situace je 

v tomto období také na Teplicku, Mostecku, jižním Plzeňsku a Ostravsku, kde se 

rovněž konsolidují nová průmyslová centra22. 

     Ekonomicky silné společnosti, tedy Společnost státní dráhy, Pražská 

železářská společnost a Císařské doly, postupně vyřadily některé drobné 

soukromé důlní podnikatele na Kladensku a soustředily se do spolku proti 

konkurenci podnikatelů z jiných uhelných revírů. Mimo zmíněné tři společností 

provozovali v omezeném měřítku doly ještě kladenští podnikatelé Popper a 

Klinger (důl Herget v Kročehlavech, v jejich majetku od roku 1889) a až do roku 

1905 vedlo Mirešovské těžařstvo v Libušíně doly Jan I. a Jan II.23. V roce 1862 

pak vytvořily společné podmínky v postupu na pracovním trhu. Pro dělníky v 

kladenských uhelných dolech se tato situace odrazila ve fixních mzdách24. 

      

      V souvislosti s  rozvojem průmyslu bylo původně zemědělské Kladno 

povýšeno roku 1870 na město, získalo okresní soud a berní úřad a o dvacet osm 

let později dostalo titul „královské horní“ město.   

     Vedle rozvoje hornictví je závěr 19. století spojený s rozmachem dalšího 

těžkého průmyslu. Nález železné rudy v Nučicích na Kladensku umožnil vznik 

Vojtěšské huti v roce 1854, z které se právě na konci 19. století (1889) vyděluje 

známější ocelárna Poldina huť vybudovaná tehdejším ředitelem Pražské 

železářské společnosti K. Witgensteinem.  

     Dalším významným podnikem přímo v Kladně byla továrna Kablo25, která od 

poloviny 19. století vyráběla lana pro potřeby dolování c. k. Privilegované 

společnosti státních drah26. 

     Od konce 19. století dotvářely strukturu průmyslových závodů Kladenska také 

menší podniky vznikající v okrajových částech města (např. slévárny kovů)27.  

 

             

 
                                                 

22Poznámky k terénním výzkumům v kladenském regionu 1975-1995, archiv Sládečkova 
vlastivědného muzea v Kladně 
23 Žofka, 1947, 20 
24 Skalníková, 1959, 13, 16 
25 Název Kablo získal podnik až v roce 1925 (Žofka, 1947, 31).  
26 Po zestátnění společnosti státní dráhy přešly doly v soukromý majetek a výrobní poměry se 
upravily teprve roku 1925 založením akciové společnosti Kablo (Žofka, 1947, 31). 
27 Kuchyňka, 2006, 659 
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1. 2. Počátky hornictví v obci Vinařice 

    Období druhé poloviny 19. století je velmi významné pro mnou zkoumanou 

oblast, tedy v této době ještě zemědělskou obec Vinařice. Až do 80. let 19. století 

byly Vinařice typickou zemědělskou obcí s dvaceti osmi popisnými čísly, deseti 

statky, hospodou a dvěma mlýny. Většina půdy patřila ke statkům, hospodě a 

mlýnům a ve Vinařicích tak neexistovali téměř žádní drobní zemědělci28. 

Katastrálně spadala obec ke Slánsku. 

     Koncem 19. století se ovšem charakter obce proměnil v důsledku kladenské 

„černouhelné horečky“, která se projevila nejen v samotném Kladně a jeho 

nejbližším okolí, ale také ve vzdálenějších lokalitách, kde bylo nalezeno uhlí. 

Samotné hledání uhlí bylo ovšem omezeno nutným počátečním kapitálem a 

vlastním místem sond, proto mezi první „hledače“ patřil ve Vinařicích již v roce 

1830 statkář Václav Landa a roku 1853 až 1879 se pokoušel najít uhlí mlynář 

Šašek. Oba dva byli ve svém snažení ale neúspěšní29.  

     Teprve 1. srpna 1874 začala Pražská železářská společnost na vrchu Homolka, 

přibližně 2 km jihovýchodně od tehdejší obce, s hloubením jámy, které se obecně 

začalo říkat „Trhanka“. O tři roky později byl pak důl oficiálně pojmenován podle 

tehdejšího předsedy správní rady Pražské železářské společnosti JUDr. Kajetánu 

Mayerovi na důl  Mayrau.  

     V těsné blízkosti obce západním směrem byl roku 1885 otevřen další důl 

Ronna provozovaný c. k. Privilegovanou společností státních drah stejně jako 

další blízký důl Barré.  K dolům nedaleko Vinařic patřil pak důl Tuháň založený 

roku 1872 a důl Max mezi Vinařicemi a Libušínem založený roku 1890.  

     Začal-li se v 80. letech ve Vinařicích rozvíjet hornický průmysl, byla pak 

většina Slánska (k níž územně obec spadala) v té době zemědělská a rozvíjel se 

zde potravinářský průmysl (zejména cukrovarnictví)30.  

     S pokračující industrializací nejbližšího okolí Vinařic se zde také projevil čilý 

stavební ruch, který přinesl místním zemědělcům možnost zpeněžit svoje 

pozemky, podnikat v povoznictví či se jiným způsobem uplatnit v průmyslu31. 

Tento trend osmdesátých let je obecně platný pro celou kladenskou oblast. Jestliže 

ještě v polovině 19. století nedrobí velkostatek ani sedláci svůj pozemkový 

                                                 
28 Tlustý, In Pamětní list, 1936, 12 
29 Tlustý, In Pamětní list, 1936, 6-7 
30 Kárník, 1985, 116 
31Tlustý, In Pamětní list, 1936, 13. 
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majetek (pokud se nejedná o výhodné nabídky, či půdu nízké bonity), dochází v 

tomto ohledu v 80. letech k určitému zlomu32. 

      

     S přibývajícím obyvatelstvem a rostoucími doly se proměňuje charakter 

původně zemědělských obcí do podoby dělnických osad. Ve Vinařicích se tento 

proces odvíjel od 80. let 19. století podobně jako v blízkých obcích Pchery a 

Hnidousy 33. 

 

2. Období 1. světové války v kladenském průmyslu 

     Válečný konflikt vytvořil vysoké nároky na průmyslovou výrobu. Kladenské 

hutnictví a železářství bylo modernizováno pro potřeby zbrojního průmyslu, 

hornictví ale nikoliv. Vysoká poptávka po černém uhlí a současně chybějící 

zaměstnanci v hornictví byly společnou příčinou necitlivé těžby (rabování) a 

zvýšenými nároky na práci dělníků. Důsledky tohoto procesu pociťoval kladenský 

těžařský průmysl ještě několik let po ukončení války.34       

 

3. Těžba uhlí na Kladensku v meziválečném období 

      Nové hospodářské a politické poměry v ČSR se promítly také do situace v 

hornictví. Oproti hnědouhelným dolům měly černouhelné pánve výhodu v 

příznivějším uplatnění na tuzemském trhu, zvláště díky výrobě koksu pro železné 

hutě. V období první republiky zaujímalo Kladensko v rámci ČSR druhé místo 

(po Ostravsko-karvinském revíru) v produkci černého uhlí35. Přesto i je zasáhly 

hospodářské krize v letech 1921-23 a 1929-33, které se samozřejmě odrazily ve 

struktuře a počtu zaměstnanců jednotlivých dolů. 

     V meziválečném období jsou v černouhelném hornictví také obecné tendence 

po „emancipaci“ báňského průmyslu. Ty daly vzniknout mnoha orgánům a 

společným smlouvám, které se například týkaly úprav výše mezd horníků a jejich 

sociálního zabezpečení. Vrcholnou organizací těžařů byl Svaz majitelů dolů v 

ČSR, založený v roce 1919. V jednotlivých revírech pak působily dané 

                                                 
32 Skalníková, 1959, 15 
33 Kárník, 1985, 119  
34 Dürrer, 2006, 642 
35 Steiner, 1984, 7 
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podnikatelské organizace, pro Kladensko to byla Ředitelská konference 

kladenských velkodolů36. 

      Změny doznává také rozložení majetkoprávních vztahů, kdy před vyhlášením 

československé samostatnosti v roce 1918 pronajímá c.k. Privilegovaná 

společnost státní dráhy veškerý důlní majetek nově založenému Kladenskému 

kamenouhelnému těžařstvu, na kterém se finančně podílela Pozemková banka. 

Roku 1936 získává Pražská železářská společnost všechny doly v té době již 

společnosti Kamenouhelných dolů, a. s.37 

 

    V roce 1919 bylo na Kladensku v provozu 41 dolů, v roce 1921 dokonce 60 

dolů. Životnost mnohých z nich ovšem ukončila již zmiňovaná poválečná 

hospodářská krize a také již zmiňované centralizační tendence. V roce 1937 tak 

bylo na Kladensku v provozu jen 21 dolů38. 

 

4. Období 2. světové války 

     Na těžbu uhlí jako strategické suroviny byly v období druhé světové války 

kladeny značné nároky. Snaha po zvýšení objemu dobývaného paliva vedla k 

nárůstu počtu zaměstnanců v dolech a částečné změně jejich struktury. Množství 

pracovníků v hornictví se ostatně zvyšovalo již od roku 1938 díky evakuovaným 

horníkům z pohraničí, zvláště pak z Mostecka a Plzeňska39.  Nedostatek 

mužských pracovníků vedl k zaměstnávání žen na původně čistě mužských 

pracovištích, dalším ze zdrojů získávání dělníků do dolů byl režim nucené práce. 

V obecní kronice z Vinařic je zmínka o zaměstnávání Židů v dolech. Od února do 

června 1942 pracovala jedna skupina šedesáti šesti Židů na dole Ronna a druhá 

80ti členná skupina na dole Mayrau. Do práce je vodili k tomu určení dělníci, tzv. 

„židovodi“40.    

     Změnily se samozřejmě také vlastnické poměry v jednotlivých dolech či 

důlních podnicích, na Kladensko a Rakovnicko pronikl zejména koncern 

Mannesmannrohren-Werke Dusseldorf, který se dělil v Pražské železářské  

                                                 
36 Uhelné hornictví, 1985, 157-181 
37 Schubertová, 1988, 13 
38 Steiner, 1984, 19 
39 Pobořil, 1979, 4-5 
40 Pamětní kniha obce Vinařic II, 229 
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společnosti s kapitálovým podílem Živnobanky41, mnoho dolů přešlo také do 

správy proněmecké Poldiny hutě pod názvem firmy Lánsko-rakovnická 

kamenouhelná a. s.42. 

  

     Ovšem i v tomto období si po mzdách v kovoprůmyslu, v obuvnickém a 

grafickém průmyslu udržely hornické mzdy nejvyšší úroveň, bohužel i přesto 

zaostávaly za vývojem válečných životních nákladů43.     

     Rozšíření a stupňování uhelné produkce vedlo v této době nejen k modernizaci 

technického zázemí na jednotlivých důlních pracovištích, ale také k některým 

sociálním   preferencím hornického stavu44. Zvýšené nároky na dobývání uhlí se 

projevily například na systému potravinových lístků, kdy horníci zaměstnaní v 

dole byli zařazeni do kategorie tzv. velmi těžce pracujících a získávali červené, 

tedy  nejhodnotnější potravinové lístky45. Zde si ovšem musíme uvědomit, že se 

během války snižovala kvalita potravin a existovala také řada náhražkových 

surovin a ani červené potravinové lístky nedokázaly saturovat základní potřeby. 

    Nedostatek uhlí i na samém Kladně se projevil v náhražkovém topivu, které si 

lidé vyráběli z uhelného prachu rozředěného vodou s přidanými plevami. Z této 

směsi se připravily jakési cihly tzv. „šmauty", které se používaly jako velmi 

výhřevné topivo46.  

 

           

5. Situace v hornictví v druhé polovině 20. století 

     Po ukončení druhé světové války dochází  24. října 1945 k centralizaci řízení 

uhelných podniků. 7. března 1946 je zřízen samostatný podnik Středočeské uhelné 

a železorudné doly, n. p. se sídlem v Kladně. K roku 1951 jsou rudné doly 

vyčleněny a název společnosti se mění na Kamenouhelné doly, koncern Kladno47. 

V roce 1957 dochází k další reorganizaci řízení uhelných podniků a vzniká tak 

kombinát Kamenouhelné doly v Kladně, kterému podléhají národní podniky v 

kladenském, západočeském a východočeském a rosickém uhelném revíru, ten je  
                                                 

41 Uhelné hornictví, 1985, 219 
42 Mayová, 1982, 121; srov. Kárník, 1985, 154 
43 Uhelné hornictví, 1985, 224 
44 Uhelné hornictví, 1985, 221 
45 Ani ty ovšem nebyly pro hornické rodiny dostačující (Terénní výzkum Vinařice, 2002-2003). 
46 Hornictví, roč. 2, č. 1, 1945, str. 4 
47(Schubertová, 1988, 13). V roce 1946 byly sloučením obou kladenských hutí vytvořeny Spojené 
ocelárny.  
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v roce 1958 přejmenován na Sdružení kamenouhelných dolů v Kladně. V roce 

1976 je pak vytvořena hospodářská organizace Kamenouhelné doly, koncern 

Kladno48. Od roku 1977 do roku 1988 existovaly v kladenské černouhelné pánvi 

tyto podniky: Důl Kladno Gottwald koncernový podnik, Libušín; Důl Nosek, 

koncernový podnik, Tuchlovice; Důl Slaný, koncernový podnik, Slaný a 

Výstavba kamenouhelných dolů, koncernový podnik, Kladno49.  

     Nedostatek pracovních sil v dolech a velké surovinové nároky vedou po 

ukončení války k organizaci brigád v dolech. První brigády se konaly již v 

červenci roku 1945. Jednalo se jak o jednorázovou pomoc motivovanou zejména 

politickými ideály, tak snahou vylepšit si finanční situaci. V letech 1947-48 byla 

pomoc hornictví souhrnně nazývána Národní soutěží a plněním plánu obnovy50. 

Tato hnutí pak v roce 1958 přerůstají do hnutí brigád socialistické práce51.  

      Období 70. a 80. let lze na Kladensku v souvislosti s hornickým průmyslem 

označit za stabilní, ruší se či případně slučují některá důlní pracoviště, nicméně v 

oblasti sociálních výhod se tento fakt neprojevuje. Naopak, životní úroveň 

hornických rodin stoupá, v kladenských sídlištích pokračuje bytová výstavba pro 

horníky a hutníky, atd. Teprve od druhé poloviny 80. let zaniká větší množství 

důlních podniků a začíná tak postupný konec této historické éry Kladenska52. 

 

6. Konec kladenských kamenouhelných dolů 

      1. ledna 1993 se Kladenská uhelná pánev stala součástí Českomoravských 

dolů, a. s. (Kladenské doly o. z.). ČMD spravovaly kladenské doly až do června 

2002, kdy v souvislosti s výbuchem metanu v předcházejícím roce byla ukončena 

těžba v posledním kladenském dole, v dole Schoeller u Libušína. Na Kladensku 

v současné době probíhá zavážení a zasypávání bývalých důlních pracovišť, na 

něm se ovšem podílí pouze zlomek původních zaměstnanců  kladenské 

černouhelné pánve.  

  Pro kladenské horníky zároveň padla naděje, že kladenskou oblast  částečně 

nahradí slánská uhelná pánev, která byla soustavně prozkoumávána od roku 1955. 

Hlavní překážkou zde jsou nepříznivé plynodynamické poměry, které by si 

                                                 
48 Uhelné hornictví, 1985; 277, 493; srov. Melichar, 2000, 29 
49 Schubertová, 1985, 13 
50 Mayová, 1985, 83 
51 Jedno z největších hnutí v tehdejší republice vzniká v kladenském revíru na dole Nosek (Uhelné 
hornictví, 1985, 307). 
52 Melichar, 1998, 28-32 
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vyžádaly značné ekonomické investice.  Rozhodnutím Obvodního báňského 

úřadu v Kladně byla tak 29. 3. 1993 povolena likvidace vyhloubených jam 

zasypáním53. 

     Jakým způsobem se ukončení hornické éry promítlo do každodenního života 

bývalých horníků a jejich rodin je, mimo jiné, předmětem zkoumání mé práce ve 

vybrané lokalitě Vinařice. Tato obec je jednou z mála, kde v bezprostředním okolí 

fungovalo v 90. letech důlní pracoviště. Jednalo se o důl Mayrau, který  byl od 1. 

1. 1991 součástí o. z. Dolu Kladno - Libušín, který spolu s o. z. Důl Tuchlovice a 

o. z. Důl ČSM Stonava tvořil Českomoravské doly Kladno54.  V roce 1994 byl v 

části stále funkčního dolu založen hornický skanzen. O tři roky později je těžba v 

dole Mayrau definitivně ukončena. Část zaměstnanců přechází na poslední důl na 

Kladensku, na důl Schoeller u Libušína.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53 Melichar, 1999, 28 
54 Uváček, 1995, 105 
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III. DEMOGRAFICKÉ ZMĚNY V KLADENSKÉM REGIONU_ 

 

  

1. Migrace obyvatel z jednotlivých lokalit ČR. Vývoj počtu obyvatel v 

regionu. 

 

     Skladba obyvatelstva na Kladensku odpovídá až do momentu objevení uhlí 

tradičnímu zemědělskému charakteru oblasti. V průběhu 19. století ovšem 

dochází k postupným změnám jak v počtu, tak ve struktuře obyvatel. Významným 

milníkem pro profesní migraci je rok 1848 a zrušení robotní povinnosti. Ale i před 

tímto datem proudily na Kladensko pracovní síly z jiných regionů. Jedna 

z prvních významnějších imigračních vln přichází na Kladensko po zrušení 

nevolnictví v roce 1781. Ve východní části Kladenska (Buštěhradsko) začínají 

pracovat domkáři, podruzi, apod. z nejbližšího okolí. Jedná se spíše ale o sezónní 

přivýdělek a sociální struktura obyvatelstva nezaznamenává větší změny55.  

Hornictví jako sezónní přivýdělek k hlavnímu zaměstnání (většinou 

v zemědělství) převládá na Kladensku ještě celou první polovinu 19. století56.  Až 

do poloviny 19. století lze tedy Kladensko, vzhledem k profesní skladbě 

obyvatelstva, charakterizovat jako tradičně zemědělskou oblast. 

     Snahy o větší rozvoj uhelné těžby a absence kvalifikovaných pracovních sil 

přinutily provozovatele dolů pozvat na Kladensko ještě v první polovině 19. 

století kvalifikované horníky, kteří již měli zkušenosti s hlubinným dolováním. 

První větší zachycená skupina mimo kladenský region pochází z Ratibořských hor 

na Táborsku, dále jsou to horníci z Jílového, Příbramska a Berounska57.  

      Až do poloviny 19. století můžeme tedy v souvislosti s Kladenskem hovořit o 

cílené migraci, kterou zajišťovali majitelé jednotlivých důlních pracovišť. 

Přirozenou a svobodnou profesní migraci neumožňovala již výše zmíněná robotní 

povinnost. Teprve s jejím zrušením v roce 1848 mohlo dojít k velké vlně 

přistěhovalectví a bouřlivému rozvoji Kladna. Mimo kvalifikované horníky z 

Příbramska (ze stříbrných dolů na Příbramsku to bylo v první vlně 300 horníků)58  

                                                 
55 Malcová, 1983, 49 
56 Malcová,  1983, 51 
57 Mayová, 1987, 10; srovnej Malcová, 1983, 49  
58 Malcová, 1983, 52. 
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a Berounska se na Kladensko hrnuly stovky obyvatel z téměř celých Čech, 

Moravy a  Slezska59. Z nově příchozích dělníků téměř 1/3 pocházela z velmi 

chudého Hořovicka, dále to bylo Rakovnicko, v menší míře už  okolí Rokycan, 

Slaného, Nového Strašecí, Zbiroha (železorudné doly), Křivoklátu a Unhoště60. 

Hlavní přísun obyvatelstva na Kladensko probíhal v letech 1852 až 1863 

v celkovém objemu 201,45% (v ročním průměru 18,31%). Podobně se zvyšoval 

počet obyvatel i v okolních obcích. V periodě od roku 1894 do roku 1945 se nové 

obyvatelstvo usazovalo hlavně v okolních obcích, Vinařice, Svinařov, Tuchlovice, 

Libušín, Pchery, Motyčín, Hnidousy, a dal.61.  

     Původ nových obyvatel dokládá mimo jiné také jejich domovská příslušnost 

podle záznamů v dochovaných pracovních knížkách62. V letech 1870 až 1899 zde 

lze najít i zmínky o hornících z Polska a Ruska. Pracovní knížky dále potvrzují, že 

většina nově příchozích nekvalifikovaných horníků pocházela z tradičně 

zemědělských oblastí63. 

 

   Vzhledem k těmto migračním vlnám zaznamenalo Kladensko nebývalý nárůst 

obyvatelstva. Samotné Kladno se v průběhu 19. století díky imigraci stává z 

městečka městem. Přestože se postupně se rozšiřuje obytná zástavba, není zprvu 

schopná pokrýt veškeré nároky populačního růstu. Vzniká řada dělnických 

kolonií, které postupně propojují původní jádro města s okolními obcemi jako 

jsou například Kročehlavy, Rozdělov, Dříň, Vrapice, apod. V letech 1879-1914 

roste nejrychleji střed města Kladna a jeho západní části64. „Pozoruhodný jest 

kladenský pouliční život a sociální ruch v městě i okolí, což jest pochopitelno, 

poněvadž jest Kladno ústředím pracovní třídy uhelné i hutní a tu lze čítati 

přibližně 15000 pracovníků, kteří Kladno pokládají přirozeně za svůj střed.“ 65 

     V druhé polovině 19. století lze nově vznikající průmyslový region Kladenska 

rozdělit do tří oblastí: a) jižní část  b) severní část c) okolní obce66. Zkoumaná 

lokalita Vinařice spadá spolu s Dřetovicemi, Motyčínem, Hnidousy, Svinářovem, 

                                                 
59 Malcová, 53; srovnej Kárník, 1985, 118 
60 Malcová, 1983, 39, 66-67; srovnej Skalníková, 1959, 13 
61 Povolný, A.: Kladno, město usilovné práce, uhlí a železa. Kahan, roč. 31, 1996, č. 7, str. 3  
62 Fond Písemnosti-tisky SVMK 
63 Srov. Malcová, 1983, 66-67 
64 Poznámky z terénních výzkumů v kladenském regionu, 1975-1995, archiv Sládečkova 
vlastivědného muzea v Kladně. 
65 Zachar, Ot.: Království České. Střední Čechy. Nakladatelství Pavla Korbra v Praze 1907, str. 299 
66 Malcová, 1983, 58 
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Olšany, Pcherami a Humny do poslední kategorie. Okolní kladenské obce 

narůstají v závislosti na zakládání jednotlivých důlních pracovišť či jiných 

industriálních podniků (hutě, Kablo Kladno, apod). Podobně je tomu i ve 

Vinařicích, kde založení dolů v bezprostřední blízkosti obce v 70.-90. letech 19. 

století vedlo k několikanásobnému zvýšení počtu obyvatelstva. 

   Populační  "boom" na Kladensku vrcholí na přelomu 19. a 20. století. Až do 

roku 1869 roste počet obyvatel rychleji než v Praze. Mimo migrační vlnu 

předstihuje navíc Kladensko v 70.-80. letech 19. století všechny kraje ve výši 

porodnosti67.  

 

     Ke stagnaci přírůstku obyvatel dochází za první světové války. V jejím 

průběhu se ve srovnání s předválečným obdobím profesní migrace postupně 

ustaluje. Zvyšování počtu obyvatel lze tak přičíst zejména přirozenému přírůstku.  

     K menším výkyvům v počtu obyvatel dochází s rokem 1938, kdy na 

Kladensko přicházejí odsunutí horníci z pohraničí. Ke změnám v počtu 

obyvatelstva kladenského regionu dochází samozřejmě během 2. světové války. 

Z masové propagace hornictví a náborových aktivit vyplývá nedostatek 

pracovních sil v kladenském těžebních průmyslu. Zjistit konkrétní počty obyvatel 

je v tomto období problematické. 

     S proměnou politického režimu po roce 1948 nastávají další změny. Je nutná 

obnova průmyslu a uhlí je stále strategickou surovinu. Zoufale ovšem chybí 

pracovní síly, například v roce 1949  byl průměrný věk dělníků v dolech 47 až 48 

let68. Na Kladensko se tak dostává nové obyvatelstvo, zprvu zejména brigádníci. 

Tento nárůst není ale zdaleka tak masový jako tomu bylo v druhé polovině 19. 

století. Celkový počet obyvatel v kladenském okrese nedosáhne 

prvorepublikových čísel, ovšem je zajímavý z hlediska struktury nově příchozích. 

Mezi brigádníky se objevuje například řada politicky perzekvovaných. V tomto 

období také přichází první vlna romského etnika z východního Slovenska. Velké 

změny v počtu obyvatelstva nepocítí Kladensko ani v 50.-60. letech, kdy do 

industriálních oblastí Čech a Moravy proudí další slovenští Romové či v druhé 

polovině 70. let občané Vietnamu.  

                                                 
67 Poznámky z terénních výzkumů v kladenském regionu, 1975-1995, archiv Sládečkova 
vlastivědného muzea v Kladně. 
68 Kahanec nové doby, roč. I, č. 6, 1950, str. 7 
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      Stav obyvatelstva v kladenském okrese se od roku 1961 do roku 1991 již 

plynule nezvyšoval. Důvodem stagnace počtu obyvatel byla na jedné straně 

negativní přirozená měna obyvatel, tzv. minusové migrační saldo a neevidovaná 

zahraniční migrace. Od roku 1961 do roku 1971 také stoupal počet ekonomicky 

aktivních žen69. 

      V 80. a 90. letech 20. století, která jsou na Kladensku ve znamení konce 

průmyslové éry této lokality, dochází nejen k postupnému uzavírání dolů, ale i 

dalších významných průmyslových podniků v čele s ocelárnou Poldi. Na druhé 

straně se otevírají zajímavé pracovní příležitosti v nedaleké Praze. Všechny tyto 

faktory se samozřejmě promítají do počtu obyvatel na Kladensku, který se, i s 

přihlédnutím k celorepublikovému úbytku obyvatel, postupně snižuje. Struktura 

samotných zaměstnanců dolů se mění také po roce 1989, kdy přicházejí pracovní 

síly ze Slovenska, Polska či Ukrajiny70.  

 

 

1. 2. Struktura a počty nově příchozích dělníků v 19. století a jejich mzdové 

podmínky a životní podmínky 

     Menší průmyslové podniky vznikající v druhé polovině 18. století v okolí 

Slaného, Otvovic a Vrapic, významněji nezasáhly do změny původně 

zemědělského charakteru zaměstnání autochtoního obyvatelstva. Ještě v první 

polovině 19. století tvořily 1/3 kladenského panství lesy, z čehož také vyplývá 

zaměstnání obyvatelstva lesními pracemi a v dřevozpracujících podnicích. 

Podobně Buštěhradsko na východě Kladenska oplývalo vedle zemědělské půdy 

také lesy. Ovšem kromě toho byla na buštěhradském panství řada malých dolů, 

z nichž později vznikla jedna z nejvýznamnějších kladenských těžebních oblastí. 

Oproti tomu jihovýchod Kladenska sousedil se středisky „nezemědělské 

činnosti“, Rakovnicko - keramické dílny, Berounsko – textilní továrny (bavlna), 

kamenolomy (vápník). Severozápad Kladenska měl velmi kvalitní zemědělskou 

půdu, od níž se samozřejmě odvíjelo také zaměstnání obyvatelstva. Po roce 1845 

vzniklo v této severozápadní oblasti několik menších dolů, ty však na tradiční 

zemědělský ráz oblasti neměly větší vliv71.    

                                                 
69 Kárník, 1995, 2-26 
70 srov. Uváček, 1995, 105 
71 Malcová, 1983, 46-47 



 25 

     Hlavním důvodem profesní migrace nebyl snad nedostatek pracovních 

příležitostí v původních lokalitách, ale velké rozdíly ve finančních odměnách 

v zemědělství a v průmyslu. Mzdy dělníků v dolech dosahovaly v roce 1895 

průměrně 87 krejcarů – 1,48 zlatých za pracovní den72, ve stejném období byl plat 

zemědělského nádeníka 20-30 krejcarů za pracovní den73. Později se přidala 

skutečnost, že výdělky horníků byly na Kladensku oproti jiným industriálním 

oblastem vyšší a to díky konkurenci pražského průmyslu. 

   V důsledku již nastíněného pozemkového vlastnictví74 se na Kladensku na 

rozdíl od Ostravska nevytvořila silná skupina kovozemědělců75. Nově příchozí 

dělníci pocházeli na jedné straně z kvalifikovaných hornických sil a tedy 

z tradičně nezemědělského prostředí či prostě nově příchozí neměli na Kladensku 

možnost získat již rozdělenou zemědělskou půdu a v neposlední řadě ztráceli o 

tuto příležitost zájem z důvodu nedostatku času. Starost o půdu přecházela tedy i 

v tomto dělnickém prostředí po „konzervativní“ ženské linii. Pokud měly 

manželky horníků příležitost, pořizovaly si menší kus půdy nebo se snažily si 

přivydělat výpomocí na selských statcích.  Nicméně, částečná ztráta kontaktu se 

zemědělským prostředím či zpřetrháním vazeb s původní komunitou, z níž nově 

příchozí vyšli má vliv na projevy kultury, ať materiální, či výroční a rodinnou 

obřadnost76.  Jiná situace v tomto směru byla ovšem v okolních obcích města 

Kladna, kde byla větší příležitost získat vlastní či pronajatý pozemek, na němž se 

dalo hospodařit.  

 

     Imigrační vlny do 60. let 19. století na Kladensko obsahovaly 1/3 

kvalifikovaných horníků, více jak 20% z celkového počtu nově příchozích pak 

tvořila kategorie nádeníků (pomocné práce do dolů a hutí). Z hořovického okresu 

byla téměř polovina nově příchozích horníky ze železorudných dolů. Příbramší 

migranti uvádí ve 2/3 jako původní zaměstnání také hornictví. Z Unhošťska a 

Novostrašecka pak na Kladensko přicházejí zemědělští dělníci, řemeslníci a 

                                                 
72 Malcová, 1983, 41 
73 Malcová, 1983, 87 
74 Skalníková, 1959, 15 
75 Dělníci s drobným pozemkovým vlastnictvím. 
76 V neposlední řadě dochází také k rozpadu tradiční rozšířené rodiny na rodinu nukleární, která na 
jednotlivé členy rodiny klade jiné nároky. 
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obchodníci, kteří se jen částečně uplatňují ve svém oboru, většinou však skončí v 

některém z místních průmyslových podniků 77. 

     O kvalifikované pracovní síly (horní lezci, dozorci a kopáči), které si doly 

zvaly, se také sami důlní podnikatelé starali. Jejich trvalou práci si zajišťovali 

nejen příslibem adekvátní mzdy, ale i bydlení. Jednalo se zejména o pracovníky z 

rudných dolů na Příbramsku a Jáchymovsku, ale také z jam na Slánsku a 

Zvoleněvsku78. 

 

 

 Pro ilustraci předkládám tabulku s vývojem počtu horníků v kladenských dolech 

v tomto období.  

     

 

TABULKA Č. 1 

Počet horníků v kladenských dolech79      

 

r rok počet 

horníkůníků 

1855 1961 

1860 3279 

1865 6390 

1872 9015 

 

      Ke skutečné "profesionalizaci" v oblasti hornictví v českých zemích dochází 

až roku 1849 založením báňské školy v Příbrami80, která později roku 1865 

získala statut báňské akademie. Střední báňské školy vznikají v 70. letech 19. 

století v Chabařovicích u Ústí nad Labem, Duchcově a Ostravě. Na Kladensku se 

první pokusy objevují pak až v období první republiky81. Samostatná hornická 

                                                 
77 Skalníková, 1959, 14-15 
78 Skalníková, 1959, 13 
79 Malcová, 1983, 54 
80 Jedním z argumentů zvolení této lokality byla relativní blízkost černouhelných dolů právě na 
Kladensku, ale také na Radnicku a Plzeňsku (Uhelné hornictví, 1985, 85).  
81 Uhelné hornictví, 1985; 85-87, 196 
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učiliště jsou na Kladensku zakládána až od roku 1951 v souvislosti s tzv. Lánskou 

akcí.      

      I přes snahy vytvářet kvalifikované pracovní síly v dolech je celkový stav 

odvislý od dané společenské situace. V případech, kdy byla zvýšená poptávka po 

dodávce uhlí, byly samozřejmě stavy pracovníků v dolech doplňovány 

nekvalifikovanými, pouze zaučenými dělníky. Počet dělníků v těžebním průmyslu 

závisel zejména na odbytu uhlí. A těžba uhlí po celou 2. polovinu 19. století 

nestoupala, ale různě kolísala, což mělo za důsledek propouštění a nepokoje. 

V letech 1873-74 prodělalo kladenské železářství a těžařství krizi. Hlavní rozvoj 

probíhal do roku 1873 a poté v období 80. let 19. století82. V průběhu 70. let 19. 

století se vyskytly problémy s odbytem uhlí a problémy, které souvisely se 

zásobami koksovatelného uhlí na Kladensku83. 

      Ekonomické problémy těžařských společností se projevovaly v kolísavých 

mzdách dělníků, kteří vyžadovali určité sociální zabezpečení. To bylo pro horníky 

vytvořeno už v polovině 19. století. V roce 1854 byl vydán horní zákon, který 

mimo jiné zřizoval bratrské pokladny. Do bratrské pokladny byl povinen vstoupit 

každý dělník a platit stanovený příspěvek. Na Kladně byla zřízena první bratrská 

pokladna Společností buštěhradské doly v roce 1952, Pražská železářská 

společnost svou bratrskou pokladnu ustanovila v roce 1857 (stanovy byly 

vytvořeny ale až v roce 1959). Ve stanovách bratrské pokladny se ale například 

uvádělo, že členem nemohl být horník po 40ti letech věku. Od 70. let 19. století 

mohli být dělníci nesplňující podmínky pro vstup do bratrské pokladny členy 

nemocenské pokladny. Bratrská pokladna PŽS vyplácela starobní důchody 

(výslužné) pro horníky ve výši 100 zl, u dělnic to byla polovina; sirotci dostávali 

16 zl a vdovy 33 zl84.  

       

     Se značným přílivem pracovních sil, byla v Kladně nouze o ubytování. 

Horníci, kteří přicházeli za prací bez rodin, řešili bydlení podnájmem a to třeba 

jen postele. V 50. letech 19. století ale vyvolal nedostatek bytů jejich vysokou 

cenu85. Bytovou otázku pak byly nuceny řešit samotné těžařské společnosti 

                                                 
82 Kdy rozvoj evropského hospodářství pozastavila celosvětová hospodářská krize a v roce 1873 
krach vídeňské burzy. 
83 Matěječek, 1982,  7-8 
84Grobelný, 1986, 81-90 
85Rüdiger, 1987, 46 



 28 

výstavbou již zmiňovaných dělnických kolonií. První z kolonií vznikaly už 

v polovině 19. století například ve Vrapicích a Brandýsku, tyto kolonie byly ale 

zprvu stavěny jen pro kvalifikované pracovní síly z Příbramska86. Pokud ale 

vypukly nepokoje nebo stávky průmyslových dělníků, lidé žijící v nájmech a 

koloniích spravovanými těžařstvy byly ve velké nevýhodě, protože jim hrozilo 

vystěhování87. I z toho důvodu se dělníci snažili v bydlení o samostatnost. 

V časových periodách 1843-50, 1852-63 a 1870-90 to byli právě zaměstnanci 

dolů, kteří měli hlavní podíl na postavení vlastního bydlení. Veškeré pozemní 

práce se daly zařídit svépomocí s účastí celé rodiny. Náklady na stavbu malého 

rodinného domku se tak pohybovaly kolem 500 až 600 zlatých. Horníci 

financovali stavbu částečně z půjček u peněžních ústavů. Tímto způsobem byla na 

Kladně vystavena oblast Průhonu a Nové Kladno (zde byly ulice číslovány podle 

amerického způsobu od I-XVI)88. 

      

     V 80. letech 19. století se v dolech SSD pracovalo na tři směny a to od 4h do 

12h, od 12h do 20h a od 20h do 4h. PŽS měla jiný rozvrh, v jejích dolech se 

pracovalo na 2 směny od 4h do 14h a poté od 14h do 24h. Vedle toho zde byly 

ještě mimořádné směny tzv. „lípačky“89. Průměrný plat horníka za den práce na 

konci 19. století se pohyboval kolem 1 zl., což za měsíc práce znamenalo 23 

zlatých (horníkům, kteří se podíleli například na hašení důlních ohňů se 1 zlatý 

připlácel)90. Za průměrný měsíční nájem přitom vydával horník 3,15 zl.91  

 

     Konec 19. století je na Kladensku také ve znamení sociálních nepokojů. K těm 

největším patří bezesporu „Krvavé Boží tělo v roce 1889“, stávka v roce 1893 a 

velká hornická stávka v roce 1900, které měly vyřešit neutěšené mzdové a 

sociální podmínky dělníků. Horníci požadovali lepší pracovní podmínky, snížení 

pracovní doby (v roce 1900 na osm hodin), zabezpečení v nemoci a stáří, apod. 

„Krvavé Boží tělo“ začalo proces „rozmělňování“ hornických stavovských tradic, 

                                                 
86Grobelný, 1986,153 
87 Sova, 1988, 267 
88 Povolný, In Kahan, roč. 31, 1996, č. 7, str. 3  
89 Povolný, In Kahan, roč. 31, 1996, č. 8, str. 3 
90 Branald, 1953, 229 – 230 
91 Grobelný, 1986, 152 
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které definitivně potvrdila velká hornická stávka. Zákaz shromažďování větších 

skupin dělníků neumožňoval konání hornických parád či velkých koncertů 

hornických hudeb. Odtažitý přístup začali mít horníci k nošení hornických 

uniforem jako symbolu identifikace se stavovskou skupinou. Horníci fárající pod 

zem se přestali společně modlit v cáchovně, apod. Sociální nepokoje tak 

nastartovaly proces postupného odvracení se od původních hornických tradic, 

které se již nikdy po celé období 20. století nepodařilo obnovit.   

 

1. 3. Struktura a počty dělníků v období první republiky a jejich životní 

podmínky 

     První světová válka podstatně ovlivnila počty dělníků v dole, a přestože je v  

poválečné ČSR snaha zaplnit prázdná místa v dolech, již se  nepodaří dosáhnout 

předválečného počtu zaměstnanců v hornickém průmyslu. Jedním z důvodů je 

také nutné velké propouštění v období hospodářské deprese v  letech 1921-23 a to 

zejména nekvalifikovaných pracovních sil tvořících v hornictví  převahu a 

přeměna některých těžařstev. Od začátku první světové války do roku 1937 se 

počet horníků v kladenských dolech postupně mění z 11 126 v roce 1913 přes 

maximum 14 926 v roce 1920 po 6993 v roce 193792.  

 

     Vzhledem ke struktuře dělnických profesí v dolech se v meziválečné ČSR 

zvyšuje počet dělníků pracujících pod zemí oproti pracovníkům na povrchu a to v 

souvislosti s mechanizací a přeorganizováním prací u povrchových zařízení.   

      V oblasti mezd si kvalifikovaní havíři udržovali nejvyšší pozice, následovali 

je důlní řemeslníci a jiní kvalifikovaní zaměstnanci. Nejhůře byli v pracovištích 

pod povrchem placeni pomocní dělníci a mladiství. Na povrchu pak byli nejlépe 

odměňováni opět kvalifikovaní dělníci, tedy zejména strojníci a řemeslníci. Na 

Kladensku-Rakovnicku byla v roce 1929 průměrná mzda horníka za 

odpracovanou směnu 38,45 Kč 93 (za platy mužů ovšem velmi zaostávaly výdělky 

žen). Vedle mezd a poskytování deputátního uhlí a dříví bylo ve 20. a 30. letech 

vyplaceno horníkům také několik tzv. drahotních přídavků, které měly zlepšit 

jejich sociální situaci. 

    

                                                 
92 Steiner, 1986, 7 
93 Uhelné hornictví, 1985, 181-183  
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     Z údajů získaných terénním výzkumem vyplývá, že se horníci v meziválečném 

období vedle práce v dole nebránili přivýdělku, ten je možný rozdělit do několika 

kategorií. Na jedné straně je to například pouhý odprodej výhodně získaného 

deputátního uhlí, dále je to držení hospodářství (i když tato činnost byla převážně 

doménou žen, v mužské linii se dědí například sadařství či včelařství) nebo různé 

pomocné práce například na statku. V neposlední řadě tvoří velkou skupinu 

provozování původního zaměstnání, které by na plný úvazek nebylo finančně 

výhodné vykonávat. V této kategorii jsou například pokrývači, ševci, aj. Při 

hornickém povolání se dala také provozovat hospoda a to za přispění spolupráce 

celé rodiny a s omezenou otevírací dobou. Tato činnost se samozřejmě odvíjela ze 

vzdálenosti domova a důlního pracoviště, horníci docházející za prací do i několik 

hodin vzdáleného dolu si tento luxus nemohli dovolit94. 

     

     V hornických koloniích či závodních domech bydlelo v období první republiky 

na Kladensku necelých 7% hornických rodin a to většinou v domech Pražské 

železářské společnosti, ostatní pak bydleli v nájmu či podnájmu95. Data získaná z 

terénního výzkumu   sice nedokáží s jistotou potvrdit výše uvedený numerický 

údaj, nicméně informace získané ve Vinařicích potvrzují tyto tendence. V majetku 

Pražské železářské společnosti existovala v obci tzv. hornická vila, kterou 

obývalo šest rodin, dále to byly podnájmy v rodinných domcích a teprve v 

poslední řadě stavba vlastního domu většinou za finanční podpory (půjčky) ze 

strany zaměstnavatele96. 

     

     V období první republiky se sociální situace dělníků zlepšila. V roce 1918 byla 

uzákoněna osmi hodinová pracovní doba. Dělníci měli nárok na nemocenské 

pojištění, při čemž jim těžařstva přispívala ke krytí nemocenské z jedné poloviny. 

Zároveň mohli dělníci využít placenou dovolenou97. Důležitým zlomem bylo 

uvedení v platnost zákona z roku 1919 upravující a zlepšující pracovní podmínky 

v dolech pro osoby mladší čtrnácti let. Dále například podle zákona z roku 1922 

měl horník právo na starobní důchod, pokud dosáhl věku 55 let a byl 30 let 

zaměstnán u  podniku podléhajícího povinnému pojištění, nebo dosáhl-li 60 let 

                                                 
94 Terénní výzkum Vinařice, 2002-2003 
95 Steiner, 1986, 20 
96 Terénní výzkum Vinařice, 2002-2003 
97 Steiner, 1986, 15 
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věku a byl zaměstnán v takovém podniku 15 let. Vdovský důchod měl činit 

polovinu starobního nebo invalidního důchodu horníka. Zákonem z roku 1925 se 

horníkům přiznává placená dovolená v délce pěti dnů za rok a dále podle délky 

zaměstnání u daného podniku98.  

 

 

1. 4. Změny ve struktuře zaměstnanců v hornictví a sociální výhody v období 

druhé světové války  

     Nároky na zvýšenou těžbu uhlí vyvolanou válečnou poptávkou vedly 

k nedostatku zaměstnanců v hornictví. Vedle již zmiňovaných evakuovaných 

horníků z pohraničí v roce 1938 byli na Kladensko přiváženi horníci 

z protektorátu, dokonce i Němci. První z tzv. totálně nasazených pracovali na dole 

Schoeller v roce 194299.  

     Nedostatek pracovních sil v hornictví se projektoval do náborových akcí, 

prostřednictvím kterých byly zaměstnancům dolů slibovány sociální výhody, od 

nadstandardního ubytování, přes jednorázové výsluhy dlouholetým horníků či 

vdovám, k placené dovolené a dokonce otevření dělnické zotavovny 

v Luhačovicích a to díky akci z odkazu Reinharda Hendricha. Zákon o dovolené 

z prosince 1941 upravuje dovolenou pro zaměstnance v hornictví tak, že dělník 

pracující do pěti let má nárok na čerpání pěti dnů dovolené, od pěti do deseti let je 

to už šest dní dovolené, od deseti do patnácti let dovolené je to deset dnů a nad 

patnáct let dvanáct dnů. Mladiství horníci do šestnácti let mohou čerpat 

dovolenou již po třech měsících práce a to patnáct dnů. Podle vládního výnosu 

z března 1943 se také ustanovilo nové pojištění pro horníky. Zvýhodněni byli ti, 

kteří pracovali na dolech dlouhodobě a dokonce i po padesátém roku věku100.  

      

1. 5. Struktura zaměstnanců dolů v druhé polovině 20. století 

     Po ukončení druhé světové války se Kladensko neustále potýká s nedostatkem 

pracovních sil v hornictví. Je vypočítáváno, že československým dolům chybí 50. 

                                                 
98 Uhelné hornictví, 1985; 185, 190 
99 Mayová, 1982, 123 
100 Hornictví, roč. 2, č. 2, 1945, str. 18; Hornictví, roč. 1, č. 1, 1944, str. 22; Hornictví, roč. 1, č. 6, 
1944, str. 2, 4; Hornictví, roč. 1, č.7-8, 1944, str. 2; Horník, roč. 1, č. 1, 1945, str. 1; Horník, roč. 
1,  č. 2, 1945, str. 21 a 22; Hornictví, roč. 1, č. 6, 1944, str. 1 



 32 

000 zaměstnanců a 10. 000 učňů101. Pro zvýšení počtu nových sil v hornictví byly 

roce 1945 otevřeny učební obory v hornictví s maturitou. Na Kladně byla k 1. září 

1945 zřízena střední hornická škola, která byla prozatímně umístěná do budovy 

průmyslové školy do doby, než se pro ni postaví samostatná budova. Systémem 

stipendií pak měl být obor zpřístupněn i mladým učňům ze sociálně slabších 

poměrů102. Vedle pracovníků na stálý úvazek bylo apelováno na brigádníky. 

Samotní horníci vyhlašovali soutěže, které měly podpořit zvýšenou těžbu uhlí.  

    Jako hlavní důvod nedostatku nových zaměstnanců v hornictví byla v dobovém 

tisku zmiňována nebezpečná a namáhavá práce, která je zároveň velmi špatně 

placená103.  

    Náborové akce tak vyústí do tzv. „Lánské akce“ v roce 1949, kdy Klement 

Gottwald osobně vyzývá horníky, aby nejen zvýšili produktivitu své práce, ale 

aby se pro toto zaměstnání snažili také získat jiné. Nárůst počtu zaměstnanců 

v těžařském průmyslu mají rozsáhlé sociální výhody a velké finanční odměny. Na 

Kladensku vznikají v roce 1951 tři učňovská střediska v Libušíně, ve Smečně a 

v Srbech. Obecné vyzdvihování dělnictva pak vede v tomto období ke zvýšeným 

sociálním preferencím, a také ke zvýšení společenské prestiže které se týkaly jak 

technického zabezpečení během práce, tak ochrany zdraví, mzdové a bytové 

politiky, rekreace horníků a také závodního stravování104. Vedle toho nemohu 

opomenout kategorii tzv. „politicky nevhodných“, kteří se v hornictví objevují 

nedobrovolně zejména v období 50. let 20. století. 

    Ovšem i přes preference a sociální výhody hornického stavu zůstává ještě v 60. 

letech velkým problémem nedostatek či velká fluktuace zaměstnanců 

v jednotlivých důlních závodech. Například v roce 1956 tvořili tzv. přechodní 

pracovníci na Kladensku 38,4% z celkového počtu zaměstnanců v dolech 105.  

    Ve sledované obci Vinařice se dochází v polovině 60. let k lehké změně věkové 

struktury obyvatelstva. Výstavba nových bytů v Kladně láká k odchodu a 

k osamocení řadu mladých rodin z vesnice106. O deset let později se situace 

naopak obrací a díky novomanželským půjčkám se do Vinařic stěhují mladí lidé, 

kteří si zde pořizují samostatné rodinné domky.    

                                                 
101 Horník, roč. 1,  č. 4, 1945, str. 61 a 62 
102 Horník, roč. 1, č. 3, 1945, str. 42 a 52 
103 Horník, roč. 1,  č. 5, 1945, str. 101 
104 Uhelné hornictví, 1985, 308 
105 Uhelné hornictví, 1985, 309 
106 Kronika obce Vinařic VI, 1966-1976, 27 
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    Již zmiňovaná poválečná přistěhovalecká vlna michalovských Romů ze 

Slovenska sice v tomto období ještě nepracuje v dolech a podstatná část Romů se 

vrací zpět na Slovensko, ale později, zejména v 50.-60. letech, probíhají další 

migrační vlny již celých romských rodin, stejně jako do jiných industriálních 

oblastí Čech, které mění sociální strukturu zdejšího obyvatelstva. Obyvatelé 

Vietnamu získávající zkušenosti v československém průmyslu v rámci 

socialistické pomoci se sice na Kladensku vyskytují ve zvýšené míře zvláště v 70. 

a 80. letech, směřují ovšem spíše do provozů ocelárny Poldi nebo Kablo Kladno, 

než do hornictví. 

 

      V druhé polovině 20. století byli novou kategorií zaměstnanců dolů také vězni 

Nápravného ústavu ve Vinařicích pracující v kladenských dolech od 50. let do 

poloviny 90. let.   

 

 

1. 6. Změny v hornictví po roce 1989 

     V průběhu 80. a 90. let 20. století dochází na Kladensku k významným 

změnám, jejichž důsledkem je postupné zavírání jednotlivých důlních pracovišť. 

Vstřícnost sociální politiky k dělnickým profesím se po roce 1989 mění. 

Sociálních i mzdových výhod pro horníky postupně ubývá. Situaci navíc 

komplikuje právě vysoký podíl výše zmiňované kategorie nekvalifikovaných 

pracovních sil, která si velmi těžce hledá zaměstnání v jiném oboru. Nesnadno 

pak se vyrovnávají se zcela odlišným pohledem ostatní společnosti na jejich 

bývalou profesi v porovnání se socialistickým státem. 

     Nejistota prostupuje i hornický tisk, v polovině 90. let se množí články a 

příspěvky, které se zamýšlí nad kariérou v hornictví: „Je dnes přitažlivé pracovat 

v hornictví?“107. Stesky jsou směřovány zejména k otázce mezd a sociálního 

zabezpečení pro horníky trpící nemocemi z povolání. Ještě v polovině 90. let ale 

vidí horníci a s nimi i hornický tisk v dobývání uhlí na Kladensku velkou 

budoucnost a to přesto, že v té době již existoval dokument ministerstva průmyslu 

a obchodu, kde se hovoří o programu útlumu těžby: „V uhelném hornictví byl 

útlum zahájen usnesením vlády ze dne 9. prosince 1992 č. 691, k programu 

                                                 
107 Mladá směna, roč. 30, 1995, č. 9, str. 1 



 34 

restrukturalizace uhelného průmyslu. Usnesením vlády ze dne 12. listopadu 2003 

č. 1128 byl schválen program dokončení restrukturalizace uhelného hornictví. 

Provedená restrukturalizační opatření vedla k naprostému oddělení 

utlumovaných lokalit s již ukončenou těžbou od privátních těžebních společností a 

jejich soustředění do určených státních podniků v útlumu. Byla schválena 

aktualizace postupu zahlazování následků hornické činnosti. Přes specifické 

problémy útlumu v průběhu jejich realizace, dospěl útlum hornictví do fáze, kdy 

jsou převážně realizovány sanační a likvidační práce, kontroly zlikvidovaných 

důlních děl, likvidace povrchových objektů, vypořádání důlních škod a úhrada 

obligatorních sociálně zdravotních dávek horníkům.“108 Úhrada obligatorních 

sociálně zdravotních dávek horníkům se řídí zákonem č. 154/2002 Sb. 

Zahlazováním následků hornické činnosti na Kladensku je pověřen státní podnik 

Palivový kombinát Ústí, který se v současné době soustřeďuje zejména na 

likvidací povrchových objektů bývalého dolu Tuchlovice a zajištění likvidace 

staticky narušených a bezpečnost ohrožujících staveb v areálu bývalého dolu 

Schoeller a řešení vypořádání důlních škod po bývalé těžební činnosti.  

 

      Politické a ekonomické změny po roce 1989 zapříčinily nejen postupný zánik 

černouhelných dolů na Kladensku, ale také konec „gigantu“ Poldi a 

restrukturalizaci dalších místních průmyslových podniků (např. Kablo). Všechny 

tyto faktory se samozřejmě promítají do počtu obyvatel na Kladensku, který se, i s 

přihlédnutím k celorepublikovému úbytku obyvatel, postupně snižuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
108 Šanda, Útlum hornictví včetně těžby uranu v ČR, 23. 1. 2006 
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2. Přehledy počtu obyvatel a domů v regionu 

      

 

   V roce  1960  došlo  v okrese  Kladno  (podobně  jako  v  celé republice) k velké 

územní změně, nový okres vzniká sloučením původního okresu Kladno s okresem 

Slaný. K dalším menším územním změnám pak dochází až do současnosti.  

     V krajském zřízení dochází 1. února 1949 ke změnám v krajském zřízení.  

Dosavadní správní okres Kladno je zmenšen o řadu obcí v jižní části, které pak 
                                                 
109 Kuča, 1997, 859-861 
110 Historický lexikon obcí České republiky, 2006, 96-97 

 
TABULKA Č. 2  

Vývoj počtu obyvatelstva a domů v Kladně a kladenské aglomeraci 

 
rok počet obyvatel 

v Kladně* 
počet 
obyvatel 
v kladenské 
aglomeraci* 
 

počet 
domů 
v Kladně* 

počet domů 
v kladenské 
aglomeraci* 
 

počet obyvatel 
v okrese Kladno 

1843109 1 395 2623 
 

165 159  

1850 1 542 
 

2957    

1869110 10 199 16421 782 1280 
 

85 944 

1880 14 085 23863 1184 2019 101 518 
 

1890 17 215 
 

32079 1363 2518 118 236 

1900 18 573 
 

42521 1499 3293 
 

138 733 

1910 19 369 49668 1650 4070 155 57 
 

 1921 19111 48941 1828 4655 
 

151 691 

 1930 20 751  
 

51 249 2391 6389 155 489 

 1950 21 220 50 470 2749 7663 139 593 
 

1961 217 676 
 

55 919 2877 8173 149 234 

1970 17 446 63 076 2719 5302 153 187 
 

1991 21 727 71 753 2245 7917 149 407 
 

2001 22 534 71 132 2139 7798 150 417 
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byly začleněny do okresu Beroun a Praha západ, na druhou stranu Kladnu 

připadly z okresu Slaný obce Hnidousy a Motyčín (později sloučené do obce 

Švermov) a Vinařice. Tedy obce které ekonomicky i kulturně spadaly spíše do 

spádového území města Kladna111. 

     K 1. červenci 1960  pak došlo ke spojení starého okresu Kladno a okresu 

Slaný. Další změny proběhly v roce 1974, kdy bylo z okresu Kladno vyčleněno 

několik obcí do okresu Praha západ112. 

     K 1. 1. 2003, kdy se územní členění z okresů mění na kraje, přechází Kladno a 

s ním i Vinařice pod správu Středočeského kraje. 

 

TABULKA Č. 3  

Vývoj počtu obyvatel v obci Vinařice113  

 rok 
 

Po počet obyvatel 

1843 187 
1850 207 
1857 232 
1869 255 
1880 512 
1890 854 
1900 1585 
1910 2115 
1920 2052 
1930 2183 
1936 2218 
1941 2630 
1965 2344 
1970 2109 
1980 1947 
1985 1826 
1991 1731 
1999 1737 
2003 1747 
 

 

 
 

                                                 
111Kárník, 1985, 153 
112Kárník, 1985, 153 
113 Malcová, 1983, 69; Žižka, In Pamětní list, 7; Pověřené obecní úřady, Praha a Středočeský kraj, 
ČSÚ, Praha 2000; údaje Obecního úřadu Vinařice 
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IV. KOLEKTIVNÍ IDENTITA – PROFESNÍ IDENTITA_______ 

     

    Stravovací zvyky kladenských horníků jsou vázány na širokou vztahovou síť. 

Charakter zkoumané lokality, jeho vývoj a vliv na rodinný život byl popsán 

v předchozích kapitolách. Pro studium změn ve „stravě horníků“ Kladenska, je 

ovšem nejprve nutné definovat profesní identitu nebo také kolektivní identitu 

socioprofesní skupiny horníků a stanovit její základní charakteristiku.  

 

1. Prestiž povolání 

1. 1. Povolání jaká základ prestiže 

    Každé povolání je dynamické, tj. je v různých historických fázích na vzestupu 

či sestupu. Dynamizujícím prvkem je přitom industrializace. J. Havlová uvádí tři 

možné varianty této dynamiky: 1) povolání na vzestupu, 2) povolání, které ztratilo 

svou dřívější pozici a 3) povolání se stálou neměnnou pozicí.114 Hornictví a 

povolání s ním spojená patří v současné době do druhé kategorie. A to v důsledku 

makrospolečenských změn, které se projektují do profesní sféry, zejména do 

profesní mobility. Společenská transformace v postkomunistických zemích je 

provázena celou řadou změn, které nutí celé skupiny lidí měnit svou původní 

pracovní pozici.115 Do těchto skupin můžeme zařadit právě také horníky nejen na 

Kladensku, kteří v důsledku útlumu těžby museli v průběhu celých 90. let zprvu 

přecházet na různé důlní závody, přičemž často měnili i své původní pracovní 

zařazení, aby později hornické povolání zcela opustili. Poslední fungující 

kladenské doly v 90. letech se nacházely již mimo katastr samotného města 

Kladna (Ronna – mezi Pcherami a Hnidousy, Mayrau u Vinařic, důl Schoeller u 

Libušína a důl Tuchlovice u Tuchlovic) a to, vedle snížení počtu horníků, 

odsunulo hornickou práci z centra širšího regionálního povědomí. Současní 

kladenští teenageři, s nimiž jsem pracovala od roku 2002 na regionálních 

vzdělávacích projektech, nemají již o historických zástupech horníků žádnou 

                                                 
114 Havlová, 1996, 10 
115 Havlová, 1996,  57 
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představu, někteří z nich ani netuší, že na Kladensku existovaly doly.116 Není se 

tedy co divit, že zatímco ve výzkumu celkové společenské prestiže v roce 1967 

obsadil horník sedmé místo (na šestém byl družstevní rolník a na osmém 

zdravotní sestra) a ještě v roce 1990 byl na devátém místě (na osmém byl právník, 

na desátém agronom), v roce 1992 spadl horník už na osmnácté místo (na 

sedmnáctém byl strojvedoucí, na devatenáctém majitel obchodu).117 Při zobecnění 

závěrů z těchto žebříčků je možné tvrdit, že na počátku 90. let stihl největší sestup 

v profesní prestiži glorifikované horníky, traktoristy a soustružníky.  

 

 

1. 2. Prestiž povolání proměnlivá v čase 

     Povolání je základem pro sociální status. Ten je ovšem proměnlivý v čase, ale i 

v různých geografických oblastech a jinak reflektován v různých sociálních 

vrstvách obyvatelstva118.  

      Postavení horníků v druhé polovině 19. století můžeme odhadovat z dobových 

záznamů a sociálních výhod, které jednotlivé hornické profese měly – první havíři 

byli kvalifikovaní dělníci povolaní samotnými těžařstvy, těšili se proto 

odpovídající úctě. Odznaky svého stavu deklarovali přepisy upravenou 

uniformou, účastní na hornických slavnostech, aj. Postavení nekvalifikovaných 

dělníků, umocněné silnými migračními vlnami, je možné zařadit do zcela jiné 

kategorie.V roce 1894 reflektoval velké migrační vlny průmyslových dělníků 

vinařický „polyglot“ Ferdinand Velc slovy: „Lid hornický jest udřený, vyzáblý a 

v mravech degenerovaný“. 119 Situace kamenouhelných dělníků se navíc 

zkomplikovala po roce 1889, po krvavém potlačení mzdových demonstrací. 

Z obav o opakování podobných nepokojů bylo zakázáno sdružování dělníků – 

počítaje i horníky, tedy zákaz konání hornických parád, byly rozpuštěny velké 

hornické kapely, apod. Hornické tradice jako deklarace prestiže povolání tak byly 

až do začátku 2. světové války modifikovány a transformovány do zcela jiné 

pozice, většinou v anonymním prostředí jednotlivých důlních závodů. Nicméně, 

v našich kulturních podmínkách byla v minulosti úcta k manuální práci, což 

                                                 
116 Interpretuji zde své zkušenosti se spolupráce Sládečkova muzea a kladenskými školami – 
druhý stupeň ZŠ a gymnázium od roku 2002. 
117 Havlová, 1996; 16, 17 a 59. 
118 Srov. Havlová, 1996, 16.  
119 Velc, 1894, 14 
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dokládá tzv. Obrdlíkův profesní žebříček z roku 1937, kdy se na prvním místě 

objevil rolník, na druhém místě učitel a na třetím místě dělník120. V období 2. 

světové války se uhlí stává silně strategickou surovinou a zároveň chybí dostatek 

zaměstnanců v dolech, z toho důvodu jsou ze strany politické moci tendence 

uměle zvyšovat prestiž hornického povolání. Ať už je to propagace v tisku, 

svolení s konáním hornických oslav (sv. Barborky), konání hornické výstavy 

v kladenském gymnáziu, až  pod drobné sociální výhody, aj. Zde se ovšem jedná 

o propagaci v rámci tisku a tento vliv na hornickou-dělnickou kulturu a životy 

rodin horníků se jen těžko dokládá.  

    Na vzestupu prestiže povolání horníka v poválečném Československu má svůj 

podíl rovněž politická propaganda, na jejímž začátku opět stojí hospodářské 

potřeby a zvyšující se potřeba uhlí. V oborovém tisku po roce 1948 nalezneme 

burcující hesla, příklady ze života spokojených horníků, výčty sociálních výhod a 

děkování stávajícímu politickému režimu.  

    Od roku 1948 do roku 1989 bylo povolání horníka mezi horními příčkami 

společenské prestiže. Na čtyřicet let se horník stal socialistickým hrdinou a to ve 

spojení s velkými sociálními výhodami pro toto zaměstnání. Po roce 1989 vlivem 

makrospolečenských změn se zcela obrací i pozice horníka. Z privilegovaného 

stavu se stává marginálním. Na Kladensku je tento vývoj navíc umocněn 

postupným uzavíráním jednotlivých důlních pracovišť a s tím  souvisejícími 

odchody horníků z původních pracovních pozic a ztrátou sociálních výhod a 

následně společenské prestiže.  

 

2. Vznik hornické identity 

2. 1. Historický kontext 

    I přes politickou propagandu druhé poloviny 20. století existovala mezi 

bývalými horníky a stále existuje sounáležitost, kterou vytvořilo jejich bývalé 

pracoviště bez ohledu na politický režim. J. Havlová tvrdí: „u mechanické 

činnosti, která nevyčerpává mozek mají dělníci vesměs koníčky, které jsou ale 

také mechanické jako např. pasivní sledování televize, návštěvy hostinců, utápění 

se v alkoholu a drogách.“121  Mezi mými respondenty jsou notoričtí alkoholici, 

gambleři, profesionální televizní diváci, ale také aktivní sportovci, amatérští 

                                                 
120 Srov. Havlová, 1996, 18 
121 Srov. Havlová, 1996, str. 34-35. 



 40 

historikové, organizátoři místních lidových veselic či amatérští astronomové. 

Jakkoliv různí tito lidé jsou, mají společné právě hornictví. Jakým způsobem se 

vyrovnávají s úpadkem své profese, a zejména jaké prvky tvořily hornickou 

profesní identitu na Kladensku a jaká celkově byla historická cesta utváření této 

identity, to jsou otázky pro následující pasáže. 

 

     Při srovnání s ostatními vznikajícími průmyslovými centry mělo Kladensko 

v 70. letech 19. století nejvyšší podíl cizího obyvatelstva – 44%122. Nově příchozí 

netvořili homogenní skupinu. Pocházeli z různých sociálních a profesních skupin, 

a také z různých geografických oblastí Čech. Vedle již zmiňované společenské 

determinace a prolínání kulturních prvků původního obyvatelstva a nově 

příchozích Kladensko začínalo poznávat také hornictví z perspektivy stavovské 

cti a jejích odznaků, ať už to byla hornická symbolika, folklor, ale také prvky 

tvořící „firemní politiku“ (v druhé polovině 19. století se jednotlivé těžařské 

společnosti odlišovaly např. uniformou).    

  

2. 2. Staré hornické rody 

     Vedle elitní skupiny horních úředníků, kteří spadají do samostatné kategorie, 

se na Kladensku vytvořily spontánně rody, kde se hornické povolání dědilo z otce 

na syna. Je samozřejmě otázkou do jaké míry se jednalo o tradici a do jaké míry 

to byla jedna z mála příležitostí dobrého výdělku a součást životní strategie. 

„Kam měl mladej kluk z Kladna jít dělat. Moh si vybrat buď doly nebo hutě. Doly 

platily  víc, tak nebylo co řešit.“123  

    Podle záznamů farních matrik či bratrské revírní pokladny patřili mezi první 

zakladatele hornických rodů na Kladensku horníci z Příbrami povolaní 

Michaelem Layerem k hloubení dolu Kubeck v roce 1842. Od poloviny 19. století 

do 40. let 20. století bylo takto možné dohledat na 150 jmen hornických rodů.124 

Na dole Mayrau byl například známý hornický rod Pařízků, který zde fáral od 

začátku 20. století do roku 1969.125  

 

                                                 
122 Kárníková, 1965, 140 
123 Vzpomínka respondenta na své pracovní začátky v hornictví v 60. letech 20. století (Terénní 
výzkum Vinařice, Kladno, 2006).  
124 Soupis prováděl v roce 1944 V. Čapka (Kahan, roč. 30, 1995, č. 27, str. 3). 
125 Kahan, roč. 32, 1997, č. 1, str. 2 
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2. 3. Vztahy na pracovišti 

2. 3. 1. Pracovní kolektiv - parta 

     Oslovení horníci zmiňují jako nejdůležitější pro budování vztahu k profesi 

pracovní kolektiv a nejbližší spolupracovníky. Bývalí horníci nepotvrzují žádnou 

distanci kvalifikovaných dělníků či řemeslníků od ostatního nekvalifikovaného 

personálu pracujícího v podzemí. Přirozený odstup si samozřejmě zachovávali 

vedoucí pracovníci (ať už úsekoví mistři nebo jiní nadřízení). Další kategorií byli 

zaměstnanci na povrchu, ať už v dělnických profesích či ve službách a 

administrativě; a opravdu velmi výlučnou kategorií byly ženy. 

     Pracovní kolektivy dělníků v podzemí – pracovní party – vykazují  velkou 

sounáležitost, solidárnost. Horníci hovoří o svých bývalých spolupracovnících 

jako o „kamarádech“: „Když sme se v dole oslovovali, tak jedině kamaráde. Nikdo 

nikomu jinak neřek. Všichni sme si tykali a zdravili se Zdař Bůh.“126 „V době 

mého havířování, bylo větší kamarádství, všichni jsme si pomáhali, když bylo 

třeba, a byla i legrace“ .127  

   Práce horníka v podzemí byla a je namáhavá jak fyzicky, tak psychicky, 

ve stejné partě pracovali horníci i několik let - z toho důvodu také dotazovaní 

horníci svorně potvrzují důležitost dobrých pracovních vztahů. Jako „nešťastnou“ 

hodnotí starší horníci situaci po roce 1990, kdy se postupně začaly vztahy na 

pracovišti zhoršovat (toto dokládají např. vykrádáním šatnových skříněk). Příčinu 

vidí sami ve slučování jednotlivých závodů či přecházení zaměstnanců 

z uzavřených dolů na jiné. Hornické kolektivy pracující spolu několik let byly 

narušovány. Bývalý havíř vzpomíná na práci a posuzuje hornictví v roce 1995: 

„Postavení horníka v současnosti je velmi špatné. Předáci jsou jednou nohou 

v kriminále. Protože horníka už nedělají vyučení horníci, hornictví jako učební 

obor zrušili a ti praví horníci se zkušenostmi už jen dosluhují. Do dolů jde  

ledaskdo, jsou to samí nováčci, kteří nemají havířinu rádi a dělají ji jen z nouze. 

S dřívějškem se to nedá srovnat, havíři drželi při sobě – byla to parta, která se 

scházela i po práci. Rodiny se sešly třeba na Mikulášské nebo na Permonickém 

výšlapu, apod.“128. Jiný horník, který nastupoval do dolů v roce 1977 reflektuje 

                                                 
126 Terénní výzkum Vinařice, Kladno 2003. 
127 Mladá směna, roč. 32, 1997, č. 3, str. 4 
128 Mladá směna, roč. 30, 1995, č. 7-8, str. 2 
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situaci v roce 1995: „Dříve byla sehraná parta,  dnes to tak není. V hornictví se 

musí počítat s přírodou, ale když není sehraná parta, nestojí  to za nic. Dnes už 

nejsou vyučení horníci a horníkem se člověk stane až za tři  roky zkušeností, to 

nejde naučit za tři měsíce.“ 129 

 

     Neustále je ovšem nutné mít na paměti, že většina horníků byla při vstupu do 

zaměstnaneckého poměru motivována výší platu a dalšími sociálními výhodami. 

Z této situace také patrně plyne rivalita mezi jednotlivými partami provázela 

běžný chod v důlních dílech. Pokud pomineme soutěživost brigád socialistické 

práce, zmiňují bývalí horníci opět rovinu humoru, byť někdy velmi drsného. 

Příkladem může být zanechávání exkrementů na místě, kam měla přijít pracovat 

nová parta. Bývalý horník s odstupem dvaceti let komentuje situaci v polovině 60. 

let: „Brigády v socialismu byly, ale kromě propagace a peněz to byla taky zdravá 

chlapská rivalita.“130    

     Udržování odstupu mezi jednotlivými kategoriemi horníků jako relikt 

stavovské hierarchie, jak tomu bylo v průběhu 19. století a do první poloviny 20. 

století131, respondenti v druhé polovině 20. století nepotvrdili. Hlavním 

spojovacím pojítkem zaměstnanců v podzemí byla určitá odměřenost vůči 

nadřízeným, ať již přímým (štajgrům) nebo těm vzdálenějším, kteří 

z povrchového pracoviště sjížděli do dolů na pravidelné kontroly. V prostředí 

šachty se nabízela celá řada možností, jak těmto vedoucím kontrolu 

zkomplikovat. Zde je možné interpretovat celou řadu historek, v nichž na prvním 

místě figurují potkani a lidské exkrementy.  

Pracovní vztahy se projektovaly i do mimopracovního života, toto bohatě 

dokumentuje slovesný folklor nejčastěji ve formě vtipů či humorných příběhů.   

     Nejčastěji je ale možné objevit vymezování se ve vztahu řadový horník a štajgr 

(důlní technik), jako nejbližší nadřízený. Již od druhé poloviny 19. století je 

zaznamenávána zvláštní strategie při získávání výdělku tzv.„kozí daň“ popsaná 

v kapitole Strava horníků. Kdy dělníci rozdělení do různých kategorií, pracovali 

na různě výnosných či méně výnosných pracích. O přidělení dělníků na jednotlivé 

práce rozhodovali směnoví mistři či důlní. Dělníci se je pak snažili peněžními 

                                                 
 129Mladá směna, roč. 30, 1995, č. 7-8, str. 3 
130 Mladá směna, roč. 30, 1995, č. 7-8, str. 2 
131 Skalníková, 1959, str. 26 
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dary či naturáliemi uplácet (i kozou – odtud „kozí daň“), aby získali lépe 

honorovanou práci. Mezi splátkami „kozí daně“ se objevovaly dokonce i 

manželky havířů.  

    S fenoménem „kozí daně“ se pojí řada historek, kozí daň vstoupila do vtipů a 

humorek, ale také do tragických příběhů. Traduje se, že v roce 1907 zabil horník 

svého nadřízeného - štajgra, protože mu tento horník nechtěl platit kozí daň 132. 

Na druhou stranu se horníci svérázným způsobem bránili nebo dokonce 

vyvolávali drobné konflikty, ať už přímo v podzemí (opět, historky s nastrčenými 

potkany a exkrementy) nebo poplivání oken štajgrova domu.133 Z výpovědí 

respondentů vyplývá, že střety mezi horníky a štajgry přetrvávají až do konce 

dolování na Kladensku.  

     Zvláštní vztahy udržoval ale například také strojník (řídící těžní stroj) 

s mužstvem. Opět se traduje řada historek, kdy strojník, plně ovládající chod 

těžního stroje, mohl zařídit, aby se cesta v těžní kleci stala pro horníky 

dobrodružným zážitkem.   

     Mezi privilegované skupiny pracující v podzemí patřili i stěňaři, jejichž práce 

patřila k fyzicky nejnáročnějším a také k nejlépe finančně ohodnoceným. Své 

postavení stěňaři pak mimo práci deklarovali např. svým „štamgastským“ stolem 

v kantýně při dolu Tuchlovice a ostentativním objednáváním nejdražších druhů 

alkoholických nápojů.  

     Hornickými kolektivy se prolínaly ale také zvláštní a osobité postavy, o nichž 

později kolovaly nejrůznější historky. Ať už to byli úderníci, zlomyslní špehové, 

politicky vyhraněné osoby, nebo lidé se zvláštními charakterovými vlastnostmi.  

     V socialistickém Československu dostaly pracovní kolektivy další rozměr, a to 

údernických part či později kolektivů brigád socialistické práce. Podle výpovědí 

horníků ale i v obdobích vysokého pracovního nasazení ve vztazích na pracovišti 

nedocházelo k výrazným změnám. Z velké většiny si horníci zvolili své povolání 

kvůli nadprůměrným výdělkům a ty údernické party jen navyšovaly, přesto tady 

společným soužitím vzniká solidarita, identita. Ani další „novinky“ v organizaci 

práce neměly negativní vliv na vztahy v pracovních kolektivech, ať už to bylo 

v roce 1953 zavedením tzv. kvalifikační knížky, která sledovala profesní růst 

                                                 
132 Povolný, In Kahan, roč. 31, 1996, č. 14, s. 3 
133 Kahanec nové doby, roč. I, č.7, 1950, s. 8 
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jednotlivých zaměstnanců134 nebo oceňování nejlepších pracovníků u prezidenta 

republiky.   

 

 

2. 3. 2. Příjímání nových členů kolektivu a odchod do důchodu 

      Zvláštní kategorií v rámci kolektivu byli nováčci. Oficiálním iniciačním rituálem 

byly tzv. „skoky přes kůži“, kterými byli uváděni do hornického stavu horničtí učni. 

Zvyk skákání přes kůži (hornický flek, součástka uniformy chránící zadní část) a 

následné vypití půllitru piva, je popsán jako iniciační rituál studentů příbramské 

báňské akademie. Z oblasti Kladenska jsem našla je jednu zmínku a to z období 2. 

světové války135, nicméně oslovení kladenští horníci tento zvyk většinou znali, i 

když pouze v teoretické rovině, z toho důvodu nevylučuji, že se praktikoval i zde. 

Vedle přijímání „skokem přes kůži“ musel každý nový horník projít „křtem prvního 

sfárání“, kdy si zároveň vymezoval a budoval svoje místo v pracovním kolektivu. 

Jednalo se většinou o rovinu humoru. Nový horník dostával od svých kolegů 

nesmyslné úkoly, přinášel neexistující předměty, byl zasvěcován do problematiky 

permoníků (permon, perkmon – podzemní skřítek). Staří horníci tvrdili, že nováček 

musí permoníkům dát část nebo celé svoje jídlo, aby mu v dole neškodili. Pokud to 

nováček udělal, ostatní havíři potom potají jídlo pro permoníka snědli. Další příklad 

uvádí respondent ve vzpomínce na 80. léta 20. století na dole Mayrau: „Když sme 

sjížděli s nováčkem do šachty, tak jsme mu třeba řekli, ať zavře oči a pusu, že 

pojedem přes vodu. A on to vážně většinou udělal“136.  Nicméně, respondenti se 

v závěru shodují, že vše bylo vedeno v rovině humoru, jak ilustruje i vzpomínka 

horníka z posledních roků těžby na dole Schoeller: „Oni ti spíš poradili (staří 

havíři). Když se ti něco stalo, tak to byla spíš tvoje blbost. Jako třeba Vencovi, ten 

sjel na první šichtu a hned mu krysy sežraly svačinu. Tam ti spíš každý radí, co máš 

dělat. Jde o bezpečnost.“137  

 

 

 

 

                                                 
134Kahanec nové doby, roč. IV, č. 4, 1953, s. 6 
135 Šnajdr, 1944, 5 
136 SUV, Terenní výzkum Vinařice, 2002-2003   
137 VŘ, Terénní výzkum Vinařice, 2006 
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     Podobně jako při přijímání nováčků probíhaly i přechodové rituály 

v nejrůznějších formách při odchodu do důchodu. Písemné doklady do poloviny 

20. století v této oblasti chybí. Podle vzpomínek respondentů proběhla oficiální 

část rozloučení s budoucím důchodcem za účasti vedoucích pracovníků. Podle 

pozice a vztahů, které měl daný horník se svými kolegy, pak neformální část 

začínala ještě v „šachtě“, kdy hlavním průvodcem byl opět humor; a většinou 

končila na povrchu v nejbližším hostinci.  

 

2. 3. 3. Vězni 

     Na základě usnesení vlády ze dne 25. 10. 1955 došlo ke zřízení nápravně 

pracovního tábora Vinařice. Do 31. 10. 1955 bylo v táboře soustředěno 500 

vězňů, kteří se ještě téhož dne (po předběžném zaškolení) zařadili na pracoviště 

Fierlinger (Mayrau, Gottwald II). Podle vzpomínek pamětníků byli vězni 

nasazováni na nejtěžší práce jak při dobývání uhlí, tak při dopravě uhlí na 

povrch138.  Vězni, lidově označováni jako „muklové“. Pravděpodobně od druhé 

poloviny 70. let byli vězni od běžných horníků rozlišováni červenou ochranou 

přilbou. Respondenti uvádějí, že v pracovních kolektivech nedělali rozdíly mezi 

vězněm („muklem“) a normálním havířem. „Lidi se posuzovali podle práce“.139 

Problémy s vězni si horníci nepřipouštěli, do jedné pracovní party byl zařazen 

jeden nebo dva vězni, navíc se jednalo o odsouzené v trestných činech obecné 

kriminality140. Podle výpovědí respondentů, někteří horníci z přítomnosti vězňů 

v dolech spíše profitovali. Obchodovalo se v tendencích směnného obchodu, kdy 

vězni např. vykonávali práci místo horníků. Odměňováni za to byli jídlem, ale 

také alkoholem nebo léky141.  V určité době podzemní prostory také umožňovaly, 

aby si zde vězni sami vyráběli alkohol. Ze strany jejich spolupracovníků bylo toto 

naprosto tolerováno.        

 

2. 3. 4. Brigádníci, vojáci a PTP  

      Z důvodu nedostatku pracovních sil v hornictví po 2. světové válce se do dolů 

dostali také vojáci základní služby. Usnesení vlády ze 7. 8. 1945 stanovilo 

zvýšení počtu pracovníků v uhelných dolech, ale v roce 1946 se situace ještě více 

                                                 
138 Žvachta, 2005.  
139 Terénní výzkum Vinařice, Kladno, 2002-2003. 
140 Žvachta,  2005, 18  
141 Léky byly využívány jako narkotika, ne jako léčiva.  
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vyhrotila. Do hornictví tak byly umístěny armádní technické oddíly, tzv. vojenské 

báňské oddíly pracovaly na dolech od září 1946. Jednalo se o vojáky základní 

služby. V roce 1947 pracovalo v dolech 4 780 příslušníků armády. Pro roce 1948 

začal jejich počet stoupat až na 8 tisíc. Vojáci se střídali po 3,5 měsících, 

dostávali přídavkové lístky pro těžce pracující a deputátní uhlí. V tomto období se 

v tendencích politické ideologie objevují hesla typu „Po boku, horník s vojákem, 

pracujeme o volných sobotách“ 142. V listopadu 1950 nastoupily na práci 

v podzemí také nově zřízené Pomocné technické oddíly PTP. Na Ostravsku to byl 

55. PTP, v Horní Suché 56. PTP , na Kladensku v Libušíně 57. PTP, v Mostě 58. 

PTP. V roce 1950 tak na Kladensko nastoupilo 900 nových mužů143. Podle 

vzpomínek pamětníka, který v 50. letech byl jako člen PTP povolán na práci do 

kladenských dolů, se v podzemí nedělaly rozdíly mezi vojáky či řadovými 

horníky či brigádníky. Opět, na prvním místě byla práce a parta. 

     Vedle rozsáhlého náboru učňů a vojáků byl po 2. světové válce prováděn 

organizovaný nábor brigádníků. Velké nadšení u části brigádníků144 nesdílela 

většina, někteří lidé do dolů prostě museli. Jednotlivé okresy dostaly kvóty, které 

musely plnit. Podle vzpomínek pamětníka se v roce 1952 v dole Krušná Hora u 

Berouna objevili mezi brigádníky soukromí zemědělci („raději než, aby vstoupili 

do JZD“), bývalí příslušníci Wehrmachtu, kteří hornictví využili ke zkrácení 

pobytu ve vězení, ale také pražští intelektuálové a živnostníci, atd.145  V 50. letech 

jezdila na důl Mayrau (Fierlinger, Gottwald II) skupina 30 až 40 brigádníků 

z Prahy, kteří zde pracovali o sobotách a většinou se po měsíci střídali. Někteří 

havíři práce nadšených brigádníků zneužívali ve svůj prospěch. „To byli 

brigádníci lepší než někteří havíři. Někteří havíři jenom koukali, aby se trochu 

ulili, a taky se spoléhali, že jim brigáda zatlačí.“146   

     Brigádníci do kladenských dolů pak přicházeli po celou druhou polovinu 20. 

století (většinou motivovaní financemi) a přestože jejich pracovní poměr byl 

charakteru na dobu určitou, mnozí z nich zde zůstali pracovat i několik let. Opět, 

mezi havíři na stálý pracovní úvazek a brigádníky nebyly při práci v podzemí 

v jednotlivých partách činěny rozdíly či se na ně respondenti nerozpomněli. 

                                                 
142 Kahanec nové doby, roč. III, č. 3, 1952, s. 4   
143 Kahan, roč. 32, 1997, č. 9, s. 3 
144 srov. Spilka, 1964, 344. 
145Kahan, roč. 32, 1997, č. 7, s. 3 
146 Spilka, 1964, 344 
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    Oficiální postoje jednotlivých důlních závodů ale ukazují na problémy, které se 

v souvislosti s velkým přílivem brigádníků vyskytly. Již v průběhu 50. let se 

objevuje termín „bulač“ jako synonymum k výrazu „ulejvák“. Ve společenských 

prostorách závodů byly vytvářeny nástěnky se stálými kandidáty na titul „Mistr 

Bulačský“147, byla vyhlašována hesla „Proti bulačům a absentérům“, v oborovém 

tisku byly otiskovány jmenné seznamy zaměstnanců, kteří byli propuštěni kvůli 

absenci.148 V roce 1952 byl vyhlášen věrnostní přídavek podle vládního nařízení 

č. 21 z 3. 6. 1952 pro zaměstnance z oboru paliv a energetiky, kde se věrnost 

počítala nejen počtem odpracovaných let, ale i pracovním úsilím a také bojem 

proti absentérům a fluktuantům („bulačům“).149  

     Drobné střety mezi brigádníky a stálými zaměstnanci či místními „Kladeňáky“ 

se objevovaly spíše v mimopracovním setkání a v tendencích střetu generací či 

projevech xenofobie, zřejmě nejvíce patrných ve „střetech“ mezi Kladnem a 

Prahou.150   

 

     

2. 4. Vztahy mezi jednotlivými doly 

     Pokusu o obnovu oslav Dne horníků v prostorách skanzenu dolu Mayrau (v 

těsné blízkosti obce Vinařice), kterého by se účastnili také horníci z jiných 

důlních pracovišť, brání určitý druh patriotismu, jenž váže jednotlivé horníky k 

jejich bývalému dolu. Pokud nedošlo k nějakým změnám (slučování či uzavírání 

dolů) neměli horníci z řad respondentů důvod k odchodu na jiné důlní pracoviště 

a většinou zde tak setrvali po celý svůj produktivní věk. Automaticky se tedy 

vytvořila citová vazba k danému pracovišti. Skanzen dolu Mayrau se právě kvůli  

této identifikaci s pracovištěm potýká s problémem oslovování horníků z jiných 

dolů (z důvodů spolupráce či pouhé návštěvy)151. 

      Během podzemního propojování jednotlivých šachet překopy docházelo mezi 

jejich zaměstnanci k určité rivalitě vznikající z důvodů poměřování pracovních 

výkonů (od nichž se pak odvíjely případné prémiové příplatky, apod.). V dole 

                                                 
147 Kahanec nové doby, roč. XI, č. 23, 1960, s. 4 
148 Kahanec nové doby, roč. VIII, č.14, 1957, s. 2 
149 Kahanec nové doby, roč. VI, č. 5, 1955, str. 4 
150 Titulkem „Neukáznění Pražáci“ je uveden článek z oborového tisku, který si stěžuje na mladé 
brigádníky z Prahy, kteří spolu se svými dívkami dělají nepořádek a hluk v kantýnách (Kahanec 
nové doby, roč. XV, č. 30, 1964, s. 2) 
151 Terénní výzkum Vinařice, 2002-2003 
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Mayrau tak panovala žášť vůči propojenému dolu Max. Z tohoto období pochází 

označení „majrováci“ a „maxováci“ s pejorativním nádechem. Tato vzájemný 

nesoulad přetrvává i do současnosti, kdy oba doly již dávno nefungují. Přesto si 

mnou oslovení horníci neodpustili poznámky na adresu maxovských, většinou se 

týkaly jejich pracovního nasazení, kdy majrovští horníci byli nuceni pracovat i za 

maxovské152. Později, při propojení dolu Mayrau a Ronna k podobné situaci 

nedošlo. Finanční odměna zde v té době nehrála žádnou roli a je tedy otázkou, zda 

důvodem nevraživosti mezi majrovskými a maxovskými byly tyto prémie či jiné 

skutečnosti. Mimo tento „majrovsko-maxovský“ konflikt jsem zaznamenala 

„špičkování“ i mezi bývalými zaměstnanci dolů Shoeller a Nosek Tuchlovice, 

ovšem v daleko přátelštější  atmosféře a bez pocitu ukřivdění, jak tomu bylo u 

majrovských horníků153.  

      Výrazem identifikace s pracovištěm je  pro bývalé horníky z dolu Mayrau 

charakteristické chválení dolu, „byla to taková malá rodinná šachtička“154 a 

zdůrazňování  kvality uhlí v daném dole155. 

 

     Retrospektivní pohled na hornickou profesní identitu z perspektivy pracovních 

vztahů je velmi komplikovaný a individuální. V období, kdy doly na Kladensku 

byly funkční, mělo vymezování pracovních vztahů a rolí své opodstatnění i 

v budování profesní identity mimo pracoviště. V současné době se pracovní 

vztahy modifikovaly do formy přátelských setkání v hostincích spíše lokálního 

charakteru. Integrační tendence vykazuje starší generace bývalých horníků, kteří 

se setkávají v klubu důchodců a v hornickém skanzenu dolu Mayrau. Mezi 

hornickými důchodci jsou přitom zastoupeny také ženy, ať už bývalé 

zaměstnankyně dolů nebo manželky horníků.  

 

3. Duchovní a sociální kultura 

     Klasická typologie hornického folkloru obsažená ve studii kolektivu Olgy 

Skalníkové156 z 50. let 20. století se týká především oblasti humoru, vyprávění, 

pověr a hudby. Toto rozdělení je v současné době možné doplnit o další prvky 

                                                 
152 Terénní výzkum Vinařice, 2002-2003 
153 Terénní výzkum Vinařice, 2002-2003 
154 Terénní výzkum Vinařice, 2002-2003; srovnej Uváček, 1995, 103-105 
155 Terénní výzkum Vinařice, 2002-2003 
156 Skalníková, 1959 
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popisující slavnostní obřadnost ve vztahu k dolům (např. otevření, přejmenování 

či uzavření dolu), hornické svátky a slavnosti (např. den horníků), dále lze 

například vysledovat kontinuitu v profesním slangu. 

 

3. 1. Humor 

    O profesním hornickém humoru jsem se zmiňovala již v souvislosti 

s popisováním vztahů na pracovišti. Humor jako důležitý prvek pracovních 

vztahů dokládá většina respondentů. O. Skalníková se zabývá humorem ve formě 

vyprávěných vtipů řešící témata manželství, humor na pracovišti, ale také se 

sociálním podtextem. Podobnou sbírku je v současné době vzhledem k  časovému 

odstupu již nemožné uspořádat, bývalí horníci si ale často připomínají humorné 

situace, které připravovali svým spolupracovníkům, nadřízeným či ženám z 

povrchového pracoviště. Jednalo se vesměs o velmi drsný humor typický pro 

maskulinní prostředí, kde na čelním místě vystupovaly fekálie a  všudypřítomní 

potkani a myši. Jak již bylo uvedeno výše, exkrementy 157 se používaly k 

znepříjemnění kontroly nebo práce jiné partě. Řada z humorných historek na toto 

téma koluje mezi bývalými horníky, není jasné, zda se jejich původ zakládá na 

skutečné příhodě či se jedná o čistou fabulaci, která má „horníka – vypravěče“ 

posunout do roviny „heroje“ vítězícího humorem nad jinými158. Jedním z příkladů 

typického humorného vyprávění je pouštění exkrementů po dopravním pásu spolu 

s uhlím, aby „potěšily“ dělníky na jeho konci. Někteří z horníků měli prý 

vymyšlený i velmi dokonalý způsob přepravy exkrementů, kdy se dopravní pás 

položilo prkénko na jedné straně zatížené kamenem a na druhé straně 

s odloženým exkrementem. V okamžiku, kdy se prkénko dostalo na konec pásu 

vymrštila se fekálie do prostoru a pokropila přítomné dělníky (kteří neměli 

možnost se v podzemí umýt nebo očistit)159. 

    Podobné humorné historky s „heroickým“ podtextem se týkají „používání“ 

uhynulých potkanů nebo myší v podzemí. Zvířata se měla přivazovat namísto 

sluchátka důlního telefonu nebo nad dopravní pás, na němž si i přes přísné zákazy 

                                                 
157 Existoval sice předpis, podle kterého musela být v podzemním pracovišti instalována toaleta, 
na jejíž údržbu byl vyčleněn pracovní personál, ale v praxi se tento předpis na Kladensku příliš 
nedodržoval.  
158 Heroické postavy vítězící svým vtipem se v hornickém humorném vyprávění objevují již ve 
sbírce hornického humoru uspořádané V. Lacinou a M. Majerovou ve 40. letech 20. století 
(Lacina, Majerová, 1949).  
159 Terénní výzkum Vinařice, 2002-2003 
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zrychlovali horníci cestu v chodbách – mrtvá zvířata pak havíře zasahovala do 

obličejů.  

    Mezi bývalými horníky ovšem existují i názory se důlním myším a potkanům 

nesmělo ubližovat, protože zvířata byla první, která signalizovala blížící se 

nebezpečí (unikání methanu nebo zával). 

      

      V rámci povrchového pracoviště patří do zvláštní kategorie profesního 

humoru žerty ve vztahu k jiným zaměstnancům, nejčastěji z administrativy 

(nejoblíbenější cílovou skupinou byly ženy). Ti byli například zvaní do dílen na 

„výborný vepřový gulášek“ (nebo „gulášek z divočiny“), ve skutečnosti 

připravený z toulavého psa nebo kočky. Jaké suroviny byly pro přípravu pokrmu 

použity se konzumenti dozvěděli až v okamžiku, kdy pozřeli poslední sousto a 

hostitelé začali „štěkat“ nebo „mňoukat“. Humorné vyprávění z této oblasti opět 

v různých variantách koluje mezi bývalými horníky a respondenti je interpretují 

jako „heroické“ i když své vyprávění většinou uvozují slovy: „to dělali kluci“, „to 

se dělalo“ a svoji osobu do těchto aktivit nezahrnují.     

     Podobný typ humoru bychom objevili i v jiném maskulinním dělnickém i např. 

vojenském prostředí, uvádím je zde z důvodu doplnění kategorií hornického 

humoru tak, jak jej dělí O. Skalníková ve své studii.            

 

 

3. 2. Profesní slang  

     „ A přece jest žádoucno, aby správné názvosloví hornické vniklo do všech 

vrstev lidu hornického a vypudilo konečně zpitvořené, pokročilého lidu českého 

nedůstojné názvy, kterýchž se většinou až posud v hornictvu užívá. “160 Pro 

hornický profesní slovník na celém území republiky jsou typické výrazy převzaté 

z němčiny a upravené podle místního dialektu.  Na Kladensko mělo v tomto 

smyslu největší vliv Příbramsko, odkud bylo spolu s hornickou stavovskou tradicí 

přebíráno i výrazivo. Hornický profesní slang byl samozřejmě modifikován a 

modernizován s odhledem na nové technologie a celkový historický vývoj, 

nicméně svou hlavní strukturu si na Kladensku zachoval až do ukončení celkové 

těžby. Pouze těsně po ukončení 2. světové války v souvislosti s protiněmeckými 

                                                 
160 Hrabák, 1889, 4 
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náladami probíhalo i volání po odgermanizování dolů. Místo „štola“ se mělo 

používat jen „chodba“, namísto „šachta“ „jáma“, apod. Podobně mělo dojít k 

přejmenování dolů typu Max, Mayrau, Schoeller, atd.161  

     Podstatnou část dorozumívacího jazyka v podzemí ovšem zaujímala 

nonverbální komunikace či komunikace pomocí symbolů. V hlučném, tmavém a 

prašném prostředí se vyvinula specifická forma dorozumívání. Od křiku162; přes 

komunikaci, které rozuměla jen omezená pracovní skupina; po standardizované 

symboly. K těm nejvýraznějším patřil kříž, ať už bíle namalovaný či jakýkoliv 

kříž i sbitý z dvou prken – kříž označoval nebezpečí v prostoře za ním a všem 

pracovníkům v dole dával jasné znamení, že za něj nesmí vstupovat. Dalším 

výrazným výrazovým komunikačním prostředkem bylo zvonění z jámy nahoru na 

strojníka, který podle signálů zjistil, zda veze mužstvo či vozy s uhlím a kdy jsou 

klece připraveny k sfárání či vyfárání.    

 

 

3. 3. Pověry a tabu 

     Zmínky o pověrečných zvycích při práci v dole můžeme opět nalézt ve studii 

O. Skalníkové. Pro období druhé poloviny 20. století je možné konstatovat, že 

některé z těchto pověr se udržely až do konce dolování na Kladensku. 

    K těm nejrozšířenějším patří víra v patrony a ochránce horníků. Společné 

modlení horníků před sfáráním před křížem bylo silně potlačeno po událostech 

„krvavého Božího těla“, ale úplný zákaz byl vydán až po roce 1948. Víra a 

modlení ke křesťanským symbolům zejména v Ježíše Krista a Pannu Marii byla 

v druhé polovině 19. století a první polovině 20. století silnější než víra 

v elementy podzemí permony (permoníky, Bergheisty, důlní skřítky atd.)163. Víra 

v podzemní skřítky přišla do Čech a potažmo na Kladensko z německého 

prostředí. Důlní skřítek vykazoval abmivaletní povahu, dokázal varovat před 

nebezpečím, ale zároveň tato nebezpečí sám způsoboval. Ve sbírce hornického 

humoru či humorného vyprávění se objevují příhody ve spojitosti s vírou 

v permoníka. Typický je humor na úkor nováčků, jimž zkušení horníci radí, aby si 

                                                 
161 Horník, roč. 1, č. 3, 1945, str. 41 a 42 
162 V souvislosti s komunikací jsem zaznamenala případ, kdy skupina horníků začala po uzavření 
dolu v polovině 90. let pracovat v kladenských vodárnách. Dorozumívání pomocí křiku a 
specifických jazykových kódů si zachovala i zde na novém pracovišti, kde k němu ale již nebylo 
opodstatnění (Terénní výzkum, Vinařice, Kladno, 2004).  
163 Srov. Polánek, 1941  
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usmířili permoníka obětinou ve formě jídla nebo tabáku, který pak staří horníci 

sami zabaví164.    

    Otázky víry jsou v terénu empiricky velmi těžko ověřitelné, přesto několik 

bývalých horníků (aktivních v hornictví v 90. letech 20.století) potvrzovalo svoji 

víru v kult svaté Barbory165. 

     Zákaz pískání v dole, který byl mezi kladenskými horníky zaznamenán již 

v druhé polovině 19. století, potvrdili i moji respondenti pro období druhé 

poloviny 20. století. Původ tohoto tabu respondenti neznali, ale svorně tvrdili, že 

pískání v dole přináší neštěstí166.     

 

3. 4. Svátky a slavnosti 

     K nejvýraznějším hornickým slavnostem Kladenska druhé poloviny 19. 

století patřily slavnostní hornické přehlídky tzv. „parády“167. Vedle přehlídky 

hornického stavu, bylo hlavní funkcí hornických parád reprezentovat jednotlivá 

kladenská těžařstva. Příležitosti pro pořádání slavnostních hornických přehlídek 

byla celá řada; k tradičním patřily oslavy patrona horníků svatého Prokopa (4. 

července) , významné události rakousko-uherské monarchie, poutě, zakládání či 

křest dolů. Až do roku 1889168 byla účast na hornických parádách pro horníky 

povinná a motivována finanční odměnou169. V první polovině 20. století se 

hornické slavnosti omezovaly jen na prostředí jednotlivých důlních závodů. V 

protektorátním zřízení se jednalo jen o drobné lokální slavnosti v tendencích 

politické ideologie, např. oslavy svaté Barbory, přehlídka uniforem v rámci 

hornické výstavy v roce 1944, apod.170. Velké hornické přehlídky souvisí poté až 

s novým politickým uspořádáním po roce 1948 a zejména po roce 1952 (tzv. 

Lánská akce), kdy nedostatkem pracovních sil v hornictví bylo nutné využít 

všechny dostupné prostředky.  

 

                                                 
164 Skalníková, 1959,  27-28 ; srov. Lacina, Majerová, 1949 
165 Terénní výzkum Vinařice, Kladno 2002-2003 
166 Terénní výzkum Vinařice, Kladno 2002-2003 
167 Hornické parády mají svůj původ v Německu, na Kladensko se dostaly vlivem Příbramska 
(srov. Skalníková, 1985) 
168 K roku 1889 se vztahuje událost tzv. Krvavého Božího těla, kdy byly na Kladensku krvavě 
potlačeny dělnické mzdové nepokoje.  
169 Pro horníky defilující v hornických uniformách byla tato částka dvojnásobná  
(Skalníková, 1959, 71). 
170 Uhlí bylo v období 2. světové války strategickou surovinou, zároveň v těžařském průmyslu 
chyběly pracovní síly a bylo tedy žádoucí hornický stav alespoň částečně podpořit.  
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3. 4. 1. Prokopské slavnosti 

     Prokopské slavnosti měly na Kladensku v druhé polovině 19. století větší 

tradici než oslavy svaté Barbory. Kult svatého Prokopa jako ochránce horníků 

přišel na Kladensko z Příbramska, které mělo po celkové stránce v hornictví 

Kladenska největší vliv. Vedle prokopských slavností se krojovaní horníci a 

zejména hornické kapely zúčastňovali na konci 19. století také slavností Božího 

těla. U obou svátků hrála hlavní roli hudba. Hornické kapely v počtu 150 mužů 

předvedly obvykle na kladenském náměstí „monstrkoncert“ (zpravidla hornická 

tělesa čítala po vzoru vojenských kapel 50 členů). Od událostí krvavého Božího 

těla v roce 1889 se udržela pouze tradice slavení svátku svatého Prokopa a 

centrum oslav bylo z kladenského hlavního náměstí přesunuto do lesa „U Jana“ 

v Kladně Dubí. 

    Slavnosti konané v 80. letech 19. století připadaly vždy na neděli po svatém 

Prokopu (4. července). Hornické kapely ve slavnostních uniformách a hrající 

postupně přicházely na hlavní náměstí. Za nimi pochodovali horníci seřazení do 

setnin a vedeni svými inženýry, na závěr vytvořili na náměstí obdélníkový útvar. 

Významní hosté měli svá místa na tribunách. V okamžiku, kdy se horníci a hudby 

rozestavěli na náměstí, začala o 9. hodině ranní polní mše, během které nesměli 

horníci vystupovat z řad. Během mše hrály hornické hudby kostelní písně. Po 

skončení mše pokračovaly v hudební produkci, kdy mezi sebou v kvalitě přednesu 

soutěžily hudby jednotlivých důlních společností. Na závěr prokopských slavností 

proběhlo defilé horníků ve slavnostních uniformách za doprovodu státní hymny. 

Odpoledne po skončení slavností se obvykle konal zahradní koncert v hotelu U 

bílého beránka nebo U města Kladna (oba stály na hlavním kladenském 

náměstí)171.  

 

    

3. 4. 2. Oslavy svaté Barbory 

     V porovnání s prokopskými slavnostmi v druhé polovině 19. století neměly 

oslavy svaté Barbory na Kladensku tak honosný průběh172 a omezovaly se spíše 

na menší oslavy, které se udržely i v období první republiky. V roce 1944 se 

v hornickém tisku hovoří o znovuobnovení hornické poutě ve Vrapicích na oslavu 

                                                 
171 Čurda, In Vlastivědný sborník školního okresu slánského, roč. IX, 1931-32, str. 191 
172 I vzhledem k rozdílným ročním obdobím, v nichž se konaly. 
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svátky sv. Barbory a starých hornických písní173. Pokud je možné věřit 

propagandistickému tisku z roku 1944, pak se v kladenské obci Hnidousy od roku 

1941 pravidelně konaly oslavy svátku svaté Barbory za  přítomnosti zástupci 

havířů v tradičních slavnostních krojích (otázkou je z jakých skupin se tito horníci 

rekrutovali a jakými pravidly se musel průběh oslav řídit)174. V druhé polovině 

20. století jsem oslavy na počest svaté Barbory zaznamenala až v souvislosti 

s Hornickým skanzenem dolu Mayrau. Zde se hovoří o znovuobnovení svátku 

svaté Barbory, nicméně se domnívám, že jde jen o jeden z projevů „muzeality“ a 

„folklorismu“ a import z Ostravy. Oslavy ve skanzenu mají projev přátelského 

setkání bývalých horníků a Klubu přátel hornického skanzenu, případně 

představitelů hornického muzea v Ostravě, atd.   

 

 

3. 4. 3. Den horníků a oslavy 1. máje 

     V roce 1949 dochází k celorepublikovému sjednocení hornických oslav pod 

názvem Den horníků ustanovený na 9. září, jako jeden z náborových prvků 

nových pracovních sil v hornictví v období, kdy jich byl kritický nedostatek175.  

S hornickou tradicí typu prokopské slavnosti či oslavy svaté Barborky neměl Den 

horníků již nic společného. Hlavním obsahem bylo udílení zvláštních finančních 

odměn a předávání pracovních řádů (v 50. letech to byly např. tituly: řád Rudého 

praporu, řád Rudé hvězdy práce, Vyznamenání za pracovní věrnost a 

Vyznamenání za pracovní obětavost)176. Na Kladensku se podle vzpomínek 

pamětníků se tyto oslavy uskutečňovaly do poloviny padesátých let individuelně v 

rámci jednotlivých dolů, teprve později byl tento svátek řízen centrálně a slaven 

na kladenském sportovním stadionu177. Mimo předávání pracovních či jubilejních 

vyznamenání zde probíhal doprovodný zábavný program pro celou rodinu (hudba, 

pouťové atrakce, apod.). Den horníků byl pak dovršen hromadnou oslavou v 

kladenském kulturním domě, na kterou horníci i jejich rodiny s nostalgií 

vzpomínají178. Výpovědi oslovených horníků se shodují v tom, že v těchto 

oslavách neviděli deklarování socialistického státního zřízení, ale skutečné 

                                                 
173 Hornictví, roč. 1, č. 1, 1944, str. 20 
174 Hornictví, roč. 1, č. 1, 1944, str. 19 
175 Kahan, roč. 32, 1997, č. 7 
176 Kahanec nové doby, roč.  VI, č. 13, 1955, str. 1 
177 Terénní výzkum Vinařice, 2002-2003 
178 Terénní výzkum Vinařice, 202-2003 
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ocenění těžké práce havířů. Většina jich také cítí určitou nostalgii či až averzi vůči 

přeměně Dne horníků na Den města Kladna, k níž došlo v druhé polovině 90. let. 

„Hornickými slavnostmi se opravdu žilo, nešlo o žádný prázdný hesla“179. 

        Po roce 1989 se oslavy dne horníků přesunuly do soukromí důlních závodů a 

již nebyly slaveny centrálně, např. v roce 1995 se Den horníků slavil samostatně 

na posledních dvou kladenských závodech na Dole Kladno a na Dole Tuchlovice; 

a samostatně jej oslavila také správa ČMD, a. s. Na začátku oslav byly vybraným 

zaměstnancům byla předána pracovní ocenění a poté začala zábava. Pro Kladno 

se oslavy konaly v hotelu Sítná, pro Tuchlovice v kulturním domě v Novém 

Strašecí180.   

     V současné době se Den horníků koná pouze v Hornickém skanzenu dolu 

Mayrau u Vinařic. S masovými oslavami před rokem 1989 se tyto ovšem nedají 

srovnat. Současné oslavy Dne horníků probíhají spíše jako nostalgická vzpomínka 

na bývalé pracoviště a kolegy. Nepatrná část bývalých horníků přichází na oslav 

Dne horníků ve slavnostním stejnokroji (většinou jde o „svéráz“ nerespektující 

předpisy pro úpravu a typ hornické slavnostní uniformy).  

  

    Oslavy 1. máje jako svátku práce se konaly již v roce 1891 na dolech v majetku 

Společnosti státních drah (u ostatních společností tyto oslavy nebyly dovoleny)181.  

    Na svátek práce vzpomínají respondenti až v souvislosti s druhou polovinou 20. 

století, kdy oslavy probíhaly v rámci jednotlivých dolů individuelně či byly řízeny 

centrálně ředitelstvím dolů v Kladně. Horníci se pak účastnili prvomájových 

průvodů centrem města, apod. Na oslavy 1. máje ale vzpomínají oslovení horníci 

spíše jako na společenskou zábavu, jejíž součástí byla konzumace alkoholu (piva) 

a jiného občerstvení, než jako na „nutnou“ prezentaci stávající politické moci182. 

Část vybraných horníků se účastnila oslav 1. máje v uniformě, většina byla ale 

v civilním oblečení. Pro obnovení svátku 1. máje nejsou ze strany skanzenu či 

klubu přátel skanzenu žádné snahy. Na Kladensku zůstává tento svátek v 

současnosti slaven v rámci KSČM.    

     

 

                                                 
179 KA, Terénní výzkum Vinařice, 2002-2003 
180 Kahan, roč. 30, 1995, č. 34 a č. 22, str. 2 a 3 
181 Novotný, In Vlastivědný sborník okresu slánského, roč. IIIV, 1930-31, str. 130-132  
182 Terénní výzkum Vinařice, 2002-2003 
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3. 4. 4. Nový rok  

      V souvislosti s novoročními svátky jsem zachytila v druhé polovině 20. století 

jen  dva příklady – zdobení důlních vozíků (huntů) a zdravice hornické kapely. 

     Slavnostní dekoraci posledního vyvezeného vozu ve starém roce jsem 

zaznamenala pouze na jednom kladenském dole a to Schoeller (80. léta 20. 

století). „Poslední vyfáranej vůz s uhlim ve starým roce se nechal bejt a celej se 

pomaloval. Dělali to kluci, co uměli malovat. Ty vozy tam (na dole) ještě musej 

bejt“183.   

     Nástup do práce po Novém roce byl doprovázen zdravicí hornické hudby a 

představených daného závodu: „Když se šlo v novym roce poprvý do práce, tak za 

vrátnicí hrála kapela a vedení závodu mělo k horníkům nějakej  proslov“ (důl 

Schoeller, 80. letech 20. století) 184.  

 

3. 5. Jiné slavnostní příležitosti 

3. 5. 1. Zakládání a svěcení dolů 

      Vedle hornických parád a později dne horníků patřily v minulosti k největším 

událostem zakládání dolů, jejich svěcení a také křest. Při zakládání a křtění dolů 

doložené od konce 19. století do 50. let 20. století byla přítomna hornická hudba a 

horníci ve slavnostních uniformách.  

         Názvy dolům se dávaly podle různých patronů, ať už to byli čelní 

představitelé těžařských společností, jejich manželky, finančníci, významní 

politici, apod. Jména dolů ale vždy odrážela hospodářskou a politickou situaci 

v zemi, vedle pocty pro kmotra a důl znamenal křest oboustranný závazek 

deklarující status či prestiž dolu. Z příkladů je možné uvést za druhou polovinu 

19. století a začátek 20. století: „Barré“ – Adolf Barré, ředitel SSD; „Bresson“ – 

Karel Bresson, generální ředitel SSD; „Engerth“ – Wilhelm Engerth, první ředitel 

SD, svobodný pán, profesor VŠ strojnické ve Vídni (inicioval 1. světovou výstavu 

ve Vídni v roce 1873); „Kateřina Josefa“ – křestní jméno manželky finančníka 

Václava Novotného; „Kübeck“ – Karel Bedřich Kübeck, prezident všeobecné 

dvorní komory ve Vídni a předseda mincovnictví a báňského oboru185; „Max“ – 

kníže Max Egon Fürstenberg, člen správní rady PŽS; „Mayrau“ - předseda 

                                                 
183 JA, Terénní výzkum Vinařice 2002-2003 
184 SUV, Terénní výzkum Vinařice, 2002-2003 
185 Na jeho popud byly ve větších uhelných revírech, tedy i na Kladně, zřízeny c.k. kutební komise. 
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správní rady PŽS; „Robert“ - majitel velkoobchodního domu Robert a spol.; 

„Ronna“ – Antonín Ronna, ředitel SSD; „Schoeller“ – Gustav Schoeller, člen 

správní rady Mirošovské společnosti a později PŽS; „Theodor“ – rytíř Theodor 

z Taussigů, prezident SSD a guvernér Credit Bank ve Vídni; „Václav“ – finančník 

a kutéř Václav Novotný; „Wanieck“ – předseda správní rady PŽS; „Zippe“ – 

profesor geologie a pozdější rektor Báňské akademie v Příbrami. Nejmladší 

kladenský důl vyhloubený v roce 1945 dostal jméno Jaroslav po Jaroslavu 

Preisovi řediteli Živnobanky186.  

     Po druhé světové válce byly některé doly přejmenovávaly podle soudobých 

hrdinů např. Mayrau na Fierlinger podle předsedy vlády. ...“kovové označení dolu 

Mayrau-Robert ve Vinařicích šlo dolů v neděli 5. 5. 1946, Vinařické oslavy se 

zúčastnil „kmotr“ Zdeněk Fierlinger, tehdejší předseda vlády...“187. Ve stejném 

roce došlo i k slavnostnímu přejmenování dolu Prago na „Antonín Zápotocký“. 

V roce 1946 dostaly nová jména ještě doly Max a to na „prezident Beneš“ a důl 

Jaroslav v Tuchlovicích na důl „Václava Noska“ (ale název se změnil také 

Vojtěšské huti a to na huť maršála Koněva)188. Se změnou struktury a organizace 

kladenských důlních závodů se v roce 1958 stal Klement Gottwald patronem tří 

důlních závodů pod názvy Gottwald I, Gottwald II a Gottwald III sdružující doly 

Max (GO I), Mayrau (GO II) a Ronna (GO III). 

 

 

3. 5. 2. Ukončení těžby 

    Popis slavnostního ukončení těžby před rokem 1989 pochází z dolu Engerth 

v roce 1945, poslední vozík měl právo slavnostně vyfárat horník Zíma, který na 

dole pracoval nepřetržitě 43 let.189 Poslední vytěžené vozy (hunty) byly důležité i 

při ukončování těžby v 80. a 90. letech 20. století. Např. při loučení s dolem Max 

v roce 1980 nesly vozíky nápisy: „Poslední vozy uhlí z Maxovky. Září 1980. 

Děkujeme ti Maxovko! Byla jsi k nám milosrdná, na Tvůj démant 

nezapomeneme. MAXOVÁCI!“190 Nápisy na vozících se objevovaly i motivy 

                                                 
186 Kahan, roč. 30, 1995, č. 27, str. 3; srov. Melichar, 1999, 28-32; srov. Seifert, 2002, 10-29.  
187 Kahan, roč. VI, č. 15, 16. 4. 1971, str. 3 
188 Kalendář jubilejních významných výročí a osobností v 1. polovině roku 1986, str. 320.  
In Historie a současnost. Kamenouhelné doly koncern Kladno, roč. 6, 1986; srov. Kahan, roč. VI, 
č.17-18, 7. 5. 1971, str. 4  
189 Horník, roč. 1,  č. 2, 1945, str. 22 
190 Uváček, J: 110 let dolu Mayrau,1984, str. 49 
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plnění plánu, např. „Poslední vůz 5. pětiletky. 4,491,000 tun,“ či „22. prosince 

1975. Státní plán splněn. 900.000 tun“.191  

    K ukončování těžby v 90. letech 20. století se váže nostalgie, s kterou bývalí 

horníci vzpomínají na své zaměstnání a na fakt, že tímto aktem o ně přišli. 

Obřadní ukončení těžby na posledních funkčních dolech proběhlo opět vyfáráním 

posledního vozu (huntu) s uhlím. Vozy byly označeny nápisem „Poslední fárání“ 

či „Poslední vůz“, názvem dolu a datem ukončení těžby192. V současné době jsou 

vozy součástí expozice Hornického skanzenu dolu Mayrau. Posledního vyfárání 

se účastnili představitelé důlních závodů i zástupci ČMD a samozřejmě bývalí 

zaměstnanci.  

     Zvláštním projevem doprovázejícím ukončování těžby na kladenských dolech 

v druhé polovině 90. let a v roce 2002 jsou vzkazy, nápisy, kresby, kterými 

odcházející horníci zdobili svá pracoviště. Při mapování již opuštěného dolu 

Schoeller a Nosek (Tuchlovice) jsme spolu s fotografem SVMK narazili nejen na 

psaný folklor, ale také na kompozice, které horníci vytvářeli před opuštěním dolu. 

Díla vyjadřují nostalgii, která je ovšem v opozici s dalším stavem pracoviště – 

neumyté a opuštěné hrnky od kávy, nářadí zanechaná uprostřed opuštěného 

nádvoří, odhozené pracovní oděvy, apod.  

 

 

3. 6. Hornické pohřby a důlní neštěstí 

    K hornickým tradicím, kde lze vysledovat prvky stavovské obřadnosti a 

symboliky, patří a patřily hornické pohřby. Tradiční hornické pohřby do první 

poloviny 20. století se řídily jasnými pravidly. V otázce profesní hierarchie se 

rozlišoval pohřeb důlního úředníka a dělníka, zejména v otázce nákladů se lišily 

také pohřby mužů a žen, a posledním rozdílem byla smrt na pracovišti během 

výkonu povolání (důlní neštěstí) a mimo něj. 

    Všech pohřbů se ale účastnila hornická hudba. Na hudbu odváděli horníci ze 

svých platů určité částky do tzv. muzikkasy. Pokud umřel horník, hrála mu pak 

hudba na pohřbu „zadarmo“ a navíc dostal pohřební vůz. Horníci-hudebníci mohli 

ukončit svoji směnu dříve, pokud se ten den konal hornický pohřeb, na kterém 

                                                 
191 Stehlík, 1978, 45 
192 Nápisy a vzkazy na vozech jsou doloženy už za první republiky (a patrně byly i staršího data). 
Objevovaly se zde například vzkazy dozorcům nebo kresby, apod. (Kahanec nové doby, roč. III, 
 č. 3, 1952)  
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hráli. Na pohřbech horníků hrály hornické kapely ve zredukované podobě (cca 

patnácti členné), pokud se ale jednalo o pohřeb horníka, který zemřel při důlním 

neštěstí, hrála kapela v plném složení. V druhé polovině 20. století jsem 

zaznamenala již jen jednu hornickou kapelu, která do 70. let hrála na hornických 

pohřbech. Jednalo se o hudbu kapelníka Václava Beznosky ze Pcher. Do počátku 

20. století se nosily na hornické pohřby také hornické prapory, tento zvyk byl ale 

zřejmě omezen po hornické stávce v roce 1900.193 Je možné se domnívat, že na 

hornických pohřbech svítily také kahany.194 

    Jedním z nejstarších dochovaných popisů pohřbu byl v roce 1876 hromadný 

pohřeb horníků z dolu Engert zabitých při důlním neštěstí. K tragédii došlo 23. 2. 

1876, kdy výbuch třaskavin na povrchu v cáchovně zabil 19 horníků. Pohřeb se 

konal 26. 2. za účasti 18 tisíc lidí. Rakve byly kromě květin ozdobeny horními 

odznaky. Kromě mužstva dolu Engerth a kapely Společnosti státní dráhy (vlastník 

dolu) se pohřbu zúčastnili nejrůznější kladenské spolky, horní úředníci z jiných 

dolů, obecní zastupitelstvo a další. Vyjma jednoho horníka, kde si manželka přála 

samostatný pohřeb, byli všichni pohřbeni do společného hrobu na starý kladenský 

hřbitov (dnešní park u divadla), kde jim SSD postavila pomník. Po zrušení 

hřbitova byl pomník s ostatky přenesen na velký kladenský hřbitov. Místní tisk 

věnoval události tak velkou pozornost, že si vyžádala vytvoření samostatné 

brožury detailně popisující tragédii a obsahující výčet zabitých dělníků.195 

     Pohřbu významného horního inženýra z dolu Mayrau ing. Karlíka v roce 1915 

se zúčastnili zástupci horních úřadů a podniků, zástupci obce Vinařice, Družstvo 

horních a hutních inženýrů. U hrobu stála čestná stráž kladenských horníků ve 

slavnostních uniformách196.  

 

     Vedle starého zrušeného kladenského hřbitova (na místě dnešního divadla) a 

současného hlavního hřbitova, byli havíři v minulosti pohřbíváni na hornický 

hřbitov ve Vrapicích197. Ve Vrapicích se stále možné najít řadu náhrobků 

s hornickými symboly. K části náhrobků se pojí historky či pověsti o smrti 

pochovaných horníků. Některé z příběhů zlidověly, příkladem je neštěstí na dole 

                                                 
193 Branald, 1953, sv. I, str. 275 
194 Podle sepsané žádosti hornického vysloužilce Václava Toncara (Branald, 1953, sv. I, str. 222). 
195 Kahan, roč. 31, 1996, č. 6, str. 3 
196 Mladá směna, roč. 30, 1995, č. 8, str. 6 
197 Oblast Vrapic (dříve Rapic) byla jedna z prvních, kde se na Kladensku začalo těžit uhlí.  
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Kateřina v druhé polovině 19. století, kde pracoval nenáviděný šrajgr Lennert. 

Havíři se ho chtěli zbavit, a tak nařezali lano těžní klece, ale bohužel do klece 

nastoupili jiní havíři, se kterými se pak klec utrhla a oni se zabili pádem do 

šachty198.  

    Důlní neštěstí se ovšem netýkala jen pracovních úrazů, ale skokem do šachty 

končili život také sebevrazi.199   

     

    U hornictví vnímaného jako ne zcela bezpečné povolání200, by bylo možné 

předpokládat existenci řady historek či vyprávění týkajících se důlních 

neštěstí.V retrospektivním pohledu je ale velmi obtížné najít živou orální tradici 

mezi horníky. Částečně sice bylo možné sledovat kolující informace ve skupině 

respondentů ohledně neštěstí, které v roce 2002 ukončilo těžbu na dole Schoeller. 

Nicméně, ve skupině, která se již nepotkávala na pracovišti, ale byla roztříštěná, 

se informace neměla možnost šířit a modifikovat svůj obsah. Dochovaly se ale 

zprávy v místním tisku, který jako největší katastrofu vnímal zabití dvaceti 

horníků na dole Nosek (Tuchlovice) v roce 1966201.  

       

 

3. 7. Hornická hudba  

     Z pohledu hornické identity a  stavovské integrace hrály hornické kapely 

v průmyslových oblastech velkou roli. Hlavní úlohou hudeb byla reprezentace 

jednotlivých těžařstev. Největší rozvoj kapel je z tohoto důvodu také možné řadit 

do druhé poloviny 19. století, kdy si jednotlivé těžařské společnosti hledaly a 

budovaly své pozice. Podle pamětníků největší slávy hornických kaple měly 

hornické hudby na Kladensku stejný zvuk jako např. Kmochova kolínská kapela. 

O vzniku první kapely se tradovalo, že myšlenka na založení samostatné hornické 

kapely přišla v 50. letech 19. století, kdy byl v Brandýsku vyhlouben první důl a 

na Kladensko se dostalo velké množství mladých lidí, kteří vyhledávali zábavu. 

                                                 
198 VYJ, Terénní výzkum Vinařice, Kladno 2006; srov. Branald, 1953, sv. I, str. 349 
199 Branald, 1953, sv. I, str. 330; Hornický skanzen Mayrau, 2004, str. 22 
200 Na Kladensku nebyly ve srovnání s jinými uhelnými revíry (zejména Ostravsko-Karvinským a 
Severočeským hnědouhelným dolům) problémy s důlním plynem – metanem (paradoxně to byl 
právě metan, který ukončil éru dolování na Kladensku). Kladenské doly byly ovšem zařazeny 
mezi doly nebezpečné výbuchem uhelného prachu s nebezpečím samovznícení uhlí. Výskyt oxidu 
uhelnatého byl častý při téměř nepřetržitých záparech a důlních ohních (např. na dolech Bresson, 
Engerth, Ronna, Mayrau, Max, aj.) (Melichar, 2002, 10-11). 
201 Kahan, roč. 31, 1996, č. 28-29, str. 3 
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V roce 1856 vznikla kapela Společnosti státní dráhy. Druhou kapelu v pořadí 

zřídila PŽS, třetí pak byla založena na dole ve Vrapicích. Obecně se pro kapely 

vžilo označení „státní“, „Váňovská“ a „ferdinandská“. Kromě pohřbů účinkovaly 

hornické kapela na všech hornických bálech, koncertech, výletech, apod. 

K nejnavštěvovanějším koncertům patřily sobotní koncerty „Na střelnici“ 

(nedaleko Štěpánova u Kročehlav), na jednotlivých dolech byly také pořádány 

nedělní koncerty202.  

     Prestiž hornických hudeb byla deklarována mimo jiné velkou zdobností 

slavnostních stejnokrojů. Vedle prestižního ocenění znamenalo členství 

v hornické kapele také jisté sociální a materiální výhody, které ovšem na druhé 

straně předpokládaly velmi kvalitního hudebníka.  

     Již zmiňované nejvýznamnější období hornických hudeb přichází v druhé 

polovině 19. století a ustává po roce po roce 1889 po událostech tzv. Krvavého 

božího těla, kdy byly násilně potlačeny mzdové nepokoje a z obav, aby se situace 

neopakovala, bylo zakázáno sdružování většího počtu horníků203. V období první 

republiky pak nastává určitá renesance hornických hudeb vzhledem k 

celospolečenské situaci, ovšem v nesrovnatelném měřítku k druhé polovině 19. 

století.   

     Hornické hudby hrály do roku 1939 nejen při příležitostech čistě hornických 

tradic typu parády, křest či otevírání dolů, jubilea dolů či jejich významných 

zaměstnanců, hornické pohřby, ale reprezentovaly také celý kladenský region, ať 

už to byla Jubilejní výstava v Praze v roce 1891 nebo na oslavě stříbrné svatby 

císařského páru 24. 4. 1879 ve Vídni (kam jela kladenský uhelný průmysl 

reprezentovat hudba Společnosti státní dráhy pod vedením kapelníka Kindla204). 

Nejstarší část respondentů vzpomínala na období první republiky a na hornické 

pohřby s doprovodem hornických hudeb (oblečených do barevných 

stejnokrojů)205. 

       I přes srovnání hornických hudeb před rokem 1939 a po: „To, co později 

vystupovalo na Kladně v hornických uniformách, byly ubohé napodobeniny a 

                                                 
202 Novotný, 1930-31, 130-132 
203 Nušl, In Kladensko, 1959; 447, 477 
204 Hornické hudby reprezentovaly výrazné hudební osobnosti. V druhé polovině 19. století to byl 
právě kapelník Václav Kindl, na počátku 20. století vynikal kapelník Prošek z hudby PŽS a 
v druhé polovině 20. století ještě nyní pamětníci vzpomínají na hudbu Václava Beznosky ze 
Pcher.   
205 Terénní výzkum Vinařice, Kladno 2002-200š 
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pravých horníků mezi hudebníky bylo pramálo,“206 existovaly na Kladensku 

horničtí hudebníci, z těch nejvýraznějších to byla hudba Václava Beznosky207 ze 

Pcher, kterého si pamatují i respondenti z nehornického prostředí jako „dechovku 

ze Pcher“.  

 

 

4. Hornické symboly     

      Klasifikace hornické symboliky je komplikovaná, vedle proměnlivosti v čase 

je nutné zohlednit hledisko „lidových“ symbolů a symbolů oficiálních, případně 

symbolů, které lze zahrnout do obou kategorií. Dalším problémem je 

retrospektivní pohled, ve kterém oslovení respondenti (horníci) symboliku 

interpretují. Podle svých závěrů rozděluji hornické symboly do čtyř vzájemně se 

prolínajících kategorií: hornické symboly ve znacích měst, historické hornické 

symboly, symboly v retrospektivním pohledu respondentů a symbolika z pohledu 

hornického skanzenu dolu Mayrau. 

 

4. 1. Hornické symboly ve znacích měst 

     Zkřížená kladívka - přesněji zkřížený mlátek a želízko (Schlegel und Eisen) 

jsou nejčastěji se objevujícím se symbolem nejen ve znacích horních měst, ale 

v hornictví vůbec. Patří zároveň také k nejčastěji chybně zobrazovaným 

znakům208. Do historického znaku města Kladna se symbol zkříženého kladívek 

dostal až v roce 1914209, jmenováno horním městem bylo Kladno v roce 1898 a 

z tohoto roku pochází také výnos, který upravoval novou podobu městského 

znaku. 

     

 

4. 2. Historické hornické symboly 

     K tradičním historickým symbolům hornictví řadím ty, které vznikly před 

rozšířením těžby na Kladensku a byly sem importovány v již ustálené podobě. Jak 

                                                 
206 Branald, 1953, sv. I, str. 279 
207Václav Beznoska pracoval na dole Mayrau jako instruktor učňů. Jeho kariéra kapelníka začala 
v roce 1948 a ještě v roce 1984 hrál se svou kapelou na oslavě k 110 výročí založení dolu Mayrau 
(Uváček, 1984, 52).  
208 Na nesprávné zobrazování a deformaci znaku si stěžují Hornické a hutnické listy v roce 1905 
(VOPASEK, 2002; 15, 18), ale také samotní respondenti v roce 2006.  
209 Krajník, 1985, 118 
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již bylo zmíněno výše, k nejvýraznějším symbolům hornictví patří zkřížená 

kladívka. Ve své základní pozici (kladívka v horní části) má tento symbol 

oslavovat práci (mlátek a želízko se používaly ve středověku jako hlavní nástroje 

při ražení chodeb), znak kladívky dolů naopak symbolizuje ukončení hornické 

práce. V obrácené pozici se tak zkřížená kladívka měla v minulosti objevovat na 

hrobech nebo v současné době na pamětních deskách připomínajících dříve stojící 

důl. 

     Dalším tradičním prvkem je hornická uniforma, i přestože je vnímání hornické 

uniformy jako symbolu hornictví příkladem proměny symbolů v čase a lokalitě. 

Masivní pracovní migrace na Kladensko v druhé polovině 19. století, absence 

hlubší znalosti hornických tradic a relativně krátké časové období, byly vzájemně 

působícími faktory, jejichž vlivem neměly tradiční hornické symboly možnost na 

Kladensku zakotvit a případně se rozvinout i v jiných než úřednických vrstvách 

hornického stavu. Také v souvislosti s finančními náklady na pořízení uniformy 

se nestala masivní deklarací hornického stavu ve všech stupních hierarchie.          

     O vztahu řadových horníků k uniformě ve druhé polovině 20. století 

vypovídají vzpomínky respondentů, kteří horníky nosící uniformu hodnotí jako 

„soudruhy“: „Uniformu si nechávali šít jen ti největší soudruzi na dny horníků, 

apod. Ostatní ji nikdy nepotřebovali.“210.Také uniformy, které se z období 2. 

poloviny 20. století dostávají do sbírek SVMK, jsou velmi zachovalé (bez známek 

obnošení). Dárci pak o uniformách referují v podobných tendencích jako 

respondenti.  

    K výrazným symbolům je možné také zařadit některé z prvků slavnostní 

hornické uniformy, jako je např. již zmiňovaná švancara - důlní hůl či hornický 

flek (kůže). Parádní švancara se vyvinula z původní středověké sekery užívané při 

výrobě dřevěných těžních zařízení211, postupně se stala jedním z odznaků 

stavovského privilegia. Nošena byla např. na hornické parády či k jiným 

slavnostním příležitostem jako bylo svěcení dolů apod. Nošení švancary bylo 

zakotveno například v předpise z roku 1895, pro Kladensko důležité z pohledu 

formování profesní identity. Se švancarou jako doplňkem slavnostní uniformy se 

pak můžeme setkat ještě během druhé světové války. Předpisem o hornické 

uniformě z roku 1952 se švancara vytrácí a znovu a druhotně se stává na 

                                                 
210 Terénní výzkum Vinařice 2002-2003 
211 Vopasek, 2002, 40. 
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Kladensku doplňkem uniformy až v průběhu 90. let 20. století v hornickém 

skanzenu dolu Mayrau. Tvar švancary užívaný horními úředníky na Kladensku se 

od konce 19. století do poloviny 20. století téměř nezměnil. Na dřevěné násadě 

byla nasazena hlavice zdobné sekery nejčastěji obsahující znak zkřížených 

kladívek. Materiály na výrobu švancar byly závislé na služební hodnosti nositele, 

známé jsou tak švancary z oceli, mosazi, slonové kosti nebo stříbra212. Na 

Kladensku k nejrozšířenějším patřily švancary s mosaznou hlavicí213. Zmenšená 

podoba švancary je a v minulosti také byla velmi rozšířeným suvenýrem.  

         Pozdrav „Zdař Bůh“ je dalším z tradičních symbolů. Horníci na Kladensku 

jej užívali v druhé polovině 19. století stejně jako na konci 20. století. Na 

Kladensko se pozdrav Zdař Bůh dostal patrně z Příbramska. Pozdrav vznikl jako 

česká podoba německého Glück auf! Pozdrav Glück auf se na Kladensku užíval 

při oficiálních příležitostech zejména horními úředníky, v psané podobě byl 

například vyryt či vyleptán do čepelí úřednických kordů či šavlí, které byly 

součástí slavností hornické uniformy. V období první republiky se od oficiálního 

užívání německé podoby pozdravy upouští a vrací zpátky na krátkou dobu během 

2. světové války. Česká varianta Zdař Bůh se užívala paralelně s oficiálním Glück 

auf zprvu zejména jako pozdrav mezi dělníky, později se také v psané formě 

pozdrav objevil například nad vstupem do šachet, na hornických praporech, 

dokumentech apod. Horníci na Kladensku tento pozdrav užívali ještě na konci 20. 

století.  

     Hornické prapory jako odznak stavovské příslušnosti byly nošeny v čele 

hornických parád již ve středověku. V oblasti Kladenska se opět jedná o 

importovaný prvek. Hornické prapory si nechávaly šít jednotlivé důlní společnosti 

jako jeden z atributů, který je reprezentoval během parád a dalších slavnostních 

příležitostech. Hornické prapory nechyběly na „významnějších“ hornických 

pohřbech (pohřby horních úředníků, pohřby horníků zabitých při důlním neštěstí, 

atd.). Několik hornických praporů z let 1837 až 1871 je zastoupeno také ve 

sbírkách Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně. Konkrétně se jedná o 

hornický prapor z roku 1852214, prapor společnosti Státní dráhy z roku 1871215, 

                                                 
212 Vopasek , 2002, 43. 
213 Ve sbírkách Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně jsou zastoupeny pouze švancary 
s mosaznou hlavou. 
214 Sign. TE 15, prapor je oboustranný, červený a žlutý podklad, žlutá strana lemována 
černožlutým pásem 16 cm šir. Červená strana má uprostřed obraz, postava s kalichem a hostií, na 
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hornický prapor z Nučic z roku 1837216 a prapor Spolku kovkopů, bez datace (je 

možné se ale domnívat, že pochází z konce 19. století)217. V druhé polovině 20. 

století na místo praporů reprezentovala hornický stav jednotící zeleno-černá 

vlajka doplněná znakem zkřížených kladívek. Zelená barva je na umístěna vlajce 

směrem nahoru a symbolizuje zem-povrch, zatímco černá barva je znakem 

podzemí.   

     Horničtí patroni svatý Prokop a svatá Barbora tvoří další ze symbolů hornické 

profesní identity218. Z podstaty intimity tohoto tématu je velmi složité zjišťovat 

osobní víru respondentů, přesto jsem v některých výpovědích zaznamenala 

zmínky o svaté Barboře: „Když se v podzemí něco dělo, tak sem si myslel, 

Barborko ochraňuj nás219.“  Ve druhé polovině 90. let byly oslavy svaté Barbory 

znovu zavedeny i v hornickém skanzenu dolu Mayrau. Svatá Barbora je také 

oproti svatému Prokopu znázorňována častěji, objevuje se například na 

hornických praporech, na neoficiálních dokumentech, apod..                         

     Permoník (Perkajs, důlní mužík, skřítek, atd.) jako animistická pověra o duchu 

skal přetrval od středověku do konce 20. století a stal se dalším z atributů 

hornictví. Na Kladensko se permoník dostal také patrně z Příbramska. Představa o 

skřítkovi s dlouhým plnovousem oblečeném do pracovní perkytle byla předávána 

spíše v ústní podobě, zpodobňován byl permoník na neoficiálních dokumentech 

(pozvánky, pamětní listy, suvenýry, apod.).        

                                                                                                                                                         
hlavě korunka (obličej chybí), rozměr.: 52x42 cm. Prapor má dvě stuhy, na černé vyšito 
"Ferdinand, Anna, Maria", na zeleném datum "1852". Žerď praporu žlutočervená, špička praporu  
kovová, na jedné straně havíř, kladívka ve věnečku.  
215 Sign. TE 16, prapor společnosti státní dráhy. Prapor je oboustranný, krémová barva, lemovaný 
pásem s červenými jazyky a šňůrou. Prapor je připevněný na dřevěné žerdi zelené barvy, s 
kovovou špičkou, zdobenou havířskými kladívky ve věnečku. Na jedné straně zdobený 
hornickými a hutnickými znaky s dubovými větvičkami a žaludy, trnkoví uspořádáno do kruhu s 
nápisem: "K.K. PRIV. OSTERR STATSEISENBAHNGESELLSCHAFT" na druhé straně oválná 
olejomalba s biskupem a berlou a čertem. Rozměry 178x165 cm.  
216 Sign. TE 447. Hornický prapor z Nučic. Jednoduchá hedvábná látka, malba olejová po obou 
stranách praporu. 
1. strana: vprostřed ornament s erby Fürstenberských, po stranách klečící dvě postavy horníků. 2. 
strana: sv. Babora, která rukou ukazuje na město se zámkem a pod zemí na vstup do šachetní štoly s 
načrtnutými postavičkami, vpravo postava andílka.  
217 Sign TE 8, prapor Spolku kovkopů. Prapor je oboustranný – červený a bílý podklad. Na červeném 
podkladě je obraz sv. Václava se lvem. Na bílém podkladě je věnec se zkříženými kladivy, pod ním 
písmeno „S“. Nad věncem nápis: „Vzájemně se podporující spolek kovkopů v Kladně“, nápis je 
orámován modrou stuhou. Prapor je zakončen kovovou koulí zdobenou zkříženými kladivy. Rozměry 
145x192 cm.    
218 I přestože je možné předpokládat, že se dělníci na Kladensku bez znalosti hornických tradic před 
sfáráním do dolu svěřovali „do rukou“ hlavních křesťanských symbolů Ježíši nebo Panně Marii (srov. 
Polánek, 1940). 
219 Terénní výzkum Vinařice, 2001-2003 
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4. 3. Symboly v retrospektivním pohledu respondentů 

     Na otázku, jaké hlavní prvky symbolizují hornictví, odpovídali respondenti 

většinou, že to byla práce a kamarádi. Těžkou fyzickou práci a důležitost dobrých 

vztahů na pracovišti zmiňovali i v jiných souvislostech, než byla právě hornická 

symbolika. Na tradiční hornickou symboliku se oslovení horníci rozpomněli až 

teprve v druhém pořadí. Zde se pak objevovala zkřížená hornická kladívka, 

kahan, hornická uniforma nebo také těžní věž, apod. Je otázkou, zda by stejné 

závěry vyplynuly z dotazování v době plného fungování dolů, či se zde projevil 

vliv retrospektivního pohledu.  

 

4. 4. Symbolika z pohledu hornického skanzenu dolu Mayrau. 

     Symbolika z pohledu hornického skanzenu dolu Mayrau byla částečně popsána 

v kapitole Hornický skanzen dolu Mayrau u Vinařic. Skanzen se v současné době 

snaží propojit hornickou tradici před rokem 1939 s nově vzniklou situací 

v hornictví na Kladensku v druhé polovině 20. století. Vliv na pohled na 

hornickou symboliku má jistě také současný zřizovatel skanzenu Ostravské OKD.  

 

5. Hornické památníky na Kladensku 

5. 1. Hornické památníky 

    Památníky a pomníky hornictví v Kladně považuji za důležité zmínit, i přestože 

je zřejmé, že více než symboly dělnické identity jsou signifikátory vztahu 

oficiálních představitelů politické ideologie k dané dělnické profesi.      

     Památníky na hornickou minulost lze v Kladně najít i v současné době. Otázka 

jejich významnosti je silně subjektivní a troufám si tvrdit, že pro současnou 

kladenskou populaci je jejich obsahový význam spíše marginální. K těm 

nejviditelnějším patří již zmiňovaný Váňův kámen. Název kámen dostal podle 

úspěšného těžaře Jana Váňi, který objevil uhlí v těsné blízkosti Kladna. Z Váňova 

kamene se stal památník hornictví, původně v Kročehlavech na místě, kde Jan 

Váňa poprvé hledal uhlí. Politická situace preferující dělnickou třídu zasadila 

v roce 1950 Váňův kámen do centra města, kde se stal součástí sousoší Hornictví 

akademického sochaře Ladislava Nováka před kladenským gymnáziem, kde stojí 

dodnes. Na základní kámen pomníku Hornictví byl učiněn poklep při příležitosti 

Dne horníků a ve stejný den byl Lidový dům v Kladně přejmenován na Dům 

horníků.  
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    Druhá polovina 20. století památníkům dělnického hnutí velmi přála, ale 

motivy horníků se na Kladensku objevovaly i dříve. Reliéfy s výjevem z podzemí 

z roku 1923 zdobí například budovu bývalé revírní rady (čp. 1961-62). V období 

první republiky vévodila náměstí Svobody kamenná soška permoníka.  

           Památníky a pomníky hornictví či dělnictva po roce 1989 přestaly na 

Kladensku vznikat. Urbánní koncepce města se odvrátila od průmyslové tradice 

regionu a nesnažila se ani částečně navázat na tradice před rokem 1939. Podle 

vyjádření čelních představitelů statutárního města Kladna v roce 2003 je snahou 

docílit „lázeňskou podobu města“. Na místo permoníka na náměstí Svobody tak 

lze najít úpravu simulující skutečné lázně. Během slavnostního otevření 

Hornického skanzenu dolu Mayrau nezapomněli tuto skutečnost zmínit zástupci 

muzejní rady (vytvořené pro zahájení činnosti skanzenu) s důrazem na fakt, že o 

vznik hornického skanzenu se zasloužila ČMD, a. s. a nikoliv město Kladno. Ze 

strany muzejní rady je městu vytýkáno, že zde  nejsou žádné odpovídající 

památky vyjma hrobů horníků (Jan Váňa, Václav Černý, šest hrobů horníků 

z neštěstí na dole Amálie z 10. března 1873 nebo hromadný hrob z dolu Engerth 

z neštěstí z 23. února 1864)220.      

      

5. 2. Hornický skanzen dolu Mayrau 

    Hornický skanzen dolu Mayrau je jediným oficiálním památníkem hornictví na 

Kladensku. Třináctiletá existence skanzenu je krátký časový úsek na to, abych 

mohla relevantně zhodnotit, jaké místo zastává u bývalých kladenských horníků, 

na druhé straně již nyní se skanzen stal důležitým místem setkávání bývalých 

zaměstnanců dolů a pamětníků hornických tradic.      

 

5. 2. 1. Historie dolu Mayrau 

     Důl Mayrau byl vybudován v letech 1874 až 1877 u obce Vinařic Pražskou 

železářskou společností (PŽS). Jáma Mayrau byla vyhloubena v roce 1877, 

vedlejší jáma Robert v roce 1884. Důl Mayrau dostal jméno po předsedovi 

správní rady PŽS JUDr. Kajetánu Mayerovi, svobodnému pánu z Mayrau.  

      V roce 1935 byl mezi doly Mayrau a Max proražen spojovací překop.  

                                                 
220 Kahan, roč. 29, 1994, č. 23 a 24, str. 4 
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5. května 1946 došlo k přejmenování dolu na Fierlinger, podle tehdejšího 

předsedy vlády221. Toto jméno dolu vydrželo do roku 1958, kdy byl znovu 

přejmenován, tentokrát na Důl Gottwald II. 

     V roce 1970 byly proraženy překopy mezi doly Mayrau (Gottwald II), Max 

(Gottwald I), Schoeller (Nejedlý I) a Wanieck (Nejedlý II). Spolu s dolem Ronna 

(Gottwald III) došlo v roce 1972 ke spojení výše jmenovaných dolů do jednoho 

podniku Důl Klement Gottwald. V roce 1979 je proražen překop mezi doly 

Mayrau a Ronna.  

     K původnímu názvu Mayrau se důl vrací v roce 1990. V roce 1993 se spolu 

s dalšími kladenskými doly stává součástí ČMD a. s. 19. 8. 1994 byl založen 

skanzen.  

     V únoru roku 1997 jsou pracovníci hlubiny převedeni na důl Schoeller. 30. 6. 

1997 je oficiálně ukončena těžba a 1. 7. 1997222 je z dolu Mayrau vyvezen 

poslední vůz s černým uhlím223.  

 

5. 2. 2. Historie skanzenu dolu Mayrau 

     O zřízení skanzenu Mayrau se začalo hovořit už v roce 1979, kdy byl 

zpracován návrh na využití povrchového pracoviště na dole GO II. Konkrétní 

kroky nastaly, ale až po vytvoření akciové společnosti Českomoravské doly 

v roce 1993, kdy bylo rozhodnuto o zřízení hornického skanzenu. Důvod zřízení 

skanzenu je interpretován jako „vyhrocený problém dokumentace a záchrany 

pozůstatků báňské tradice“ v důsledku útlumu těžby224. Důl Mayrau byl vybrán na 

prvním místě díky zachovalosti celého komplexu povrchových budov a své 

strategické pozici pro potřeby turismu. V roce 1994 sice stále ještě důl Mayrau 

fungoval jako těžní pracoviště, ale částečně již docházelo k přeměně ve skanzen. 

Vedle muzejní rady, zřízené ČMD, vznikla spontánně skupina nadšenců, kteří 

začali pracovat na vybudování skanzenu. V závěru roku 1994 byla „Mayovka“ 

prohlášena MK ČR kulturní památkou. V polovině roku 1994 zde otevřel důl 

                                                 
221 ...“kovové označení dolu Mayrau-Robert ve Vinařicích šlo dolů v neděli 5. 5. 1946, Vinařické 
oslavy se zúčastnil „kmotr“ Zdeněk Fierlinger, tehdejší předseda vlády...“(Kahan, roč. VI, č. 15, 
16. 4. 1971, str. 3) 
222 Rozloučení s Mayrovkou probíhalo pro havíře mimo jiné v hostinci u Meisnerů na Kladně a to 
29. 3. 1997 (ovšem se vstupným 50 Kč) (Kahan, roč. 32, 1997, č. 14, str. 3). 
223 Srov. UVÁČEK, J.: 125 dolu Mayrau. Skanzen dolu Mayrau, Kladno 1995; Uváček, 2004; 
Kahan, roč. 32, 1997, č. 26, str. 2. 
224 Kurial, J.: Hornický skanzen na dole Mayrau. Kahan, roč. 31, 1996, č. 15, str. 1-2.  
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první část hornického skanzenu. Od poloviny roku 1997 funguje důl Mayrau již 

jen jako skanzen.  

     Od května 2000 se stal skanzen dolu Mayrau součástí Hornického muzea OKD 

v Ostravě. V polovině roku 2006 je skanzen nabízen k prodeji. Od podzimu roku 

2006 probíhají jednání, zda skanzen odkoupí Středočeský kraj.  

       

 

5. 2. 3. Skanzen Mayrau jako poslední památník hornictví na Kladensku 

     Druhá polovina 90. let nebyla příznivá pro památníky hornictví (stejně jako 

dalších industriálních projevů ). Skončila éra POLDI a těžba na kladenských 

dolech se pomalu chýlila ke konci. Atmosféra města Kladna nebyla logicky 

příznivá vytváření památníků, pomníků či jakýchkoliv vzpomínek na své 

industriální období.  

     Tuto situaci zaznamenává například hornický oborový tisk, který si stěžuje, že 

Kladno nemá důstojnou památku na svou hornickou minulost, naděje jsou 

vkládány do dolu Mayrau. Vydané publikaci Kladno v osobnostech je vytýkána 

absence významných představitelů hornictví na Kladensku (zmíněn je pouze Jan 

Váňa jako geolog). „Někteří Kladeňáci by na svou hornickou minulost nejradši 

zapomněli“225.  

    V posouzení odborné muzeologické úrovně skanzenu vycházím ze srovnání 

s jinými skanzeny a muzei ve Středočeském kraji. Pro plnohodnotný rozvoj 

skanzenu jako odborného muzejního pracoviště je paradoxně překážkou jeho 

zřizovatel (OKD), který logicky z podstaty své činnosti neklade nároky na 

muzejní problematiku, ale zaměřuje se spíše na zábavné aktivity směrem 

k veřejnosti. Skanzen tak postrádá odborné pracovníky, kteří by pracovali 

s archivem a sbírkotvorným fondem, případně odborně řídil výstavní plán a 

výzkumné aktivity, apod. Stávající zaměstnanci skanzenu se soustřeďují na 

zajištění průvodcovské činnosti a technického provozu.      

      Důl Mayrau tak žije ze své vlastní podstaty, kterou mu nediktuje žádné přímé 

vedení (od roku 2000 je sice součástí Hornického skanzenu OKD v Ostravě, ale 

tamější vedení se zabývá spíše ekonomickým vedením skanzenu Mayrau). Kolem 

skanzenu se soustřeďuje celá řada hornických nadšenců, ať už z řad bývalých 

                                                 
225 Mladá směna, roč. 30, 1995, č. 30, str. 2 
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horníků či dalších zaměstnanců dolů, tak z dalších sfér (např. soukromí badatelé), 

kteří v roce 2001 zakládají Klub přátel hornického skanzenu Mayrau (KPHS). 

Jejich aktivity spolu s níže uvedenou Industriální galerií víceméně určují další 

směr a chod hornického skanzenu. Pro autenticitu podobného zařízení je to jistě 

velký klad, ale je otázkou, zda je tento stav dlouhodobě udržitelný. 

 

5. 2. 4. Expozice skanzenu 

     V současné době se skanzen skládá z několika částí. Základ tvoří stálá 

expozice, jejíž koncept byl vytvořený již v roce 1994 a která se týká dějin 

hornictví na Kladensku a zároveň tzv. „posledního dne“. „Poslední den“, který 

přibližuje návštěvníkovi cestu horníka od příchodu do práce až po sfárání do 

šachty, je hlavním základem toho, co tvoří skanzen skanzenem. 

    Expozici doplňují krátkodobé výstavy, zejména fotografické, z oblasti hornictví 

a další aktivity směřující k nejširší veřejnosti (den dětí, pálení čarodějnic, muzejní 

noci, apod.). 

   V roce 2001 dostává skanzen další novou tvář. Jeho součástí začíná být 

vznikající Mezinárodní industriální galerie. Díky společnosti Arterum, která 

sdružuje umělce z různých oblastí, je ve skanzenu Mayrau založena tradice 

letních uměleckých workshopů reflektující „industriální“ sociální situaci 

v kladenském regionu.   

 

 

5. 2. 5. Autentičnost skanzenu 

     Vedle expozice skanzenu, která nabízí nahlédnutí do života horníků, čímž je 

hornický skanzen ve své podstatě srovnatelný s jinými typy skanzenů u nás, má 

skanzen ještě další rozměry, které vyplývají z nedávné historie ukončení těžby 

uhlí na Kladensku a tím stále žijícími aktéry tohoto období. Jsou to tedy na jedné 

straně sami průvodci a další zaměstnanci, rekrutovaní z řad bývalých pracovníků 

dolu Mayrau, ale i z dalších dolů, kteří mohou do interpretace prohlídky vnést 

svůj osobitý styl a přiblížit tak návštěvníkovi život a práci na dole i z dalšího úhlu 

pohledu. Jak již jsem uvedla výše, přítomnost bývalých horníků skýtá silný 

potenciál pro další využití ve vývoji skanzenu, ale bohužel zde chybí odborný 

muzeologický dohled a koncepce.  
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     Podobně je možné hodnotit i Klub přátel hornického skanzenu (alternativa 

spolků přátel muzea), který organizuje podpůrné aktivity, ať už se jedná o 

přednášky či výlety po hornických stezkách mimo skanzen, vytvoření pamětní 

desky jednoho z mnoha kladenských těžařů nebo částečné zajišťování oslav 

hornických svátků (Den horníků, svátek Barbory), kterými se snaží udržet 

kladenskou hornickou „tradici“. Aktivity, které Klub přátel hornického skanzenu 

organizuje vyplývají spontánně bez odborné metodiky.     

     Uvozovky ve slově tradice upozorňují, že hranice autentičnosti – živého či 

žitého folkloru a folklorismu jsou zde velmi nejasné a posoudit je bude možné 

patrně až s odstupem času. Faktem je, že hornický skanzen, klub jeho přátel a 

další lidé volně sdružení kolem skanzenu zastupují jen malou hrstku bývalých 

horníků či zaměstnanců dolů a tradici, kterou představují se omezuje jen na tuto 

skupinu. Podstatná část bývalých kladenských horníků se ve skanzenu nebyla 

podívat a patrně nevidí důvod, proč by to měla učinit226. 

     Dne horníků se účastní bývalí horníci většinou v důchodovém věku. 

Samostatné oslavy Dne horníků ve skanzenu slaví i místní organizace KSČM, 

kterých se vedle bývalých zaměstnanců dolů účastní i další sympatizanti levice.     

     Skanzen se tak stává vlastní entitou s vlastní představou o hornické tradici a 

její modifikaci.  

     Samotní zaměstnanci skanzenu a jeho přátelé tak sami rozhodují o symbolech 

hornictví, které jsou pak představovány veřejnosti. Mezi nejviditelnější prvky 

patří uniformy, které jsou ve skanzenu nošeny při slavnostních příležitostech. 

Jedná se o jakousi směsici typů z různých historických období, ale i oblastí. Jsou 

zde kombinovány uniformy kladenské a ostravské, uniformy z 60. let 20. století 

jsou doplňovány čákou (pokrývkou hlavy) typově řazenou do druhé poloviny 19. 

století nebo naopak do druhé poloviny 90. let 20. století.  

     Oslavy sv. Barbory (patronky) horníků se ve skanzenu začaly držet od konce 

90. let 20. století (hypoteticky je možné, že to bylo po intervenci ze strany 

Ostravy), aniž by v druhé polovině 20. století měly na Kladensku větší tradici 

(poslední písemné informace o slavení sv. Barbory jsem zaznamenala z období 2. 

světové války227). Podle situace se oslava proměňuje od přátelského posezení u 

jídla a pití, po větší hostiny za přítomnosti čelních přestavitelů vedení OKD. 

                                                 
226 Terénní sonda Vinařice, Kladno 2003-2006. 
227 Hornictví, roč. 1, č. 1, 1944, str. 19 
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Oslava svaté Barbory – patronky horníků se od jiných slavnostních setkání ve 

skanzenu odlišuje jen zapálenou svíčkou u sochy sv. Barbory.  

     Nejvýznamnějšími oslavami ve skanzenu vůbec je ovšem Den horníků 

připadající na první zářijový víkend. Tradičně je během Dne horníků nejvyšší 

účast návštěvníků, přátelská setkání doplňuje dechová kapela. Od roku 2001 je 

součástí oslav Dne horníků také vernisáž či prohlídka výtvarných děl 

z uměleckého workshopu. Nelze hovořit o tom, že by Den horníků ve skanzenu 

Mayrau měl jiný ráz a podtext, než přátelské setkání a vzpomínání bývalých 

zaměstnanců kladenských dolů (s převahou pracujících na dole Mayrau).    

      

 

6. Ženy mezi horníky 

     Práce v podzemí byla až doposud zmiňována jako výlučně mužská záležitost. 

Nicméně, těžařský průmysl zaměstnával a živil také ženy. Do popisu 

socioprofesní identity kladenských horníků je tak třeba přiřadit také analýzu rolí, 

které ženy zastávaly, ať už pracovaly v důlních závodech nebo patřily do rodiny 

horníka. Zároveň je žena právě tou aktérkou, která se starala o hospodaření rodiny 

a zajištění jídelníčku, jenž je hlavním předmětem zkoumání této práce.  

      Historická a sociokulturní východiska determinující chod hornické rodiny na 

Kladensku jsem zmínila již v úvodních částích práce, zde bych se ráda soustředila 

na problematiku, s níž se musela potýkat samotná žena a která mohla mít také vliv 

na přípravu stravy v daných rodinách a stravovací zvyky.      

 

 

6. 1. Ženy v těžebním průmyslu 

6. 1. 2. Ženy zaměstnané v dolech ve středověku 

     První zmínky o ženách zaměstnaných v hornictví lze najít na konci 15. století 

na povrchových prácích při čištění rudy (jednalo se oblast německého Siegenu). 

V českých zemích jsou ženy v horním prostředí poprvé vyobrazeny 

v Kutnohorském kancionálu (z let 1493 až 1494), opět se jednalo o povrchové 

práce. Ženy tvořící horníkům zázemí, tedy kuchařku a ženu přinášející nemocným 

horníkům jídlo, lze najít o sto let později na vyobrazení z hornického špitálu 
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v Tyrolích228. Pro naše země podává ucelenější přehled o práci žen na povrchu 

(zejména roztloukání a mytí rudy), včetně vyobrazení až Agricola ve svém díle 

z poloviny 16. století.229 

 

 

6. 1. 3. Ženy zaměstnané v dolech na Kladensku 

     O práci žen v dolech v počátečním období těžebního průmyslu na Kladensku 

dobové prameny mlčí. Lze najít pouze několik drobných zmínek, např. o 

„starotěřaži“230, s nímž fárala jeho žena  a pomáhala mu vylévat vodu z jámy 231. 

U velkých těžařských společností byly ženy zaměstnány zejména na povrchu pro 

podružné práce (praní uhlí). Na počátku 20. století byly jejich platy srovnatelné 

s mladistvými dělníky pod 16 let (1, 10 K), povrchoví dělníci dostávali mzdu 

zhruba dvakrát vyšší (2, 20 K)232. Také starobní důchody vyplácené ženám byly 

poloviční233. Ženy pracující přímo v uhelných šachtách nejsou z Kladenska 

písemně doloženy, nicméně ve 30. letech 20. století vešel v platnost zákon 

zakazující ženám noční práce a práce v podzemí „zvláště pak v dolech“234.  

     I v období první republiky byly dělnice zařazovány téměř pravidelně do 

nižších platových stupnic. Důvody tohoto stavu reflektovala dobová literatura 

jako průměrně nižší věk žen, které po provdání opouštějí zaměstnání, dále menší 

schopnost „k cílevědomé ochraně vlastních práv“ nebo přechodnost typu práce, 

kterou mnohé ženy nepovažují za trvalé životní poslání235. 

     I přes zoufalý nedostatek pracovních sil v hornictví během 2. světové války 

jsem v žádném dostupném pramenu nezaznamenala ženy pracující v podzemí. 

První a zároveň také poslední zmínky o ženě vykonávající hornické zaměstnání 

jsou z 50. let 20. století z dolu Mayrau. Vzpomínky pamětníků236 se shodují na 

jménu Božena Živná. Lidově upravené verze jejího příběhu hovoří o tom, že 

                                                 
228 Skalníková, 1986, 33-34 
229 Agricola, J.: Dvanáct knih o hornictví. Matice hornicko – hutnická, 1933  
230 Starotěžaři kutali na vlastním pozemku, většinou šlo jen o jednoho člověka a jeho rodinu 
snažící se najít na uhelnou žílu. 
231 Branald, 1953, sv. I, str. 217 
232 Grobelný, 1986, 113 a 128. 
233 Grobelný, 1986, 85 a 97  
234 V roce 1930 bylo v ČSR 720 tisíc průmyslových podniků, ve kterých pracovaly 3 miliony 
zaměstnanců, z toho bylo 860 tisíc žen (žen bylo v ČSR něco kolem 7 milionů). Pro srovnání 
v témže roce pracovalo v zemědělství 2 217 386 žen a 1 648 604 mužů (Machačová, 1937,  25).   
235 Machačová, 1937, 26 
236 Terénní výzkum Vinařice, Kladno, 2006. 
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Božena Živná fárala skutečně s ostatními havíři pod zem a vykonávala zde 

stejnou práci jako oni. Pro hornictví se rozhodla z ekonomických důvodů jako 

matka samoživitelka (v 50. letech bylo možné využít brigádnického pracovního 

poměru). Respondenti, kteří se nemohli s Boženou Živnou osobně potkat, přesto 

zmiňují historky o tom, jaké postavení měla mezi havíři, jaké byly její sympatie 

ke komunistické vládě atd. Postava Boženy Živné je ale patrně vystavěna na 

reálném základě237 a kolující historky jen dokládají raritu ženy zaměstnané 

v maskulinním prostředí.      

     Od začátku 50. let se ženy do těžebního průmyslu dostávají jako brigádnice, 

nejčastěji pracující na povrchu, ale také krátkodobě vypomáhají přímo v podzemí 

(např. v rámci tzv. sobotních brigád); ale důlní závody pro ně mají místa i na 

dlouhodobé pracovní poměry ať už v dělnických profesích nebo v administrativě, 

zdravotnictví či službách238, kde setrvávají až do roku 2002.   

     To, že s ženou v hornictví bylo vážně počítáno, dokumentuje vytváření nové 

podoby hornické uniformy v roce 1952, kdy poprvé vznikla také varianta pro 

ženy. Ženská uniforma měla podobně jako mužská slavnostní a vycházkovou 

mutaci. Slavnostní uniforma se skládala z  černo-zeleného saka s výložkami, dála 

to byla černá hladká sukně bez ozdob sahající po kolena zapínaná na levém boku, 

tmavý plášť, kulatý černý baret s hornickým znakem vpředu, bílá košile, 

hedvábné punčochy či ponožky a černé střevíce239. 

     Pracovní podmínky žen v hornictví byly v roce 1961 upraveny Zákonem o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci § 4 (2), který například řešil úpravu a 

rozdělení jejich pracovní doby, a to zvláštními hygienickými a ochrannými 

opatřeními nebo stanovením prací, které ženy nesměly vykonávat.240  

    Vedení důlních závodů na zvyšování počtu žen zaměstnaných v hornickém 

průmyslu reagovalo v roce 1969 ustavením přípravné komise žen při ČOS dolu 

Zápotocký (dříve Prago), která se měla zabývat problematikou žen pracujících 

                                                 
237 Na dole Mayrau se zachovala olejomalba z 50. let 20. století s portrétem Boženy Živné 
v ženské hornické uniformě. Další prameny se bohužel nedochovaly. 
238 „Zdravíme naše ženy – spolupracovnice!... Také na dnešním dole Gottwald II ve Vinařicích je 
zaměstnán větší počet žen. Najdeme je zaměstnané nejen při práci kancelářské, ale hlavně při práci 
manuelní jako u záplavu na povrchu, ve skladišti materiálu, v mechanické a klempířské dílně, 
v kotelně, lampárně, elektrické rozvodně, u závodní stráže, u přísunu materiálu k jámě, na odvalu 
hlušin a aj. Prostě není pracoviště, kde by se nenašla  příležitost pro práci ženy.“ Výňatek 
z pozdravu ženám k MDŽ. (Kahanec nové doby, roč.  XIII, č. 10, 10. 3. 1962, str. 1). 
239 Skalníková, 1986, 114-115.    
240 Kahanec nové doby, roč. XII, č. 4, 28. 1. 1961, str. 1 
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v hornictví241. Na počátku 70. let pak začaly vznikat na jednotlivých důlních 

závodech další rady žen242. Vedle řešení pracovní problematiky žen se tyto ženské 

výbory či komise zabývaly například organizováním brigád přednášek či dětských 

besídek. 

 

6. 1. 4. Ženy v maskulinním prostředí  

     Ženy zaměstnané v mužském (převážně dělnickém) prostředí neměly 

jednoznačné postavení.  Hornictví bylo spjato s mužským principem, výrazovými 

prostředky vlastní mužům a ženy se musely přizpůsobit. Ženy se tak například 

stávaly terčem mužského humoru, ať už slovního nebo „fyzického“. V oficiálním 

obrazu socialistického Československa jsou ale také (nebo možná proto) pracovní 

výkony dělnic porovnávány s muži, kterým jsou často v oborovém tisku dávány 

za vzor pro plnění závazků, překročování plánů či řešení BSP. 

     V druhé polovině 20. století se ženy do podzemí dostávaly také při zvláštních 

slavnostních příležitostech – zejména o 1. máje, na Den horníků či MDŽ sjížděly 

zaměstnankyně dolů, manželky či přítelkyně havířů do šachet243; později se tyto 

exkurze konaly třeba na „Apríla“ (fárání žen se udrželo až do konce 90. let 20. 

století244). Do podzemí se ale dostávají v souvislosti se studiem také studentky 

např. geologie nebo UPRUM245. Ve dvou zaznamenaných výjimkách se ženy 

dostaly do podzemí i jako nevěsty, kdy v šachetních prostorách proběhly svatební 

obřady. 

 

 

6. 2. Ženy v hornické rodině 

     Plat řadového dělníka z dolů v druhé polovině 19. století zpravidla nemohl 

uživit celou rodinu, a tak do rodinného rozpočtu musela přispívat svým dílem také 

žena a starší děti246. Děvčata chodila do služby a to již kolem třináctého roku 

                                                 
241 Kahan, roč. IV, č. 8, 21. 2. 1969, str. 2 
242 Kahan, roč. V, č. 8, 21. 2. 1970, str. 2, Kahan, roč. V, č. 50, 3. 4. 1970, str. 2, Kahan, roč. V,  
č. 31, 7. 8. 1970, str. 1, Kahan, roč. V, č. 50, 18. 12. 1970, str. 2, Kahan, roč. VI, č.17-18, 7. 5. 
1971, str. 2 
243 „Jak je vidět, děvčatům to docela sluší, jistě by s nimi bylo při práci veseleji, ale přece jen pod 
zemí mají místo jen muži. Ženy tak na exkurzi.“ (Kahan, roč. III, č. 14, 1968, str. 4) 
244 Mladá směna, 1. 4. 1995. 
245 Terénní výzkum Vinařice, 2006 
246 O problému uživit rodinu horníka na Kladensku informují široce Národní listy (Národní listy, 
25. 5. 1889).  
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věku, chlapci se ve stejném věku zapojovali do práce v průmyslu (na dolech to 

byly většinou pomocné práce na povrchu, na haldách, apod.)247. 

     Manželkám horníků poskytovalo Kladensko široké spektrum přivýdělků. 

Od druhé poloviny 19. století až do období první republiky byly ženy v regionu 

rozhodující pomocnou silou v zemědělství248. Ještě ve 30. letech 20. století se 

sedlák ve Pcherách na Kladensku rozhodoval, zda má koupit nové zemědělské 

stroje nebo zda se mu vyplatí levná pracovní síla249. Zemědělství nabízelo 

mnohem nižší odměny (někdy jen v naturáliích) a muži tak dávali přednost 

zaměstnání v průmyslu. Později se přidala skutečnost, že výdělky horníků byly na 

Kladensku oproti jiným industriálním oblastem vyšší a to díky konkurenci 

pražského průmyslu250. 

       Vedle práce v zemědělství měla žena na Kladensku možnost přivýdělku jako 

posluhovačka, vykonáváním  různých domácích prací (šitím, zašíváním, praním 

apod.), dále přijímáním podnájemníků na byt a stravu (jakýsi druh ubytovny pro 

dělníky), vybíráním uhlí na haldách a jeho dalším zpeněžením a již zmiňovaným 

zaměstnáním na šachtách a v hutích. Jako krajní řešení nouze se v literatuře 

objevují zmínky o vylepšování rodinného rozpočtu příležitostnou prostitucí251 

(částečně vynucenou – v případě, že se jednalo o tzv. „kozí daň“ šrajgrovi). 

V rodinách respondentů, vzpomínajících na meziválečné období, přispívaly matky 

výpomocí u místních sedláků, domácími pracemi u lépe situovaných rodin (v 

rodině lékárníka), případně se staraly o provoz domácího hospodářství (od sadu 

po hostinec-pivnici). V krajních případech se ženy v rodinách respondentů 

uchylovaly k vybírání uhlí na haldách a jeho dalšímu zpeněžení (o haldářkách 

jako specifiku průmyslové oblasti pojednávám v samostatném oddíle).   

      Do tíživé finanční situace se dostala, pokud přišla o otce-živitele, což bohužel 

nebylo při častých úrazech v hornictví výjimečné. Manželka sice dostala vdovský 

příspěvek, ale pro udržení chodu (často početné rodiny) to nestačilo. Finanční 

odškodnění vdov pokrývala bratrská pokladna, např. v 90. letech 19. století měly 

vdovy zajištěné dávky ve výši 33 zlatých ročně (u Mirošovického těžařstva to 

                                                 
247 Skalníková, 1959,  49-66. 
248 srov. Národní listy 25. 5. 1889; srov. Branald, 1953, sv. I, str. 226; Terénní výzkum Vinařice, 
Kladno 2006. 
249 Terénní výzkum Vinařice, Kladno 2006. 
250 Skalníková, 1959, str. 57-65. 
251 Kahanec nové doby, roč. I, č. 1, 1950, str. 8 
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bylo 60 zlatých); pro srovnání, starobní důchod horníků  byl 100 zlatých252.  

Zmínky o výstavbě domků pro vdovy po zabitých hornících Společností 

buštěhradské státní dráhy v 50. letech 19. století bohužel dále neupřesňují, zda se 

nejednalo o kvalifikované horníky např. z Příbramska či o dokonce o horní 

úředníky; případně jakými předpisy byl pobyt vdov v domcích upravován253. 

V této situaci pak byly podle O. Skalníkové na Kladensku také velmi časté sňatky 

vdovců a vdov254. 

     A svou nepopiratelnou roli zde hrála také možnost vzdělání či osvěty a s tím 

související další uplatnění na trhu práce255. 

  

     Způsob chodu dělnické rodiny se v mnohém odlišoval od rodiny venkovského 

zemědělského prostředí. Rodina z industriálního prostředí musela kvůli práci 

opouštět rodinný prostor. V souvislosti s pracovní migrací se často vyskytoval 

problém absence ekonomické i psychické podpory autochtonního prostředí. 

„Jezdila jsem s dětma do Volšan, hodinu. Děti jsem nechala bábě a sama jsem 

ďála na poli. Večer jsem popadla děti a jela jsem domu,“ vzpomínka horníkovy 

manželky z roku 1911 z Vinařic na Kladensku256.  

     Udržet rodinný rozpočet z havířského platu nebylo nejjednodušší i z toho 

důvodu, že kolem důlního závodu (případně kolem cest na šachty) se nacházela 

řada hostinců, ve kterých byli někteří havíři schopni propít výplatu. V den výplaty 

proto stály manželky horníků u vrátnice a o peníze raději muže hned obraly nebo 

si dokonce pro jeho výplatu chodily samy. „Také k oknu přicházely manželky 

havířů, když havíř nemohl přijít sám, nebo neměl k tomu šichtu anebo manželka 

byla dobrá hospodyně. Tu se dozorce ptal havířů, jestli ji znají. Pak se hlásilo 

„žena bere!“257. Podle výpovědí respondentů se tento jev běžně objevoval ještě 

v 90. letech 20. století258.  

 

                                                 
252 Grobelný, 1986, 85 a 97 
253 Grobelný, 1986, 90  
254 Skalníková, 1959, 57-65 
255 Městská odborná škola pro ženská povolání byla v Kladně otevřena až v roce 1924. Škola 
připravovala dívky po měšťanské škole pro praktický rodinný život, ale také pro samostatná  
povolání. Vedle toho byly ve škole pořádány veřejné kurzy pro různé obory ženských prací: šití, 
vaření, pletení (Vlastivědný sborník okresu slánského a novostrašeckého, roč. XIII, 1935-36, str. 
236).  
256 Spilka, 1964, 170. 
257 Branald, 1953, 229 
258 Terénní výzkum Vinařice, Kladno 2002-2003 
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6. 2. 1. Žena v hornické rodině v druhé polovině 20. století   

     Respondetky z hornických rodin, které vzpomínají na poslední čtvrtinu 20. 

století, si rozhodně nestěžovaly na finanční problémy v rodině. Vyjma jedné 

respondenty (která byla v domácnosti) měly manželky horníků své vlastní 

zaměstnání, kterému se musel nutně přizpůsobit chod domácnosti. V 90. letech 

20. století se musely ženy horníků (podobně jako celá společnost) vyrovnávat se 

změnami, které vedly ke snižování finančních odměn horníkům a v některých 

případech i poklesu životní úrovně.   

     Dobový tisk před rokem 1989 přináší po vzoru mužů-socialistických hrdinů 

tendenční obraz manželek horníků, které např. děkují za uveřejnění jména svého 

muže, co by nejlepšího pracovníka, za možnost sfárání během výjimečné směny, 

na druhé jsou to blahopřání k MDŽ, apod.259  

     Nicméně, i přes „materiální“ zabezpečení, které přinášelo hornictví, hovoří 

ženy horníků o neustálý strach o zdraví manžela. 

 

 

6. 3. Haldářky 

     Haldy vznikaly po vyvezení odpadu, hlušiny, z šachet. Od roku 1870 do roku 

2002 bylo zaznamenáno na Kladensku 150 hald260. Po dlouhá léta poskytovaly 

obživu řadě obyvatel v regionu. Ať už se jednalo o dělníky, kteří na haldu 

vyváželi hlušinu nebo vybírače uhlí z tohoto odpadu, o haldáře. 

     „Haldařina“ je specifický způsob přivýdělku, jehož se v rozhodující míře 

účastnily ženy. Cílem této pasáže je poukázání na příklad jednoho z druhů 

přivýdělků, při jejímž vykonávání musela žena zvládnout organizaci domácnosti. 

Zároveň se jedná o přechodový prvek mezi zajištěním hospodaření rodiny 

(zahrnující stravovací zvyky) a lokální identitou261.  

        Prameny týkající se haldářů se téměř výhradně zmiňují právě jen o ženách-

haldářkách, které také mezi haldáři převažovaly. Muži jsou zastoupeni jen starci, 

kteří se nemohli uplatnit v jiné práci; nebo dětmi, které si s sebou ženy braly na 

                                                 
259 Kahanec nové doby, roč. VI, č. 4, 1955, str. 1 
260 Cílek, 2006, 6 
261 Lokální diskuze na téma haldy dokumentovaly i výpovědi horníků, na jedné straně zde byly 
„umělé kopce“ jako místní specifikum, na druhé straně možný ekologický problém (diskuzi na 
toto téma rozpoutal místní tisk v polovině 90. let a investigativní reportáží televize Nova v roce 
2001). 
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výpomoc262. Vybírání uhlí na haldách nebylo výnosné zaměstnání, kterým by muž 

v produktivním věku lehce uživil rodinu. Pro některé haldářky byla ale tato práce 

rozhodujícím zdrojem příjmu (vdovy, ženy nezaměstnaných, špatně 

vydělávajících, alkoholiků, apod.). 

      Postavení haldářek ve společnosti patrně nebylo vysoké. Titulem „haldář-

haldářka“ se dokonce někdy označovali lidé s nízkým sociálním statusem, aniž by 

museli kdy na haldě pracovat; zaznamenány jsou hanlivé písně o haldářích. 

     Vedle toho ale řada obyvatel Kladensku (hlavně žen) příležitostně na haldu 

docházela i přesto, že nepatřili k nejchudším, důvodem bylo získání topiva 

zdarma263. 

 

 

6. 3. 1. Časové vymezení     

     Získávání „odpadového“ uhlí z hald bylo důležitým a někdy i jediným zdrojem 

příjmu některých obyvatel Kladenska zhruba do poloviny 20. století. Podle 

pamětníků se počet haldářů během 30. let 20. století pomalu snižoval i přes 

vrcholící hospodářskou krizi, důvodem může být nárůst škály přivýdělků pro 

ženy, které v řadách haldářů měly hlavní procentuelní zastoupení. V důsledku 

hospodářských změn a krizí se ovšem na krátký čas počet haldářů vždy zvýšil, 

například na dělnické nepokoje v roce 1925 vzpomíná K. Štiková: „bylo na haldě 

lidí jako mraku, doma neměl žádnej uhlí“264.  

     Postupně ubývalo lidí, pro které byla „haldařina“ rozhodujícím zdrojem 

obživy, spíše se jednalo o nárazové přivýdělky. Přesto se vybírání uhlí na haldách 

(v malé míře a různých modifikacích) udrželo po celou existenci dolů na 

Kladensku. 

      

     Na otázku, kdy skončila éra haldářů na Kladensku, odpovídala většina 

respondentů podobně – do té doby, dokud byly činné doly, existovali také haldáři. 

Otázkou ovšem je, do jaké míry byl v této době vysokých přídělů deputátního uhlí 

pro obyvatele Kladenska rozhodující podíl obživy z hald. Z Vinařic je 

                                                 
262 Děti získávaly stálé zaměstnání většinou ve věku 14 let (někdy už ve 12ti letech). Do té doby se 
ovšem museli podílet na chodu domácnosti.  
263 Pokud muž nebyl horník s deputátem (mzda částečně vyplácená v naturáliích - uhlí) nebo 
pokud tento deputát rodině nedostačoval. 
264  Spilka, 1964, 239 
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zaznamenán na konci 50. let haldář, pro kterého bylo vybírání uhlí důležitým 

přivýdělkem (pocházel z nejnižších sociálních vrstev)265.   

     V zimě 2005-2006 jsem zaznamenala jakousi modifikaci novodobých haldářů, 

pro které jsou tuhá zima a zvýšené ceny energií výnosným obchodem. Dokázali 

se přizpůsobit současným podmínkám, najít si síť odběratelů (většinou mezi lidmi 

s nižším příjmem a sociálním postavením) a zásobovat je uhlím, které získali 

z bývalých důlních pracovišť. 

 

 

6.3. 2. Pracovní strategie 

     Strategie získávání uhlí z haldy byla v zásadě jednoduchá. Haldářka musela 

velmi brzo ráno vstávat, nejlépe kolem čtvrté hodiny. Důležité bylo totiž získat 

nejlepší místo na vrcholu haldy pod výklopnou vozíků266.  

     Traduje se, že horníci vyvážející hlušinu haldářům přilepšovali a mezi 

hlušinou se tak objevovalo víc uhlí. Proto také docházelo na lepších místech 

k hádkám, dokonce i  ke rvačkám. Pamětníci vzpomínají na ženy, které tímto 

chováním byly pověstné – avšak pro toto chování existovala omluva, většinou šlo 

o ženy, pro které byl zisk z haldy rozhodujícím faktorem jejich rodinného 

rozpočtu267. 

     Pro vytloukání uhlí z kamene používali haldářky kladívka s ostrou špičkou268 

(podle pamětníků speciálně upravená z jiných nástrojů). Ruce haldářek 

pracujících bez rukavic pak byly plné ran způsobených tímto kladívkem. Vybrané 

uhlí ukládali haldáři do nůší a v nůši je také nosili domů, případně uhlí dávali do 

dřevěných vozíků, které nechávali pod haldou.        

     Pamětníci vzpomínají na provozování „půjčovny vozíků“ v Kladně-

Rozdělově, kterou využívali i haldáři. Vozíky s nákladem, který žena během dne 

nasbírala, tlačila domů třeba i celá rodina nebo byli do vozíků zapřáni psi, 

případně za drobnou úplatu (trochu uhlí) si mohli haldáři zapřáhnout svoje vozíky 

za koňské povozy. V zimě pak nahrazovaly vozíky sáně.   

                                                 
265 Terénní výzkum Vinařice, 2006. 
266 Toto místo bylo ale zároveň také nejnebezpečnější a mohlo tady dojít k úrazu padajícími 
kameny. 
267 Terénní výzkum Vinařice, Kladno, 2006. 
268 Neověřená vzpomínka označuje tato kladívka názvem „krace“ (Spilka, 1964, 240-241). 
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     Uhlí z hald si haldářky odnášeli domů jako palivo pro svoji vlastní potřebu 

nebo ho dále prodávali (nejčastěji drobným živnostníkům). Haldářky, pro které 

bylo vybírání uhlí hlavním zdrojem příjmu, měli vytvořenou stabilní síť 

odběratelů a doma pro tyto účely zřízené skladiště uhlí.  

              

     Oblečení haldářek bylo poplatné běžnému pracovnímu oděvu v dané době. 

Jeho hlavní součástí byly v druhé polovině 19. století do poloviny 20. století 

dlouhé či polodlouhé sukně, pracovní zástěra a šátek na hlavu. Dlouhé sukně byly 

ale haldářkám na obtíž, stávalo se totiž, že se jim při práci na haldě vznítily. Šátek 

používaly haldářky i k zakrytí úst, aby nevdechovaly plyny uvolňované 

z prohořívání důlní sutiny.  

 

       Stravu si haldářky, které trávily vybíráním uhlí většinu dne, zajišťovaly samy 

jako svačinu (chléb, vařené brambory, někdy i kávu), případně jim jídlo přinášely 

na haldu děti. O obtížích této práce vypovídají vzpomínky haldářky z Vinařic v 

meziválečném období, která sama živila dvě děti a haldařina pro ni byla 

rozhodujícím zdrojem příjmu.   

     „Cesta na haldu a zpátky trvala přes hodinu, kór dyž si člověk vzal nůši, která 

plná měla padesát kilo, a eště sme na to daly kousek dřeva, to se to moc pěkně 

neutikalo. Dvakrát sem si musela vodpočinout, a dyž sem přišla domu, třásly se 

mi nohy a pro druhou nůši už sem neměla chuť na Majrovku utikat. A dyž se mělo 

jit třikrát štyrykrát, tak potom člověk padnul a neměl ani chuť do jídla.“269 

  

      

 
 
 
 
 
 

 
 

 
V.  STRAVOVACÍ ZVYKY HORNÍKŮ NA KLADENSKU_____  

     

                                                 
269  Spilka, 1964, 249 
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Úvod do problematiky stravovacích zvyků 

    

     „Biologická konstituce umožňuje lidem hledání potravy, ale neříká jim, co 

mají jíst. Jídlo proniká mnohem více sociálními než biologickými kanály, přičemž 

uvedené aktivity nejsou definovány pouze svými hranicemi, ale přímo rozvinuly 

vliv na organické funkce“270.  

      Na akademické půdě byl výzkum stravovacích zvyků spjatý spíše s přírodními 

vědami vzhledem k provázanosti konzumace potravy a fyziologických funkcí 

lidského těla. Teprve v posledních desetiletích je věnováno více pozornosti 

sociálním a kulturním aspektům  stravování 271. V rámci etnologie  má   ovšem     

zkoumání problematiky stravovacích zvyků dlouhou tradici. V české etnografii se 

kulturou stravování zabýval již v 19. století Čeněk Zíbrt, dále to byla M. 

Úlehlová-Tilschová, v druhé polovině 20. století Jarmila Šťastná a řada dalších. 

Mimo český kontext   k nejvýznamnějším představitelům patří B. Malinowski, C. 

Lévi-Strauss, M. Meadová, a dal. Problematika stravy, stravovacích zvyků, apod. 

není v etnologickém bádání okrajovou záležitostí, o čemž hovoří existence 

Mezinárodního společenství na podporu a koordinaci antropologického a 

historického bádání v oblasti stravovacích zvyků (Anthropology of Foof and Food 

habits Ethnological Food research Group). 

      K otázce zkoumání stravovacích zvyků v etnologickém bádání lze přistupovat 

z nejrůznějších směrů. Problematika stravy je velmi často obsažena v řadě 

výzkumů týkajících se komplexního studia nejrůznějších společností. Strava může 

být také hlavním předmětem zkoumání v dané kultuře, či se badatelé zabývají jen 

určitými prvky v rámci stravovacích zvyků jako součásti ekonomické etnologie, 

etnologie každodennosti, etnologie náboženství (například v souvislosti 

s alimentárním tabu, apod.), ale také folkloristiky jako například součást pověr či 

pověrečných praktik (zejména v souvislosti s obřadními pokrmy). Úkolem této 

práce je zmapovat jaké byly a jsou cesty, kterými se na Kladensku ubírala strava 

dělnická. 

  

1. Úvod do problematiky 

                                                 
270 Berger, Luhmann, 14, 1999, In Dvořáková;srov. Budil, 2003, 294 
271 Dvořáková, 1999, 12 
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     Stravovací zvyky horníků tvoří jen jeden ze základních aspektů, které je 

možné ve vybrané lokalitě prozkoumat a na základě jejich analýzy ukázat vývoj 

nejen dané skupiny v regionu, ale také ukázat proměny charakteru v regionu a 

jejich odraz ve zkoumané skupině. Stravovací zvyky horníků na Kladensku byly 

doposud prozkoumány jen v obecné rovině272, nebyly podrobeny hlubší analýze a 

dány do souvislostí s dalšími projevy sociální reality regionu.     

      

2. Hornická strava a strava horníků 

    Kulturně historický kontext kladenského regionu popsaný v předcházejících 

kapitolách dokládá rozmanité kulturní a sociální podmínky, z kterých vycházel 

nově vznikající charakter průmyslového Kladenska.Tyto výchozí podmínky mimo 

jiné ovlivnily skladbu jídelníčku a celou jídelní kulturu regionu. V užším výseku 

definovaném hornickými rodinami se jedná o jídelníček dělnický, který je 

determinován přírodními a hospodářskými podmínkami oblasti a sociokulturními 

faktory (sociální postavení rodiny, kulturní tradice, apod.). Zde se tedy jedná o 

stravovací zvyky, které můžeme souhrnně označit jako „hornickou stravu“. 

„Hornická strava“ se v mnohém překrývá s „dělnickou stravovací kulturou“, která 

byla na Kladensku podrobena obecné studii v rámci holistického zkoumání celé 

dělnické kultury Kladenska (studie O. Skalníkové: Kladensko, ČSAV, 1959).  

    Vedle sociokulturních a přírodních podmínek regionu ovlivňovala stravovací 
zvyky zaměstnanců dolů samotná těžařstva (v tendencích organizace a provozu 
práce) a hornická stavovská tradice, které daly vzniknout méně viditelné jídelní 
kultuře a to „stravě horníků“. Tu je možné definovat jako čistě socioprofesní 
záležitost, determinovanou pracovním prostředím, vztahovou sítí v rámci 
profesního kolektivu a již zmiňovanou hornickou stavovskou tradicí. „Strava 
horníků“ jako jeden z aspektů socioprofesní identity nebyla doposud zachycena 
ani v deskriptivní rovině, ambice na zachycení základních bodů v rámci tohoto 
zkoumaného předmětu si klade následující práce. 
  

     Obě dvě složky stravovacích zvyků horníků na Kladensku, „hornická strava“ a 

„strava horníků“, spolu úzce souvisí a částečně se prolínají a vzájemně ovlivňují. 

Z toho důvodu jsou obě dvě tyty části zařazeny do mé práce, která má v závěru 

vytvořit celkový pohled na hornickou jídelní kulturu v kladenském regionu.   

 

     

                                                 
272 Skalníková, 1959, 49-56 
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     "V každém kraji, sebe nepříznivější přírodou obdařeném, dospěli časem lidé 

podle svých schopností k určité optimální výživě, jež se osvědčovala zkušeností 

staletí... ...Civilizované lidstvo se odklonilo od své původní stravy, která není 

standardní, ale je pro každý kraj jiná... ...stalo se tak zásluhou hospodářského a 

hlavně technického pokroku"273. 

 

 

1. Charakteristika oblasti 

 

     Při klasifikaci stravovacích zvyků na Kladensku je nutné vycházet z celkové 

charakteristiky středoevropského kulturního kontextu tak, jak se vytvářel 

v průběhu historie vzhledem k přírodním a hospodářským podmínkám. 

Základními potravinami pro celé území Čech byly mouka, brambory, mléko 

doplněné masem a zelí. Přestože z prostředí Kladenska či sousedícího Slánska 

neexistují komplexnější práce mapující venkovskou stravu, z povahy vlastního 

terénu lze usuzovat, že se místní jídelníček nijak zásadně nelišil od jiných oblastí 

středních Čech274. Lokálně bylo možné počítat snad jen s vlivem hospodářských 

aktivit místních velkostatků275.  

     V dělnickém jídelníčku kladenského regionu v 19. století zásadně převažují 

brambory. V našem nejbližším okolí se první zmínka o bramborách datuje rokem 

1711, „kdy hraběti Jiřímu Adamovi z Martinic z Prahy na Smečno čtyři hrnce 

bramborů zaslány byly“ 276. Zásluhy o rozšíření brambor na Kladensko a Slánsko 

pro hospodářské účely měl František Michal hrabě z Martinic, který se brambory 

pokoušel krmit černou zvěř v oboře u Bílého Újezda (dnes Šternberk, místní část 

obce Ledce). Brambory se staly pro středočeskou oblast, a Kladensko zvlášť, 

základními kameny téměř všech jídel. V porovnání s ostatními potravinami byly 

brambory levné a také se daly snadno vypěstovat i na malém pozemku.  

     Stravovací zvyky venkovského prostředí na území Čech vykazují další shodné 

znaky. Hlavní polední jídlo bylo moučné, popřípadě bramborové. Maso se obecně 

                                                 
273 Úlehlová-Tilschová, 1949, 7, 9. 
274 Skalníková, rkp. 387, 307 
275 Například velkostatek v Buštěhradě měl v letech 1729 až 1879 velmi rozvinuté štěpařství, 
zabýval se také pěstováním vinné révy a pronajímal zahrady ve Stehelčevsi a v Bělokách 
(Mayová, 1986, 329). 
276 Brádka, 1930-31, 53-55. 
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konzumovalo méně (zvláště pak v létě). Bílkoviny z masa částečně nahrazovalo 

mléko a mléčné výrobky277, ale také luštěniny. 

      Podle získaných údajů z dělnického prostředí a z kladenského regionu, lze 

souhlasit s tvrzením, že na přelomu 19. a 20. století je městská strava, a tedy 

strava také v městě pracujících dělníků, již jednostranná278. Ovšem při vymezení 

konkrétních potravin, tedy maso, sůl, koření, cukr, bílá mouka279, je zřejmé, že se 

zcela neshodují s "typickým" dělnickým jídelníčkem této doby280.   

      Od venkovské stravy se dělnická strava podstatně odlišovala. Dělníci většinou 

neměli možnost získat zemědělskou půdu či prostor k chovu domácích zvířat, 

základní potraviny se tak musely kupovat281. Přestože si nově příchozí na 

Kladensko přinášeli z autochtonních oblastí spolu se svou kulturou také 

stravovací zvyky, nemohli je v nové lokalitě, právě z důvodů absence vstupních 

surovin, zcela uplatnit či rozvinout (s občasnou výjimkou u výroční obřadnosti). 

  

 

2. Východiska pro studium stravovacích zvyků u vybrané cílové skupiny  

 

        Stravou a stravovacími zvyklostmi horníků a průmyslových dělníků na 

Kladensku se komplexně zabývala Olga Skalníková ve své monografii 

Kladensko282. Ve studii postihla období zahrnující druhou polovinu 19. století až 

první polovinu 20.století a soustředila se především na stravu v rodině. Ve své 

diplomové práci s tématem „Změny ve stravovacích zvycích horníků na 

Kladensku“ jsem ze studie Olgy Skalníkové vycházela a snažila jsem se ji doplnit 

o další časový rozměr (tedy druhou polovinu 20. století) a zejména stravu a 

stravovací zvyky horníků v rámci pracoviště a socioprofesní vztahové sítě. 

 

      

 

A. STRAVOVACÍ ZVYKY V RÁMCI RODINY 

 
                                                 

277 Skalníková, rkp. 387, 307 
278 Úlehlová-Tilschová, 1949, 10 
279 Úlehlová-Tilschová, 1949, 10 
280 Skalníková, rkp. 387, 388 
281 Skalníková, rkp. 387, 77 
282 Skalníková ,1959,  49-56. 
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1. Období druhé poloviny 19. století  

 

    Hlavní prvky ve stravovacích zvycích kladenských horníků se začaly postupně 

utvářet v druhé polovině 19. století, kdy v souvislosti s rokem 1848 a současně 

s objevenými nalezišti uhlí zaznamenala tato oblast velký příliv nového 

obyvatelstva. To si s sebou ze svých autochtonních oblastí přinášelo místní tradice 

(stravu nevyjímaje), které se na Kladensku začaly postupně mísit i spolu 

s původními zvyky (většinou ze zemědělského či řemeslnického prostředí). 

    K prvním nejvýraznějším změnám z pohledu stravování patřilo na Kladensku 

velké zakládání hostinských zařízení, které se stávaly jediným společenským 

střediskem horníků žijících na Kladensku na „zdravě“ (tedy v podnájmu se 

stravou)283. V roce 1858 původní kladenský pivovar nestačil pokrýt poptávku po 

pivu v Kladně a v přidružených obcích a z toho důvodu byl založen nový pivovar 

v kladenské čtvrti Kročehlavy284. 

     Důlní činnost ovlivňovala život místních obyvatel ale také po jiné, než kulturní 

stránce. Například vlivem poddolování se ve zkoumané obci Vinařice začala 

ztrácet pitná voda, což v důsledku vedlo na začátku 20. století ke zřízení místního 

vodovodu285. Na problémy s vodou si pak ve velkém stěžují i kladenští mlynáři286. 

 

      Nejstarší zmínky o stravě ve Vinařicích podává místní kronikář Ferdinand 

Velc v 90. letech 19. století287. Retrospektivně hodnotí situaci v obci v polovině 

19. století a srovnává ji se stavem o 50 let později. Velc ale zejména zaznamenává 

historické události, pamětihodnosti či výroční obřady v rámci obce a strava je 

zmíněna pouze okrajově jako součást dobových událostí. Horníky či dělnickou 

třídu v obci hodnotí s distancí a porovnává tuto skupinu s původním zejména 

zemědělským obyvatelstvem. Díky tomu vznikl ale zajímavý materiál zahrnující i 

odlišnosti ve stravovacích zvycích. Základní odlišnosti, které Velc horníkům 

vytýká, se v zásadě týkají dvou oblastí, první je vysoká konzumace alkoholu a 

porušování zavedených zvyků u obřadních či slavnostních jídel. Podobné dobové 

                                                 
283 Skalníková, rkp., 387, 328 
284 Vedle pivovarů přímo ve městě Kladno byla zakládána v regionu v 19. století celá řada těchto 
podniků v okolních obcích, nejvýznamnější pak v Buštěhradě, Slaném, Smečně a Unhošti 
(Chaloupka, 2002, 21-22). 
285 Pamětní kniha obce Vinařic II, str. 68 
286 Malá, 2006 
287 Velc, 1894 
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hodnocení ze samotného města Kladna či jiných obcí jsem doposud 

nezaznamenala, ale je pravděpodobné, že trend a postřehy, které podává Velc je 

možné vztahovat i na jiná místa Kladenska.   

     Dalšími materiály, které navazují na Velcovu práci jsou kroniky či pamětní 

knihy obce Vinařic. Stravovací zvyky ve Vinařicích jsou zahrnuty ve zmínkách o 

hospodaření obce, soupisu domácích zvířat, významnějších oslavách či naopak 

obdobích strádání.    

   

     Jak již bylo zmíněno výše, z prostředí Kladenska či blízkého Slánska 

neexistují komplexnější práce zabývající se místní stravou. Skladbu jídelníčku 

původního kladenského obyvatelstva tak lze pouze odvozovat na základě stravy 

ve středních Čechách a na Kladensku pěstovaných plodin. Těmi hlavními byly 

brambory, obilí, luštěniny (hrách, čočka), zelí, ale i ovoce – hrušky, jablka, 

švestky, třešně, a dal288. Důležité místo mělo ve venkovské stravě mléko. Maso 

bylo užíváno v omezené míře, častější součástí jídelníčku se stávalo až v zimních 

měsících v období „zabijaček“. Konkrétní skladba jídelníčku se pak samozřejmě 

odvíjela od sociální úrovně daných venkovských rodin289.  

     Velký rozdíl je vůbec ve způsobu domácího hospodaření původních 

zemědělských rodin a hornických rodin. Nově příchozí žijící (zvláště v prvním 

období) v nájmech, v dělnických koloniích, apod., nemají možnost zajistit si 

potraviny samozásobitelstvím (jako venkovské obyvatelstvo) a nezbývá jim, než 

používat prostředky z platu muže. V dělnické domácnosti se tak stávají vzácné 

suroviny, které si drobní zemědělci dokázali zajistit z vlastních zdrojů, jako 

například mléko, vajíčka, ovoce a zelenina290. 

     Největší šanci pro získání zemědělské půdy měli dělníci bydlící v domcích na 

okraji Kladna, případně v okolních obcích, kde jim tuto půdu propůjčoval sedlák 

(či jiný zemědělec s vlastními polnostmi). Většinou se jednalo o pole, které 

sedlákovi nevyhovovalo nízkou bonitou či špatnou dostupností lokality, apod. 

Nejčastěji bylo pole pronajímáno na rok "na brambory". Další nejobvyklejší 

                                                 
288 Sklaníková, rkp. 387, 307; srov. Kronika Československého zahrádkářského svazu str. 8, 14-
15. 
289 Srov. Skalníková, rkp. 387, 307; Skalníková, 1959, 50 
290 Skalníková, 1959, 50 
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plodinou byla řepa (krmná pro dobytek)291, krmné obilí, zelí a mák ( ten byl 

používán místo omastku)292. Od těchto nejobvykleji pěstovaných plodin lze také 

částečně odvozovat složení jídelníčku. Zároveň je nutné přihlédnout k faktu, že 

nové obyvatelstvo přichází na Kladensko za prací z poměrně chudých oblastí 

Čech, kde celková životní úroveň obyvatel je velmi nízká, lze zde tedy 

předpokládat i souvislost s „pestrostí“ jídelníčku a stravovacích zvyků, které si 

s sebou imigranti přinášejí293. 

     Skladbu jídelníčku hornické rodiny zásadně ovlivňoval plat muže. V 70. letech 

19. století, kdy je kladenský pracovní trh částečně nasycen a zároveň se kladenská 

těžařstva dostávají do problémů s odbytem uhlí, stagnují také platy dělníků 

v průmyslu. Dělnické organizace se snaží dokázat klesající životní úroveň, např. v 

roce 1877 vytváří dělnický časopis Budoucnost modelový jídelníček pro bezdětné 

manžele, přičemž muž vydělával 18-24 krejcarů měsíčně: „Snídaně: mléko za 3 

kr, káva za 2 kr, cukr a cikorka za 2 ¼ kr a chléb za 5kr (celkem: 12 ¼ kr); oběd: 

brambory za 8 kr, sůl na celý den za 1 ¼ kr, mouka na jíšku za 2 kr, česnek nebo 

cibule za ¼ kr, chléb za 4 kr (celkem: 17 ½ kr); večeře: chleba za 5kr, sýr, máslo 

nebo tvaroh za 5kr (celkem: 10 kr). Za celý den to bylo 39 ¾ kr (pozn. kr = 

krejcar)“294.  

 

 

1. 1. Základní suroviny užívané v hornické kuchyni 

• Základním prvkem hornické stravy byly brambory. Pokrmy z brambor  

(v kombinaci s moukou) tvoří hlavní složku jídelníčku - jsou to zejména 

škubánky, placky, ale také nejrůznější polévky. Pokud rodina nevlastnila pole, 

pak brambory nakupovala či jejich pořizování odpracovávala u sedláků. 

• Chléb a mouka (nekrmná) se kupovaly u pekařů, obchodníků či v závodních 

skladech na lístky. Na rozdíl od venkovského prostředí se chléb nepekl doma. 

Bílá mouka (pšeničná) vzhledem k vysoké ceně byla používána zejména pro 

přípravu svátečních jídel. Základ jídelníčku potom tvořila tmavá mouka (žitná či 

ječná). 

                                                 
291 Krmivo pro dobytek bylo často zajišťováno také polním pychem, protože malé pole nebylo 
schopné zajistit dostatek plodin jak pro lidi tak pro zvířata (Skalníková, rkp. 387, 10). 
292 Skalníková, rkp. 387, 5-10 
293 Skalníková, rkp. 387, 328 
294Grobelný, 1986, 145-146 
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• Řepa, mimo využití jako krmivo pro dobytek, částečně nahrazovala poměrně 

drahý cukr. Ten se ve formě tzv. "sirupu" či "sirobu" získával z nastrouhané řepy, 

která se rozvařila a vyvařila až do téměř zkaramelizované hmoty. Hmota se poté 

lila nejlépe do kameninových sádelníků, kde částečně ztuhla. Řepný sirup byl 

spolu s medem v českých zemích nejrozšířenějším sladidlem, řepným cukrem se 

začalo sladit až poměrně pozdě v průběhu 19. století295. V hornických rodinách se 

slazení řepným sirupem udrželo vzhledem k nedostatku jiných surovin až do 

začátku 50. let 20. století296.  

• Tuk  podobně jako cukr a kávovinu nakupovaly hornické rodiny v 

obchodech, ovšem v malém množství, které se ihned spotřebovalo. Nejčastěji se 

využívalo sádlo či lůj. Máslo bylo vzhledem k ceně nedostupné a vůbec se jím 

nemastilo. Lůj se získával od řezníka či „z kozla“ a po roce 1918 z vepřů. Pokud 

to bylo v jídelníčku možné, nahrazoval se omastek mákem nebo povidly. 

• Mléko v hornických kuchyních bylo zejména kozí (kozu bylo možné chovat i 

na malém dvorku). Kozí mléko s chlebem či brambory pak tvořilo nejobvyklejší 

pokrm hornické rodiny.  

• Maso patřilo k svátečním jídlům s přihlédnutím k faktu, že jej nejčastěji 

konzumoval muž jako živitel rodiny. Maso se tedy obvykle jedlo o nedělích, 

poutích či posvíceních, Vánocích a Velikonocích. Měla-li rodina příležitost, pak 

chovala drůbež, králíky, příležitostně vepře či již zmiňovanou kozu. Uzeniny byly 

kupovány zřídka, pokud se tak dělo, bylo to zpravidla po výplatě. Ve Vinařicích 

byl také velký počet ovcí a obec si platila obecního pastýře. O tom, zda se 

skopové objevovalo i v jídelníčku vinařických dělníků, se ale již dobové prameny 

nezmiňují297.   

• Zelenina se v hornickém jídelníčku objevuje také zřídka. Kořenová zelenina 

a zelí jsou využívány zejména do polévek, zelí pak celoročně jako nakládané. 

V létě se konzumovaly hlávkové saláty a okurky298.  

 

     Takto sestavený jídelníček nebyl adekvátní těžké fyzické práci, kterou 

hornictví bezesporu je, a to ani co do kalorického složení ani co do kvantity. 

                                                 
295 Dvořáková, 1999, 48 
296 Terénní výzkum Vinařice, 2002-2003 
297 Pamětní kniha obce Vinařic. Založena usnesením schůze obecního zastupitelstva 24. 5. 1936. 
Zprávy od roku 1897.  
298 Skalníková, rkp. 387, 100, 270, 307-312 
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Určitou pestrost jídelníčku mohl zajistit přivýdělek ženy v zemědělství, odkud si 

odnášela odměnu v naturáliích, a to zejména v letních měsících, kdy ženy 

využívaly možnost sezónních přivýdělků299. Případně, pokud ženy sloužily jako 

mladá děvčata ve městě, pak se také snažily i ve vlastní rodině o rozmanitost jídla, 

dovolovala-li to finanční situace. 

      Na složení jídelníčku se samozřejmě také významně podílela finanční 

dostupnost jednotlivých potravin. V letech 1850-1880 například stoupaly ceny 

pšenice, ječmene, hrachu a brambor, ale klesaly ceny tvarohu a piva. Obecný 

pokles cen potravin v českých zemích probíhal v letech 1890 až 1900, ovšem 

vlivem hospodářské deprese 1905-1906 začal prudce vzrůstat. Na vývoj cen 

potravin přímo na Kladensku mělo vliv rušení drobných podniků ve vlastnictví 

Pražské železářské společnosti po roce 1908, kdy se závod soustředil na vlastní 

Kladno, protože v té době bylo již zemědělství z Kladna vytěsněno a lokalita tak 

byla odkázána na vzdálenější hospodářské oblasti. 

     Změny v hornických mzdách ovšem ne zcela kopírovaly změny v cenách 

potravin. Mimo to, pokud důlní závody zvýšily platy, reagovali na tento stav i 

obchodníci a přizpůsobovali jim své ceny300. V letech 1890 až 1909 se tak 

náklady na základní životní potřeby hornických rodin zvýšily o 100%. Vývoj cen 

potravin se dělníci snažili ovlivnit mimo jiné zakládáním konzumních spolků301, 

které se staraly o prodej potravin a jiného zboží právě dělníkům za snížené ceny. 

První konzumní spolek Oul vznikl v Kladně již v roce 1868302, později Kladno 

následovaly přilehlé obce Dříň a Brandýsek303.  

     Základní potraviny si horníci opatřovali ve skladech důlních závodů, které 

patřily k závodnímu truck-systému a nákupy u místních obchodníků (zejména na 

dluh). Každé zvýšení cen či snížení platu se projevovalo v rodinném rozpočtu a 

samozřejmě také ve zhoršení jídelníčku304. 

 

 

 
                                                 

299 Skalníková, rkp.387, 77 
300 Tato situace je popsána u slánských venkovských trhovců v 90. letech 19. století (Grobelný, 
1986, 146).  
301 Ještě v současné době se na Kladensku místy udržel výraz pro nakupování - „jdu do konzumu“.  
302 Jen o tři měsíce před kladenským „Oulem“, byl založen tento „podnikatelský spolek dělníků“ 
v Praze (Šťastná, 1975, 126-127). 
303 Grobelný, 1986; str. 144-145, 147, 154 
304 Skalníková, rkp., 387, 77 
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1. 2. Jídlo všedního dne 

     Shodný prvek dělnických rodin, kde otec jako živitel rodiny dostával 

kvalitnější a větší přísun potravin než ostatní členové rodin, potvrzují také 

výpovědi respondentů ještě v období první republiky305. Stejně tak potvrzují 

zavedený pořádek stolování, otec jí u stolu, děti na lavici u kamen či společně 

s otcem a matka dojídá jídlo na stoličce u kamen306. 

     Jídlo je podáváno zpravidla třikrát denně - snídaně, oběd (v případě, že je muž 

v práci bere si sebou místo oběda svačinu) a večeře307  

 

snídaně  

     Snídaně se skládala převážně z kávy308 (žitné či jiné náhražky), případně 

doplněné mlékem (kozím) a suchým chlebem. Pokud byla rodina chudší, 

nahrazovala chléb brambory. Bohatší si naopak mohli dovolit kávu osladit 

cukrem. K pondělní snídani mohla být dojídána také buchta upečená k nedělnímu 

obědu. 

 

jídlo pro děti do školy 

    Děti zpravidla dostávaly jako svačinu do školy suchý chléb případně doplněný 

ovocem309. 

 

oběd 

     Základem všedního oběda byla polévka a to zejména ze zapražené lojové 

jíšky. K nejčastějším patřila polévka kmínová, česneková, bramborová, 

zeleninová, zelná a hrachová. Prameny uvádějí i „kvadlík“ importovaný 

z Příbramska či „skleněnou polévku“310. „Maminka nám často vařívala skleněnou 

polívku. Na jíšku nebylo, tak do ní dala uvařit pár bramboru, z černý mouky 

udělala pucliky, zavařila to a měli sme skleněnou polivku.“311
  

                                                 
305 Terénní výzkum Kladno, Vinařice 2006 
306 TU, Terénní výzkum Vinařice, 2002-2003 
307 Skalníková, 1959, 52 
308 Základním ranním jídlem byla ve venkovském prostředí polévka (Skalníková, 1959, 49). Ještě 
v 60.-70. letech 19. století patřila polévka i k dělnické snídani, později ji vytěsnila káva 
(pravděpodobně žitná) s nadrobeným chlebem (Šťastná, 1975, 172). 
309 Skalníková, 1959, 52 
310 Skalníková, 1959, 52 ; srov. Poznámky k terénním výzkumům, 1975-1995; srov. Pokorná, 1985  
311 Vzpomínka K. Štikové na dětství v Trněném Újezdu u Zákolan, kol. r. 1900. In. Spilka, 1964, str. 
14. 
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     Hlavní jídlo sestávalo převážně z brambor. Podle momentální finanční situace 

rodiny to byly například jen "brambory na loupačku", bramborové placky (bez 

tuku), bramborové kaše (případně nastavované krupkami), bramborové šišky, 

bramborové knedlíky atd.312 Brambory byly také, vedle knedlíků, obvyklou 

přílohou k omáčkám. Nízké nároky na použití masa či jeho úplná absence a 

snadná příprava učinily z omáček velmi oblíbená jídla již v druhé polovině 19. 

století313. Konzumovaly se jak o všední dny, tak o svátky.  

     Omáček existovala pestrá škála od rajské ("rajskovka"), cibulové, houbové, 

koprové, okurkové, až ke křenové, atd.314 „Velká pochoutka byla cibulová 

vomáčka. Byl na ní škraloup, my ho povodhrnuli, vomáčku sme ujídali a pak sme 

zasejc škraloup narovnali. Přišel tatínek (a říkal mamince): Víš, že se mi ta 

vomáčka vypařila?... ...Vono se tý vomáčky někdy vypařilo hodně a pak ten 

škraloup visel nahóře a trošku vomáčky bylo na dně.“315  

      Z brambor a knedlíků, doplněných zelím či omaštěných sádlem, se pak 

připravovala také „uhlířina“ přinesená na Kladensko patrně z Příbramska. Variant 

„uhlířiny“ bylo a je na Kladensku celá řada. Původně chudé jídlo připravované 

z již uvařených „zbytků“ z předešlého dne se modifikovalo i na jídlo městského 

prostředí, kde byly knedlíky nahrazeny noky, některé rodiny přidávaly do uhlířiny 

maso (vepřové či uzené), apod316. Dalším častým hlavním jídlem byly tzv. 

„piskorky“ vdolky (někde také „sejkorky“ nebo „spařené buchtičky“) pečené na 

plotně, které se po upečení roztrhly, polily mlékem, posypaly perníkem a 

pokropily omastkem. 

     K finančně nenáročným jídlům patřily také pokrmy z hrachu (vařený hrách, 

hrachové kaše) a v letních měsících houbové pokrmy. 

    Zelenina se objevuje zejména vařená v polévkách (kořenová zelenina). V létě 

jsou pak připravovány saláty z hlávkového salátu či okurek. Celoročně je 

konzumováno zelí. Zelná voda je používána na omaštění některých bramborových 

jídel317.  

 
                                                 

312 Sklaníková, 1959, 53 
313 Pokud bylo masa v omáčce málo, většinou jej dostal otec, zbytek rodiny pak konzumoval 
pouze omáčku a přílohu (Terénní výzkum Vinařice, 2002-2003). 
314 Poznámky k terénním výzkumům, 1975-1995 
315 Vzpomínka K. Štikové na dětství v Trněném Újezdě u Zákolan, kol. r. 1900. In. Spilka, 1964, str. 
14. 
316 Terénní výzkum Kladno, Vinařice, 2005-2006 
317Skalníková, 1959, 52-53 
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večeře 

     Pokud se k večeři nedojídalo jídlo od oběda, byla velmi podobná snídani. 

Základem tedy byla žitná káva s nadrobeným chlebem. 

 

 

1. 3. Sváteční a obřadní jídla 

     Řada svátků a obřadů spojených s hospodářským cyklem a zemědělským 

životem začala na Kladensku pozvolna upadat či se modifikovat vlivem 

rozrůstajícího průmyslu v polovině 19. století. Podobné to bylo se stravovacími 

zvyky spojenými s těmito svátky, které také prošly svoji přeměnou318. 

  

nedělní oběd 

     Nedělní oběd se skládal ze tří chodů, polévky, hlavního jídla a moučníku. 

Pokud to finanční situace rodiny dovolovala, byla polévka vařena z kousku masa, 

nejčastěji hovězího319. Hlavní jídlo se pak skládalo také z masa, opět hovězího320. 

Nejčastěji bylo používáno do omáček s přílohou knedlíků či brambor. 

Nejobvyklejším nedělním moučníkem byly buchty s nejrůznější náplní. 

  

 obřadní jídla (v rámci výročních obyčejů Kladenska) 

     Výroční obyčeje Kladenska druhé poloviny 19. století nebyly komplexně 

zkoumány. Zachovaly se většinou obecné popisy v obecních kronikách 

(pamětních knihách) a další torzovité texty bez detailního zkoumání stravovacích 

zvyků spojených s daným svátkem. Druhá polovina 19. století bylo také období 

změn, kdy také mnoho z tradičních obyčejů zaniklo či se přeměnilo. V souvislosti 

s problematikou hornictví ve většině případů nelze rozlišit, zda a jakým způsobem 

se tyto tradiční obyčeje dotýkaly hornických či obecně dělnických rodin, nicméně 

v období průmyslového rozvoje Kladenska zde ještě existovaly.  

   

      Masopust na Kladensku byl spojený zejména s masopustními koblihami či 

koláči, alkoholem a patrně také masa ze zabijaček. 

                                                 
318 Lidové zvyky. Regionální knihovna (etnografie). K 15. Fond Sládečkova vlastivědného muzea 
v Kladně. 
319V zimních měsících bylo hovězí maso třídáno vepřovým masem ze zabijaček (Skalníková, 
1959, 53). 
320 Skalníková, rkp. 387, 77 
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      Na Unhošťsku, Slánku, Novostrašecku a Kladensku rozšířená řehořská 

kolední obchůzka vylepšovala finanční situaci a jídelníček nejen v rodině učitele, 

ale také v rodinách dětí, které s ním na koledu chodívaly.  

     V rámci velikonočních svátků byla z hlediska stravy zajímavá květná neděle, 

kdy se na Kladensku pekla nádivka321 z máčených žemlí, čerstvých jarních 

bylinek a kdo si mohl dovolit, přidal uzené maso (někde se tato nádivka 

připravovala i na Bílou sobotu). Na zelený čtvrtek se ve velkém konzumovala 

zelenina, jinak v dělnickém jídelníčku omezená. O Velkém pátku se pekly 

„jidáše“ či vdolky mazané medem. Na Bílou Sobotu se připravovaly "bochánky" 

a nádivka z uzeného masa a nejrůznějších zelených bylinek. O velikonočním 

pondělí se pak tradičně připravovala vařená vejce. 

      O posvícení se připravovala husí pečeně a králičí maso v různých úpravách. 

V dělnické kolonii pekly ženy ve společné peci buchty a koláče. 

     Poslední taneční zábava na rozloučenou před adventem se konala o svátek 

svaté Kateřiny a vedle tance a zábavy byla také ve znamení jídla, pohoštění 

připravovaly ženy a dívky pro své tanečníky322.  

     Obchůzkové bytosti (na Kladensku zejména sv. Barbora a Mikuláš) přinášely 

dětem všech sociálních vrstev různé druhy cukroví. Svatá Barbora nosila dětem 

na sousedním Slánsku a Unhošťsku „barborky“ – rohlíčky, housky, žemle, 

makovky, preclíky, apod. (z Kladenska tento zvyk sice není doložen, ale protože 

se jedná o sousední katastry je jej možné předpokládat i zde). Mikulášská nadílka 

opět obsahovala hlavně cukrovinky, ovoce či ořechy, apod., nejtypičtější 

pochoutkou doloženou na Unhošťsku byly perníky. Ty se kupovaly na 

mikulášských trzích či se vyráběly podomácku323.  

     Perníky se uplatnily i o štědrovečerní večeři a to zejména do typických 

černých (sladkých) omáček. Do večeře se ovšem držel půst či se jedla jen 

krupicová kaše nebo „piskorky“. Dodržování půstu chodily na Rakovnicku, 

Slánsku či Berounsku kontrolovat další obchůzkové bytosti, tzv. Perchty či 

Peruchty. Štědrovečerní jídlo začínalo polévkou (hrachovou, mléčnou, houbovou, 

atd.), po které následoval „kuba“ (zapečené vařené krupky se sušenými houbami) 

                                                 
321 Původem z Příbramska (Skalníková, 1959, 54). 
322 Lidové zvyky, str. 6. Regionální knihovna (etnografie). K 15. Fond Sládečkova vlastivědného 
muzea v Kladně. 
323 Lidové zvyky, str. 7. Regionální knihovna (etnografie). K 15. Fond Sládečkova vlastivědného 
muzea v Kladně; srov. Sbírkový fond Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, Kovy-dřevo, 
perníkové formy, sign. KD 885, KD 250 a-g 
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či králík „na černo“ (s černou sladkou omáčkou) a jídlo končilo „muzikou“ 

z vařeného sušeného ovoce, vánočkou či jablečným závinem324. Ryby měli na 

talíři jen lidé z vyšších vrstev a to často v kombinaci s černou omáčkou, nelze 

tedy předpokládat, že by se standardně objevovaly ve štědrovečerním jídelníčku 

hornických rodin. O Božím hodu se jedlo hovězí či vepřové maso případně husa. 

Na Štěpána si řada chudších rodin vylepšila jídelníček koledou. Na nový rok 

(někde také již jako součást štědrovečerní večeře) se jedla čočka, která měla do 

hospodářství přinést peníze (tento zvyk je zaznamenaný také v hornickém 

prostředí). 

 

     Zmínky o rodinné obřadnosti ve spojení se stravou z tohoto období se 

v útržcích týkají pouze svateb. Víme tak, že součástí svatební hostiny musely být 

koláče325. Další svatební jídelníček je pak možné odvozovat z podoby 

slavnostních obědů a sociálního postavení rodiny.    

  

  

1. 4. Hostince 

    „Rozmnožením obyvatelstva povstal v obci zcela jiný život. Jiné zábavy, jiný 

způsob života. Na prvém místě přibylo hned několik hostinců. Jindy stačil jeden a 

ten za mnoho nestál.“ „Sedláci chodívali po večeři na jednu dvě holby do 

hostince, anebo dávali si nositi domů na vrub, někdy brávali pivo i v poledne, ale 

to jen v neděli neb ve svátek.“ „S novými lidmi přišly mnohé novoty. S hospodami 

vyrůstala poznenáhlu všelijaká sdružení, místní spolky, a s nimi osobní 

nevraživosti, hádky a nesváry“326. Vinařický kronikář popsal problém, který 

nastal kladenské aglomeraci. Masová profesní imigrace dělníků si vyžádala nárůst 

hostinců, většinou jen pivnic a náleven.  

     Problému alkoholismu u dělníků se věnuje řada dobových studií a je tedy 

možné se domnívat, že se tento problém nevyhnul ani Kladensku. Vedle 

alkoholismu se ve vinařické kronice nacházejí zmínky o hazardních hrách a 

                                                 
324 Do závinu se zapékal peníz. Ten, kdo během večeře obdržel kousek s penízem, měl pak po celý 
příští rok dobře hospodařit (Poznámky k terénním výzkumům, 1975-1995. Fond Sládečkova 
vlastivědného muzea v Kladně). 
325 Spilka, 1964 
326 Velc, 1928, 370-373 
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karbanu „gotes“ a „ferbl“, které způsobovaly problémy jak rodinám horníků tak 

ale i místních rolníků327.  

 

 

2. První světová válka 

 

2. 1. Nedostatek potravin a problémy s jejich pořizováním   

    Z hlediska stravy bylo válečné období katastrofální. Základní potraviny byly 

těžko dostupné a jejich kvalita se v průběhu války rychle snižovala. Rok po 

vyhlášení války byly sice vydány potravinové lístky, ale například stesky 

vinařického kronikáře dokládají, že ani na lístky jídlo v obchodech nebylo. 

„Tento všeobecný nedostatek působil k tomu, že před obchody, konsumy i trafiky, 

dávno před otevřením stála fronta spotřebitelů. Jak přicházeli jeden za druhým 

tak obslouženi. Konečně „obslouženi“ není pravé slovo neboť nikdo nemohl říci 

co by chtěl, ale musel vzíti co mu dáno a co bylo na skladě. Mnohdy se stávalo, že 

kupující kolik hodin stál ve frontě a když došla na něho řada nebylo již ničeho a 

tak mohl druhý den čekati znovu“ 328. Z toho důvodu byla ve Vinařicích zřízena 

tzv. aprovizační komise, která pro místní obyvatele nakupovala mouku a 

brambory, jež se potom prodávaly v provizorním obchodě na obecním úřadě329.  

Špatné kontroly zásobovacího systému umožňovaly vznik černého trhu se 

zvýšenými cenami. „Práce bylo čím dál tím více, potravin však  čím dál tím 

méně. V důsledku toho počal vzmáhati se pokoutní obchod potravinami, kdy bylo 

možno koupiti vše, ovšem za ceny značně zvýšené. Těmto nesvědomitým lidem, 

kteří těžili z hladu svého bližního se říkalo „keťasi““330.  

 

2. 2. Náhražkové suroviny 

    Na Kladensku byla snaha těmto problémům předcházet pomocí přesné 

stanovených cen potravin, které vyhlásilo okresní hejtmanství v Kladně roku 

1916. Bohužel ani toto opatření nepomohlo zmírnit problém nedostatku 

potravin331. Nedostupnost základních surovin pro přípravu jídel se projevila 

                                                 
327 Pamětní kniha obce Vinařice II, str. 63 
328 Pamětní kniha obce Vinařice II, str. 105 
329 Pamětní kniha obce Vinařice II, str. 105 
330 Pamětní kniha obce Vinařice II, str. 105 
331 Grobelný, 1986, 144 -150 
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například při živnostenském pečení chleba, kde podíl mouky byl 80% a zbytek 

pak nejrůznější náhražkové suroviny332. Později se tento poměr dokonce 

prohloubil a do pšeničné či žitné mouky byla ve značném poměru přidávána 

mouka kukuřičná, bramborová či dokonce bobová333. 

    Používání náhražkových surovin v jídelníčku upravuje dokonce i c.k. okresní 

hejtmanství různými provoláními. Doporučuje například sběr jahodového a 

ostružinového listí jako náhražky za čaj, chřestové semeno jako náhražku kávy či 

vodní ořech jako zdroj škrobu mletý na mouku334. V jednotlivých rodinách se 

samozřejmě tato situace projevovala různě. Jeden z nejstarších respondentů 

vzpomínal, že jako dítě z devíti členné rodiny konzumoval v jarních a letních 

měsících v období války listy pampelišek335. Jako další náhražkové suroviny jsou 

uváděny bukvice, kaštany, žaludy a žitné otruby336.  

     V jídelníčku dělnických rodin se patrně objevovaly také fazole, které obec 

dostávala v rámci přídělu potravin337. 

    Maso bylo další nedostatkovou či velmi předraženou surovinou a během 

světové války se v chudších či dělnických rodinách objevovalo jen sporadicky či 

v náhražkové podobě. Ve druhé polovině roku 1916 vyhlásila obec Vinařice tzv. 

bezmasé dny. Maso by se nemělo konzumovat v pondělí, středu a pátek a to i 

v případech, že by na tyto dny připadl svátek.    Nicméně, pro doplnění zmiňuji 

dobové prameny uvádějící v rámci stanovených potravinových potřeb obce i 

poměry jednotlivých druhů masa: nejvyšší spotřeba je zaznamenána u hovězího 

masa, dále vepřové, telecí a skopové. A pro zajímavost, nejdražším salámem byl 

uherský salám a nejlevnějším salám brunšvický (14 K a 8 K za 1 kg) 338.     

     Také kvalita všeobecně konzumovaného piva v tomto období klesla, nicméně 

poptávka stále existovala. A tak se pivo namísto z obilného sladu vařilo z pýru. 

Mnozí konzumenti v hostincích ale raději pili obyčejnou či ochucenou vodu 

(malinovou, citrónovou) nebo sodovku a mošt339.  

     Během 1. světové války se projevila nouze nejen o potraviny, ale také o 

horníky oblíbený tabák, který se začal vydávat na lístky v roce 1916. Vedle 
                                                 

332 Grobelný, 1986, 150 
333 Pamětní kniha obce Vinařice II, str. 118 
334 Pamětní kniha obce Vinařice II, str. 108 a 122 
335 TRK, Terénní Výzkum Vinařice, 2000 
336 Pamětní kniha obce Vinařice II, str. 108 
337 Pamětní kniha obce Vinařice II, str. 118  
338 Pamětní kniha obce Vinařice II, str. 118 
339 Pamětní kniha obce Vinařice II, str. 122 
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lístkového systému bylo možné získat kuřivo z trafik, ale za předražené ceny, 

nebo také pašovaný z Německa či listový tabák z Albánie, který si lidé sami 

krájeli, nabíjeli do dutinek a pak prodávali za až pětinásobnou cenu340. 

 

2. 3. Konsumy pro zaměstnance dolů 

     O nedostatku potravin a přídělech mouky svědčí také dokumenty obecních 

úřadů, které udávají, že obce mají nedostatečné zásoby a horníci „musejí 

dostávati mouku každý na svém dole kde pracuje“341. Toto dokládá také záznam 

ve vinařické kronice, kdy z 2073 obyvatel bylo 170 činnými horníky, kterým 

hospodářské družstvo se sídlem ve Slaném jednorázově přidělilo 15 q pšenice a 

15 q brambor342. Pro zaměstnance dolů zřídily průmyslové podniky v roce 1916 

konsumy, kde se vydávaly potraviny na lístky. Pro vinařické horníky pracující u 

Pražské železářské společnosti byl nejbližší konsum v Libušíně, pro zaměstnance 

Společnosti státních drah na dole Thienfeld. Provoz závodních konzumů byl 

ukončen v prosinci roku 1918 a jejich činnost byla převedena na dělnické 

konzumy a další obchodníky343.  

 

 

2. 4. Prohlubování nedostatku potravin 

     V roce 1917 se prohloubila nouze o potraviny, c. k. okresní hejtmanství 

přestalo se zásobováním obcí v okrese a lidé se tak museli živit tím, co si sami 

opatřili. Ceny potravin stoupaly, při denním výdělku horníka 4-7 K, musela 

rodina vydat za 1 kg mouky 10 K, o rok později to bylo ale již 20 K. 

Nedostatečnou výživu obyvatel podtrhují záznamy vinařických učitelů, které 

vykazují, že během jednoho zkoumaného dne v roce 1918 šlo do školy 6 dětí bez 

snídaně, 12 dětí nemělo žádný oběd a 5 dětí bylo bez večeře. Hlavní strava 

školních dětí se skládala z vařených brambor.344  

     Potraviny se přeplácely, a pokud v rodině nebyly peníze, měnilo se za cíchy, 

prádlo,  rodinné cennosti, snubní prsteny345, ale třeba také i fyzickou láskou346. 

                                                 
340 Pamětní kniha obce Vinařice II, str. 114 
341 Fond Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, Pomocný materiál, Inv. č. MP 11. In Malá, R.: 
Mlynářství na Knovízském potoce, 2006, str. 8  
342 Pamětní kniha obce Vinařice II, str. 107 
343 Pamětní kniha obce Vinařice II, str. 113 a 149. 
344 Pamětní kniha obce Vinařice II, str. 121 a 128. 
345 Pamětní kniha obce Vinařice II, str. 122 
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Nedostatek potravin byl příčinou rabování mlýnů na Kladensku a Slánsku, které 

dokládají dělnické písně347.  Aby se zabránilo dalšímu násilí byl pro oblast 

Vinařic povolán pluk „Maďarů“, který byl na dva týdny ubytován v sousedním 

Motyčíně. Řada obyvatel Vinařic byla zatčena, ale vzápětí je soud propustil na 

svobodu, většina z nich pracovala v hornictví, které v roce 1918 zaznamenávalo 

silný nedostatek pracovních sil. Nicméně, protestní akce na kladenských dolech 

pokračovaly i po zásahu vojska. Byla vyhlášena tzv. „hladová akce horníků“ 

s heslem „co nám dáte na lžíci, to vám dáme na lopatu“. Protesty horníků 

z přilehlých dolů muselo v důsledku muselo řešit vinařické obecní zastupitelstvo 

po dohodě s místním rolníky, kteří se zavázali pro horníky vyvařovat polévku348.    

    Častým zdrojem získávání potravin kladenskými horníky byla směna za 

deputátního (nedostatkového) uhlí.    

    Kromě horníků směňovaly mouku za uhlí také haldářky. Ve vzpomínkách 

haldářky z Vinařic se objevují informace o strategii těchto naturálních směn. Ráno 

a dopoledne haldářky sbíraly uhlí na haldách a večer či v noci ho šly směnit do 

mlýna i 30 kilometrů vzdáleného. Celý obchod pak měla na starosti manželka 

mlynáře. Vinařické haldářky získávaly tímto způsobem mouku z mlýna 

v Klobukách, Kutrovicích a Zlonicích349. „Obilí, které chudý lid ve žních nasbíral 

na polích, nebo horníci vyměnili za uhlí, mlelo se na primitivních mlýncích 

z tvrdého pískovce „žehrováku“, které nazývány „šroťáci“  po starém způsobu. 

Mouka ta ovšem pravá, ale mouce za mlýna se ani zdaleka rovnati nemohla“350. 

     

     Z dobových záznamů vyplývá, že hlavními surovinami se i pro období 1. 

světové války staly v regionu brambory a mouka. Kvalita ani množství těchto 

potravin se ale samozřejmě nedala srovnat se zavedenou předválečnou úrovní. 

Vedle toho vstupuje do jídelníčku řada náhražkových potravin, možnosti jejich 

využití podávají zejména vyhlášky a doporučení c. k. okresního hejtmanství, ale o 

jejich konkrétní použití v dělnických rodinách se z těchto pramenů již nedozvíme. 

                                                                                                                                                         
346 Spilka, 1964; srov. Grobelný, 1986, str. 150-151 
347 Skalníková 1959, 257, 415-416 
348 Pamětní kniha obce Vinařice II, str. 130 
349 Spilka, 1964, 186-189 
350 Pamětní kniha obce Vinařice II, str. 114 
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    Zpestření jídelníčku je možné i podle dobových pramenů předpokládat během 

letní sezóny, kdy obecní zahrady produkovaly různé druhy ovoce (jablka, hrušky, 

švestky), které byly levně prodávány místním obyvatelům351.  

    V době nedostatku  potravin se fyzicky namáhavé zaměstnání v dolech stalo 

ještě komplikovanějším. „Ovšem, že nedostatek potravin měl neblahý vliv na 

zdraví občanstva zvláště horníků, kterým bylo těžko pracovati.352“ A to i přesto, 

že oproti jiným měli horníci a další zaměstnanci těžkého průmyslu nárok na vyšší 

příděly potravin (např. horník dostával měsíčně příděl 1, 5 kg cukru, ostatní pouze 

¾ kg)353.  

    Situaci ve stravovacích zvycích a péči o hospodářství patrně narušil i 

nedostatek mužských pracovních sil v hornictví a ostatním těžkém průmyslu, 

který byl pokrýván zaměstnáním místních žen.   

       

 

3. Období první republiky  

 

     Na rozdíl od předchozích částí bylo možné meziválečné období částečně 

rekonstruovat na základě kvalitativního výzkumu vedeného ve Vinařicích a v 

Kladně. Oslovení respondenti byli ovšem v období první republiky dětmi či 

dospívající mládeží a tomu také odpovídá reflexe tohoto zkoumaného období354. 

     V poválečných letech stále přetrvávaly problémy se zásobováním. Rabování 

mlýnů a obchodů pokračovalo na Kladensku ještě v roce 1919355. Ekonomická 

situace jednotlivých důlních společností byla pro kvalitu jídelníčku horníků 

rozhodující. „Na technické potíže stěžováno nebylo, jenom do aprovizačních 

nesnází a drahoty, že daleko se nemohou vyživovati, a strojiti tak, jak bylo před 

válkou. Tyto potíže uváděny byly jako hlavní příčina nedostatečné těžby. ...Jeden 

z havířů uváděl, že přiznává, že skutečně nedostává se mu chuti ku práci, 

                                                 
351 Pamětní kniha obce Vinařice II, str. 105-108 
352 Pamětní kniha obce Vinařice II, str. 121 
353 Pamětní kniha obce Vinařice II, str. 122 
354 Výjimku tvoří výše citovaný TRK, který se narodil před první světovou válkou. Údaje získané 
z rozhovoru s tímto respondentem ovšem pocházejí z výzkumu vánočních zvyků na Kladensku 
pořádaným v roce 2000 (viz. Příloha – Přehled respondentů).  
355 Spousta, 1984, 60 
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poněvadž starost o výživu rodiny a skromné obývání připravuje ho o spokojenost“ 

356. 

     Postupně je ovšem možné charakterizovat meziválečné období v souvislosti se 

stravou na Kladensku jako stabilizované se zlepšující se životní úrovní 

odpovídající růstu mezd. V roce 1925 byl průměrný roční výdělek havíře 

10 940,47 Kč, v roce 1929 13 859,28 Kč, v roce 1933 již jen 9 726,19 Kč, v roce 

1937 se sice zvýšil na 11 833,98 Kč, ale již nedosáhl částky před rokem 1929357.  

    Pravděpodobně nejvýznamnějším prvkem byla ve 20. letech 20. století rozsáhlá 

výstavba rodinných domků (na Kladensku ve 20. letech 20. století), jejichž 

součástí byly malé zahrady s perspektivou hospodářství, které částečně saturovalo 

stravovací potřeby dané rodiny358. Drobnějšími změnami pak bylo zavedení 

importovaného levného umělého amerického tuku (lisované vepřové sádlo) do 

dělnického jídelníčku, kde se stal hlavním omastkem. Mimo to se také rozšířila 

četba ženských časopisů, pod jejímž vlivem se rozšířilo domácí konzervováním 

ovoce a zeleniny359 (respondenti uváděli zejména časopisy Hvězda a 

Zpravodaj360).   

     Nejvíce se horníci a jejich rodiny museli uskrovnit v období hospodářské krize 

která se projevovala na Kladensku nejen propouštěním, ale ve 30. letech také 

snižováním mzdy. Vinařická kronika reflektuje jako nejhorší období roky 1933 až 

1935, kdy nejvíce postiženou skupinou v obci byli právě horníci. Ti pracovali jen 

12 či 15 směn v měsíci. Nedostatek financí v období hospodářské krize se snažil 

alespoň částečně kompenzovat stát a obce. Ve Vinařicích bylo například v roce 

1931 prostřednictvím okresního úřadu vydáno na státní stravovací akci 7 950 Kč a 

na mléčnou akci 2 597 Kč. V roce 1932 přispěla obec Vinařice místnímu 

červenému kříži na vyvařovací  polévkovou akci pro nezaměstnané 1897, 90 

Kč361. V roce 1933 začala obec s „nouzovými pracemi“, během kterých se 

nezaměstnaní z obce se podíleli na úpravě obce a místních komunikací362.     

 

 
                                                 

356 Protokol dolu Max, 1919, 5 
357 Steiner, 1986, 10 
358 Podstatná část hornických rodin byla ovšem v těchto domcích jen nájemníky. I několik rodin 
v jednom domě nebylo výjimkou (Terénní výzkum Vinařice, 2002-2003).  
359 Skalníková, 1959, 56-57 
360 Terénní výzkum Vinařice, 2002-2003. 
361 Pamětní kniha obce Vinařic II, str. 210 a 213. 
362 Pamětní kniha obce Vinařic II, str. 215 
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3. 1. Dělba práce v péči o domácnost 

     Dělba práce mezi mužem a ženou byla v domácnostech respondentů striktně 

vymezena. Muž i po návratu z práce trávil velké množství času mimo domov. Na 

jedné straně to byly přivýdělky (pokrývač, sadař, vedení hostince), na druhé pak 

zájmy, politické aktivity či konzumace alkoholu v místních hostincích. Mzda 

muže zůstává hlavním finančním příjmem rodiny, o použití těchto peněz se muž 

ovšem zpravidla nestaral. Hospodaření s touto částkou se ujímá žena, která také 

zajišťuje chod celé domácnosti. Ne vždy je ale žena pouze v domácnosti, mužův 

plat i v tomto období většinou nestačí saturovat základní potřeby a proto je 

nezbytné, aby také žena přispěla určitou finanční částkou (případně naturáliemi) 

do rodinného rozpočtu, jak jsem již uvedla výš v kapitole Ženy mezi horníky. 

V zemědělství v roce 1937 vydělávaly ženy denně 10 Kč (za hodinu 1,25 Kč), 

v době sklizně jim byla navíc přidávána svačina. Muži zaměstnaní v zemědělství 

vydělávali o polovinu více, 20-24 Kč denně. Dělník zaměstnaný v hornictví 

dostával v průměru denní výplatu 37,03 Kč363.   

      Časová zaneprázdněnost ženy tvoří pak spolu s celkovou finanční situací 

rodiny další faktor, který mění či upravuje stravovací zvyky rodiny a skladbu 

jídelníčku. Odrostlé či dospívající dcery nezůstávají v domácnosti, ale začínají 

pracovat mimo domov či pokračují ve vzdělání. Prarodiče v oslovených rodinách 

zcela chybí či vypomáhají jen v nezbytných případech364. 

      Péče o vaření byla záležitostí ženy. Pokud se muž zabýval vařením, bylo to 

pro zvláštní či slavnostní případy:„Tatínek rád vařil, ale dostal se k tomu jen 

občas. Pravidelně dělal na vánoce takovou chlebovou šišku a z toho se potom 

dělaly chlebíčky a taky dělal sám vánočky.“ 365 Jídelníček se tak musel 

přizpůsobit domácím pracím i ostatním povinnostem ženy a naopak. Úklidy i ty 

velké, žehlení či správka prádla neměly dle respondentů pravidelný řád. „Nebylo 

co uklízet, bydleli jsme (celá rodina) v jedný cimře.“ 366 Časově nejnáročnější pro 

ženu-hospodyni pak dle respondentů bylo praní prádla a čištění podlahy. 

Respondenti vzpomínají na podlahy z dřevěných prken, které bylo nutno často 

řádně umýt kartáčem. Pokud byla dřevěná podlaha příliš „zašlá“, pomáhaly si 

                                                 
363 Pamětní kniha obce Vinařic II, str. 278 
364 Terénní výzkum Vinařice, 2002-2003   
365 MIX, terénní výzkum Vinařice, 2005-2006 
366 ŽVI, Terénní výzkum Vinařice, 2002-2003 
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ženy lakováním367. Prát bylo zvykem v pondělí, tedy den po svátečním obědě, 

z jehož zbytků či přebytků bylo sestaveno pondělní jídlo. Případně se v pondělí 

vařilo nějaké jednoduché jídlo, nejčastěji hrách. „Hrách se mohl vařit dlouho na 

kraji plotny vedle hrnců s prádlem. A k tomu hrachu se kupoval kousek salámu, 

aby bylo maso“ 368. 

      Rozdělní mužských a ženských rolí zůstávalo i ve starosti o hospodářství. 

Pokud rodina vlastnila políčko, podíleli se na jeho obdělávání oba partneři. Malé 

hospodářství při domácnosti pak bylo starostí ženy, ale také dětí. Jednalo se o 

malé zahrádky a drobné zvířectvo (králíci, drůbež, případně koza). Husy a kozu 

měly na starosti právě děti, které je chodily pást či koupat do místního rybníku. 

     Generaci mladých žen vyrůstající v období první republiky ovlivňuje také 

školní výuka v oblasti domácích prací a vaření, která seznamuje žačky s novými 

trendy v přípravě pokrmů a moderního vybavení kuchyní369. 

     Prostor kuchyně je v tomto období ve všech oslovených rodinách součástí 

obytné místnosti, kterou rodina využívá jak pro spánek, tak pro jiné činnosti 

denního života. Obývala-li rodina větší byt (se dvěma místnostmi), pak byl druhý 

využíván jen ke spánku či jako "parádní pokoj", kde se rodina scházela při 

slavnostních příležitostech. Jídlo běžného dne či nedělní oběd se konzumovaly v 

prostorách kuchyně. Její vybavení nádobím a nábytkem se odvíjelo od sociální 

úrovně každé rodiny. Jídlo bylo připravováno na kamnech (plotnová úprava), v 

kterých se topilo dřevem a uhlím. Vodu pro potřeby kuchyně zajišťovaly ve 

Vinařicích veřejné pumpy či ji obyvatelům obce poskytovala vlastní studna. 

  

 

3. 2. Základní suroviny užívané v hornické kuchyni 

  

• Opět převládají pokrmy z brambor pěstovaných na vlastních políčkách či 

kupovaných u pěstitelů . 

• Obilí je pěstováno pouze jako krmivo pro domácí zvířata. Mouku pro 

kuchyň nakupují hospodyně u místních obchodníků370, stejně jako chléb a pečivo. 

                                                 
367 Terénní výzkum Vinařice, 2002-2003 
368 ŽVI, Terénní výzkum Vinařice, 2002-2003 
369 Většina z oslovených žen vlastní z tohoto období ručně psanou kuchařku, kterou dodnes 
používá. 
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Housky a rohlíky se ovšem běžně v jídelníčku objevují až v druhé polovině 30. let 

nebo u "majetnějších" rodin. Chléb se nepekl ani v jedné z oslovených rodin, 

v obci byly dvě soukromé pekárny a mimo ně zásobovaly místní obchodníky také 

větší kladenské pekárny. 

• Rýže jako další obilnina je zmiňována respondenty jako poměrně běžná 

surovina pro přípravu jídel běžného dne, nejčastěji ve formě „rizota“ 

doplněná levným salámem.  

• Další výraznou surovinou pro přípravu pokrmů bylo mléko. A to z vlastních 

zdrojů (nečastěji kozí mléko) či od chovatelů. Využívalo se k zadělávání 

moučníků, bramborových placek či se jím jen polévaly vařené brambory a 

používalo se také do žitné kávy – typické dělnické snídaně. Pokud zbylo 

hospodyni mléko, dělala z něho syreček. Z mléčných výrobků se nejčastěji 

kupoval tvaroh. Jediný druh sýrů, který se kupoval v hokynářství byly olomoucké 

tvarůžky „syrečky“. Ostatní druhy sýrů byly pro rodiny respondentů finančně 

nedostupné a v kuchyni nevyužitelné.  

• Na rozdíl od předchozího období není výjimkou konzumace masa během 

týdne. Pořizování masa mimo sváteční dny bylo samozřejmě individuelní, 

záleželo na finanční situaci každé jedné rodiny. Pokud se objevuje jako jídlo 

všedního dne, pak nejčastěji jako doplněk omáček či jako karbanátky nebo jako 

levný tzv. „reklamní salám“, který stál 1Kč za 1kg. „To víš, jaká kvalita to musela 

bejt“ 371. V protikladu s předchozím obdobím uvádějí respondenti převahu 

vepřového masa z vlastních chovů či jako kupované (pro delší uchování se 

skladovalo velmi často jako uzené)372. Z hovězího masa bylo nejčastěji využíváno 

„žebro“ k přípravě omáček. Pokud neměli Vinařičtí vlastní zdroje, pořizovali si 

maso od místního řezníka Faigla.  

      Relativně levným masem byla konina. Pro ni chodili respondenti ke 

koňskému řezníkovi do blízkého Motyčína nebo jezdili do Kladna k vyhlášenému 

kročehlavskému řezníkovi (Hvězda). V jídelníčku rodin respondentů se ale 

                                                                                                                                                         
370 Bohužel, se mi nepodařilo z výpovědí respondentů zrekonstruovat, zda se běžně používala bílá 
pšeničná mouka či zda byla častější tmavá žitná mouka. 
371 KUB, Terénní výzkum 2005-2006 
372 I přesto, že se pohybujeme v interpretační rovině, nemusí být tyto výpovědi nutně 
zpochybnitelné. Zatímco prameny mapující předchozí období si všímají obecné situace v 
hornických rodinách, zde je předmětem zkoumání lokalita vykazující venkovské rysy. Lze tedy 
předpokládat, že i přes tradici hovězího masa v hornické kuchyni, substituovalo tuto pozici právě 
vepřové maso, pro jehož získání byly v kladenských přidružených obcích (čímž Vinařice beze 
sporu jsou) příznivější podmínky než v samotném městě Kladně. 
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neobjevovalo často, její využití komplikovala dlouhá příprava. Konina se musela 

pře noc namáčet v mléce, a pak naložit na způsob svíčkové. Také k původu 

koňského masa panovala nedůvěra: „On mi ten řezník říkal, že ten kůň není žádná 

chcíplotina, ale že je vždycky zchromlej, tak já se pak nebála to maso kupovat.373“ 

Konina se tak nejčastěji kupovala jako sekaná tzv. „fašírka“. 

     Králičí, drůbeží a skopové maso bylo součástí zejména slavnostního a 

obřadního jídelníčku (nedělní obědy, posvícení, Vánoce). Chov králíků se 

rozmohl až v druhé polovině 19. století, do té doby nebylo toto maso příliš 

oblíbeno.374 Poté se ale králičí maso dostalo plnohodnotně do jídelníčku a na 

Kladensku i ke štědrovečernímu stolu. Tuto skutečnost dokumentuje vznik 

různých spolků pro pěstování drobného zvířectva: drůbeže, holubů a králíků, 

např. na Drnku (před 1. světovou válkou), ve Zlonicích (v roce 1923)375 a ve 

Slaném (v letech 1924-25). Z drůbežího masa se konzumovaly kachny, husy, 

případně slepice, které přestávaly nést. Kuřata se nejedla.  

      Ryby byly v kladenské „suché“ oblasti v jídelníčku spíše výjimkou. Jako jídlo 

běžného dne se jedly slanečci. Kapr je zmiňován omezeně pouze v souvislosti 

vánočními svátky. 

    Uzeniny se pořizovaly zejména jako již zmiňované levné salámy. Párky či vuřty 

se kupovaly výjimečně zejména v den výplaty jako pochutina. „Moje máma 

koupila po výplatě dva buřty, jeden dala tátovi a o ten druhý se se mnou 

rozdělila,“376. Zaznamenala jsem pouze v jednom případě, kdy rodina 

provozovala po večerech hostinec, kde nabízela uzeniny, že se tyto uzeniny 

objevovaly také v běžném jídelníčku. Nejčastěji jako večeře v kombinaci 

s osmaženými vejci377.  

     Chudší rodiny z Vinařic chodily pro maso na sváteční obědy do tzv. 

„nucenýho“ řeznictví U Knotků v Motyčíně, kde se prodávalo nekvalitní maso 

z nucených porážek.  

                                                 
373 NOM, Terénní výzkum 2005-2006 
374 „ … poněvadž veškeré druhy masa jsou nyní tak drahé, že chudší člověk sotva jednou za rok aneb 
snad nikdy dopřáti si ho nemůže... bylo by k přání, aby chov králíků u nás co nejdříve zdomácněl, 
neboť by chudině se tím dostalo laciného masa“ (Šťastná, 1975, 108). 
375 Lippert, 1923, 79.  
376 TU, Terénní výzkum Vinařice, 2002-2003 
377 PA, Terénní výzkum Vinařice, 2002-2003 
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• Vejce zajišťuje nejčastěji vlastní drůbež. Velmi často se stávají součástí 

večeře či se přidávají do moučníků pečených na neděli378. 

• V čele tuků jednoznačně převládá sádlo. Na sádle se peče a smaží, sádlem se 

mastí, mažou se jím chleby. Sádlo bylo získáváno jak z vepřového masa, tak 

podomácku z králíků. Případně bylo nakupováno jako tzv. "vopičina", 

pravděpodobně šlo o směs sádla a loje uskladněného v sudech. Máslo jako druhý 

významný tuk se používá pro přípravu slavnostnějších jídel. Máslo se zřídkakdy 

kupovalo v obchodě, respondenti zmiňují spíše jeho získávání z domácností, které 

vlastnily krávu.   

• Cukr je nakupován u místních obchodníků nejčastěji v levnější variantě jako 

homole, která se musela posléze roztlouci v hmoždíři. Běžně se v domácnostech 

ale také stále sladí řepným „sirupem“, který připravují hospodyně podomácku. 

Příprava sirupu byla časově i jinak velmi náročná: „Hrozně to smrdělo, když se to 

vařilo“379. Sirup se využíval při pečení moučníků, slazení nápojů, apod. 

• Podíl ovoce a zeleniny v jídelníčku hornických rodin byl odvislý od 

možností vlastního pěstování či finančně výhodných zdrojů. Pokud rodina neměla 

možnost zeleninu sama pěstovat a musela ji kupovat, pak v jídelníčku dávala 

přednost kaloricky vydatnějším surovinám. Zastoupení ovoce a zeleniny se 

proměňovalo také v závislosti na ročním období. Zvýšená konzumace ovoce a 

zeleniny byla pak logicky v letních měsících. Nejčastějším udávaným ovocem 

jsou jablka, hrušky, švestky a třešně. Zvláštním případem je odrůda jablek tzv. 

panenská jablíčka, která byla dle respondentů v tomto období v módě (používala 

se například jako dekorace na vánoční stromek, apod.). Mimo již uváděné 

brambory a hrách zůstávají nejčastější zeleninou, okurky, hlávkový salát, 

kořenová zelenina a také zelí, které je v rodinách respondentů nakládáno vlastní 

pomocí. Velmi často je v kuchyni využíván mák, na koláče, vdolky, na nudle, 

apod.  

• Káva převládá žitná. Podobně jako v předchozím období tvoří jeden ze 

základů hornického jídelníčku zejména jako snídaně či večeře a to i pro malé děti. 

Zrnkovou kávu si mohly dovolit jen zámožnější rodiny. Vedle žitné kávy 

omezeně vařily čaje z podomácku nasušených bylin (lipové, ostružinové, bezové, 

apod.).  

                                                 
378 Srov. Skalníková, 1959, 56 
379 KUB, Terénní výzkum 2005-2006 
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• Doplňkové sezónní suroviny. Vedle bylin pro přípravu čajů se často sbíraly 

lesní plody (jahody, borůvky, šípky) pro přípravu moučníků a zavařování, 

nejčastěji to byly ale houby, které se používaly v kuchyni jako vítané sezónní 

zpestření jídelníčku.  

 

 

3. 3. Jídlo všedního dne 

     V závislosti na finanční situaci v rodině či na zavedených zvycích udávají 

respondenti tři až pět denních jídel. Výčet připravovaných pokrmů je velmi 

obsáhlý a rozmanitý. Souvisí s již zmiňovanou finanční situací v rodině, se 

zaměstnaností hospodyně, jejím ovlivněním službou ve městě, možností získávání 

základních surovin samozásobitelstvím, atd. Z toho důvodu dále podávám jen 

nejčastěji uváděné pokrmy, které reprezentují hornický jídelníček ve zkoumané 

lokalitě. 

 

 snídaně 

      Typickou snídaní, ale i večeří dělnické rodiny v období první republiky byla 

žitná káva se suchým pečivem (nejčastěji chlebem). Ten se ke kávě přikusoval 

nebo se do ní lámal. Další možností bylo pečivo, nejčastěji chléb a to suchý nebo 

namazaný margarínem, sádlem, tvarohem. K němu se opět pila žitná káva, mléko, 

velmi omezeně čaj. Po neděli to pak byl sladký moučník, nejčastěji buchta či 

"karásek" (kynuté suché těsto s mákem). Řada respondentů uvádí své dětské 

trauma z kozího mléka, které jim „smrdělo“ a neradi ho pili.   

 

oběd 

     Oběd všedního dne se skládal ze dvou chodů, z polévky a hlavního jídla. 

Polévek byla celá řada, od levných vodových přes huštěné zavářkami po sváteční 

a nejsytější masité. V dělnických rodinách měly přednost zejména polévky 

jednoduché a levné. Pro vytvoření jíšky se jako tuk často používal lůj. Chléb jako 

nejběžnější příloha k polévkám se přikusoval či se lámal přímo do polévky. K 

nejjednodušších typům polévek se jedly vařené brambory. Respondenti uvádějí 

celou škálu druhů a názvů, kmínová, česneková, cibulačka, bramborová, houbová, 

zelňačka, kroupová atd. Převládaly ovšem zeleninové polévky, respondenty 

nejčastěji zmiňovaná je pak bramborová.  
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    Hlavní jídla byla nejčastěji bramborová, omáčky či levná moučná jídla. 

Bramborových jídel udávají respondenti skutečně velký výčet, z těch nejvíce 

zmiňovaných jsou to bramborové kaše, bramborák ("kucmoch", "kramflek", 

"cmunda", "bác"380), bramborové placky, škubánky s mákem („nahatý zádíčka“). 

     Na přípravu jednoduché a rychlé a zároveň levné omáčky zmiňované již v 

předchozím období si udržely i nyní svoji oblibu. Opět jsou to rajská omáčka, 

cibulová, sezónní okurková, houbová, koprová, a dal. (rajská omáčka se vařila jak 

z čerstvých rajčat, tak z rajčat nakládaných na způsob okurek rychlokvašek). 

Přílohy k omáčkám se také nemění, vedle chleba máčeného či přikusovaného 

k omáčkám jsou to hlavně brambory a knedlíky. Knedlíky byly součástí dělnické 

stravy již v 19. století, ale plně se rozšířily až v období první republiky381. 

Nejčastěji bramborové, ale ani houskové nejsou v pracovním týdnu výjimkou. 

Omáčky byly připravovány z kousku masa či bezmasé. Staročeské černé omáčky, 

které se vařily na sladko například z povidel doplněné strouhaným perníkem, byly 

rozšířené na Kladensku v období první republiky, kde pamětníci vzpomínají na 

černou omáčku s pečeným králíkem jako hlavní štědrovečerní pokrm. 

    Další častou variantou oběda zmiňovanou respondenty byla vařená rýže 

s levným salámem.   

     Uhlířinu uvádějí respondenti jako nejtypičtější jídlo kladenských dělníků. 

Někteří vnímají uhlířinu jako chudé jídlo připravované výhradně ze zbytků 

nejčastěji nedělního oběda (brambory s knedlíkem, omaštěné zelím, sádlem či 

kouskem masa), jiní naopak jako relativně složitý pokrm, kde byly „zbylé“ 

knedlíky nahrazeny čerstvými noky. Je možné se domnívat, že uhlířina přešla 

z chudého prostředí do městského, které ji pozměnilo, aby se opět vrátila zpátky 

do dělnického jídelníčku jako honosná potravina.  

      K obvyklým moučným jídlům patřily vdolky („dolky“), buchty, karásky či 

lívance sypané skořicí nebo nastrouhaným perníkem, sezónně pak ovocné 

knedlíky382. Přednost se opět dávalo jednoduchosti a rychlosti přípravy. Těstoviny 

se dělaly podomácku na sladko i na slano (nudle, fleky, makaróny). Jejich 

                                                 
380 Označení „bác“ přešlo do místního názvu bramboráku patrně z Příbramska, kde se tak 
označovalo „bramborákové“ těsto pečené v troubě (oproti kladenskému pečení na pánvi) (Terénní 
výzkum Vinařice, 2002-2003). 
381 Československá vlastivěda III., str. 193. 
382 Zaznamenala jsem ovšem také případ, kdy se ovocné knedlíky připravovaly v zimě za použití 
sušených švestek (VŽ, Terénní výzkum Vinařice, 2002-2003). 
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příprava byla ovšem časově náročnější a tak se stávaly součástí spíše 

slavnostnějších jídel. 

     Maso se v pracovním týdnu kupovalo podle finanční situace rodiny. Nicméně 

ve srovnání s předchozím obdobím se v jídelníčku vyskytovalo častěji a také jeho 

úprava je pestřejší. K levnějším variantám masa patřily levné salámy nebo 

karbanátky či sekaná („fašírka“). V jídelníčku se ale v závislosti na finančních 

možnostech rodiny objevuje alespoň jednou týdně vepřové nebo hovězí a 

poměrně často je zmiňováno také uzené.   

 

jídlo pro děti do školy 

     Děti do školy odnášely chléb namazaný sádlem či povidly, jiné si chodily 

kupovat suchou housku. Starší děti v měšťanské škole dostávaly peníze a 

kupovaly si svačinu samy, nejčastěji pečivo (koláče, apod.). Děti z Vinařic 

docházející do školy v přilehlých Hnidousích měly po určitou dobu také možnost 

stravovat se přímo ve škole383, kde byly podávány polévky (respondenti na ně 

ovšem nevzpomínají v dobrém). Podobné to bylo v blízkém Motyčíně, každé dítě 

mělo vlastní hrníček a opět se k obědu vařily hlavně polévky384. Dětem ze 

sociálně slabších rodin hradila stravování jejich domovská obec. V době 

hospodářské krize či zvýšené nezaměstnanosti pořádaly obce v prostorách škol 

vyvařování pro děti nezaměstnaných.  

 

večeře 

     V některých rodinách byla večeře podobná či shodná se snídaní. Respondenti 

tak hovoří o chlebu a žitné kávě. Chléb s margarínem, povidly či sádlem byl také 

velmi častým jídlem. Tímto způsobem se stravovala především hospodyně a děti, 

otcovi se žena snažila k chlebu podávat kousek masa, tlačenku či již zmiňovanou 

"patičku". Případně byla dojídána polévka zbylá od oběda. Pokud se k obědu 

připravily škubánky s mákem, k večeři se toto jídlo ohřálo opečením na tuku ve 

formě placiček. Nejčastěji uváděným večerním jídlem jsou ovšem vajíčka 

upravovaná na nejrůznější způsoby (volská oka, míchaná či vařená vajíčka). 

  

 

                                                 
383 Srovnej Stravování školních dětí, 1931-32, 131 
384 ŽVB, Terénní výzkum 2005-2006 
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3. 4. Sváteční a obřadní jídla  

 

nedělní oběd  

     Pokud to bylo ve finančních možnostech rodiny, pravidelně se v nedělním 

obědě vyskytovalo maso. Jak již bylo uvedeno výše, jednalo se často o kupované 

hovězí maso (pravděpodobně nejdostupnější bylo žebro), dále vepřové maso (jak 

kupované v obchodě, tak získané přímo od výrobce). Případně to bylo maso 

z vlastního chovu, tedy králičí či drůbeží, příležitostně vepřové. Z drůbežího masa 

se konzumovaly převážně husy či kachny, velmi výjimečně slepice. Masa se 

upravovala nejrůznějšími způsoby, patrně „nejhonosnější“ úpravou byla pečeně. 

Pokud se domácnost potýkala s finančními problémy, pak si hospodyně pomohla 

omáčkou, kde nemusela použít velké množství masa (případně jej dostal pouze 

otec). 

     Neoddělitelnou součástí nedělních obědů byly sladké moučníky. Tento zvyk se 

ženy snažily dodržovat i případě, že rodina trpěla finanční tísní. Stále se 

upřednostňovala levnější tmavá mouka pro běžná jídla, na svátek se vařilo a peklo 

z mouky světlé. Řada jídel se připravovala nasucho na plotně, např. vdolky. 

Využívalo se často velkých litinových tálů, které se jen lehce potíraly tukem. 

K nejlevnějším, z výčtu podaného respondenty, patřily buchty, koláče (jejich 

náplně se odvíjely v závislosti na ročním období) a kynutá těsta bez omastku, z 

nichž se připravovaly tzv. „karásky“ (byly pleteny do copů, do tvaru vlaštovky či 

stočeny jako hlemýždi). Buchty, na Kladensku označované jako „buďáky“, se 

pekly velké, na pekáč se jich vešlo třeba jen osm nebo šest. Nejběžnější náplní 

buchet a koláčů byl mák, švestková povidla nebo sezónní ovoce. Typickým 

pečivem byly tzv. „piskorky“ nebo také „sejkorky“ či „spařené buchtičky“, 

v troubě upečené vdolkové těsto spařené horkou vodou a máčené v mléce a 

obalované ve skořici, máku nebo strouhaném perníku. Litá těsta, např. bábovky, 

se ve větší míře začala objevovat až právě v meziválečném období. Bábovky 

zařazovaly do jídelníčků svých rodin zejména ženy, které pracovaly jako služky 

ve městě a naučily se je tam péct. Příprava na nedělní oběd začínala v některých 

rodinách již v sobotu právě pečením moučníků. „Každá ženská koukala, aby měla 

trochu volnou neděli“ 385. 

                                                 
385 ŽVI, Terénní výzkum Vinařice 2002-2003  
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      Oproti všednímu obědu, který se zapíjel vodou se v některých rodinách 

podávala k nedělnímu obědu "sodovka" či limonáda, pro dospělé pivo. Finančně 

dostupnější než v hostincích byla limonáda kupovaná v obchodech, skladovaná v 

sudech. Vedle kupované limonády se zejména v letních měsících připravovalo 

podomácku vyrobené "citronáda" (voda s citrónovou šťávou a cukrem). 

 

rodinná obřadnost (narozeniny, svatby, pohřby) 

     Narozeniny či svátky jednotlivých členů rodiny se odbývaly svátečnějším 

obědem, oslavenci bylo uvařeno jeho oblíbené jídlo, a pod. Malé rodinné hostiny 

pro tyto příležitosti nebyly v oslovených rodinách zvykem, stejně jako oslavování 

dortem. Větší oslava se obyčejně přesunula na nejbližší neděli do některé 

hospody, zvlášť, když se jednalo jmenovce nějakého významného a oblíbeného 

svatého. Většinou to byla josefská nebo václavská zábava.  

     Na svatbu se pekly malé koláčky, kterými snoubenci zvali příbuzné a známé 

na veselku. Svatební hostina se konala podle možností rodiny v domě nevěsty 

nebo v hostinci. K hlavním jídlům patřila drůbková polévka, různé omáčky 

(hlavně svíčková), pečená masa nebo bramborový salát s řízkem.  

      Pohřební hostiny se bohužel na základě výpovědí respondentů nedají z této 

doby validně zrekonstruovat. Nikdo z nich nebyl účastníkem případné pohřební 

hostiny.  

  

masopust 

  Masopust byl v oslovených rodinách slaven různými způsoby, obecně je ale 

respondenty v rámci výroční obřadnosti vnímám spíše v pozadí. Nedodržoval se 

vůbec či se oslavoval každoročním pečením koblih, „šišek“ 386 nebo koláčů. 

  

Velikonoce 

     V porovnání s předchozím obdobím nepotvrzují respondenti konzumaci 

zeleniny na Zelený čtvrtek, protože té bylo v tomto jarním období z vlastních 

zdrojů stále ještě nedostatek. Pečení „jidášů“ či bochánků zmiňují spíše 

individuálně (záleželo například na vyznání rodiny). Velikonoční nádivka z vajec 

                                                 
386 Při zadělávání přidávaly hospodyně do těsta rum, aby při pečení nenasálo příliš tuku (VŽ, 
Terénní výzkum Vinařice, 2002-2003). 
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a uzeného masa doplňovaná prvními jarními bylinkami (například mladými 

kopřivami) se ale připravovala téměř ve všech rodinách.  

     Boží hod se slavil podobně jako neděle různými sladkými moučníky 

(nejčastěji buchty nebo koláče). Vliv městské stravy je patrný v těch hornických 

rodinách, kde si matka přivydělávala službou ve městě (ať už jako děvče či 

v dospělém věku). Pak se totiž na velikonočním stole objevují litá těsta 

(„beránek“ či bábovka) a to na Boží hod.   

 

poutě a posvícení 

     Ve vztahu k jídlu se tyto svátky slavily podobně jako nedělní 

oběd. Dodržovalo se ovšem pečení koláčů. Na posvícení byla navíc připravována 

k obědu husí pečeně s knedlíkem či bramborem a zelím. Husa se zavřela do malé 

posady, aby neměla výběh a krmila se šiškami. Ty se většinou dělaly  ze žitných 

otrub a cikorkového lógru a sušily se v troubě387.  

  

hony a zabijačky 

     Podzimní hony a zabijačky se týkaly zejména kladenského venkova, protože 

větší sedláci měli také právo honitby. Vesnická chudina dělala nadháněče a jako 

honorář dostávali ulovenou zvěř. Lovila se zejména drobná zvěř (zajíc, divoký 

králík, bažant, divoké husy a kachny), příležitostně vysoká – srny a divočák. Do 

měst se zvěřina dostávala prostřednictvím tržnic a protože byla poměrně drahá, 

tak se i na měšťanských stolech objevovala málokdy, většinou na vánoce. Některé 

restaurace v Kladně a ve Slaném, pro zvýšení obratu, na podzim pořádaly vepřové 

a lesácké hody z nakoupeného jatečního masa. V chudých rodinách byla někdy 

konzumována upytlačená zvěř388. Kladenské lesy k příležitostnému pychu 

vybízely, konkrétní otázky ohledně pytlačení bylo ovšem problematické zjišťovat 

během samotného terénního výzkumu, na druhou stranu respondenti pytlačení 

v samotných Vinařicích nevylučují. Také ve slovesném folkloru kladenských 

horníků první poloviny 20. století se dochovala řada anekdot a humorek, jejichž 

hlavním předmětem je pytlačení (většinou na pozadí sociálních nerovností)389.     

 

                                                 
387 Chaloupka, Vl.: Sváteční kuchařka. Fond SVMK. 
388 Chaloupka, Vl.: Sváteční kuchařka. Fond SVMK. 
389 Lacina, Majerová, 1949 
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     Zabíjačky se plánovaly ve spojení s posvícením, těsně před vánočními svátky a 

o masopustu. Chov prasat se objevoval i u části respondentů. Zabijačky pořádaly 

rodiny většinou samy, ojediněle požádaly o výpomoc místního řezníka. Maso ze 

zabijaček se potom podělilo mezi rodinu a pomocníky (s výslužkou po obci se 

nechodilo). Pro delší uchování se maso zavařovalo (maso, sádlo, tlačenka) nebo 

se nechávalo vyudit u místního řezníka.  

     Sousedům a známým rodina roznášela výslužku ze zabijačky. Nádobí, v němž 

obdarovaní dostávali výslužku, se vracelo neumyté. Věřilo se totiž, že pokud by 

obdarovaní nádobí umyli, příští prase by se dárci „nepovedlo“390.  

 

Advent a Vánoce 

      Z perspektivy dětí byl advent nejzajímavější částí roku. Postní období jako 

součást adventního období rodiny horníků nezmiňují. Je možné, že byla 

v jídelníčku zavedena určitá omezení (méně potravin, jednostranná strava, apod.), 

která ovšem respondenti vnímali spíše jako vliv ročního období než výročního 

obyčeje.   

       Z koledních obchůzek se v období první republiky ve Vinařicích udržela 

pouze mikulášská obchůzka, ale právě v souvislosti s očekávanými dárky 

(cukrovím) byla velmi vítaná. Mikulášská nadílka vždy obsahovala ovoce (jablka, 

sušené ovoce) nebo ořechy, cukroví či další dětské pochoutky se odvíjely od 

finanční situace v rodině. Děti ze zámožnějších rodin mohly dostat čokoládové 

nebo perníkové figurky Mikuláše a čerta, chudší potom podomácku zhotovené 

čerty ze sušených švestek navlékaných na špejle s hlavou z jablíčka391.  Jedna 

respondentka vzpomíná na párky jako na velkou pochoutku, které jako děti 

dostávaly jen o Mikuláše392. Na statku ve Vinařicích (sedlák Landa) naděloval 

Mikuláš i dospělým a to alkohol. V blízkým Motyčínem procházel firemní 

Mikuláš jako živá reklama některého z místních obchodů393.           

     K adventu meziválečného období patřily také vánoční besídky nejrůznějších 

spolků či zaměstnavatelů konané pro děti nebo na kterých děti samy vystupovaly. 

Z besídek si děti pak odnášely cukroví, ovoce, ty potřebnější potom třeba i 

ošacení.   

                                                 
390 PA, Terénní výzkum Vinařice, 2002-2003 
391 Kuchyňka, 2000, 19 
392 MIX, Terénní výzkum Vinařice, 2005-2006 
393 HOT, BŽ, Terénní výzkum Vinařice 2000 
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     Některé suroviny pro přípravu vánočních pokrmů nakupovali vinařičtí na 

vánočních trzích v Kladně na Wilsonově náměstí (dnešní náměstí Starosty Pavla), 

zámožnější využívali služeb taxíku Bédy Chyšského, který si za cestu z Vinařic 

do Kladna účtoval 4 Kč394. 

     Pečení vánočního cukroví nebylo v rodinách respondentů v meziválečném 

období rozšířeným zvykem. Znovu patrně záleží na vlivu hospodyně, která pokud 

sloužila ve městě, přinesla si odtud i zvyky pečení vánočního cukroví. V 

některých rodinách se tak objevují zmínky o vanilkových rohlíčcích, kokoskách, 

lineckém pečivu či domácí čokoládě. Pro chudší rodiny bylo typické pečivo ze 

sirupu a ovesných vloček.  

     Před Štědrovečerní večeří se rodiny postily nebo se jedla houbová „kuba“ 

(zapečené krupky s cibulí, česnekem a houbami) či krupicová kaše. Hlavní 

štědrovečerní jídlo začala připravovat hospodyně za tmy, rozsvítilo se, až když 

bylo vidět světlo i v jiných domácnostech (věřilo se totiž, že do domu, který 

rozsvítí jako první se nastěhují blechy)395. Pokud byla součástí večeře polévka, 

pak nejčastěji masový vývar s nudlemi, ale také zeleninová. Jako hlavní 

štědrovečerní jídlo převládá králík na černo (ve sladké omáčce s perníkem) 

s bramborem či knedlíky, ale objevuje se i kapr s bramborovým salátem (místo 

majonézy ochucovaný sladkokyselým nálevem nebo smetanou). Kapr ovšem 

často býval místo smažení upravován na černo po způsobu králíka396. V chudších 

rodinách ale byla k štědrovečerní večeři třeba jen kaše s kouskem masa. „Naše 

máma hlavně koukala, aby sme se najedli.397“ Po večeři někde jedla hospodyně 

čočku, aby se v domě držely peníze398. Moučníky podávané po večeři jsou opět 

velmi individuelní, vedle vánočního cukroví to byla například „muzika“ (sušené 

švestky, křížaly, hrušky a hrozinky vařené v cukru), „jahelník“ (jáhly, rýže, 

sušené švestky), ale také vánočka, jablečný závin (do kterého se zapékal peníz, 

ten, kdo našel peníz ve své porci, měl mít v příštím roce nejvíc peněz). Na 

štědrovečerním stole nechybělo ovoce, nejčastěji jablka (panenská) a sušené 

ovoce doplněné ořechy (vlašskými i lískovými). Během období první republiky 

                                                 
394 HOT, Terénní výzkum Vinařice 2000 
395 Terénní výzkum Vinařice, 2000.  
396 Srovnej Kuchyňka, 2000, 27 
397 ŽVI, Terénní výzkum Vinařice, 2005-2006 
398 LA, Terénní výzkum Vinařice, 2000 
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přibyly k tradičním jablkům také pomeranče 399, ty si rodiny respondentů mohly 

dovolil ale jen ve velmi omezené míře. Moučník se zapíjel čajem či horkým 

punčem.   

     Jídla na Boží hod či na Štěpána byla velmi podobná svátečnímu nedělnímu 

obědu. Někde se jedla husí, kachní nebo vepřová pečeně, jinde zase roštěnky, apod. 

Z hlediska stravy vykazují tyto sváteční dny pouze jediné pravidlo kterým jsou 

návštěvy příbuzných a přátel a vzájemné hoštění.  

 

 

Nový rok 

     Na Nový rok se konzumovala jídla spíše slanější, kyselá a jako prevence 

k předpokládané větší spotřebě alkoholu také mastnější400.  Ze slavnostního oběda 

byla většinou vyloučena drůbež, aby v nastávajícím roce neuletělo štěstí. 

V některých rodinách dokonce se nesmělo jíst žádné maso, aby štěstí neuletělo, 

neuplavalo nebo neuteklo. Podobně jako během štědrovečerní večeře i během 

svátečního novoročního oběda se měla jíst čočka, aby se v domě držely peníze.   

 

 

3. 5. Nakupování 

     Frekvence nákupů se odvozovala od finanční situace dané rodiny. Velké 

nákupy do zásoby, ani v den výplaty, se nepraktikovaly. Výjimkou byly pouze 

výroční kladenské trhy na Wilsonově náměstí,  kde ovšem pouze na vánočních 

trzích kupovaly některé specielní potraviny, jinak se na trzích pořizovalo spíše 

oblečení či nejrůznější předměty denní potřeby. Velké množství potravin bylo 

v meziválečném období také problematické skladovat a hospodyně tak dávaly 

přednost čerstvým surovinám. 

    Žádný z oslovených respondentů nepřipouští, že by jeho rodina nakupovala na 

dluh, ale často uvádějí, že ve obci bylo mnoho hornických rodin, které nákupy na 

dluh běžně využívaly. 

     K dobrým mravům meziválečného období patřilo pořizování nákupů u jednoho 

stejného obchodníka (hokynáře). Tento zvyk se porušoval výjimečně a úplné 

rozvázání tohoto obchodního poměru bylo dokonce vnímáno jako nemorální.   
                                                 

399 Kuchyňka, 2000, 29 
400 Chaloupka, Sváteční kuchařka, Fond SVMK 
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     Nákupy v konzumním spolku ve Vinařicích zmiňují respondenti pouze 

v jednom případě. „Maminka chodila na nákupy do konzumu. Za každý nákup 

tam vydávali tzv. ´bločky´, ty se na konci roku sečetly a byl z toho nákup 

zdarma“401. 

  

 

3. 6. Samozásobitelství  

    V období první republiky také dochází k masovému zakládání zahrádkářských 

kolonií a vzniku zahrádkářských spolků. Vzniku těchto zahrádkářských 

organizací předcházel vývoj nejrůznějších zemědělských spolků na území 

Českých zemí již od 18. století (Společnost pro orbu a svobodné umění), na 

jejichž základě vzniká v roce 1919 Československá ovocnická společnost a v roce 

1928 pak Československá ovocnická jednota. Pro zakládání koloniového 

zahrádkářství vzniká roku 1917 Ústřední svaz spolků pro zakládání 

zahrádkářských kolonií v republice Československé. Po roce 1925 pronajímá 

Revírní rada horníků v Kladně pro své členy za roční poplatek 10 Kč pozemek 

mezi hranicemi kladenských čtvrtí Bresson a Rozdělov o rozloze 40m x 800m, 

kde bylo rozmístěno 150 zahrádek. Tato zahrádkářská kolonie měla v roce 1932 

72 členů a to z dolu Mayrau, Max, Schoeller, Engerth a také z kladenských 

železáren402.  

     Ve srovnání s dělníky žijícími ve městě, měli obyvatelé Vinařic příznivější 

podmínky pro pěstování plodin či chov domácích zvířat. Pokud nevlastnili 

zahrádku při domě, mohli získat do pronájmu políčka, částečně od vinařických 

sedláků či obce. Jednalo se o pozemky, které byly hůře přístupné pro velké 

zemědělské potahy a s nízkou bonitou. Rodiny respondentů využívaly zejména 

pole umístěná na svahu Vinařické hory (ve  „Višňovce“) či na jihozápadním 

okraji obce v „Koňském dole“. Jednalo se o úzké pruhy polí, kde se pěstovala 

převážně řepa využívaná k výrobě sirupu či jako krmivo, brambory a pšenice 

(krmná). Podle velikosti políček se pro jejich nájemce vžilo označení „culikáří“.  

Na Vinařické hoře bylo také možno pronajmout si višeň, třešeň či jiný ovocný 

strom. Ovoce z těchto stromů spotřebovala rodina okamžitě (čerstvé či k přípravě 

moučníků) či z něj byly vyráběny marmelády nebo se toto ovoce prodávalo.  

                                                 
401 PA, Terénní výzkum Vinařice, 2002-2003 
402 Mayová, 1986, 329 
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     Pokud měla rodina možnost alespoň minimálních prostor, chovala králíky, 

drůbež (slepice a husy), kozu či vepře. Z hus se mimo maso využívalo také 

peří403, z králíků kožešina. Slepice byly chovány výhradně na vajíčka, jejich maso 

se v hornické kuchyni používalo, až se slepice „vynesla“. Na statcích ve 

Vinařicích se chovaly ve velkém také ovce, skopové v rodinném jídelníčku ale 

respondenti nezmiňují. 

 

     Mimo vlastní pěstování byla strava doplňována sběrem lesních plodů (jahody, 

borůvky, šípky a houby). Tyto plodiny byly používány jen jako sezónní doplněk 

stravy. Někteří z respondentů zmiňují „povolenky“ pro vstup do lesa a sběr 

lesních plodů. Bez povolenky hrozila houbařům a sběračům lesních plodin 

pokuta. 

  

    Domácí alkohol byl vyráběn omezeně jen pro potřeby rodin. Jednalo se o 

ovocná vína a likéry. Destiláty pálili a také prodávali místní sadaři. 

 

    Včelařstvím se zabývala jedna z rodin u oslovených respondentů. Včelařství se 

udržovalo v rodinné tradici a vedle hornictví přispíval prodej medu do rodinného 

rozpočtu. Med se používal pouze jako sladidlo a nesloužil k dalšímu 

zpracování404. 

 

 

3. 7. Skladování potravin a jejich konzervace 

    Větší množství potravin, které by bylo nutné uskladnit, se v dělnických 

rodinách zpravidla nevyskytovalo. Velké nákupy do zásoby nebyly zvykem, 

potraviny se tak konzumovaly čerstvé, suroviny rychle podléhající zkáze se 

skladovaly ve sklepích či se jejich znehodnocení předcházelo nejrůznějšími druhy 

konzervace. Celoročně bylo skladováno ovoce, nejčastěji jablka, a to podle 

prostor na půdách na slámě, ve sklepích či kůlnách.  

     Maso bylo krátkodobě konzervováno v látce napuštěné octem. Některé 

vinařické domácnosti si nechávaly maso skladovat v lednicích u místního řezníka 

Faigla. Jinde využívali k uskladnění studnu. Maso na neděli se koupilo v sobotu a 

                                                 
403 Několik respondentů vzpomíná na zimní draní peří v jejich rodinách. 
404 NOM, Terénní výzkum Vinařice, 2002-2003 
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ještě cestou z řeznictví se hospodyně zastavila v místním hostinci pro kus ledu, 

který spolu s masem vložila do kbelíku a ten spustila do studny. Pokud měla 

rodina větší či vlastní zdroje masa, pak se maso zavařovalo do sklenic nebo 

sádláků. Pro lepší utěsnění se zavařovací sklenice a víčka pomazaly bílkem. 

Služby místního řezníka využívaly hospodyně také pro uzení masa, které potom 

vyselo v zimě na půdě nebo v komoře.   

     Vajíčka se na zimu nakládala do vápna nebo se zapichovala do zrní.  

     Konzervace ovoce či zeleniny zavařováním je velmi individuelní, záleželo 

zejména na dostupnosti výchozích surovin. Některé rodiny ovoce a zeleninu 

nezavařovaly, vedle nedostatku ovoce a zeleniny argumentují relativně širokým 

spektrem potravin na trhu (jejichž dostupnost závisela na finanční situaci 

v dělnické rodině) a jinými způsoby konzervace, zejména sušením. Obecní 

sušárny ovoce typické pro venkovské prostředí severní části kladenského okresu 

(okolní vesnice Slánska) se ve Vinařicích nevyskytovaly. Ovoce se sušilo 

podomácku: „Naše máma měla takový speciální drátěný sušák do trouby a v tý 

troubě sušila ovoce i několik dní.405“ Vinařičtí sadaři sušili ovoce přímo v sadech 

(na svazích vinařické horky). „Byly tam takový boudičky, sušárny.406“ V sadech 

se také údajně vyráběla z ovoce pálenka. Dále se ovoce zpracovávalo na povidla 

či (méně často) marmelády. Pokud se nakládala zelenina, tak to nejčastěji bylo 

zelí, okurky, rajčata nebo cibule. Řada respondentů ovšem tvrdí, že nakládaná 

zelenina byla natolik levná, že se nevyplatilo ji zavařovat, ale rodina si ji chodila 

kupovat do hokynářství.  

 

 

3. 8. Zdravý životní styl v souvislosti se stravováním 

     Redukční diety byly za první republiky dle respondentů obecně známé, 

nicméně je dělnické rodiny „nedržely“. I zde platilo tradiční ztotožňování 

tloušťky a zdraví407, patrně nevědomé. Tučné pokrmy, větší množství masa, 

vajíčka, apod., byly obvyklou součástí zavedeného jídelníčku.  

     Zdravotní prevence (cholesterol, kardiovaskulární choroby, apod.) ve vztahu 

ke stravovacím zvykům téměř neexistovala. 

                                                 
405 N OM, Terénní výzkum 2005-2006 
406 NOM, Terénní výzkum 2005-2006 
407 Štěpánová, 2001-2002 
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 kuřivo 

     Respondenti se shodují, že havíři v období první republiky byli silnými 

kuřáky. Téměř všichni otcové oslovených informantů si pořizovali tabák, i 

přestože jejich rodiny pociťovaly finanční nouzi. Cigarety, často je uváděna 

značka Zora, byly kupovány po dvou až třech kusech, protože si havíři nemohli 

dovolit celou krabičku najednou.  

 

 

3. 9. Hostince 

      I v meziválečném období patřilo navštěvování hostinců k oblíbeným 

činnostem dělníků. Podobně jako měly obchody své stálé zákazníky, měly je také 

hostince. Ve Vinařicích byla například hospoda u Durasů, kam chodili jen sedláci 

a místní kovář. Dělníci potom navštěvovali ostatní hostince. Podobnou strukturaci 

návštěvníků jsem zaznamenala i v jiných obcích na Kladensku. 

     „Štamgasti“ měli ve svých hostincích vlastní půllitry. Jeden z respondentů 

uschovává takový půllitr po svém otci jako rodinnou památku.  

     Hostince určené dělníkům fungovaly většinou jako pivnice nebo nálevny, ale 

také propůjčovaly svoje prostory spolkovým aktivitám (ve Vinařicích to byli 

baráčníci a sokolové). Některé z hostinců se přizpůsobovaly pracovní době 

horníků a provozní dobu měly jen část dne. Vinařické hostince navštěvované 

rodinami informátorů nenabízely hotová jídla, ale jen ohřívané uzeniny či 

syrečky, jako restaurační zařízení vhodné ke stravovaní nebyly.  

     Mimo pořízení piva, využívaly rodiny respondentů hostince k nákupu nápojů 

jen výjimečně, ve srovnání s obchodem zde byly vyšší ceny. Respondenti jako 

děti byli posíláni pro alkohol do obchodu s lihovinami v blízkém Motyčíně. Vedle 

vína stáčeného do džbánku, bylo možno přijít také s malou skleničkou 0,5 dl 

rumu408. 

 

 

 

 

 

                                                 
408 ŽVB, Terénní výzkum Vinařice 2002-2003  
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4. Druhá světová válka 

 

     Válečný stav se projektoval do stravovacích zvyků podobnými mechanismy 

jako v případě první světové války. I přestože byl vytvořen zásobovací systém na 

základě potravinových lístků, nebyl zajištěn dostatek potravin ani jejich kvalita, 

docházelo k vytvoření černého trhu, apod. Knižní vydavatelství reagují na 

vzniklou situaci prodejem „úsporných“ válečných kuchařek, z nichž některé jsou 

dodnes součástí rodinných památek. Celkový nedostatek potravin, jejich snížená 

kvalita či naprostá absence některého importovaného zboží se nutně musely 

projevit ve změnách i v jídelníčku hornických rodin409. Úpadkem kvality potravin 

je myšlen zejména nedostatek základních surovin pro jejich přípravu, které jsou 

pak nahrazovány nejrozmanitějšími produkty. Problémy se zásobováním během 

druhé světové války se projevily i „v černém mletí“ obilí v kladenských a 

slánských mlýnech. Mlynář Oldřich Prošek z Vinařic byl v roce 1942 pokutován 

za černé mletí pokutou 500 Kčs ve prospěch protektorátní pokladny nebo mlynář 

z Olovnice ukrýval černou mouku v místní tereziánské sýpce410. Kladenští horníci 

směňovali nedostatkovou mouku za uhlí. Podle pamětníků z Vinařic místní 

horníci „vozili náklaďáky deputátního uhlí do nedalekýho mlejna“411. Pamětníci, 

kteří byli v období 2. světové války dětmi, uvádějí především strach a utajenost 

směny, která probíhala v noci412. 

      

     Vnímání uhlí jako strategické suroviny číslo jedna se projevilo i v odměnách 

horníkům. Od roku 1940 se horníkům zvýšily mzdy a penzionovaným horníkům 

penze413. Vedle toho probíhal intenzivní nábor nových pracovních sil, který 

propagoval nejrůznější sociální výhody pro zaměstnance. K těmto výhodám se 

vedle vyšších finančních odměn a dalších sociálních výhod, jako byly bezplatné 

školní pomůcky, starobní pojištění, nemocenské a úrazové pojištění, deputátní 

uhlí, placená dovolená, řadily také levnější ceny v závodních kantýnách a  

červené potravinové lístky pro „velmi těžce pracující“ (oproti běžným lístkům 

                                                 
409 S účinností od 1. ledna 1940 je zakázán prodej kávy. „Jen nemocnicím, ozdravovnám a nemocným 
může býti prodávána, ale na povolení okresního úřadu“ (Vlastivědný sborník školního okresu 
slánského a kladenského, roč. XVII, 1939-40, str. 136).  
410 Malá, 2006, 8 - 9 
411 ŽVI, Terénní výzkum Vinařice 2005-2006 
412 BŽ, Terénní výzkum Vinařice 2006 
413 Pamětní kniha obce Vinařic II, str. 227.  
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kaloricky i kvantitativně nejvýhodnější)414. I přesto ale měly rodiny respondentů 

problémy zajistit si kvalitní přísun potravin.  

 

 

4. 1. Základní suroviny užívané ve válečné kuchyni 

•   Hlavní složku stravy tvořily stále brambory, pěstované na pronajatých 

políčkách. 

•   Mouka je nekvalitní, a pokud se ji nepodařilo zajistit z „černého mletí“ 

v mlýnech, byla vyráběna podomácku a obsahovala nejrůznější přísady, často se 

využívaly například drcené ovesné vločky. „Když se za války sehnala pšenice, tak 

se podomácku mlela ve štroťáku, ale nešly z toho pryč votruby, takže to jídlo 

potom píchalo“ 415. 

•   Maso se konzumuje v omezenější míře. Přednost se dává vlastnímu chovu, 

králíci a drůbež. Koňské maso, které bylo k dostání bez potravinových lístků, se 

stalo součást jídelníčku i v těch rodinách, kde se obvykle nekonzumovalo. 

Uzeniny se nakupovaly v malé míře, případně byly z jídelníčku úplně vynechány. 

Výjimečná nebyla ani konzumace psů, koček, případně jiných pro zkoumanou 

lokalitu neobvyklých živočichů (vrány, veverky, apod.). Ve Vinařicích bylo 

v roce 1940 přiděleno prostřednictvím závodů 54 kusů obecních ovcí horníkům a 

hutníkům, kterým pak byly podle váhy ovcí na určitý čas odebrány potravinové 

lístky na maso.  

•   Nejčastěji používaným tukem je v tomto období margarín a lůj, který částečně 

nahrazuje tradiční sádlo, které se stává nedostatkovým zbožím. 

•   Nedostatek cukru během války nutil jako náhražku používat podomácku 

vyráběný řepný sirup („sirob“ nebo „sirup“).  Na černém trhu byl k dostání, z 

cukrovarů pašovaný, tzv. "cukerín" - umělé sladidlo ve formě granulí. 

•   I přesto, že měla zkoumaná lokalita možnosti k chovu drůbeže, zmiňují   

respondenti nedostatek  vajec, která byla při přípravě pokrmů nahrazována 

jakýmsi instantním přípravkem zvaným „kikiriký“.   

•   Zelenina a ovoce se odvíjí od možností samozásobitelství či přímých zdrojů a 

jeho používání v kuchyni se příliš neliší. 

                                                 
414 Proč budu horníkem. Kladno, 1944. Propagační brožura, archiv SVMK sign. 6 D 100, str. 7 
415 NOM, Terénní výzkum Vinařice, 2002-2003 
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•   Konzumace alkoholu byla v tomto období vzhledem k lístkovému 

potravinovému systému omezena416. Respondenti zmiňují konzumaci tzv. 

„pivolínu“ a „rumelínu“, náhražek piva a rumu. 

 

 

 4. 2. Jídla všedního dne a sváteční jídla 

     Skladba svátečních a běžných jídel se mění v závislosti na nedostatku potravin 

a to i přesto, že byli horníci zařazeni do výše zmiňované kategorie „velmi těžce 

pracující". Obecně platilo pravidlo, že jídelníček byl zjednodušován a celá řada 

nedostatkových surovin byla nahrazována jinými zdroji. Základní struktura 

stravování v souvislosti s rodinnými zvyky či výročními obyčeji se ovšem 

zachovává. Z toho důvodu neuvádím výčet všech stravovacích zvyků, které by 

byly v mnohém podobné předchozímu období, ale soustředila jsem se pouze na 

místa, v nichž došlo k úpravám či změnám. 

 

     Jídelníček je tvořen z nejdostupnějších potravin. Na předním místě jsou tedy 

bramborová jídla v kombinaci s náhražkovou moukou. Častěji než tomu bylo v 

období první republiky se nyní objevují omáčky (nejrůznějších druhů, za použití 

menšího množství masa či spíše bezmasé). Stereotypní způsob stravy dal 

vzniknout také celé řadě vtipů (viz. příloha). 

     Nedostatek cukru a mouky se projevil ve zjednodušování moučníků. Velmi 

často respondenti zmiňují pečení perníků či tzv. "pacle" – cukroví za použití 

řepného sirupu a octu či to byly jen oslazené opražené ovesné vločky nebo sušené 

ovoce.  

     

     Sváteční jídla jsou chudší, ale základní složení pokrmů se nemění. Změnu je 

ovšem možné zaznamenat v rodinné obřadnosti, kde se respondenti poprvé 

setkávají s dorty, ve formě tzv. "kousků". Ty se v průběhu válečného období 

stávají součástí rodinných oslav, pokud to finanční situace rodiny dovolí.  

 

 

 

                                                 
416 Dle respondentů byla domácí výroba alkoholu zakázána pod trestem smrti. 
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4. 3. Samozásobitelství 

     Situace na potravinovém ve vývoji jídelníčku znamenala spíše regres. Řada 

potravin se vyrábí podomácku, peče se například chléb, doma se pěstuje i tabák. 

Sebemenší kousek půdy byl využíván pro pěstování zemědělských plodin 

(nejčastěji bramborů, řepy). A i  přes omezení ze strany protektorátní vlády byla i 

nadále tajně chována prasata, králíci a drůbež. Jeden z respondentů uvádí 

problémy v rodině, kdy byl jeho děd několik dnů ve vazbě, protože nepřiznal 

domácí porážku prasete.  

      Sbírání lesních plodů či paběrkování na polích (řepa, obilí) patří dle 

respondentů oproti předcházejícímu období k nezbytným doplňkům válečného 

jídelníčku. Ve válečných letech jsou dokonce v regionu pořádány pravidelné 

výstavy hub. „Vedle hub vystavena byla též různá jídla z hub, připravená dle 

příslušných předpisů“, která mají ozvláštnit jednostrannou a monotónní úpravu 

hub na Kladensku a Slánsku.417   

 

 

4. 4. Nakupování 

     Existenci černého trhu pak dokládá vyprávění jedné z informátorek: „Ve válce 

jsme měnili boty a šaty a všechno za jídlo. A hlavně za mouku. Z lístků se vyžít 

nedalo. Museli jsme shánět jídlo jinde“418. 

 

 

4. 5. Skladování potravin a jejich konzervace 

    Nedostatečné zásobování během celého roku přinutilo ženy z hornických rodin 

začít zavařovat ve větší míře, než tomu bylo v předchozím období. Mimo povidel 

a marmelád připravovaly také kompoty či zavařovaly zeleninu. Objevují se 

zavařovací sklenice se skleněným víkem utěsněným gumičkou. 

 

 

 

  

                                                 
417 Vlastivědný sborník školního okresu slánského a kladenského, roč. XIV, 1936-37, str. 44-45 a roč. 
XVIII, 1940-41, str. 36. 
418 PA, Terénní výzkum Vinařice, 2002-2003 
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4. 6. Hostince 

     Návštěvy hostinců byly pravděpodobně v tomto období komplikovanější 

vzhledem k potravinovému systému, který se vztahoval i na alkohol, ovšem dle 

respondentů si horníci cestu do hostince vždy našli.      

      

 

 

 5. Poválečné období a  50. léta 20. století 

      

     V poválečném období došlo v relativně krátkém čase k mnoha změnám 

v sociálním a politickém životě, které měly také nepřímý vliv na utváření 

stravovacích zvyků dělníků. Základní struktura jídelníčku se sice nemění, ale již 

nyní přicházejí signály přeznamenávající další směr, kterým se bude dělnická a 

tedy také hornická strava ubírat.     

     Úroveň jídelníčku ovlivňuje  množství  a  kvalita  surovin,  kterých  je 

v poválečných letech stále ještě nedostatek a jejichž pořízení komplikuje ještě 

v první polovině 50. let lístkový přídělový systém a později i peněžní reforma. 

     Složení jídelníčku a výchozí suroviny pro jeho přípravu pak vychází ze 

zavedené tradice a je podobné předchozím obdobím za použití postupně se 

zkvalitňujících potravin oproti válečnému období 419. 

     Po ukončení války nadále přetrvávají problémy se zásobováním420 a jídelníček 

upravovaný během válečného konfliktu tak zprvu zůstává stejný. V této době se 

ovšem také objevují „exotické“ potraviny, které patrně jako „válečné přebytky“ 

byly posílány v rámci poválečné pomoci UNRA. Respondenti tak měli možnost 

poznat hovězí s jablky, mleté arašídy, filé, apod. Pořízení těchto potravin bylo dle 

respondentů cenově výhodné a vzhledem k obecné nedostupnosti potravin na 

poválečném trhu, lze předpokládat, že nebylo v tomto prostředí výjimečné. Tato 

nezvyklá jídla se ovšem v hornickém jídelníčku objevovala jen ojediněle a pouze 

v tomto krátkém časovém období421.  Přístup k potravinám je omezen také 

lístkovým potravinovým systémem, který přetrvává do roku 1953.  

                                                 
419 Skalníková, rkp. 387, 328 
420 Dostupnost potravin komplikovala také velká sucha, která způsobila katastrofální neúrodu. 
421 Terénní výzkum Vinařice, 2002-2003 
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     Náborové akce nových pracovních do hornictví stimulované vyšší mzdou a 

dalšími sociálními výhodami zprvu markantně nezvyšují životní úroveň dělníků a 

v této souvislosti také kvalitu či změny v tradičním jídelníčku. Také respondenti 

potvrzují jednoduchou skladbu hornické stravy422.  

     V první polovině 50. let je hlavním a většinou jediným příjmem v rodinách 

respondentů mzda muže, žena nadále zůstává v domácnosti. Pokud byla vyučena 

(prodavačka, švadlena, kuchařka), vykonává svoje zaměstnání do doby sňatku, 

poté zůstává v domácnosti, případně si nepravidelně přivydělává nejrůznějšími 

pracemi (švadlena, úklid, apod.). Přibližně na konci 50. let se ale tato situace 

začíná postupně měnit. Průmyslové podniky na Kladensku (Kablo Kladno, Poldi, 

důlní závody, apod.) vytvářejí pracovní podmínky i pro ženy, které je využívají k 

vylepšení finanční situace rodiny. Zaměstnanost ženy na plný úvazek má pak 

samozřejmě vliv na uzpůsobení zavedených stravovacích zvyků. Velmi často tak 

rodina upouští od pronajatých políček423 a plodiny zde pěstované, zejména 

brambory, se začínají kupovat v obchodech. V tomto období je ovšem ještě práce 

žen v rodinách respondentů individuelní záležitostí a nelze z ní tak činit obecné 

závěry.  

     Podobně je třeba zacházet s informacemi z kroniky Vinařic, které zmiňují 

zřízení tzv. „lidové kuchyně“ v obci pro pracující. „Vyživovací středisko“ 

zahájilo svoji činnost 1. srpna 1950 (ukončení činnosti se nepodařilo zjistit) 

v jednom z místních hostinců („U Durasů“) z iniciativy JZD a Sdruženého 

komunálního podniku. Obědy se vydávaly v hodnotě 12 Kč424. Služeb této jídelny 

využívali ale zřejmě zejména pracující v zemědělství či jiných podnicích přímo 

v obci. Respondenti (respondentky) nepotvrdili využívání jídelny v rámci jejich 

vlastní rodiny, které by jim mohlo usnadnit chod domácnosti. Ženy horníků byly 

v domácnosti, či měly zaměstnání mimo Vinařice. Horníci se stravovali 

v závodních jídelnách při dolech nebo jim jídlo připravovaly ženy.       

      Kladenské doly a hutě také podporují výstavbu rodinných domků svých 

zaměstnanců v obci. Zvýšení úrovně bydlení má pak vliv na změnu v 

prostorovém uspořádání místností. Rodina již není nucena obývat jediný či dva 

pokoje, přičemž se veškerý rodinný život odbývá právě v kuchyni. Kuchyň tak 

                                                 
422 Srovnej Skalníková, 57, 1959 
423 Tato políčka s nízkou bonitou půdy a obtížnou přístupností většinou nepodléhala 
združstevnění. 
424 Pamětní kniha obce Vinařic IV, 16 
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tvoří samostatnou místnost, která je určena výhradně pro přípravu a konzumaci 

jídla425. 

 

 

5. 1. Jídlo všedního dne 

     I přesto, že měla hospodyně tendence navrátit jídelníček k předválečnému 

stavu, skladba jídla běžného dne závisela na dostupnosti jednotlivých potravin. 

Jídelníček tak v jednotlivých rodinách projevuje individuální flexibilitu. Nicméně 

se lze na základě shromážděných dat z terénu pokusit o přehled charakteru stravy 

všedního dne tohoto období.  

     Jídlo bylo v oslovených rodinách podáváno čtyřikrát až pětkrát denně (snídaně, 

oběd, svačiny, večeře). 

 

snídaně  

     Základem snídaně je opět pečivo (chléb, housky, rohlíky, moučníky pečené v 

neděli) doplněné kávou či čajem, případně mlékem, aj. 

 

svačina pro děti do školy 

     Zůstává opět stejná - chléb s nejrůznějšími "doplňky", sladké moučníky 

(upečené podomácku), sezónně ovoce, aj. V roce 1953 je při základní škole 

postavena školní jídelna, kterou využívaly také děti některých respondentů. 

 

oběd 

     Odchází-li žena do zaměstnání, pak připravuje oběd předcházející večer426. 

Oběd se skládá ze dvou chodů, polévky a hlavního jídla. Polévek je opět široké 

spektrum, zeleninové, z masových vývarů, apod. Podobně široký výběr je i v 

rámci hlavního jídla. Nejčastěji uváděné zůstávají ale bramborová jídla spolu s 

omáčkami (s přílohou brambor či knedlíků), ale také luštěniny a to v úpravách, 

které byly zmiňovány již v období první republiky. Vařená rýže či rýžové polévky 

("polévka s umrlčími zoubky") byly malým dětem podávány jako prevence 

                                                 
425 K těmto změnám dochází samozřejmě postupně a týkají se především mladých lidí či rodin, 
které se na Kladensko přistěhovaly v 50. letech za prací (Terénní výzkum Vinařice, 2000-2003).  
426 Záleželo i na tom, zda děti nenavštěvovaly školní jídelnu, která byla ve Vinařicích založena v 
roce 1954 (100 let Vinařické školy, 7). 
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zažívacích potíží. V jídelníčku dospělých se rýže vyskytuje spíše jako příloha 

k omáčkám, ovšem v porovnání s brambory či knedlíky ve velmi omezené míře.  

     Konzumace masa během pracovního týdne je v tomto období závislá na jeho 

dostupnosti na trhu. Maso pro jídlo běžného dne je upravováno často jako 

karbanátky, sekané či jako doplněk omáček. Maso z vlastního chovu je 

připravováno zejména k slavnostnějším příležitostem. 

  

večeře 

     Základní struktura večeře je opět stejná. Dojídají se zbytky oběda (polévka), 

případně jsou vařena jednodušší jídla či je večeře studená (pečivo). 

  

dětská jídla 

     Poprvé zmiňují respondenti dokrmování kojenců sunarem. Ten bylo možno 

získat pouze omezeně na lékařský předpis. Podobným způsobem jako rýžové 

vývary byly malým dětem připravovány ovesné vločky (za použití zeleniny) či 

samotné zeleninové vývary. V závislosti na sezónním období jsou to pak 

nejrůznější ovocné kaše. Dětská jídla či polotovary, z nichž by bylo možno dětská 

jídla připravit, se dle respondentů v obchodech nevyskytovaly. 

 

 

5. 2. Sváteční a obřadní jídla  

 

 nedělní oběd 

      Nedělní oběd se skládá opět ze tří chodů, polévky, hlavního jídla (masitého) a 

moučníku. Hlavní součástí nedělního oběda zůstává maso. Druh masa závisí 

v tomto období na možnosti jeho získání a odtud se také odvíjí jeho úprava. 

Pokud se jednalo o maso z vlastních chovů, pak převládalo králičí a drůbeží maso 

(slepice, husy), pro příležitost nedělního oběda upravované jako pečeně.  

     Další nezbytnou součástí nedělního oběda jsou moučníky. Opět 

k nejoblíbenějším patří buchty, jejich náplň se odvíjí od sezónního charakteru 

(povidla, tvaroh, mák, nejrůznější ovoce). Mezi nejčastěji zmiňované patří tzv. 

„buďáky“, buchty plněné švestkami, posypané mákem427 či již zmiňovaní 

                                                 
427 Srovnej Skalníková, 54, 1959 
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"karásci". Oproti předcházejícímu období jsou běžnější moučníky z litého těsta 

(bábovky) a také jsem zaznamenala několik vzpomínek, kdy se podomácku pekly 

sušenky zejména pro děti.  

 

masopust 

     Starší generace dodržují pečení "koblih", "šišek" nebo koláčů. V mladých 

rodinách je sice tato masopustní tradice známa, ale její dodržování je spíše 

výjimkou. 

 

Velikonoce 

     I přesto, že jsou církevní svátky v této době podrobeny kritice ze strany 

vládnoucího politického režimu, v oblasti stravy nedochází k příliš velkým 

změnám. A to i v rodinách, které se přiklánějí k levicové politické orientaci. 

Individuálně, vzhledem k rodinným tradicím, se na Boží hod pekl beránek z litého 

těsta, velikonoční bochánek či obojí. Velikonoční nádivka z vajec, uzeného masa 

a prvních jarních zelených bylinek (opět jsou přidávány mladé kopřivy) je 

součástí velikonočních oslav ve všech oslovených rodinách. Pečení "jidášů" jsem 

zaznamenala pouze v jednom případě428. 

 

poutě a  posvícení 

     Přestože tradice poutí a posvícení je na Kladensku velmi hluboká a tyto svátky 

patřily ještě v 19. století z hlediska množství potravin k nejbohatším429, se v tomto 

období ve zkoumaných rodinách dodržuje jen pečení malých pouťových a 

posvícenských koláčků. Individuálně jsou pak tyto svátky podobné nedělnímu 

obědu (vepřová se zelím, svíčková, ptáčky, apod.), místy se zachovává husí 

pečeně. 

 

hony a zabijačky 

     Podzimní hony jsou zpestřením jídelníčku jen pro omezený počet rodin, jejichž 

otcové jsou členy mysliveckého svazu. K obvyklému „artiklu“ vinařických lesů 

patřil zajíc, bažanti a koroptve. 

                                                 
428 NOM, Terénní výzkum Vinařice, 2002-2003 
429 Skalníková, 1959, 53-54 
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     Podobné je to s domácími zabijačkami, podle možností domácnosti se rodina 

v tomto období snaží držet domácí zvíře na maso, chovaných zvířat je ale ve 

srovnání s první republikou podle respondentů méně.      

       

Advent a Vánoce 

     Stejně jako o Velikonocích i v případě vánočních svátků jsou dodržovány 

zavedené stravovací zvyky. Dodržování půstu respondenti zmiňují jen o Štědrý 

den, držení půstu v období adventu jsem nezaznamenala (dle mého soudu je tento 

prvek vázán na výběr zkoumaného vzorku a celkovou sekularizaci kladenského 

dělnictva).  

     Informátoři si ve většině případů nejsou jisti, zda bylo pečení vánočního 

cukroví již v tomto období součástí vánočních příprav. 

     Tradice zůstává ve Vinařicích i u mikulášské obchůzky. Mikuláš naděluje 

dětem ovoce, cukroví a drobné dárky podle možností rodiny. Nadílka cukroví se 

koná i na mikulášských besídkách pro děti zaměstnanců dolů.  

     Z pohledu stravy je pak nejdůležitější opět Štědrý večer. Rodiny dodržují půst, 

případně konzumují houbového "kubu". Řízky z kapra s bramborovým salátem a 

králík na černo s knedlíky jsou zmiňované jako nejobvyklejšími štědrovečerní 

pokrm. Součástí večeře zůstává také vánočka (pečená doma) a ovoce (jablka, 

sušené ovoce, ořechy). Již se zcela vytrácí tzv. "muzika", tedy pokrm ze sušeného 

rozvařeného ovoce, který byl součástí prvorepublikových Vánoc. Na Boží hod a 

svatého Štěpána se dodržují individuelní rodinné zvyky, většinou jsou ale ve 

vztahu k jídlu slaveny podobně jako neděle. Na jídelníčku se tak objevuje vepřová 

se zelím, omáčky s knedlíky, drůbež, apod.  

 

rodinná obřadnost (narozeniny, svátky, svatby) 

     Ve srovnání s předchozím obdobím se narozeniny a svátky členů rodiny 

oslavují malými rodinnými hostinami, jejichž součástí je již dort.  

     Skladba svatebních hostin, které probíhají v tomto období, závisí na 

možnostech rodiny zajistit nutné potraviny. Jídelníček svatebních hostin je tak 

velmi odlišný a během výzkumu jsem neodhalila žádné zákonitosti. Svatební 

hostiny probíhají jak v domácnostech, tak v hostincích. Svatební oběd se skládá z 

polévky (hovězí, knedlíčkové, apod.), hlavním jídlem jsou nejrůznější omáčky, 

vepřové či hovězí pečeně. Součástí hostiny jsou také doma  
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pečené koláče či kupované dortové zákusky či slané pečivo (preclíky).  

 

 

5. 3. Nakupování 

     Nákup potravin opět zůstává záležitostí ženy. Ve Vinařicích v tomto období 

zanikají drobní živnostníci provozující obchody s potravinami či jsou zahrnuty 

pod národní podnik Pramen. V průběhu 50. let měla obec pět až šest prodejen 

potravinami „Pramen“, dále to byly dvě prodejny výsekového masa, mlékárna a 

prodejna ovoce a zeleniny430. Ve srovnání s množstvím obchodů v první republice 

a celkové úrovni zásobování si hospodyně v poválečném období stěžují na 

omezený sortiment zboží (i vzhledem k rostoucím nárokům), který mimo jiné 

vede také k nutnosti konzervovat ovoce a zeleninu. 

   

 

5. 4. Samozásobitelství 

     Jak již bylo uvedeno výše, začínají pozvolna zanikat či se zmenšovat drobná 

domácí hospodářství, zejména chov vepřů a koz. Respondenti argumentují 

nastolením tohoto trendu protektorátní vládou. Jedním z důvodů a vlastně velkou 

podstatnou změnou, která se projektuje do úprav ve stravovacích zvycích, byla již 

zmiňovaná zaměstnanost žen „Ženským se hodně vyplatilo jít do práce, lidi pak 

upouštěli do zahrádek, když si mohli vydělat“ 431. 

      Konzervace potravin vařením (ovoce a zelenina) pokračuje v nastoleném 

válečném trendu a ještě více se rozrůstá. K tomuto kroku nutí ženy z hornických 

rodin celoroční nedostatek těchto potravin na trhu. Přestože respondenti uvádějí 

postupné upouštění od domácích hospodářství, zde tvrdí, že zavařování potravin 

probíhalo většinou z vlastních zdrojů. Jednu z oslovených rodin musela zásobovat 

nedostatkovými věcmi denní potřeby (potraviny a toaletní potřeby) „teta z Prahy“ 

432. 

     3. března 1957 pak byla v obci Vinařice založena místní organizace 

zahrádkářského svazu, v době svého vzniku měla 38 členů, z nichž přibližně jedna 

třetina byli zaměstnanci dolů. Většinou se ovšem jednalo o muže a je otázkou, do 

                                                 
430 Vedle obchodů s potravinami byla v tomto roce v obci jedna prodejna textilu, prodejna 
drogistického zboží s papírnictvím, obuv a tabák (Pamětní kniha obce Vinařic, IV, 95, 161).   
431 ŽVI, Terénní výzkum Vinařice, 2002-2003  
432 KA, Terénní výzkum Vinařice, 2002-2003 



 132 

jaké míry bylo jejich členství motivováno zajištěním rodiny či zda se jednalo o 

zálibu ve volném čase 433. 

 

     Někteří z horníků trávili počátkem 50. let svůj volný čas po práci brigádami 

v nově zřízeném jednotném zemědělském družstvu ve Vinařicích. Z počátku bez 

jakéhokoliv nároku na odměnu, později byl zaveden jakýsi bodový systém, díky 

kterému získávali částečnou kompenzaci v naturáliích (vajíčka, mléko, apod.)434. 

    

 5. 5. Zdravý životní styl v souvislosti se stravovacími zvyky  

     V poválečném období je problematika redukčních diet či jiných tendencí po 

dodržování zdravých stravovacích návyků bezpředmětná. Respondenti zmiňují 

spíše opačné problémy v důsledku nedostatku potravin v období války. Zdravé 

potraviny, tak jak jsou vnímány respondenty, znamenají v této době především 

kaloricky hodnotné. Na předních místech jsou tak masné výrobky, mléko a 

vajíčka.  

 

 

5. 6. Hostince    

     V návštěvnosti hostinců si výpovědi respondentů protiřečí. Nejstarší generace 

respondentů tvrdí, že se po roce 1948 snížila návštěvnost v hostincích, což by 

odporovalo faktu, že právě v 50. letech přišla za prací do průmyslu další velká 

profesní migrační vlna. Mladší část respondentů pak hodnotí poválečnou situaci 

tak, že dělníci nebyli připraveni na vyšší příjmy a svoje výdělky propíjeli 

v hostincích435, paradoxně tak rodiny horníků s vyššími příjmy měly často velké 

finanční problémy, které se samozřejmě projektovaly do kvality jídelníčku daných 

rodin. Horníci pracující v dolech v 80. a 90. letech tvrdí, že oproti právě 80. a 90. 

létům byla návštěvnost hostinců v 50. letech ze strany horníků nesporně vyšší436.  

     V obci Vinařice některé z hostinců zanikly, ostatní se dostaly pod správu 

národního podniku Restaurace a jídelny. V polovině 50. let se jejich počet v obci 

ustálil na čtyřech hostincích437.   

                                                 
433 Kronika Československého ovocnářského svazu, 1962, 22 
434 Terénní výzkum Vinařice, 2002-2003 
435 KA, Terénní výzkum Vinařice 2002-2003 
436 Srovnej Strava na pracovišti 
437 Pamětní kniha obce Vinařic IV, 161. 
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      Životní úroveň se v průběhu 50. let zvyšuje a zvyšují se také spotřební nároky. 

Tento trend sledují i hornické rodiny, kde výdělek muže často přesahuje 

celorepublikový průměr. Ve stravě se tento vývoj odráží širší škálou používaných 

surovin a také jejich kvalitou. Roste spotřeba masa a masných výrobků, které jsou 

zařazovány zejména do jídelníčku mužů. Výstavbou nových domků či renovací 

starých se zkvalitňuje bydlení i pro potřeby moderní kuchyně. Ženám usnadňuje 

přípravu jídel a chod domácnosti zavádění nejrůznějších domácích spotřebičů. 

Tyto závěry podtrhuje také komentář místního kronikáře v roce 1957: „V naší 

obci stoupá spotřeba potravin, textilu i obuvi. Zvlášť citelný vzrůst je v potřebě 

dříve neobvyklých předmětů jako aut, praček a televizorů. Bydlení v naší obci je 

dobré. Jsou sice ještě byty o jedné místnosti, ale není jich mnoho.“438  

 

 

6. Stravovací zvyky na Kladensku 60. léta až 1989 

   

     Životní úroveň dělníků, ve srovnání s předcházejícími obdobími, se podstatně 

zlepšila439. V roce 1961 komentuje místní kronikář situaci sociální poměry v obci: 

„Velká většina obyvatel si značně zlepšila bydlení. Velká většina obývá tři až čtyři 

místnosti. Dle sčítání lidu z měsíce března je zjištěno že velká část používá mnoho 

elektrických spotřebičů, a to praček, odstředivek, ledniček, boilerů a vysávačů 

prachu a mimo radia která je u nás již všedním zjevem, shledáváme se v každé 

druhé rodině s televisním přijímačem.“440 

     Otázka, jakým způsobem dokázaly hospodařit s rodinným rozpočtem 

konkrétní hornické rodiny, je ovšem velmi individuální a souvisí mimo jiné i 

s problematikou alkoholismu. Podobně jako tomu bylo v období první republiky, 

zaznamenala jsem i v průběhu druhé poloviny 20. století případy, kdy manželky 

chodily v den výplaty k bráně dolu, aby muž všechny peníze nepropil. Mzda 

muže byla sice rozhodujícím, ale ne jediným zdrojem příjmů rodiny. Ženy z 

oslovených rodin byly, až na jednu výjimku441, zaměstnány na plný pracovní 

                                                 
438 Pamětní kniha obce Vinařic V, 30 
439 Jedná se samozřejmě o celosvětový trend, kdy po ukončení válečného konfliktu dochází ke 
stabilizaci ekonomik a komercionalizaci domácích spotřeb (Duffková, 1999-2000). 
440 Pamětní kniha obce Vinařic V, 166 
441 Manželka horníka byla od poloviny 70. let do poloviny let 90. v domácnosti s třemi dětmi. Do 
zaměstnání odešla v okamžiku, kdy děti odrostly a manžel přišel o práci v dole (SUE, Terénní 
výzkum Vinařice, 2000-2003). 
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úvazek. Rodiny horníků tak oproti minulým obdobím disponují nepoměrně 

většími finančními prostředky, které je možné vynaložit i na stravu.  

     Péče o rodinnou kuchyň stále zůstává v rukou ženy 442. Pomoc muže při 

přípravě jídla v oslovených rodinách je individuelní záležitostí, obecně lze ovšem 

na základě dat z výzkumu tvrdit, že rozdělení rolí v péči o domácnost není již tak 

striktní jako tomu bylo v předchozích obdobích. Přestože horníci tvrdí, že 

pomáhají v domácnosti (kuchyň nevyjímaje), je nutno přihlížet k faktu, že i 

v tomto období tráví muž pravděpodobně mnoho času mimo domácnost. Lze tak 

usuzovat na základě výpovědí týkajících se „přesčasů“ a návštěv hostinců.  

     I přes občasnou výpomoc muže v kuchyni má hospodyně, vzhledem k svému 

zaměstnání, méně času na přípravu časově náročných jídel. Na druhou stranu 

ovšem chod domácnosti usnadňovaly nejrůznější kuchyňské roboty či elektrické 

spotřebiče, které se v jednotlivých rodinách začínají postupně objevovat od 

začátku 60. let. Vzhledem k vyšším mzdám v hornictví, lze předpokládat, že tyto 

kuchyňské spotřebiče jsou do hornických domácností zaváděny již od druhé 

poloviny 50. let. Respondenti ovšem toto ve svých vlastních rodinách nepotvrdili. 

První lednici v rodině horníka tak uvádí respondentka v roce 1963443. 

     Odchodem ženy do zaměstnání a zaváděním elektrických "pomocníků" v 

domácnosti se také upravuje týdenní cyklus domácích prací. Ty se odbývají 

většinou o víkendu, v letech 1966-67 jsou zaváděny zprvu liché volné soboty, 

později všechny soboty volné. Volné soboty pak dávají prostor pro přípravu 

svátečního či jakéhosi „polosvátečního“ oběda, který byl dříve záležitostí pouze 

neděle. 

     Jídlo připravované doma hospodyní je stejné pro všechny členy rodiny 

(samozřejmě s výjimkou malých dětí). Pokud byly ještě v předchozím období 

patrné tendence zkvalitňovat jídelníček otce přidáváním kaloricky vydatnějších 

potravin na úkor ostatních členů rodiny, není toto nyní nutností. Vysoké mzdy a 

finančně dostupné potraviny na trhu se promítly také do složení jídelníčku 

jednotlivých hornických rodin. Zvyšuje se kvalita a kvantita jednotlivých surovin 

                                                 
442 Vliv ženy na kuchyň nebyl ovšem vždy jednoznačný. V jedné z oslovených rodin, kde žena 
pocházela z hornického a muž ze selského prostředí, přetrvával ještě v 60. letech systém 
stravování přenesený z rodiny muže. Každý den v týdnu měl pevně stanovený jídelníček. Tento 
zavedený rituál byl ovšem dodržován pouze v prvních letech manželství, později byl upraven 
(KA, Terénní výzkum Vinařice, 2002-2003). 
443 BA, Terénní výzkum Vinařice, 2002-2003 
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a dále se rozšiřuje jejich spektrum. Řadu potravin již také není nutné vyrábět 

podomácku, ale dává se přednost jejich nákupu. 

 

 

6. 1. Základní suroviny  

• Pokrmy z brambor jsou zmiňovány velmi často, ale oproti předchozímu období 

netvoří základní složku jídelníčku. 

• Důležitou složku jídelníčku tvoří mouka a moučné výrobky. Chléb a pečivo 

(housky, rohlíky) tvoří sice podstatnou složku stravy, ale oproti předchozím 

obdobím nejsou respondenty vnímány jako zásadní. Podstatně se rozšiřuje 

spektrum cukrovinek. Jestliže bylo ještě v 50. letech zvykem péci domácí oplatky, 

od 60. let je postupně dávána přednost jejich nákupu v obchodech. V průběhu 

tohoto období začínají být do jídelníčku zaváděny ve velké míře těstoviny444, 

z počátku vyráběné doma (fleky, zavářky do polévek), později kupované.  

• Maso se konzumuje ve velké míře. Opět převládá maso vepřové, hovězí, a v 

nepoměru s minulými obdobími ve velkém množství uzeniny.V jídelníčku se 

objevují kuřata. 

• Sádlo či margaríny ustupují do pozadí a v kuchyni je nahrazuje máslo. 

• Mléko je konzumováno již jen kravské. Nově se objevují jogurty. 

• Ve velké míře je v kuchyni využívána také rýže a to zejména jako příloha k 

omáčkám (nejoblíbenější přílohou pro horníky ovšem nadále zůstávají knedlíky) 

• Druhy a množství ovoce a zeleniny se odvíjí od možností jejich pořízení  

(samozásobitelství či aktuální stav na trhu). Nedostatkové ovoce bylo možno 

získat dle údajů respondentů během dne  (jednalo se o hroznové víno, melouny, 

pomeranče, apod.). 

• Nově jsou postupně od 70. let zaváděny do jídelníčku oslovených rodin 

instantní pokrmy (polévky, moučníky v „prášku“) podobně jako nejrůznější 

kypřící směsi. Ve srovnání s minulými obdobími se v kuchyni také více používá 

hotových jídel z konzerv. 

• Kromě piva, které je v lahvích nakupováno do zásoby, se v hojné míře objevují 

sladké lahvové limonády. 

 
                                                 

444 Respondentům jsou známy již z období první republiky podomácku vyráběné těstoviny, ovšem 
k jejich velkému rozšíření jako příloha či hlavní jídlo došlo až v druhé polovině 20. století. 
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6. 2. Jídlo všedního dne 

     Chod kuchyně usnadňuje na jedné straně vybavení nejrůznějšími kuchyňskými 

roboty či elektrickými spotřebiči, na druhé straně je ovšem zaměstnanost žen, 

které i přes tyto technické prvky nemají čas věnovat se vaření náročných jídel. 

Rodiny se během pracovního týdne schází doma pouze na večeři (obědy jsou 

konzumovány v závodních jídelnách či pokud muž pracuje na směny, vaří mu 

žena oběd do zásoby). V souvislosti s existencí závodních jídelen či kantýn a 

školních jídelen lze předpokládat, že nebylo nutné, aby žena vařila denně teplá 

jídla. V drtivé většině oslovených rodin je ovšem muži-horníci vyžadovali. Teplé 

obědy a večeře tak byly ve většině hornických rodin samozřejmostí. Základem 

těchto všedních jídel bylo maso, které se vařilo minimálně pětkrát v týdnu. 

„Horníci měli vysoký platy, tak proč by si to maso nemohli dovolit,“445. 

     Obecně ovšem zmiňují hospodyně v tomto období jako stravu běžného dne 

jídla méně časově náročná na přípravu. Začínají si tak vypomáhat masovými 

konzervami, často jsou ohřívány uzeniny. 

 

snídaně 

     Shodně s předchozími obdobími i zde je ke snídani nejčastěji podáváno 

pečivo. Novým jevem jsou ovšem uzeniny, které snídají především muži. Nabízí 

se otázka, zda tento prvek nepřevzali horníci z důlních pracovišť, kde byly 

uzeniny běžnou snídaní. 

   Objevují se také první zmínky o jogurtech, které, pokud byly v obchodech 

k dostání, se stávaly součástí snídaně ale také svačin především žen a dětí.  

   Káva z melty ke snídani se vaří zejména v rodinách starších respondentů, ovšem 

vedle ní se v daných rodinách konzumuje také „pravá“ káva. 

 

svačina pro děti do školy, dětská jídla 

     Také základem školní svačiny je pečivo, případně doplněné ovocem. Instantní 

pokrmy ve formě sunarů zasahují do dětské výživy podstatně více než 

v předchozím období. Pro batolata jsou jako doplněk vedle doma vyrobeného 

jídla používány nově průmyslově vyráběné dětské ovocné výživy.  

                                                 
445 BR, Terénní výzkum  Vinařice 2002-2003  
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oběd 

     Během pracovního týdne byl oběd konzumován většinou mimo rodinný kruh v 

závodní a školních jídelnách, v kantýnách, apod.446. Pokud muž pracuje na směny 

tak, že „obědový“ čas tráví doma, konzumuje domácí jídlo připravené manželkou 

či dochází do závodní jídelny. 

     Jak již bylo zmíněno výše, jídelníček běžného dne je velmi rozmanitý a lze tak 

sledovat pouze obecné tendence. Strava běžného pracovního týdne je tedy 

zjednodušována, v oslovených rodinách jsou vařena jídla, které nekladou velké 

nároky na přípravu. Nově se tak v hojné míře objevují těstoviny a rýže 

(nejoblíbenější přílohou ovšem zůstávají knedlíky). Při přípravě jídla začínají 

hospodyně, oproti předchozímu období, využívat ve větší míře konzervy, 

nejčastěji masové (masa ve vlastní šťávě, „lunchmeaty“, a pod.) a také instatní 

polévky. Zmínky o tomto způsobu stravování ze strany respondentů (zejména 

mužů) ovšem vzbuzují dojem, že jej nevnímají (a zejména pak instantní polévky) 

jako „pořádná“ jídla a nadále je dávána přednost „domácí“ stravě. 

     Novým prvkem při obědě je konzumace kupovaných salátů, jejichž základem 

je majonéza (bramborové saláty, vlašské, apod.). V kombinaci s pečivem se 

stávají obědem či větší svačinou pro muže i ženu mimo prostor domácnosti.  

 

 

večeře  

     Večeře bývala často jediným společným jídlem během pracovního týdne 

(nepracoval-li muž na směny). Spektrum pokrmů v jednotlivých rodinách bylo 

skutečně velmi široké, od omáček, přes polévky až k uzeninám. Záleželo na 

aktuální situaci v rodině, na čase, který měla žena na přípravu jídla, na využívání 

sezónních potravin, atd. Společným bodem ve zkoumaných rodinách byla převaha 

teplých masitých večeří. 

     Součástí večeře byly také moučníky, jejichž příprava nevyžadovala velké 

časové nároky (bábovky, perníky, apod.). Snadnější výrobu těchto moučníků pak 

zajišťovaly instantní „polotovary“ (perník v prášku, buchty v prášku, a pod.). 

                                                 
446 Individuelně využívala hospodyně služeb „babičky“, která byla již v důchodovém věku 
(Terénní výzkum, 
Vinařice, 2002-2003).   
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Moučníky upečené z tohoto instantního základu jsou na rozdíl od například 

polévek vnímány jako plnohodnotné jídlo. Velmi často jsou ale také moučníky 

kupovány již hotové. 

     Zajímavým prvkem je káva z melty, která doplňuje předem daná jídla jak 

k běžným či svátečním obědům a večeřím. V některých rodinách se kávou z melty 

zapíjejí bramborové placky, bramborové šišky či bramboráky. Patrně by se zde 

mohlo jednat o zakonzervovanou tradici z období, kdy byla žitná káva základní 

složkou hornického jídelníčku. Zároveň na základě faktu, že se jedná o výslovně 

bramborová jídla, je možno dokumentovat význam brambor jako suroviny v starší 

hornické kuchyni. 

 

 

6. 3. Sváteční a obřadní jídla 

 

 víkendový oběd 

     Jak již bylo uvedeno výše, na konci 60. let je vzhledem k volným sobotám 

vytvářen prostor pro další sváteční či „polosváteční“ jídlo. Kvalita či kvantita 

sobotního a nedělního oběda se ve zkoumaných rodinách příliš nelišila. Opět jsou 

preferovány masité pokrmy (v nejširším spektru úprav). Vedle toho ovšem 

figurují některé z „tradičních“ pokrmů v minulých letech připravované jako běžné 

jídlo, které nyní vyžadují náročnější přípravu na čas či specifické vybavení 

kuchyně447 a jsou tak vařeny jako sváteční jídlo (respondenti uvádějí bramborové 

placky, bramborové šišky, vdolky, lívance, apod.).  

 

masopust 

      Přístup ke oslavování masopustu specifickým jídlem se v rodinách 

respondentů liší. Ve většině domácností ovšem není slaven žádným způsobem či 

nepravidelně přípravou domácích „koblih“ (zde se jedná o rodiny starších 

respondentů). 

 

 

 

                                                 
447 Respondenti tak v kuchyni postrádají například plotnu (či plotýnku), kde by bylo možno 
připravovat placky bez použití oleje, apod. 
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Velikonoce 

   Z velikonočních pokrmů jsou dodržovány v rodinách respondentů tradice 

velikonočních beránků, případně bochánků (pečených doma či kupovaných) a 

velikonoční nádivky z vajec, uzeného masa a kopřiv. Tato jídla byla připravovaná 

většinou v sobotu (respondenti nepoužívají výraz Bílá sobota) tak, aby měla 

hospodyně volnou neděli a pondělí.  

 

poutě a posvícení 

     Tradice poutí a posvícení zůstávají jako svátek slavený prostřednictvím 

slavnostních jídel. Opět se v rodinách horníků pečou či kupují malé koláče a 

připravuje se slavností oběd (ten je individuální, nejčastěji je zastoupena vepřová 

s knedlíkem a se zelím či husa). 

 

Dočesná („pěkná“) 

    V tomto období jsem poprvé zaznamenala zmínky o „dočesné“, tzv. pěkné 

hodince. Respondenti se na oslavy dočesné z předchozího období nemohou 

upamatovat, ale je víc než pravděpodobné, že ve Vinařících probíhala. Spíše než 

ve znamení jídla je toto první pondělí po posvícení  symbolizováno alkoholem. 

Průběh „pěkné“ je ve Vinařicích podobný okolním obcím (např. Třebichovice, 

Pchery). V ranních nebo v dopoledních hodinách se výhradně muži setkávají 

v hostinci, kde zapíjejí „sklizeň“. Nepotvrzené zprávy hovoří o zabijačce ze psa 

(guláš ze psa). Ženám je vstup zakázán, pokud jej poruší, čeká jejich muže penále 

ve formě ustřižení kravaty, placení útraty, apod.448.  

     Označení - „dočesná“ je v tomto případě z pohledu etnologie terminologicky 

zavádějící a jedná se o čistě emický termín, který používají sami respondenti . 

Chybějící srovnávací materiál mi ovšem nedovoluje učinit závěr, zda se jedná o 

zvyk nebo pojem přenesený z jiných oblastí (např. Rakovnicko) na Kladensko, či 

místní transformaci.     

 

 

 

 

                                                 
448 Terénní výzkum, 2005-2006.   
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Vánoce 

     Vánoce jsou slaveny jako rodinné svátky mimo dary právě časově i finančně 

nákladnými jídly. Z hlediska stravy jsou tak Vánoce nejbohatšími svátky výroční 

obřadnosti. 

     V průběhu adventu probíhají vánoční přípravy nejenom v pečení vánočního 

cukroví, ale také se postupně nakupují potraviny či suroviny, z nichž budou 

zhotovovány pokrmy během vánočních svátků (včetně Nového roku). 

     Vánoční cukroví se začíná péct většinou den po mikulášské obchůzce, která je 

po celé zaznamenané období stejná – děti dostávají podle možností rodiny 

nejrůznější druhy cukrovinek, ovoce a drobných dárků.  

     Podle výpovědí respondentů se před štědrovečerní večeří v jejich rodinách 

dodržoval půst (tuto tradici je ale v tomto případě nutné interpretovat jako čistě 

rodinou a zřejmě jen na tento jediný den), případně se konzumoval houbový 

„kuba“. Skladba štědrovečerní večeře zachovává kontinuitu s předchozím 

obdobím. V jednotlivých rodinách jsou nejrůznější odchylky, nicméně obecně se 

v průběhu tohoto období postupně vytrácí králík „na černo“ (ve sladké omáčce) a 

postupně se přechází k rybě či vepřovým řízkům a bramborovému salátu. 

Vánočka či jablečný závin jsou po večeři pomalu nahrazován vánočním 

cukrovím.  

     Boží hod a svátek sv. Štěpána jsou ve vztahu k jídlu slaveny jako sváteční 

obědy. Opět převládá pečeně (vepřová či drůbeží). 

     Konzumace „opulentních“ pokrmů je završena Silvestrem a Novým rokem. 

 

   Pokud měla výroční obřadnost v minulých obdobích religiózní podtext, ten se 

v tomto období postupně vytrácí a je nahrazován právě oslavou hostin v rámci 

rodiny či blízkých přátel449.    

 

rodinná obřadnost (narozeniny, svátky, svatby450) 

narozeniny, svátky    

     Dostatek potravin se projevuje i při slavnostních příležitostech, nejčastěji 

rodinných oslav, které se v průběhu tohoto období postupně mění na malé rodinné 

                                                 
449 Terénní výzkum Vinařice, 2000 
450 Z terénního výzkumu vyplývají pouze tyto vyjmenované svátky. Případné křtiny či pohřební  
hostiny respondenti nezmiňují. 
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hostiny. Ústředním pokrmem jsou obložené chlebíčky (vyráběné doma), 

respondentům sice známy již z období první republiky, teprve nyní je ovšem 

„masově“ využívají k slavnostnímu pohoštění. Dále jsou to dorty (jak vyráběné 

doma, tak kupované) a nejrůznější pochutiny (slané tyčinky, uzeniny, a pod.) 

 

svatba 

     Podobně jako u předešlého období jsem ani zde nezaznamenala výrazné prvky 

ve stravovacích zvycích. Svatební hostina odehrávající se v restauraci či doma se 

opět skládá ze dvou základních chodů, polévky a hlavního jídla, případně 

doplněné o předkrmy a zákusky. Konkrétní skladba jídel je v této době skutečně 

individuelní, jediný spojovací bod svatebních hostin ve zkoumaných rodinách, 

který se mi podařilo objevit, je svatební dort.  

 

 

6. 4. Nakupování 

     Chladničky pronikající do oslovených rodin od 60. let451 umožňují nákupy 

většího množství potravin do zásoby, bohužel ovšem nedostatečné zásobování 

obchodů s potravinami nutí, především ženy, pořizovat rodinné nákupy téměř 

každý den a velký nákup zpravidla v pátek před začínajícím víkendem. Nákupy 

potravin jsou realizovány v pro ženy nejdostupnějších místech, tj. většinou 

v blízkosti jejich pracoviště. Problémy se zásobováním se podle dobových 

pramenů prohlubují zejména v 80. letech, kvůli nedostatku zboží byly často 

zavřeny prodejny ovoce a zeleniny a masna. Jako následek špatného technického 

stavu kladenských pekáren bylo zásobování pečivem často předmětem jednání 

s dodavatelem. Nedostatkovým zbožím zejména před vánočními svátky se staly 

citrusy, tento problém dokonce upravoval MNV rozhodnutím o prodeji 

maximálně 1 kg na zákazníka452.  

     Hlavním aktérem nákupů stále zůstává žena. Drobná hokynářství a 

specializované prodejny potravin (mlékárna, pekárna) v průběhu 60. let ve 

Vinařicích mizí a nahrazují je čtyři obchody s potravinami: samoobslužné 

                                                 
451 První lednice pro domácnost byla zkonstruována již v roce1862 a již na přelomu 19. a 20. 
století se lednice začaly stávat součástí lépe situovaných rodin zejména v Německu a USA 
(Dvořáková, 1999, 77-78). 
452 Obecní kniha, 1987-1998, str. 69 
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prodejny Pramen postavená v rámci akce „Z“ v roce 1969 na místě bývalého 

hostince „U Ježků“ a prodejna Jednota, maso-uzeniny a ovoce a zelenina.  

   K získávání některých nedostatkových potravin pak přiznávají některé 

z oslovených rodin využití protekce u známých pracujících v daném prostředí 

(prodavači, řezníci, apod.). 

 

 

6. 5. Samozásobitelství 

     I před relativní dostupnost potravin na trhu (ve srovnání s předchozím 

obdobím) a zaměstnanosti ženy, zmiňují respondenti vlastnictví pozemku 

s možností pěstování nejrůznějších plodin či chovu domácích zvířat jako velkou 

výhodu. Vedle zahrady přilehlé k domu se pořizovaly pozemky v oblasti 

zahrádkářských kolonií (přímo ve Vinařicích či u nedalekých Třebichovic). 

V roce 1963 je založena první zahrádkářská kolonie ve Vinařicích, na jižním úpatí 

Vinařické hory453.  

   Sběr lesních plodin (houby, borůvky, jahody, maliny) je v tomto období chápán 

již jen jako zpříjemnění jídelníčku a rekreační záležitost a ne jeho nezbytná 

součást stravy, jak tomu bylo u některých rodin v předcházejících obdobích. 

    

 

6. 6. Skladování a konzervace potravin 

     Konzervace ovoce a zeleniny je zcela běžnou záležitostí. Probíhá opět 

nejčastěji v letních měsících. Zavařuje se z vlastních zdrojů, z pronajatých 

ovocných stromů (na Vinařické horce) či je ovoce a zelenina výhodně 

nakupována od místních pěstitelů.  

     Vzhledem k rozšíření mrazniček jsou nově tyto potraviny zamrazovány na 

zimu. 

    

 

6. 7. Zdravý životní styl v souvislosti se stravovacími zvyky 

     Hodnotí-li respondenti s retrospektivou své stravovací návyky v tomto období, 

pak připouštějí nezdravé stravování, nicméně je vidí jako nezbytnost pro zajištění 

                                                 
453 Kronika Československého ovocnářského svazu, 1962, 50 
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dostatečné energetické základny pro pracujícího horníka a jako dobový 

celospolečenský trend. 

     V tomto období jsem také zaznamenala první zmínky o dodržování redukčních 

diet454, které se ovšem vždy týkaly výslovně žen a objevovaly se v nejrůznějších 

módních vlnách. 

 

 

6. 8. Hostince 

     Ve Vinařicích se proměnil počet hostinců ze čtyř v 60. letech na dva v druhé 

polovině 80. let. V jednom z nich byla pak podávána hotová jídla. Možnost 

stravování v hostincích v obci ale respondenti nevyužívali. Hotové pokrmy 

v restauracích sice hodnotí respondenti jako finančně dostupné, ale v žádné 

z oslovených rodin nebylo pravidelné stravování v restauracích zařazeno do 

každodenního života. Společně se rodiny v restauracích stravovaly pouze 

v průběhu společné dovolené. 

 

 

 

7. Změny ve stravovací zvycích na Kladensku po roce 1989 

   

     Po roce 1989 dochází v České republice k politickým změnám, které mají 

samozřejmě vliv na ekonomiku země a nepřímo také na změny ve stravovacích 

zvycích. Ať se již tato problematika týká změn ve finanční situaci jednotlivých 

rodin či dochází k přejímání nejrůznějších prvků vlivem větší informovanosti 

obyvatel (prostřednictvím médií, a pod.). 

     V obecné rovině lze potvrdit fakt, že zkoumaná skupina sleduje v rámci České 

republiky trendy ve stravovacích zvyklostech. Těmi jsou postupně klesající 

výdaje na maso a mléčné výrobky v průběhu 90. let a naopak se zvyšují výdaje na 

pořízení ovoce a zeleniny, přičemž jsou výdaje na maso největší ve skupině 

s nižším vzděláním 455. Přestože se nové spotřební normy zdravější výživy, které 

do naší kultury začaly pronikat ze západoevropských zemí od počátku 90. let a 

                                                 
454 Jednalo se o snižování množství přijímané potravy, byly konzumovány jen mléčné výrobky či 
suchary. 
455 Lux, 2002, 72-73; srov. Dvořáková, 1999, 134-137 
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prosazují zejména u mladší a vzdělanější části české populace456, také v rodinách 

horníků (tedy skupina starší s nižším vzděláním) lze zaznamenat změny 

v souvislosti s makrosociálními trendy. Problematické je ovšem potvrdit tyto 

změny v empirické rovině. Zmiňují-li respondenti tendence dodržování zdravých 

stravovacích návyků, neexistuje záruka, že tak skutečně činí a že se tedy nejedná 

jen o snahu o lepší sebeprezentaci. Tuto hypotézu by mohly dokládat také 

problémy při získávání dat ohledně tohoto posledního období, kdy na otázky jaká 

je skladba jejich současné stravy, reagovali respondenti větami: „To je různý“, 

„jíme normálně“, „všechno, co se teď jí“, a pod. Celá situace pak byla 

samozřejmě komplikovaná nedostatečným časovým odstupem z pozice badatele. 

Informátoři, kteří neměli problém s retrospektivním popisem jídelníčku, nejsou 

v této fázi výzkumu příliš sdílní. Svou roli zde pravděpodobně může hrát také 

změna v celospolečenském reflektování hornictví a podstatného snížení příjmů 

rodin v souvislosti s propouštěním horníků ze zaměstnání, a celkovém snížení 

životní úrovně daných rodin. A to i přesto, že jsou oslovené domácnosti vybaveny 

novými kuchyňskými „pomocníky“ (mikrovlnné trouby, fritovací hrnce, 

kuchyňské roboty, a pod.).  

 

  

7. 1. Základní suroviny  

 

   Následující přehled základní surovin používaných v hornické kuchyni rozšířily, 

vlivem nabídky trhu, nové potraviny. Zatím ovšem nelze potvrdit, že by se tyto 

nové prvky staly plnohodnotnou součástí již zavedeného jídelníčku a zůstává to 

tak úkolem pro další sledování.   

� Maso je nadále uváděno jako jedna ze základních součástí jídelníčku (v 

tomto období již většinou kupované, pouze jedna z rodin chovala králíky). 

� Z mléčných produktů se ve velké míře objevují jogurty (zda je konzumují i 

muži, či se jedná o záležitost žen a dětí se mi nepodařilo zjistit). 

� Konzumace vajec se oproti předchozímu období omezuje (opět není možné 

dokázat, zda se jedná jen o přání respondentů). 

                                                 
456 Lux, 2002, 74 
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� Ve větší míře se objevuje zelenina, a to jak čerstvá z vlastní zahrady či 

kupovaná  (nejčastěji v kladenských supermarketech), tak mražená. 

� Využívány jsou také nejrůznější polotovary či instantní jídla (velmi oblíbené 

jsou tzv. čínské nudlové polévky).  

� Máslo je nahrazováno margaríny. Důvodem je zřejmě rozšíření tohoto 

sortimentu na trhu a zároveň obecná představa o zdravotní prospěšnosti margarínu 

oproti máslu.   

� Vedle nejoblíbenější přílohy k omáčkám knedlíků jsou velmi často 

zmiňovány těstoviny. Ty jsou pak v kuchyni využívány i jako hlavní jídla 

(špagety se sýrem, apod.). 

�  Hospodyně zmiňují také experimenty s novými surovinami – sójová masa, 

celozrnné mouky, müssli, a pod. Z nichž se pak některé v zavedeném jídelníčku 

objevují pravidelně (opět se ale jedná o individuelní přístup hospodyň, který nelze 

zobecnit). 

    

   

7. 2. Jídlo běžného dne a sváteční jídla 

  

     Vzhledem k výše uvedeným problémům během výzkumu, jsem nucena 

následující popis omezit jen na prvky, které jsou hornickými rodinami vnímány 

jako velké posuny či změny v zavedené stravě. Faktory, které tyto změny 

vyvolávají, jsou dle mého názoru na prvním místě širší nabídka na trhu potravin 

souběžně s vlivem médií a faktory vyvolané změnou povolání muže či snížením 

jeho reálné mzdy. Strava běžného dne nemění svou základní strukturu, ale 

především modifikuje svůj obsah.  

      Opět hlavní aktérkou vaření zůstává žena, ovšem zaznamenala jsem případ, 

kdy nezaměstnaný horník vařil pro rodinu v době, kdy byla žena v práci457.  

      Nadále dochází k posunům ve vnímání jídel starší hornické kuchyně. Tradiční 

pokrmy běžného dne jako bramborové placky, bramborové šišky, apod., které 

jsou v současné době časově náročnější na přípravu vzhledem k jinému vybavení 

a zázemí v kuchyni, částečně přecházejí do kategorie sváteční strava. V některých 

rodinách se neustále dodržuje pití kávy (ovšem již se nemusí jednat o výslovně 

                                                 
457 SUV, Terénní výzkum Vinařice, 2002-2003 
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kávu z melty) jako doplnění některých vybraných bramborových jídel (viz. 

Stravovací zvyky na Kladensku 60. léta až rok 1989). 

    Konservatismus se nadále udržuje při přípravě svátečních jídel. Jediný rozdíl 

oproti minulému období je snad v pořizování některých z výchozích surovin, 

které nejsou vyráběny podomácku, ale jsou nakupovány. 

 

výroční obyčeje (Velikonoce, poutě, posvícení, Vánoce) 

     V některých obcích kladenského regionu proběhly vlivem „inteligenční“ 

migrace zakládáním občanských sdružení a spolků zajímavé změny, které se 

projektovaly také do průběhů oslav výročních obyčejů (zejména masopusty, 

čarodějnice, posvícení). Ve Vinařicích tuto iniciativu projevila pouze místní 

základní škola, v širším povědomí se ovšem neujala. Respondenti shodně 

potvrzují dodržování tradic stejných jako v předchozím období. 

    Velikonoce spolu s Vánoci zůstávají „svátky jídla“. Z výpovědí části 

respondentů je sice cítit jakási snaha navrátit se k „tradičnímu slavení“, nicméně 

je otázka zda se nejedná o nárazový impuls vlivem například informací z médií. 

Stále se v některých rodinách udržuje tradice domácího pečení beránka z litého 

těsta a velikonoční nádivky. Mazanec (nebo bochánek) se až na výjimku kupuje. 

V domácnostech je znovu zaváděno domácí pečení vánočky, přestože toto nebylo 

v minulých letech praktikováno. Jedná se ovšem jen o výjimky, které nelze pro 

zkoumanou lokalitu zobecnit. 

     Pouťové nebo posvícenské koláče, ať už pečené doma nebo objednávané 

v místní cukrárně jsou v některých rodinách součástí oslav. Stále se dodržuje 

„pěkná“ (dočesná), její průběh je podobný předchozímu období.  

     

       

7. 3. Samozásobitelství a nakupování 

     Jedny z největších změn nastaly postupně od druhé poloviny 90. let v přístupu 

k pěstování vlastních plodin či chovu hospodářských zvířat a s tím souvisejících 

rodinných nákupů. V tomto období jednotlivé rodiny postupně upouštějí od 

vlastních velkých zahrad, domácí výroby nejrůznějších potravinových doplňků, 

konzervace ovoce a zeleniny, apod. Pokud tak činí, jedná se dle jejich vlastních 

slov o druh zábavy než o nutnost. Výroba či pěstování vlastních surovin se 

v porovnání s jejich cenou na trhu již nevyplácí (a to i přesto, že lze v tomto 



 147 

období předpokládat snížení životní úrovně a vlastní vypěstované produkty by tak 

mohly saturovat některé ze stravovacích nároků). 

     Pro běžné denní nákupy jsou využívány místní vinařické obchody, jejich počet 

se v průběhu uplynulých deseti let neustále mění (v roce 2007 je jejich ustálen 

počet ustálen na čtyřech obchodech s potravinami458). Větší nákupy potravin již 

nejsou realizovány v bezprostřední blízkosti místa bydliště, ale respondenti včetně 

nejstarší generace využívají služby supermarketů v nedalekém Kladně, případně i 

v Praze. Jediným aktérem nákupů již také není žena, ale vzhledem k tomu, že 

nakupování se stává způsobem trávení volného času, účastní se jich i muž.  

 

 

7. 4. Konzervace potravin 

   Ovoce a zelenina se nadále zavařuje v rodinách, které mají vlastní zahrady či 

výhodný přístup k těmto potravinám. Při srovnání s minulým obdobím ovšem 

respondenti hovoří o nižší míře tohoto způsobu konzervace, protože „všechno se 

dá koupit“. Na druhé straně se část respondentů vrací k tradičním způsobům 

konzervace a to sušením, zde ovšem v rodině koníčku a za použití moderních 

elektrických sušiček.  

 

 

7. 5. Zdravé životní trendy v souvislosti se stravovacími zvyky 

     Vzhledem k předcházejícím obdobím se obecně přikládá větší důraz na zdravý 

životní styl a s tím související zdravou stravu. Uvedení do praxe ovšem vede ke 

kuriózním situacím, kdy rodina bývalého horníka konzumuje ve velkém 

těstoviny, protože je přesvědčená, že jsou zdravé459. 

     Při výběru jídla jsou respondenti informováni o škodlivosti emulgátorů či 

přidávaných barviv, tedy prvků, které v předchozím období nesledovali. 

     Přichází celá řada nových potravinářských produktů, které pronikají do 

hornického jídelníčku, celozrnné mouky, sója, müssli, ve zvýšené míře se začínají 

konzumovat jogurty. 

Oblíbené masné produkty ustupují lehce do pozadí.  

 

                                                 
458 Provozovna Jednoty, dva koloniály a cukrárna.   
459 PI, PIF, Terénní  výzkum Vinařice, 2002-2003 
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7. 6. Hostince 

     Rodinné obědy v restauracích začínají být v 90. letech pro horníky nedostupné. 

Pokud je realizují, pak jako součást rodinné dovolené, apod. Návštěvy 

hostinských zařízení setrvávají víceméně v rovině konzumace alkoholických 

nápojů. Ve Vinařicích v průběhu 90. let až roku 2007 existovaly čtyři až pět 

pohostinských zařízení. Dva hostince se nacházejí dokonce ve stejné budově a 

silně diferencují místní obyvatele. Dělnické profese a „staří“ navštěvují starší a 

zavedenější část, mladší populace, nově přistěhovalí a místní inteligence se baví v 

nově zbudované část.  
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B. STRAVA HORNÍKŮ 

 

     Stravovací zvyky horníků je možné rekonstruovat pouze na základě výpovědí 

respondentů a torzovitých záznamů v písemných pramenech. Ucelená studie na 

toto téma zatím nebyla vypracována. V souvislosti s monografií Kladensko 

vznikající v 50. letech 20. století byl sice proveden i výzkum zabývající se 

stravovacími zvyky průmyslových dělníků, ale soustředil se především na stravu 

v rodině, případně na migrování jednotlivých stravovacích prvků v daných 

lokalitách. A zejména, hlavními informátory byly ženy z hornických rodin. 

„Zvláštní pozornost byla věnována rodinám, které přicházely na Kladensko 

z oblastí rozsáhlé imigrace, tj. Příbramsko či Hořovicko. Výzkum se sice 

soustředil na materiály z konce minulého století (19. st.), ale byl veden tak, aby 

shromáždil údaje i od střední a nejmladší generace v jednotlivých rodinách“ 460. 

Stravovací zvyky přímo na důlním pracovišti byly zcela opominuty. Zmínky o 

hornické stravě na pracovišti je sice možné objevit v nejrůznějších propagačních 

materiálech jednotlivých důlních závodů z druhé poloviny 20. století, ovšem toto 

pojetí je pro odborné nároky nedostačující. 

     Stravovací zvyky horníků na pracovišti rekonstruuji zejména na základě 

výpovědí respondentů, které doplňuji dobovými prameny a literaturou. Výpovědi 

respondentů jsou omezeny spodní časovou hranicí 50. léta 20. století. Bohužel se 

mi během výzkumu nepodařilo zajistit informátory, kteří by dokázali hovořit o 

období 2. světové války či starším. Další skupiny mezi oslovenými informátory 

tvoří rodiny (manželky či děti) horníků, kteří byli pracovně činní v těchto 

časových etapách. Informace získané z jejich výpovědí se sice netýkají přímé 

zkušenosti z práce zpod zemí, ale jsou bohatým zdrojem materiálu k posouzení 

mimopracovního času horníka a jeho aktivit, a mohou pomoci dotvořit ucelený 

obraz o stravovacích zvycích horníků.  

 

 

 

 

 

                                                 
460Skalníková, rkp. 388, 184. 
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1. Jídlo běžného pracovního dne 

  

     Z oslovených horníků pracovali všichni od pondělí do pátku, pokud byli 

nuceni vykonávat práci v sobotu či neděli, jednalo se o výjimečné případy jako 

plnění normy, brigády, apod.  

     Od roku 2003, kdy vznikla má diplomová práce, jsem měla možnost 

intenzivně porovnávat stravu a stravovací zvyklosti horníků z městského prostředí 

(Kladno, Slaný) a okolních venkovských obcí a musím konstatovat, že pokud zde 

byly menší rozdíly ve stravovacích zvycích jejich rodin, v otázce stravovacích 

zvyků na pracovišti nebyly rozdíly žádné.   

 

 

1. 1. Svačina 

     Označení „svačina“ je použito pro potraviny, které si horníci brali s sebou do 

zaměstnání a konzumovali je v prostoru dolu a to bez rozdílu, na jakou pracovní 

směnu461 se připravovali. Vzhledem k tomu, že horníci trávili veškerý svůj 

pracovní čas pod zemí, jednalo se o jediné jídlo, které mohli během této doby 

zkonzumovat. 

     Dělnické profese obecně v druhé polovině 19. století obvykle pojem svačina 

neznaly, měly tak snídani a dalším jídlem byl až oběd462. K dokumentaci tohoto 

faktu z hornického prostředí, bohužel chybí dostatek pramenů. Můžeme pouze 

usuzovat podle situace, která byla v kladenských dolech na přelomu století. 

Řadoví horníci si v druhé polovině 19. století  s sebou do podzemí odnášeli suchý 

chléb či jen vařené brambory a žitnou kávu někdy slabě oslazenou či doplněnou 

mlékem463. V období první republiky byla situace, podle vzpomínek rodin 

horníků, podobná. Havíř, který šel na "šichtu" si bral s sebou chleba nejčastěji se 

sádlem, které v podzemí nežluklo a nekazilo se (v průběhu 2. světové války bylo 

sádlo částečně nahrazováno margarínem) a žitnou kávu, ale zmínky jsou již také o 

zrnkové kávě. Horká a hořká zrnková káva se používala jako podpůrný prostředek 

                                                 
461 Ranní směna 6.00 – 14. 00, odpolední 14.00-22.00, noční 22.00-6.00. Většina oslovených 
horníků ovšem udává, že na směny pracovali jen prvních několik let své činnosti na dole, pak 
nastupovali jen stálou ranní směnu (Terénní výzkum Vinařice, 2002-2003). 
462Šťastná, 1975, 173 
463 Skalníková, rkp. 387, 313 
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pro horníky přiotrávené důlními plyny464. Jak v 19. století, tak ještě v polovině 20. 

století si horníci kávu nosili do práce v plechové bandasce. Pro transport a 

úschovu jídla byla již od středověku používána textilní či kožená taška („taštice“) 

nebo plátěný uzlík. Svačinu připravovala manželovi žena, případně odrostlejší 

dcera. Nezaznamenala jsem případ, kdy si havíř v období první republiky svačinu 

kupoval, např. cestou do práce465. V zásadě je možné shrnout, že podoba svačiny 

horníků vykazuje shodné znaky jako svačina či přesnídávka jiných dělnických 

profesí i mimo kladenský region466. Bohužel pro srovnávací analýzu, záznamy o 

svačině rolnických profesí z Kladenska se nedochovaly.    

     Skladba svačiny se také odvozovala od týdenního stravovacího cyklu v rodině 

a celkové finanční a sociální situaci. Pokud zbylo "něco" od večeře či svátečního 

oběda, objevovalo se toto ve svačině pracujícího horníka. Nejčastěji se jednalo o 

zbytek masa s chlebem či nějaký druh domácího pečiva (buchty, karásky, apod.) 

od nedělního či svátečního jídla. O „pestrosti“ stravy horníků v podzemí se lze 

dozvědět i z laskomin, které horníci podstrkávali důlním koňům. Jednalo se 

například o chléb s marmeládou, tlačenku i stehno od husy467. Ovoce a zeleninu si 

s sebou horníci do zaměstnání nebrali.  

     Zvláštní institucí, kterou si zpestřovali jídelníček důlní dozorci („štajgři“) v 19. 

století až první polovině 20. století byla tzv. „kozí daň“ (pozornost ze strany 

dělníků, kteří chtěli získat lépe placenou práci). Šrajgr (štajgrova žena) od 

řadových horníků dostával nejčastěji husu, kachnu, vajíčka, ale třeba i celou kozu. 

Kozí daň jako fenomén vztahů na pracovišti je detailněji popsán v části 

Kolektivní identita.    

    Po druhé světové válce se složení hornické svačiny příliš nezměnilo. "Do 

šachty jsme si s sebou brali všechno, co se dalo připlácnout mezi dva chleby, "468. 

Většina horníků zmiňuje uzeniny, trvanlivé salámy či paštiky, ale opět převládá 

chléb se sádlem označovaný jako „buchta s kladivem“469. Ovoce ani zeleninu si 

s sebou do dolu opět nebrali. Argumentují špínou v dole, ovoce či zeleninu by 

nebylo kde umýt, kazilo by se a navíc nezasytilo. I v druhé polovině 20. století 

nosili horníci svačinu v plátěných taškách nebo kožených (koženkových) 

                                                 
464 Mošna, 1923, 37 
465 Ovšem během terénního výzkumu jsem oslovila úplné rodiny.  
466 Srov. Šťastná, 1975, 173 
467 Šnobl, 1983, 77 
468 SUV, Terénní výzkum Vinařice, 2002-2003. 
469 BA, Terénní výzkum 2005-2006 
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brašnách, které byly vedle sebezáchranného přístroje a lampy součástí jejich 

výstroje. Textil ovšem neposkytoval dostatečnou ochranu proti potkanům a 

myším, z toho důvodu si později horníci pomáhali igelitem, do kterého jídlo 

balili. Tašky se zavěšovaly na méně přístupná místa (i přesto se ovšem stávalo, že 

horník přišel o jídlo, protože se na něj potkan „dostal“).  

„Svačiny v taškách se v podzemí nikdy nedávaly na zem, ale různě se věšely. Nebylo 

to jen kvůli myším, ale taky kvůli švábům. Takhle si jeden nováček položil tašku se 

svačinou na zem (druhá pol. 20. st.) a starý havíři mu schválně nic neřekli. Věděli, 

že mu mezi ty dva chleby nalezou švábi. A nechali ho, ať si kousne“470.  

     V průběhu 70. let 20. století začaly být zaváděny tzv. dotované svačiny a to na 

základě „péče stranických a státních orgánů o zlepšování pracovních podmínek 

horníků“. Od 1. září 1978 dostávali fárající horníci každý den svačinu v hodnotě 6 

Kčs. V roce 1982 se pak hodnota podávaných svačin zvýšila na 7, 80 Kčs471. Horníci 

je fasovali těsně před sfáráním. Na prvním místě je znovu chléb (případně jiný druh 

pečiva) a trvanlivé salámy, uzeniny, paštiky a masové konzervy. Zelenina a ovoce 

chybí, nicméně osloveným havířům obsah svačin většinou vyhovoval472.  

    „V těch svačinách dostávali havíři párky, tlustý maso nebo salámy, gothaje, i sýr 

bejval. To bylo všechno zabalený v sáčkách. Havíři si stěžovali na ty jídla, voni to i 

vyhazovali, zahazovali to. Zvlášť když bylo takový to tlustý maso. Jídelníček dopředu 

nebyl danej. Nebyla tam žádná zelenina. Ještě si brali čaj. Měli takový butylky a my 

jsme jim to nalejvali. To se do práce muselo chodit od 4 hodin, aby se jim to uvařilo. 

Pivo se nevydávalo. Cukr se musel fasovat a to jsem chodila do hlavního skladu a 

holky mi to pomáhaly táhnout“ (svačinářka, o 60-70. letech 20. století)473. 

   Na počátku 90. let se svačiny lehce pozměňují a jsou doplňovány o např. müssli 

tyčinky, které se ovšem nesetkávají ze strany havířů s velkým pochopením: 

"Nikdo z nás to nejed" 474. V polovině 90. let, kdy dochází k pozvolnému útlumu 

těžby a také omezení sociálních výhod, se postupně ustupuje také od dotovaných 

svačin, které na konci 90. let přestávají existovat.    

 

                                                 
470 ŽB, Terénní výzkum Vinařice, 2006 
471 Uváček, 1984, 62 
472 V jednom případě respondent vzpomínal, že spolu s dalšími horníky odmítli sfárat do dolu, 
protože ke svačině dostali zkažený salám. Pracovat začali v okamžiku, kdy jim svačiny byly 
vyměněny (což trvalo několik hodin). 
473 OV, Terénní výzkum Vinařice, 2006 
474 BRP, Terénní výzkum Vinařice, 2002-2003 
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1. 2. Přestávky a konzumace stravy v podzemí 

     Fixní přestávky či zvláštní místnosti, v nichž by horníci měli příležitost 

zkonzumovat přinesenou či vyfasovanou svačinu, neexistovaly475, ale havíři si je 

vytvářeli sami. Zde se výpovědi oslovených horníků liší, částečně tvrdí, že se 

během vlastní práce neměli čas najíst - mimo řemeslníky a vedoucí techniky "ty si 

čas našli vždycky“476, na druhé straně jsou ovšem názory, že čas na jídlo se vždy 

našel. Samozřejmě záleželo na povaze práce a celkové situace v důlním 

pracovišti. V druhé polovině 90. let, kdy byla základna v dole od místa vlastní 

práce vzdálená i několik kilometrů a horníci sem byli pod zemí dopravováni 

zvláštními vlaky, tzv. pulmanem (pujmanem), konzumovali jídlo během jízdy 

nebo již na začátku pracovní doby.  

   „Dole sme si dělali kafe,  nesmělo se to, ale dělali sme to. Když byla dřina, tak 

sem řek: „Dneska bez kafe,“ rozložila se práce a pak jsme dělali třeba tři hoďky jak 

blbci a pak jsme  třeba hodku seděli a svačili. A když přišli vedouci, tak třeba půlka 

dělala a půlka svačina, aby to nebylo tak vokatý“477. 

     Přestože se jednalo z hlediska přípravy potravin o nevyhovující prostory, 

výpovědi informantů dokládají, že se jídlo i v dole dalo tepelně upravovat. Kamna 

či elektrické vařiče sice nebyly oficiálně povoleny, ale tyto zákazy se 

nejrůznějšími způsoby obcházely. Velmi často se také využívaly prosté žárovky, 

na kterých si horníci ohřívali uzeniny. Zámečníci si opékali uzeniny za pomoci 

autogenu, apod.  

   „Když jsem jezdil v mašině (důlní lokomitiva), tak tam byl kontrolér, kterej se 

zahřál, když se jelo a já si dal do alobalu buřty a měl jsem krásně ohřátý buřty 

s hořčičí. Taky jsme měli v podzemí rychlovarky (konvice), všude tam byly zásuvky, 

takže my jsem si mohli normálně vařit kafe.“478  

     Jídlo sloužilo v podzemí také jako již zmiňované platidlo a zdroj obchodu s 

vězni z nápravného zařízení Vinařice, kdy vězni za donesené jídlo vykonávali 

obtížnější či méně oblíbené práce.  

  
                                                 

475 Jeden z horníků zmiňoval podzemní jídelnu, která byla v povrchových dolech ve slovenské 
Prievidzi (BRP, Terénní výzkum Vinařice, 2002-2003). Tuto výpověď se mi bohužel nepodařilo 
ověřit. 
476 BRP, Terénní výzkum Vinařice, 2002-2003 
477 CHF, Terénní výzkum Vinařice, 2006 
478 JP, Terénní výzkum Vinařice, 2006  
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1. 3. Nápoje 

    Pití během práce v podzemí bylo nezbytností. Vedle fyzického výkonu, zde 

hrála roli i zdravotní otázka. Již v druhé polovině 19. století se dělníci v dolech 

snažili chránit před jedovatými a dusícími výpary pitím a to buď piva nebo 

vody479. Během hašení ohňů se na konci 19. století havířům vydávaly také 

poukazy na jeden až dva litry piva (podle počtu naložených vozů s uhašeným 

uhlím)480.  

     Na rozdíl od svačiny, se všichni horníci shodují, že se mohli během práce 

kdykoliv napít. V 70. a 80. letech 20. století dostávali od dolu lahve na pití, které 

téměř všichni během 90. let vyměnili za PET lahve. Ty potom měli při práci 

přivázané u pasu. Pokud se spolu pracovní kolektiv domluvil, pak si do dolu 

vozili několikalitrový  kanystr (podle potřeb skupiny). Zásobníky na pitnou vodu 

či jiný způsob, jak dopravit pitnou vodu do prostoru podzemního pracoviště 

neexistoval. Pokud si tedy horník vypil svoji zásobu tekutin, nezbývalo mu, než 

vydržet do konce směny (pokud nechtěli pít užitkovou vodu)481. Během jedné 

pracovní směny vypili horníci nejméně 2 litry tekutin. Na dole Mayrau si 

stěžovali na špatné větrání (z důvodů nebezpečí detonačních otřesů), kvůli 

kterému se rubající horníci silně potili. „Po šichtě jsem taky vylil plný holinky 

potu“ 482. 

   „Když jsem přišel na šachtu měl jsem 95 kg  a za 2 měsíce ve stěně 81 kg, 14 kg 

dole. A já jsem nejed, já jsem žral 15 – 20 knedliků k obědu. A neměl jsem dost. 

Nejhorší bylo to pocení, kam si člověk sedl, tak tam byl každej slizej, a smrděl. 

Smrděl jako hovado. Když se havíří svlíkali v šatně a sundavali si ponožky, to byla 

bomba, to bylo na poblití. A Poláci, co tam byli, ty si na sebe lili voňavky. To bylo 

na poblití.“483(o 90. letech 20. století na dole Schoeller). 

    Také obsah lahví byl většinou shodný - sodovka. Sodovou vodu a čaj bylo 

možné dostat v neomezeném množství před sfáráním do dolu a to v celé druhé 

polovině 20. století. Část respondentů k tomuto výčtu přidává kávu. Čaj ani káva 

ovšem nesplňovaly chuťové potřeby oslovených horníků a proto byla na prvním 

místě právě sodová voda, případně voda ochucená vitacitem, apod. V kterém 

                                                 
479 Grobelný, 1986, 47 
480 Branald, 1953, 229 – 230 
481 ŘE, Terénní výzkum Vinařice, 2002-2003  
482 PI, Terénní výzkum Vinařice, 2002-2003  
483 CHF, Terénní výkum Vinařice, 2006 
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období začaly doly poskytovat svým zaměstnancům bezplatné nápoje, se mi 

nepodařilo vypátrat. Ovšem ještě v 50. letech si horníci do dolu Mayrau s sebou 

nosili žitnou kávu.  

    V dolech, kde společně s horníky pracovali také vězni, existovaly speciální čaje 

určené vězňům, které obsahovaly brom pro zklidnění. Bývalí horníci mají řady 

historek, v nichž figuruje záměna čajů pro horníky a pro vězně.    

     Nádoby, v nichž si horníci dopravovali nápoje do podzemí se logicky 

podřizovaly době a obsahu. Žitnou kávu si nosili v bandaskách, další nápoje ve 

skleněných uzavíratelných lahvích od sodovky nebo piva, ty vystřídaly vojenské 

čutory a celý vývoj dovršily zmiňované plastové lahve či kanystry.  

 

1. 3. 1.  Alkoholické nápoje           

     Spojitost mezi dělníky jako socioprofesní skupinou a konzumací alkoholu je 

zmiňována již v úvodní části. Na problém alkoholismu upozorňovali od 19. století 

místní kronikáři a dobový tisk a po celou druhou polovinu 20. století se touto 

problematikou zabývá hornický tisk. Podle výpovědí pamětníků byly výdaje za 

pivo u horníků vysoké i během období nedostatku, například před rokem 1918 při 

ročním rozpočtu 1244, 20 K to bylo 60 K484. V 60. letech 20. století vychází nový 

zákon, který má pomoci v boji proti alkoholismu na pracovišti485, atd. 

     Alkohol a dělníci v těžkém průmyslu k sobě neodmyslitelně patří. Alkohol na 

pracovišti byl ovšem v hornictví stejně jako v hutnictví v určité míře povolený. 

Vnitřní zákony a předpisy se různě obměňovaly, nicméně nízkostupňové pivo 

bylo dlouho dovoleným nápojem. Podle vzpomínek respondentů se předpisy 

ohledně užívání piva začaly zpřísňovat v polovině 90. let a zpřísňovaly se také 

sankce za jejich porušení. V druhé polovině 90. let 20. století byl alkohol v dole 

již přísně zakázán. Bylo kontrolováno, zda zaměstnanci nepřicházejí podnapilí či 

do dolu nepronášejí alkohol. Jedenkrát měsíčně probíhaly namátkové kontroly 

celého osazenstva fárací směny formou dechové zkoušky. Pokud zaměstnanec 

požil alkohol, byl poslán na povrch. Stalo-li se mu to poprvé, dostal pro ten den 

dovolenou – opakovalo-li se u něj požití alkoholu, byl finančně sankcionován. 

V praxi se při kontrolách objevilo ve skupině 2 až 5 případů. Podobně to bylo 

v polovině 90. let s kouřením, které v dole také podléhalo přísným zákazům. 

                                                 
484 Grobelný, 1986, 149 
485Kahanec nové doby, roč. XIV, č. 7, 1963, str. 2.  
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V kanceláři OBHP dolu Kladno byla výstavka z obalů od zabavených cigaret 

v dole. Opět probíhaly průběžné kontroly a sankce ve výši 500 Kč486.  

  Vzpomínky respondentů ilustrují situaci v posledním období těžby na dole 

Schoeller:  „V podzemí byl přísnej zákaz kouření a pití alkoholu, ale to cigáro a pivo 

dole chutná úplně jinak, než nahoře.“487 „Co si člověk do šachty prones, to tam měl. 

V podzemí se nesmělo kouřit, pít, ale všechno se tam dělalo. Já si třeba nechával 

cigára v podzemí, zabalený do igelitu, aby mi nezvlhly.“488  

     Samotní respondenti vzpomínají na finanční sankce, které udílela důlní policie 

dohlížející na celkové dodržování pořádku v dole, vedle pití alkoholu a kouření, 

to byla například nedovolená jízda na dopravním pásu. Bývalí horníci tvrdí, že 

v 70. a 80. letech bylo povoleno pití 1,5 l sedmi stupňového piva během práce 

v dole. K zpřísnění pak došlo, jak je uvedeno výše, v průběhu 90. let. Pití piva 

v průběhu práce odůvodňují horníci zdravotními hledisky a tvrdí, že zatímco voda 

či sodovka se při fyzické námaze špatně potí, pivo se potí velmi dobře. V pití piva 

nevidí horníci žádné problémy, pokud toto nepřekročilo únosnou míru, navíc pivo 

nevnímají jako alkohol. Do pojmu alkohol řadí až destiláty. Ty se ovšem 

v podzemí také objevovaly. Konzumace alkoholických nápojů mimo dovolené 

množství na samotném pracovišti byla ovšem pro horníky komplikovanější, než 

tomu bylo například u továrních dělníků v kladenských ocelárnách. Horníci byli 

během své pracovní doby izolováni od vnějšího prostředí, odkud by si mohli 

zajistit přísun alkoholických nápojů. Záviselo tak na benevolenci kontrol či 

vynalézavosti dělníků ukrývajících zakázaný alkohol. Samotní respondenti pak 

zvýšené pití alkoholu při práci ve vlastním pracovním kolektivu nepotvrzují, ale 

také nevyvracejí. Alkohol navíc bývalí horníci vnímají jako jeden ze základních 

znaků výhradně mužského kolektivu: „Chlastalo se na všech dolech, i když se to 

nesmělo. A na Poldovce a v hutích se chlastalo taky,“ 489. 

     Za pořádek v daném kolektivu zodpovídal vedoucí směny, který také jako první 

kontroloval, zda se v dole nekonzumuje alkohol. Nicméně i přes oficiální nařízení 

většinou únosné množství toleroval, případně řešil napomenutím. Pokud se ovšem 

pití alkoholu ve zvýšeném množství u konkrétního horníka opakovalo, pak byl tento 

konzument finančně sankcionován. Při dalších napomenutích se tato částka postupně 

                                                 
486Kahan, roč. 30, 1995, č. 3, str. 1 
487 JP, Terénní výzkum Vinařice, 2006 
488 VŘ, Terénní výzkum Vinařice, 2006 
489 BRP, Terénní výzkum Vinařice, 2002-2003 
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zvyšovala. V 80. letech se pokuty mohly pohybovat kolem několika set korun a 

končit mohly i tisíci korunou. Patřil-li horník mezi nenapravitelné „alkoholiky“ 

končil celý případ rozvázáním pracovního poměru. Žádný z horníků si ovšem 

nepamatuje, že by k takovému případu v jeho okolí došlo, což ilustruje i vzpomínka 

z posledního období těžby na dole Schoeller: „Kontroly se dělaly namátkou. Před 

klecí nechávali namátkou dejchnout. Když to kluci zjistili, tak k tý kleci třeba ani 

nedošli, obraceli se a nechávali si psát dovolenou“490.  

     Podobným způsobem bylo stíháno i kouření v dole, které mohlo být příčinou 

neštěstí a jak také dokládá poslední smrtelný úraz na dole Schoeller v roce 2002, 

který byl jedním z důvodů zastavení těžby na tomto dole. Přísnost kontrol či 

pokut byla patrně individuální. Respondenti dokládají, že v 60. a 70. letech bylo 

možné, aby si vězni z nápravného zařízení Vinařice pracující v dolech pálili 

alkohol přímo v šachtě. V podzemí se nechávalo kvasit droždí, chleba nebo 

ovoce. Nezaměnitelný zápach linoucí se chodbami nemohl nechat nikoho na 

pochybách o zdroji.  

 

 

1. 4. Toalety v dole 

     Důlní latríny existovaly již v 19. století a to pod označením „hovnik“. 

Záchodář či hygienik v dole pak byl „hovňař“491. Podle vyhlášky Českého 

báňského úřadu ze dne 29. 12. 1988 č. 22/1989 Sb. musela být v každém důlním 

pracovišti postavena latrína. Ovšem pouze horníci z dolu Schoeller (jeden 

z největších dolů na Kladensku) si matně vzpomínají, že tam „snad“ nějaká 

toaleta byla. Část z nich se také pozastavovala nad tím, jak by vůbec takové 

zařízení v dole mohlo fungovat a nedokázali si je představit. Zvláště pak při 

zohlednění neustálých přesunů od základny k místu vlastní práce, které od sebe 

byly někdy vzdáleny i několik kilometrů.  

     Pracovníci v podzemí ale museli trávit několik hodin a konzumovali zde jak 

svačinu tak nápoje a tato situace musela být nějakým způsobem řešena. Většinou 

jako provizorní místo sloužily již vytěžené či odlehlejší prostory, apod. Historky o 

použití a využití lidských exkrementů se pak staly v hornickém prostředí téměř 

folklorem.  

                                                 
490 VŘ, Terénní výzkum Vinařice, 2006 
491 Skalníková, 1959, 125 
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1. 5. Alimentární tabu v mužském kolektivu 

      Konzumaci pokrmů ze psů a koček jsem zaznamenal pouze na povrchových 

pracovištích (v dílnách). Důvodem, proč se tyto hostiny nekonaly i v podzemí, 

nebyly dle mého soudu jen technické překážky, ale v podzemí chybělo publikum 

mimo vlastní skupinu horníků. Způsob, kterým pojídání netradičních potravin 

respondenti podávají, vnímám tak do určité míry jako prezentaci hrdinských činů. 

Pro tyto „hostiny“ existovalo označení „vepřové hody“. „Byla to spíš taková 

sranda, jako ke svačině. Chytil se toulavej pes nebo kočka a udělal se z nich guláš 

nebo pečeně. Ale tohle nebylo jenom na dolech, ale i dělalo se to i v Poldovce“ 
492.  

 

 

1. 6. Kantýny a závodní jídelny  

     První jídelny případně ohřívárny donesených jídel byly zřizovány v 80. letech 

19. století v pražských továrnách. Později byly zakládány také tovární kuchyně, 

ovšem spíše výjimečně a jídelníček zde tvořily převážně polévky doplněné 

hovězím masem s chlebem či bezmasým příkrmem. První tovární kuchyně, které 

již podávaly celé obědy, pocházejí z roku 1885 (textilní továrna Prag-Smichower-

Kattun Manufactur a Státní dráha v Bubnech)493. Dělníci, včetně horníků, tak byli 

závislí na potravinách, které si s sebou přinesli z domova. Situace horníků, jak je 

již uvedeno výše, byla o to horší, že během své pracovní doby neměli příležitost 

dostat se na povrch a zde donesené potraviny případně konzumovat. Výjimky 

byly pouze v dobách nedostatku, válečných konfliktů či hospodářských krizí, kdy 

důlní podniky nebo obce vyvařovaly pro nezaměstnané. Během 1. světové války 

byly na některých dolech zřízeny kuchyně, které vydávaly horníkům polévku na 

lístky. „Z počátku byla tato polévka byla dobrá, ale později tento výrobek nazván 

„psovkou“494. Kantýny v prostředí kladenských důlních závodů začaly vznikat již 

v 90. letech 19. století495. „...při zakládání Ronny (rok 1882) byly zřízeny dvě 

hospody. Jednu dala postaviti majitelka dvoru Hnidous a pivovaru 

v Kročehlavech (z této hospody je dnes závodní kantýna). Druhým hostincem jest 

                                                 
492BRP, Terénní výzkum Vinařice, 2002-2003 
493 Šťastná, 1975, 149 
494Pamětní kniha obce Vinařice II, str. 113 
495 Grobelný, 1986,  93 
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hostinec u Barušky“496 .  Na dole Mayrau existovala kantýna již na začátku 20. 

století. Vedle toho začala v lednu roku 1904 „v budce“ na dole Mayrau soukromě 

prodávat potraviny jedna z obyvatelek Vinařic497. Vzpomínky respondentů 

potvrzují existenci hornických kantýn v období první republiky, na jejich provozu 

se ale patrně také nepodílely doly, patřily spíše soukromým podnikatelům a 

částečně splývaly s pojmem hostinec498. Při dole Ronna (východní část obce 

Vinařice) byla v období první republiky kantýna provozovaná družstvem Včela.         

     V druhé polovině 20. století se provoz kantýn a závodních jídelen odvíjel od 

pracovní doby zaměstnanců důlních závodů (je ovšem také možné, že byl tento 

provoz upraven podle konkrétních požadavků v daném místě). Před nástupem na 

ranní směnu či po skončení noční vydávaly kantýny zpravidla teplé polévky (v 

oblibě převažovala gulášová polévka) či guláše. Pokud horník pracoval v ranní 

směně, pak ve 13.30 již byl na povrchu, dalších třicet minut strávil mytím ve 

sprchách a ve 14 hodin mohl obědvat v kantýně. Závodní jídelna na dole Mayrau 

byla odpoledne zavřená a otevírala na večeři opět až s nástupem horníků na noční 

směnu a končila s odjezdem nočních autobusů ve 22.30. Pro 673 pracovníků dolu 

v roce 1984 vařila denně 120 až 130 obědů a 50 až 55 porcí snídaně. Hodnota 

oběda byla v té době 11, 80 Kčs, z čehož zaměstnanci hradili jen 5 Kčs499. Pro 

srovnání na dole Nosek (Jaroslav, Tuchlovice) se v závodní jídelně na konci 70. 

let vydávalo denně 700 až 900 jídel, na které podnik doplácel každému 

zaměstnanci 2, 50 Kč. Vedle toho se zde vařil čaj, káva a připravovala se 

doplňková jídla na svačinu. Také se rozšířil sortiment studené kuchyně. Kromě 

jídelny tu pak byla i prodejna potravin500.  

     Služby závodní jídelny využívali všichni z oslovených horníků (pouze 

v jednom případě nosila manželka horníkovi v 70. a 80. letech do práce oběd a to 

pokud pracoval „přes čas“ a mohl se tak dostat na povrch mimo oficiální pracovní 

dobu)501. Jídelna měla podle respondentů zpravidla dvě části, výdejnu hotových 

teplých jídel a pultový prodej potravinářských výrobků včetně alkoholických 

nápojů. Ve výběru hotových jídel převažovaly opět masité pokrmy (guláše, 

                                                 
496 Kahanec n. d., roč. II, č. 4, 1952, p. 4 
497 Pamětní kniha obce Vinařic II, str. 57. 
498 Možnost dělnického stravování přímo u zaměstnavatele v druhé polovině 19. století  popisuje J. 
Šťastná (Šťastná, 1975, 135-167).  
499 Uváček, 1984, 59 
500 Stehlík, 1978, 25 
501 PIF, Terénní výzkum Vinařice, 2002-2003 
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omáčky), bylo zde možné dostat také sladká jídla (sladké knedlíky, apod.), která 

ovšem podle respondentů nebyla ve velké oblibě. Šíře nabídky jídel se 

samozřejmě odvíjela od velikosti jednotlivých důlních závodů. 

     V roce 1996 provedl hornický časopis Kahan anketu mezi strávníky závodní 

jídelny dolu Schoeller (Nejedlý) a Tuchlovice (Nosek). Z ní vyplynulo, že si lidé 

stěžují na pestrost jídelníčku a kvalitu (kvantita dostačuje), chybí jim ovoce, 

racionální strava, drůbeží maso a ryby. Výtky byly také k čistotě jídelny502. 

Některé z odpovědí potvrzují výpovědi horníků během mého terénního výzkumu, 

kteří byli zvyklí na určité sociální výhody včetně kvalitní stravy v kantýně. Ta se 

bohužel ale po roce 1989 postupně měnila. V roce 1996 se v závodní jídelně na 

dole Schoeller pracovalo na tři směny stejně jako v dole, aby měli zaměstnanci 

vždy připravené jídlo. Zaměstnanci zaplatili za standardní jídlo 13 Kč (v jídelně 

nabízeli 5 standardních jídel) a za výběrové jídlo 20,30 Kč (v jídelně bylo jedno či 

dvě výběrová jídla). Podnik na stravu zaměstnanců doplácel14 Kč. Ze závodní 

jídelny dolu Schoeller se dováželo jídlo ve varnicích také do jídelny dolu Mayrau, 

kde se ohřívalo. Na důl Ronna se jídlo vozilo z DMH v Rozdělově. V závodní 

jídelně při dole Tuchlovice (Jaroslav, Nosek) se v roce 1996 denně vydalo 415 

porcí jídle v deseti až třinácti druzích (z toho jedno sladké a jedno bezmasé). 

V kolektivní smlouvě bylo zakotveno, že v chřipkovém období jsou v jídelně 

zdarma citróny a kysané zelí. Jídelna v Tuchlovicích měla provozní dobu ve 

všední dny od 4.45 do 10.15; pak od 11.30 do 18.00; a od 20.30 do 22.15; 

v sobotu potom od 5.00 do 14.00. Vedle závodní jídelny byla provozována také 

prodejna potravin s otevírací dobou od 5.30 do 14.00. Klasická snídaně 

připravovaná pro zaměstnance obsahovala sekanou, svačinové polévky, párky, 

ovar nebo grilovaná kuřata. Důl Tuchlovice doplácel každému zaměstnanci 16 Kč 

na jídlo. Opět, na jídlo si stěžují „staří“ zaměstnanci dolů, zvyklí na jinou 

úroveň503. 

     Pokud oslovení horníci zažili profesní éru před rokem 1989, pak si stěžují na 

celkový úpadek kantýn v průběhu 90. let. Ten lze samozřejmě přičíst k celkové 

situaci v hornictví na Kladensku (postupné ukončování těžby a změny v majetko-

právních vztazích). Pokud od 50. let důlní závody určitým způsobem dotovaly 

jídlo v kantýnách či závodních jídelnách, doznal tento systém po roce 1989 

                                                 
502 Rigová, 1996, 1-2   
503 Rigová, 1996, 1-2   
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určitých změn. Některé jídelny či kantýny přešly v tomto období do soukromých 

rukou, ovšem odsunem stálých zákazníků ze strany zaměstnanců dolů je nebylo 

možné dále provozovat504. 

 

     Kantýna byla také začátkem kontaktu s alkoholem po práci. Část z oslovených 

horníků přiznává „tradici“ jednoho piva s ostatními havíři v kantýně, ale žádný 

z nich se nepočítá do skupin, které po skončení pracovní doby začaly konzumovat 

alkohol právě v kantýně jako nejbližšímu zařízení tohoto typu vzhledem 

k důlnímu závodu a cestou domů s touto konzumací pokračovaly505.  Největší 

oslavy v kantýnách probíhaly po výplatě. Respondenti vzpomínají, že ještě v 90. 

letech 20. století chodily manželky některých horníků v den výplaty čekat na své 

manžele před vrátnicí, aby nepropili všechny peníze.  

 

    V jednom případě jsem také zaznamenala stůl vyhrazený v kantýně „elitním“ 

stěňařům, v 90. letech na dole Tuchlovice. Stěňaři, kteří patřili k nejlépe finančně 

hodnoceným, toto deklarovali právě v kantýně. U středového stolu, na který bylo 

z celé jídelny vidět, vždy po jídle ostentativně koloval nějaký velmi drahý 

destilát506.   

    Zkušenosti z hornického prostředí si bývalí horníci po rušení dolů přinášeli 

ostatně i na nová pracoviště, kde konzumací tvrdého a luxusního alkoholu 

deklarovali typické heslo „my na to máme“, přestože se již pohybovali v nižších 

platových sférách507.    

 

 

1. 7. Trendy zdravého životního stylu ve stravě  

 

     Jak již bylo uvedeno výše, v období 2. poloviny 20. století hornické svačiny a 

hotová jídla v závodních jídelnách obsahovaly jen malý podíl ovoce a zeleniny, a 

naopak silně převažovala masitá jídla. Pokud snad dotované svačiny částečně 

sledovaly určité společenské trendy (müssli), horníci je přijímali jen stěží. 

                                                 
504 Toto je případ kantýny při dole Mayrau u Vinařic. 
505 Terénní výzkum Vinařice, 2002-2003 
506 Terénní výzkum Vinařice, 2005-2006 
507 Terénní výzkum Vinařice, Kladno 2006-2007 



 162 

    Celkově hodnotí dotazovaní horníci a jejich rodiny svůj jídelníček jako nepříliš 

zdravý, ovšem na druhé straně argumentují tím, že při fyzicky namáhavé práci by 

ani jiná jídla nepřicházela v úvahu. A pokud snad byla daná potravina tučná či 

jinak závadná, během práce v dole havíři tyto škodlivé látky „vypotili“ z těla ven. 

Zmiňují také, že havíři v důchodu, pokud sledovali zavedené stravovací zvyky, 

velmi ztloustli508.  

   Zdravotní prevence ve vztahu ke stravě509 zajišťovaly důlní závody v období 

chřipkové infekce bezplatným přísunem citronů či celaskonu (ten obvykle 

danému pracovnímu kolektivu rozdával dozorce). První zmínka o přidělování 

vitamínu C za účelem ochrany proti nemocem a nachlazení pochází z roku 1942. 

Tuto aktivitu zahájilo ministerstvo hospodářství a práce a bohužel se mi 

nepodařilo zjistit, zda se i v dalších letech opakovala510. V první polovině 70. let 

byli horníci před sfáráním na dole Mayrau nuceni vypít hrnek mléka jako 

prevenci před plicními chorobami.  

    V 70. letech se také fasovaly jontové nápoje pro doplnění vitamínů, kdy se 

s dodáváním jontových nápojů přestalo, se mi nepodařilo zjistit. Jejich obliba u 

horníků ovšem nebyla největší. Jen pro dokreslení obliby u konzumentů dodávám 

část výpovědi respondenta: „Když v 70. letech začali záchranáři fasovat jonťáky na 

doplnění vitamínů, tak to nejdřív nebylo nic moc. Jen syrový vitamíny. Tak jsme to 

vochutnávali, až pak ... povídám: „Něco tomu chybí. Skoč pro rum!“ A po šichtě pak 

povidám: „Člověče, já jsem z toho jonťáku úplně vožralej!“511  

    Vedle toho respondenti také uvádějí, že pokud horníci často navštěvovali 

hostince, neměli velkou potřebu jíst.   

   

    

2. Setkávání mimo pracoviště  

     Kategorie „setkávání mimo pracoviště“ ukazuje pohled na horníky mimo své 

pracovní působiště a pracovní rituály a jsem si plně vědoma toho, že tato setkání 

jsou silně ovlivněna právě prostředím, ve kterém se odvíjela. Nicméně, setkávání 

                                                 
508 Problém tloušťky se dá samozřejmě v tomto případě také přičítat důchodovému věku.    
509 Obecné zdravotní prevence vzhledem k vlastní povaze hornictví probíhaly průběžně během 
profesní dráhy jednotlivých horníků. Jednalo se o kontroly zdravotního stavu závodním lékařem, 
využívání sauny a maséra přímo v závodě a dále to byly pobyty v lázeňských či rekreačních 
střediscích.   
510 Pamětní kniha obce Vinařic II, 231 
511 FCH, Terénní výzkum, Vinařice 2006 
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mimo pracoviště patřilo neodmyslitelně k životu horníků, k udržování vazeb a 

jsem tedy přesvědčena, že je nutné tyto faktory také zmínit a podat tak ucelený 

pohled na socioprofesní skupinu.  

  

 

2. 1. Slavnostní jídla 

 

     Svátky a slavnosti z hornického prostředí jsou popsány v části Kolektivní 

identita tak, jak se v retrospektivním pohledu dají zachytit. Údaje ohledně 

sváteční stravy, která by oslavy doprovázela, většinou chybí. V následující pasáži 

jsem se pokusila zrekonstruovat významné hornické svátky na základě výpovědí 

respondentů doplněné o informace z literatury, které alespoň částečně reflektují 

sváteční pokrmy. 

 

2. 1. 1. Založení dolu 

    Vznik nového dolu byl vždy významnou událostí a lze tedy předpokládat, že 

oslava byla doplněna i hostinou. Jedinou zmínku o oslavách při založení dolu 

poskytuje kronikář z Vinařic ohledně dolu Mayrau, kde bylo objeveno uhlí 12. 11. 

1876: „Nález byl oslaven hlučnou střelbou a společnou hostinou“512.  

 

2. 1. 2. Oslavy patronů a den horníků 

    Hornické parády na počest svatého Prokopa patřily do konce 19. století 

k nejvýznamnějším stavovským oslavám. V pramenech se mi ovšem nepodařilo 

dohledat materiály, které by zmiňovaly sváteční stravu během oslav svatého 

Prokopa nebo svaté Barbory.  

     K významným oslavám, kde je možné zaznamenat dostatek jídla, byl den horníků 

(po roce 1949). Respondenti vzpomínají na guláš (dokonce koňský guláš) a 

nedostatkové ovoce, které bylo možné pořídit u stánků. 

     Oslavy dne horníků a svaté Barbory, které od poloviny 90. let 20. století do 

současnosti probíhají v hornickém skanzenu dolu Mayrau navazují na zavedené 

hornické tradice i z pohledu stravy. Množství a pestrost slavnostních jídel se 

                                                 
512 Velc, Pamětní kniha obce Vinařic, 1894, str. 175 
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samozřejmě odvíjí od stávajících finančních možností, ale vždy tvoří hlavní 

složku masité pokrmy jako guláš, tlačenka, uzeniny či chleba se sádlem.   

 

3. 1. 3. Životní jubilea zaměstnanců  

     Narozeniny či svátky jednotlivých horníků byly oslavovány individuelně. 

Oslovení horníci se shodují, že nebylo zvykem slavit dortem, ale spíše v hostinci 

alkoholem a to i v případě, že se jednalo o životní jubilea (padesáté narozeniny, 

apod.)513. Významná osobní výročí zaměstnanců byla důležitá již na konci 19. 

století, v Pamětní knize Kladenského kamenouhelného těžařstva se například 

objevila zmínka o oslavách šedesátiletého služebního jubilea c.k. vrchního 

báňského rady rytíře von Fritsche.514 

     Podobně jako narozeniny se slavil také odchod do důchodu. 

 

 

3. 1. 4. Další příležitosti     

     Příležitostí ke společnému posezení byly výrobní porady (tzv. se „fedrovalo“) 

konané jedenkrát za rok. Spíše než řešení pracovních záležitostí měly tyto porady 

ráz společenského setkání. Vzhledem k tomu, že se pracovní kolektiv v důlních 

závodech skládal převážně z mužů, byl příslušně upraven i výběr občerstvení. 

„Nedělaly se žádný dortíky, hlavně byl guláš a knedlíky a pivo nebo nějaká ta 

kořalka,“ 515.   

     Na rozdíl od postupného upadání společenského života horníků na Kladensku 

v polovině 90. let, bylo v Ostravě popsáno ve stejné době zvláštní společenské 

setkání tzv. „šachťák“, které jsem na Kladensku nezaznamenala ani ve formě 

vyprávění. Jednalo se o přátelské posezení zaměstnanců s vedoucími činiteli ve 

společnosti piva, jídla, hudby a další zábavy (soutěže). Slavnost měla jasná a 

předem vymezená pravidla, např. „pivní zákon“, jednotliví  účastníci byli 

rozděleni do přesně stanovených kategorií, které určovaly jejich funkci, 

povinnosti a práva. Setkání předsedalo „Slavné vysoké a neomylné prezidium“, 

které se skládalo ze „slavných adlátů“. Adláti byli vrchní představitelé těžební 

                                                 
513 V tomto případě dostával oslavenec od důlního závodu finanční odměny či jiné věcné dary. 
514 Mayová, 1987, 105 
515 BRP, Terénní výzkum Vinařice, 2002-2003 
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společnosti během „šachťáka“ oblečení do hornických stejnokrojů podle předpisu 

z roku 1983. Ostatní účastníci byli oblečení civilně.516  

    Výjimečnou příležitostí, opět zaznamenanou pouze mimo kladenský region 

jsou svatby v důlním podzemní. Klasickou ceremonii doplňovaly bezpečnostní 

předpisy, svatebčané tak svůj oděv museli doplnit například o ochranné přilby. 

Obřady se ovšem uskutečnily mimo kladenský region a v hornickém prostředí se 

konaly pouze obřady, hostina se již uskutečnila jinde.  

 

 

2. 2. Setkávání mimo pracoviště – zábavy, podnikové rekreace    

    Jako jedny z prvních asociací při otázce na život horníků před rokem 1989 se 

horníkům a jejich rodinám vybavily společné závodních dovolené, ať už 

v horských střediscích nebo v zahraničí u moře517. Dále to byly společenské akce 

a zejména zábavy pořádané k nejrůznějším příležitostem, jako bylo MDŽ, a již 

zmiňované den horníků, oslavy narozenin, dětské akce typu Mikulášská besídka 

nebo Den dětí, apod.  

     Tato setkání provázela samozřejmě i jídla, která byla naprosto totožná 

s dobovými trendy a možnostmi. Je možné předpokládat, že množství a kvalita 

občerstvení se omezovalo v souvislosti s restrukturalizací průmyslu po roce 1989, 

kdy se začaly postupně snižovat možnosti závodních dovolených, den horníků 

neprovázely velké oslavy, MDŽ se již neslavilo kolektivně518, zmenšovaly se 

příležitosti společenských setkání horníků a jejich rodin a víceméně se omezovaly 

na setkávání v hostincích. Situaci v hornictví shrnuje bývalý horník v roce 

1995:„Současným kolektivům chybí společný život po práci – dřív se lidi znali jak 

po pracovní stránce, tak po té lidské“519. 

 

   

2. 3.  Setkávání v hostincích 

     Řada prací z oblasti společenských či historických věd týkající se dělnictva 

zmiňuje problém alkoholismu. Návštěva pohostinských zařízení byla ale zároveň 

                                                 
516 Mladá směna, roč. 31, 1996, č. 9, str. 1.  
517 Terénní výzkum Vinařice 2002-2003. 
518 Manželka bývalého havíře vzpomínala, že muž ji dodnes nezapomíná přinést kytičku k MDŽ, 
přestože hromadně tento svátek již několik let neslaví (Terénní výzkum Vinařice 2002-2003).  
519 Mladá směna, roč. 30, 1995, č. 7-8, str. 2 
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integrujícím prvkem a souvisela i se soudržností pracovních kolektivů. Noví 

profesní imigranti přicházející v 19. století na Kladensko bez rodin či nemající 

zde vybudované zázemí hledali společnost právě v hostincích, které se rozrůstaly 

úměrně k počtu nových dělníků. 

     Vzpomínky pamětníků z hornických rodin dokládají návštěvy horníků 

v hostincích i  v období první republiky a druhé světové války. Ani manželky 

čekající v den výplaty u vrátnice příslušného dolu a odebírající svým mužům 

horníkům část či celou mzdu520, jim tímto způsobem nedokázaly v návštěvách 

hostinců zabránit. „Táta pil v hospodě na sekeru a máma to potom musela stejně 

zaplatit,“521.V období 2. světové války se situace částečně změnila díky 

lískovému potravinovému systému, který předepisoval i možnosti konzumace 

piva. Nicméně i přesto zůstávala návštěvnost hostinců v tomto období vysoká.  

     Hostince nebylo zvykem střídat, ale naopak stálí hosté měli svá vlastní místa a 

někteří i vlastní půllitry na pivo. Většina těchto hostinců fungovala jako pivní 

výčep, jídlo se podávalo omezeně.  

    Na příkladu kladenských vesnic Vinařice a Družec lze rozlišit strukturu 

návštěvníků a jejich sociální distanci v období první republiky v oblastech, kde se 

původní zemědělské prostředí stýkalo s novými obyvateli z řad dělnictva522. Ve 

Družci byly dva hostince, horní „U Langrů“ navštěvovali sedláci a do spodního 

chodili pouze dělníci (zejména horníci). V “selském“ hostinci v této době 

fungoval také Sokol a ochotnické divadlo. Spodní hostinec byl provozován pouze 

jako pivnice. Podobná situace byla ve Vinařicích, kde byl pouze jeden hostinec  

(„U Durasů“) vyhrazen sedlákům, důlním úředníkům a místnímu kováři, a ostatní 

hostince navštěvovali hosté z řad dělníků či drobných řemeslníků. Hostince pro 

dělníky měly otevírací dobu přizpůsobenou pracovní době okolních dolů, tedy 

nebyly v provozu přes den, ale pouze ve večerních a nočních hodinách. Zvláštním 

případem byl ve Vinařicích hostinec „U Ježků“, který vlastnil horník z dolu 

Mayrau. Provoz hostince, do něhož musela být zapojena manželka, doplňoval 

rodinný příjem523. 

                                                 
520V jednom případě informantka tvrdila, že za první republiky horníci pili málo, „nebyly totiž 
peníze“ (TU, Terénní výzkum Vinařice, 2002-2003). 
521 NOM, Terénní výzkum Vinařice, 2002-2003 
522 Terénní výzkum Vinařice, Kladno, 2002-2003 a 2006 
523 Terénní výzkum Vinařice, 2002-2003  
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     Horníci v druhé polovině 20. století vzpomínají na hostince lemující cesty 

k dolům, které horníci navštěvovali cestou z práce. Ekonomická závislost 

hostinců na hornících jako zákaznících se projevila při rušení dolů, kdy spolu s 

nimi zanikla také většina těchto zařízení. Jednotlivé pracovní party měly své 

rituály spojené s návštěvou pohostinství, ať už to bylo vypití piva po vyfárání 

v nejbližším hostinci nebo kantýně. Mimo to bylo v samotném městě Kladně 

několik hostinců, kde se scházeli horníci z jednotlivých dolů. „Kluci (horníci z 

dolu Mayrau) ze sídliště chodili na Kladně do Horníka, bývalýho Bajkalu,“524. 

„Kluci z Kladna spolu hodně chodili do hospod, Pražanka, Bažantnice, a další. 

Když šachta skončila, tak se to roztrhalo,“525. 

      Zanikáním důlních pracovišť částečně zanikaly také společenské vazby v 

hornické komunitě. Stereotypy trávení volného času, které by možná mohly i v 

současnosti udržovat integritu daných skupin horníků, narušil fakt, že řada 

„tradičních“ hornických hostinců změnila po roce 1989 svého majitele, orientuje 

se na jinou cílovou zákaznickou skupinu či byla uzavřena. Přesto se, dle výpovědí 

respondentů, někteří horníci v hostincích schází i do současnosti. „Každý první 

čtvrtek v měsíci se scházejí horníci z Mayrovky a okolí v kladenské Jaltě,“ 526. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
524 PIF, Terénní výzkum Vinařice, 2002-2003 
525 SUV, Terénní výzkum Vinařice, 2002-2003  
526 PI, Terénní výzkum Vinařice, 2002-2003   
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ZÁVĚR_________________________________________________ 
 

      

     Problematikou v oblasti stravy a stravovacích zvyků kladenských horníků se 

doposud nezabývaly žádné práce či jen okrajově v rámci jiného tématu. 

Nejucelenější pohled přinesla práce kolektivu autorů pod vedením O. Skalníkové 

v 50. letech 20. století527. Jednalo se ale víceméně o pohled do jídelníčku rodin 

horníků a hutníků, který se soustředil zejména na přelom 19. a 20. století a 

uzavíralo jej meziválečné období. Otázka stravy horníků v zaměstnání byla v této 

studii zmíněna spíše okrajově jako doplňující informace k celkovému pohledu na 

stravovací zvyky Kladenska. Přesto je práce O. Skalníkové doposud nejucelenější 

prací, která se zabývá kulturou kladenské průmyslové oblasti zahrnující také 

stravu. Ani další práce reflektující dělnictvo na Kladensku se tématem stravy 

hlouběji nezabývaly528. Tato rigorózní práce si tak vytkla za cíl doplnit data 

ohledně stravovacích zvyků horníků a jejich rodin a to zejména v období 2. 

poloviny 20. století a nově analyzovat také stravu a stravovací zvyky kladenských 

horníků v zaměstnání.      

 

     Během zpracovávání dat vzniklo základní tématické dělení práce, na 

hornickou stravu (v rámci rodiny) a stravu horníků (v rámci socioprofesní sféry). 

Hornická strava pak byla dělena dle jednotlivých historických etap. Ty zahrnují 

období druhé poloviny 19. století, první světové války, období první republiky, 

druhou světovou válku, poválečné období a  50. léta 20. století, 60. léta až 1989 a 

konečně změny ve stravovací zvycích na Kladensku po roce 1989. 

  

     Pro první dvě časová,  tedy období druhé poloviny 19. století, první světové 

války, období jsem musela čerpat data pouze na základě písemných pramenů, 

fotodokumentace či fondů hmotné kultury. Mé závěry pro tyto historické etapy se 

pak shodují se studií O. Skalníkové, informace ohledně stravy a stravovacích 

zvyků jsem ovšem ještě dále doplnila o hospodářské podmínky a jejich vliv na 

kvalitu života kladenských horníků a jejich rodin. Přehled typických pokrmů 

všedního a svátečního dne pak představuje konkrétní skladbu jídelníčku 
                                                 

527 Skalníková, O.: Kladensko, ČSAV, Praha 1959 
528 Jedná se zejména o studie vzniklé v 70. a 80. letech 20. století např. vydávané v rámci ZKSVI 
pro etnografii a folkloristiku, II. Dělnická oděvní kultura a strava, Praha 1986, a IV. Dělnická 
rodina a dělnické obydlí, Praha 1988 
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kladenských dělníků. Většinou jednoduchá jídla připravovaná z levných a 

dostupných potravin neodpovídala kvalitou ani kaloricky potřebě strávníků. 

Základ hornického jídelníčku tak převážně tvořily brambory, bramborová jídla a 

pokrmy připravované z mouky (tmavé a méně kvalitní).  Z hlediska kvality a 

pestrosti stravy hornického jídelníčku měla zásadní vliv celospolečenská situace, 

která určovala postavení dělnických profesí. Druhou polovinu 19. století je 

z tohoto hlediska třeba považovat za méně příznivou, oproti zemědělských 

oblastem je kvalita a pestrost stravy kladenských horníků a jejich rodin nižší, 

přestože průmyslový dělníci dostávají v průměru vyšší platy (jak již bylo 

zmíněno, nákup potravin se musí podřizovat trhu). 

     Případ obce Vinařice pak podává příklad hornické obce, která prošla celým 

procesem změn v souvislosti s profesní imigraci. Vedle rozšíření obce, se změnil 

také způsob života v obci – služby v obci se přizpůsobily nastalé situaci a kromě 

vzniku řady obchodů zde bylo vybudováno několik nových hostinců. Na příkladu 

rozdělení hostinců podle pravidelných konzumentů je možné doložit vztahy 

v obci a napětí mezi původním obyvatelstvem a nově příchozími dělníky. 

Současně ale existovala vzájemná kooperace při zajišťování potravin, ať už to 

bylo využívání dělníků (nejčastěji dělnických žen) jako levnou pracovní sílu 

v zemědělství či pronajímání půdy dělníkům, kteří neměli možnost vlastnit svou.  

     Období 1. světové války referuje převážně o nedostatku potravin a problémy 

s jejich pořizováním. Příklady náhražkových surovin dokládají velký pokles 

kvality stravy. Ani systém přídělu potravin, který horníkům zajišťovaly doly, 

nedokázal pokrýt jejich potřeby. Lokální společnost tak byla nucena vytvořit své 

vlastní mechanismy a strategie pro získávání potravin, které se většinou zakládaly 

na naturální směně, ale důležitou roli zde hrála také vztahová síť v obci. V závěru 

lze toto období hodnotit jako celkový pokles úrovně stravy a stravovacích zvyků.       

     Meziválečné období již bylo možné zkoumat i na základě výpovědí 

respondentů. Opět jsem se soustředila na oblast používaných surovin a konkrétní 

skladbu jídelníčku. Zde se mé závěry odlišují od práce O. Skalníkové, jde 

zejména o poměr ovoce a zeleniny v jídelníčku hornických rodin. Z přehledu 

uváděných běžných jídel je možné usuzovat na velké rozdíly mezi městem 

Kladnem a jeho okolními obcemi, jejichž obyvatelé měli větší možnost získat 

zejména sezónní ovoce a zeleninu, které pak zařazovali do svého běžného 

jídelníčku. Z hlediska kvality stravy hornických rodin se jedná proměnlivé 
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období. Životní úroveň hornických rodin se vlivem celospolečenské situace 

zlepšuje, na druhé straně se ovšem projevuje závislost na výdělku živitele, který 

doznává značných propadů v období hospodářské krize.  

     Obě světové války byly z hlediska pořizování surovin výjimečnými situacemi. 

Zásobování potravinami bylo komplikované pro všechny skupiny obyvatelstva, 

hornické rodiny nevyjímaje. Horníci byli zařazeni v období 2. světové války do 

kategorie „těžce pracující“ a jako takoví měli nárok na zvýšený přísun potravin. 

Z pohledu respondentů a ze závěrů výzkumu ovšem vyplývá, že se opět jednalo o 

kaloricky nedostatečné množství. A během obou světových válek tak hornická 

strava vzhledem k nedostatečnému přísunu potravin či naprosté absenci některých 

běžně užívaných potravin a nutnosti používat náhražkové suroviny zaznamenala 

značný regres. 

      Druhá polovina 20. století je z hlediska možností pořizování surovin 

samotnými hornickými rodinami hodnocena velmi pozitivně a to zejména 

v souvislosti s průměrně vyššími výdělky v těžebním průmyslu. Hlavní změnu 

v jídelníčku hornických rodin oproti předchozím obdobím zaznamenává zvýšená 

konzumace masa a masných výrobků, jimiž je také zároveň deklarována fyzická a 

zejména maskulinní práce v hornictví. Model jídelníčku mužských zástupců 

pracujících v hornictví, kde se nachází vysoké množství masa, pak přejímají i 

ostatní členové rodiny. Muž je zároveň v souvislosti s náročným povoláním ve 

stravě v rodině i nadále preferován.  

      Menší regresi je možné z výpovědí respondentů zaznamenat po roce 1989. 

Zde se ale může jednat o obavu z budoucnosti, sebereflexi vlastní referenční 

skupiny a stereotypní přebírání hodnocení horníků a jejich rodin okolní 

společností.     

      Horníci a jejich rodiny starší střední generace (tedy pracující v dolech v 70. a 

80. letech) reprezentují zároveň zajímavý pohled na období "normalizace", které 

v této skupině v retrospektivní rovině nevyvolává negativní reakce, ale naopak je 

vnímáno jako tzv. "období hojnosti". Na předních místech jsou zmiňovány levné 

potraviny a to spolu se sociálními výhodami, které horníci v této době pobírali. 

Toto je dle mého soudu logickým vyústěním změny v sociálním statusu (a s ním i 

v hmotném zajištění) zkoumané skupiny horníků.  

     Zejména pro etapu zahrnující druhé poloviny 20. století byly rozhodující 

výpovědi respondentů, na jejichž základě byla vystavena kostra této části práce. 
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Rozhovory s pamětníky, které byly vedeny v interpretativní rovině, pak hlavně 

pro období nedávné minulosti vypovídají spíše než o stravovacích zvycích 

hornických rodin o postojích a stereotypních představách respondentů. Tyto 

stereotypy se týkají převážně představ, „jak by měla vypadat“ kvalitní strava. Zda 

ale tyto představy rodiny naplňují i prakticky, je ovšem další otázka.  

      

       Z práce O. Skalníkové zkoumající Kladensko plošně od konce 19. století do 

poloviny 20. století by se dalo usuzovat, že vybraná zkoumaná skupina je, co se 

kulturních znaků týká, homogenní. Při zúžení tématu pouze na stravovací zvyky 

je v rámci mé práce možné konstatovat homogennost skupiny pouze 

v socioprofesní sféře. V otázce hornické stravy odvíjející se zejména v rodinném 

kruhu či mimo pracoviště dospívám k názoru, že skupina vždy nevykazovala 

homogenní znaky. Podobně jako u O. Skalníkové jsou společnými východisky 

pro zkoumaný předmět (zde hornická strava) kladenská lokace a její hospodářské 

podmínky a v neposlední řadě ekonomické zázemí muže (živitele rodiny). Při 

bližším zkoumání se ale v dalších ohledech vybraná společnost liší. Například, 

žila-li rodiny již v předcházejících generacích v průmyslové kladenské oblasti, 

byly její rodinný – „soukromý“ jídelníček či stravovací zvyky v určitých směrech 

jiné než u rodin, které se na Kladensko přistěhovaly v druhé polovině 20. století 

za prací. Jedná se zejména o problematiku tradičních dělnických pokrmů a 

svátečních pokrmů, které se v rodinách udržují z předchozích generací. A to i 

přes různé modifikace typu: zjednodušení přípravy (např. u uhlířiny) či povýšení 

původně prostého jídla běžného dne na jídlo sváteční - opět kvůli náročnosti 

přípravy.  Rodiny, které se na Kladensko dostaly v období po druhé polovině 20. 

století, se musely přizpůsobit nabídce na potravinovém trhu a  jejich stravovací 

zvyky také determinovalo prostředí průmyslové oblasti – již ale nebyly závislí na 

přírodních podmínkách Kladenska, jako tomu bylo u nově příchozích za prací 

v druhé polovině 19. století a pokud se v jejich rodinném jídelníčku vyskytovala 

nějaká specifika, nemusela být nutně vyjmuta jen z důvodu přestěhování do 

geograficky jiné oblasti.              

     V období po roce 1989 je očividný vliv médií např. směrem pověrám o zdraví 

prospěšných potravinách např. margarín. Jde ovšem o paušálně platné představy, 

které nejsou specifické jen pro zkoumanou skupinu horníků. Opět se potvrzuje, že 
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v rovině rodinné jsou pro tuto skupinu pravidla platná plošně pro celou 

společnost. 

 

     Nicméně, i přes nastíněné rozdíly, lze klasifikovat hornickou stravu v průběhu 

zkoumaného období. Prvky určující hornickou stravu se postupně měnily a 

vyvíjely v závislosti na proměnách společenského postavení dělnických rodin, 

změnách v kladenském regionu a celospolečenské situaci. Na konci 19. století a 

po celou první polovinu 20. století to byla závislost kladenských dělnických rodin 

na nákupu potravin, které byly v tomto prostředí z jiných zdrojů nedostupné. 

Situace v samozásobitelství se postupně zlepšovala v období 1. republiky, kdy 

dělníci získávali k pronájmu políčka (tzv. „culikáří“). Ve většině zde ovšem 

pěstovali méně náročné rostliny (řepa, obilí, brambory) či plodiny určené spíše 

pro hospodářská zvířata.       

     Úprava a použití surovin v kuchyni je další faktor určující hornickou stravu. 

Obecně je možné hornickou stravu po této stránce charakterizovat jako 

jednoduchou a rychlou na přípravu. Ze záznamu již od 19. století vyplývá, že 

ženy z hornických rodin byly nuceny přispívat svým výdělkem k rodinnému 

rozpočtu. Z toho důvodu se jim pak nedostávalo času a ani financí pro přípravu 

složitějších pokrmů, s kterými ale na druhé straně mohly být obeznámeny, pokud 

jako dívky sloužily v lépe situovaných městských rodinách.  

     Složitější pokrmy se objevují v období první republiky. Může se ovšem jednat 

o řadu vnějších vlivů, jako bylo např. vzdělání (zařazení vedení domácnosti do 

učebních osnov), vliv ženských časopisů, apod. Nejedná se ovšem o obecně 

platný trend. I v tomto období, umocněném zvláště hospodářskou krizí, byla mezi 

horníky řada rodin, které se potýkaly s finančními problémy, jež se mimo jiné 

odrážely v kvalitě stravy a v malém důrazu na přípravu jídel.  

     V období druhé poloviny 20. století se postupně rozšiřuje škála 

připravovaných jídel a možnosti úpravy potravin a to zejména zaváděním 

kuchyňských spotřebičů a elektrických „pomocníků“ v domácnosti. Z výpovědí 

respondentů vyplývá, že hornické rodiny byly v této době díky zaměstnání otce-

horníka finančně situovány tak, že si domácnost těmito pomocníky mohly 

vybavit. Dalším trendem je v této době stravování mimo rodinný kruh, které se 

odvíjí v závodních či školních jídelnách, a které do rodinných stravovacích zvyků 

vnáší nové prvky. Rozšiřuje-li se v tomto období spektrum připravovaných jídel, 
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jedná se o jídla všedního dne. Naopak jídla sváteční, zejména obřadní 

(nejvýrazněji vánoční a velikonoční), si zachovávají svůj tradiční ráz. Ovšem 

v rovině rodinné. Tradiční regionální rozměr slavnostních jídel je v této době již 

plně determinován dělnickým a dobovým vlivem.       

       Dalším výrazným prvkem, který potvrdila rigorózní práce, je  otázka 

samozásobitelství. To z  pohledu respondentů postupem jednotlivých historických  

etap neustále upadá. A to i přesto, že ve Vinařicích byla možnost pěstovat si 

vlastní ovoce a zeleninu. Pokud zkoumané rodiny disponovaly vhodnými 

prostorami, využily je pro možnost pěstování ovoce či zeleniny či chovu 

domácích zvířat. Téměř ve všech rodinách se objevilo prase či vlastní drůbež. 

Tyto zemědělské aktivity měly ale již i v období první republiky ráz spíše 

doplňkový vzhledem k faktu, že většina základních surovin byla pořizována u 

místních obchodníků. Po roce 1989 dané rodiny postupně upouštějí od této formy 

samozásobitelství, a to i přesto, že se během této doby v souvislosti s uzavíráním 

důlních pracovišť na Kladensku zásadně změnilo sociální postavení hornických 

rodin. Respondenti argumentují nepoměrnou náročností na udržení chodu těchto 

domácích hospodářství v porovnání s relativní dostupností surovin na trhu. Patrně 

je zde také vliv zakládání supermarketů v blízkém okolí529. Český svaz 

zahrádkářů v obci Vinařice je zastoupen výhradně členy důchodového věku a 

počet jeho členů se neustále snižuje. V polovině 90. let došlo v obci také redukci 

zahrádkářských kolonií (navrácení v restituci), čímž se snížila možnost pěstování 

plodin ve větší míře, než poskytují zahrádky při domech. Život respondentů tento 

fakt ale výrazně neovlivnil a pokud se sami věnují či věnovali pěstování ovoce 

nebo zeleniny a chovu domácích zvířat, pak to bylo v rovině čistě zájmové.   

      

           

     Více než na sféru hornické stravy bych při závěrech ze své rigorózní práce 

kladla důraz na socioprofesní oblast. Ve srovnání s hornickou stravou 

nepřevažuje studie o stravě horníků kvantitou, ale dle mého názoru je v mnohém 

objevnější. Troufám si tvrdit, že oblast stravy a stravovacích zvyků vypovídá víc 

než o zkoumaném předmětu (tedy vlastní hornické stravě) o vztahové síti v rámci 

socioprofesní sféry a o socioprofesní sféře horníků jako takové. Během 

                                                 
529 srov. Dvořáková, 1999, 122 
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dotazování ohledně stravy na pracovišti, se vždy rozhovor stočil na oblast vztahů 

a běžného provozu, kterým bývalí horníci přikládali velkou váhu. I z toho důvodu 

jsem v rámci své práce před kapitoly týkající se výhradně stravy vložila pasáže, 

které představují a uvozují kolektivní identitu kladenských horníků.  

     V této problematice osobně vidím velký potenciál k analytickému 

prozkoumání a to nejlépe v co nejbližším časovém horizontu, kdy je ještě stále 

možné zachytit výpovědi vlastních aktérů.  

 

     Samotná specifika stravy kladenských horníků vyplývají z jejich pracovních 

podmínek. Zde se tedy odlišuje od stravy hutníků a dalších profesních skupin 

kladenského obyvatelstva. Tato část práce přináší především analýzu běžného 

pracovního provozu v dolech s ohledem na možnosti konzumace potravin. 

Výhradně maskulinní společnost pak vytvářela specifické postoje k přípravě 

stravy přímo v podzemních pracovištích, během níž byly využívány 

„nestandardní pomůcky“ např. vysokovýkonné žárovky na místo vařiče, apod. 

Vedle technické přípravy ale referuje výroba pokrmů a jejich konzumace 

v podzemí také o pracovních vztazích a referenčních skupinách, které na přípravě 

jídla či konzumaci participovaly.  

     V jídelníčku horníků v podzemí jsou téměř bez výhrad zastoupeny masné 

pokrmy, které byly na jedné straně nezbytností vzhledem ke kalorickému výdaji 

během práce, ale současně jsem přesvědčena, že zároveň manifestují maskulinitu. 

Podobnou funkci zastupuje v podzemí také alkohol. Konzervativnost složení 

stravy horníků potvrzuje i skladba jídel v závodních jídelnách, kde jsou opět 

v převaze zastoupena masná jídla. Trendy zdravého životního stylu v jídel horníci 

během stravování v závodech nepřijímají. Pokud se v jejich běžném jídelníčku 

vyskytly změny, bylo to převážně díky ženě, která tyto změny prosazovala 

v rodinném jídelníčku.  

     Návštěvy v hostincích, které jsou bývalými horníky často zmiňovány, nebyly 

ani tak důvodem k vlastní konzumaci alkoholu, ale opět představovaly integrační 

prvek v rámci vztahové sítě na pracovišti.    

 

     Rokem 2002 skončila na Kladensku jedna z nejvýznamnějších etap průmyslu 

a zároveň jeden z nejvýraznějších prvků utvářející charakter Kladenska – 

kladenské černouhelné hornictví. S uzavřením dolů z regionu neodbytně mizí 
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také výrazná socio-profesní skupina - horníci, začíná se pomalu zapomínat na 

způsob života, který ve spojení se svým zaměstnáním vedli, na jejich zvyky a 

tradice. Jak se se  změnami nejen ve vlastním způsobu života, ale také 

v charakteru celého Kladenska vyrovnávají hlavní aktéři hornictví – tedy samotní 

horníci či jejich rodiny, se alespoň v tématu stravovacích zvyků snažila zachytit 

tato práce.     
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Příloha  1.________________________________Seznam respondentů 
 
respondenti jsou řazeni podle věku 

 
 

I.  Terénní výzkum vánočních zvyků na Kladensku obec Vinařice 
     únor – září 2000 

 
1. TRK 

věk: 91 muž 
důchodce, předchozím zaměstnáním dělník 
syn dělníka 
Otec pracoval jako horník v dole a poté jako dělník v kamenolomu ve 
Vinařicích  

2. TR 
věk: 85-90 žena 
důchodkyně, předchozím zaměstnáním dělnice 
dcera horníka 
Otec horník byl zemřel při závalu v dole ve 20. letech 20. století. Podle 
vzpomínkového vyprávění matky TR vydal J. Spilka biografii Šípek u haldy 
(viz přehled pramenů) 

3. LA 
věk: 86 žena 
důchodkyně, předchozím zaměstnáním úřednice 
dcera horního podúředníka 
V souvislosti se zaměstnáním otce žila rodiny v období první republiky 
střídavě na Kladensku a na Malé Straně, poté nastálo ve Vinařicích. 

4. TU 
věk: 83 žena 
důchodkyně, předchozím zaměstnáním uklízečka 
dcera důlního řemeslníka 
Otec zaměstnán v důlních závodech v období první republiky a druhé 
světové války (důl Ronna, důl Mayrau). 

5. PA 
věk: 77 žena 
důchodkyně, předchozím zaměstnáním kuchařka 
dcera horníka  
Otec zaměstnán v dole Mayrau v období první republiky. Druhé polovině 
první republiky rodina provozovala ve Vinařicích hostinec „U Ježků“. 

6. VO 
věk: 74 žena 
důchodkyně, předchozím zaměstnáním dělnice v KABLO Kladno   
dcera důlního řemeslníka 
Otec zaměstnán v důlním závodě v období první republiky a druhé světové 
válce (důl Ronna). Poté krátce pracoval v ČKD Slaný. 

7. ŽVB 
věk: 72 muž 
důchodce, předchozím zaměstnáním elekro-technik 
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syn důlního řemeslníka (bratr VO, dále viz 3) 
 

8. ŽVI 
věk: 72 žena 
důchodkyně, předchozím zaměstnáním prodavačka 
dcera horníka 
Otec a pět strýců (ze stejné obce) zaměstnáni v důlních závodech jako 
nekvalifikovaní horníci v období první republiky až do 50. let (důl Mayrau, 
důl Ronna). Otec aktivní člen KSČ. 

 
 
 

II. Terénní výzkum stravovacích zvyků na Kladensku I, obec Vinařice 
          leden 2002 – únor 2003 

             
1. TU 

věk: 86 žena 
důchodkyně, předchozím zaměstnáním uklízečka 
dcera důlního řemeslníka 
Otec zaměstnán v důlních závodech v období první republiky a druhé 
světové války (důl Ronna, důl Mayrau). 
(viz. Přehled respondentů – Terénní výzkum vánočních zvyků na 
Kladensku) 

2. PA 
věk: 80   žena 
důchodkyně, předchozím zaměstnáním kuchařka 
dcera horníka  
Otec zaměstnán v dole Mayrau v období první republiky. Druhé polovině 
první republiky rodina provozovala ve Vinařicích hostinec „U Ježků“. 
(viz. Přehled respondentů – Terénní výzkum vánočních zvyků na 
Kladensku) 

3. VO 
věk: 77  žena 
důchodkyně, předchozím zaměstnáním dělnice v KABLO Kladno   
dcera důlního řemeslníka 
Otec zaměstnán v důlním závodě v období první republiky a druhé světové 
válce (důl Ronna). Poté krátce pracoval v ČKD Slaný.  
(viz. Přehled respondentů – Terénní výzkum vánočních zvyků na 
Kladensku) 

4. NOF 
věk: 78  muž 
důchodce, předchozím zaměstnáním úředník POLDI Kladno 
syn a vnuk horníka 
Otec i děd zaměstnáni na dolech Ronna a Mayrau (otec horníkem v období 
první republiky a druhé světové války). V období první republiky až 50. let 
vlastnila rodina ve Vinařicích rozsáhlý sad, z jehož výtěžků si přivydělávala.  

5. ŽVB 
věk: 75 muž 
důchodce, předchozím zaměstnáním elekro-technik 
syn důlního řemeslníka 
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(viz. Přehled respondentů – Terénní výzkum vánočních zvyků na 
Kladensku) 
 
 

6. ŽVI 
věk: 75 žena 
důchodkyně, předchozím zaměstnáním prodavačka 
dcera horníka 
Otec a pět strýců (ze stejné obce) zaměstnáni v důlních závodech jako 
nekvalifikovaní horníci v období první republiky až do 50. let (důl Mayrau, 
důl Ronna). Otec aktivní člen KSČ. 
(viz. Přehled respondentů – Terénní výzkum vánočních zvyků na 
Kladensku) 

7. NOM 
věk: 73 žena 
důchodkyně, předchozím zaměstnáním prodavačka 
dcera a vnučka horníka 
Otec vyučený pokrývač, ale v období první republiky a druhé světové války 
pracuje jako nekvalifikovaný horník (důl Mayrau). Pokrývačstvím si otec 
přivydělával po návratu z dolu. 

8. KA 
věk: 60-65  žena 
důchodkyně, předchozím zaměstnáním prodavačka 
dcera horníka 
Rodina se přistěhovala na Kladensko v 50. letech za prací z Prahy. Otec, 
původně vyučený jemným mechanikem, zaměstnán v dolech jako 
nekvalifikovaný horník od 50. do 70. let (důl Mayrau). 

9. VE 
věk: 65 muž 
důchodce, předchozím zaměstnáním důlní řemeslník 
syn a vnuk horníka (děd i otec pracovali na dole Ronna) 
Od 50. do 70. let  zaměstnán na dole Nosek I (Schoeller). 

10.   FR 
věk: 65 muž 
důchodce, předchozím zaměstnáním horník  
Od 50. let do 70. let zaměstnán na dole Gottwald II (Mayrau). 

11.   BA 
věk: 58-60 žena 
úřednice 
dcera horníka 
Otec zaměstnán v důlních závodech od 50. do 70. let (důl Vrapice, 
Zápotocký). V průběhu 50. let otec člen tzv. Bartošovy brigády („úderníci“). 

12.    PI 
věk: 55-60 muž 
důchodce, v částečném invalidním důchodu, brigádně průvodce v skanzenu 
dolu Mayrau, předchozím zaměstnáním důlní technik  
Od 70. let zaměstnán na dole Mayrau, v 90. letech krátce v dole Schoeller.    

13.   PIF 
věk: 55 muž 
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zaměstnán v soukromé firmě na výrobu sušených květin, předchozím 
zaměstnáním horník 
Od druhé poloviny 70. let do roku 1994 zaměstnán na dole Mayrau. Po 
ukončení těžby půl roku zaměstnán na dole Schoeller. V rámci dolu prošel 
různým pracovním zařazením. 

14.   PIV 
věk: 52 žena 
pečovatelka v domě pro seniory 
dcera horníka, manželka  horníka (PIF, viz 10) 
Otec nekvalifikovaný horník v dole Mayrau v 60. – 80. letech. 

15.   SUV 
věk: 51 muž 
V částečném invalidním důchodu, nezaměstnaný, předchozím zaměstnáním 
horník  
Vyučený automechanikem, od roku 1975 do roku 2001 pracoval jako horník 
(důl Mayrau, důl Schoeller). Od roku 2001 nezaměstnaný. 

16.   SUE 
věk: 48-50 žena 
státní zaměstnanec 
manželka horníka (SUV, viz 14). V 70. a 80. letech v domácnosti. Do 
zaměstnání nastoupila v souvislosti se změnami v povolání manžela v druhé 
polovině 90. let.  

17.   ŘEM 
věk : 48-50 žena 
prodavačka 
manželka horníka, matka horníka (ŘE, viz 21). 
Manžel horník na dole Mayrau, zemřel v polovině 90. let v důsledku plicní 
choroby. 

18.   VŽ 
věk: 49 žena 
státní zaměstnanec 
vnučka důlního dozorce 

19.   JA 
věk: 40-45 muž 
zaměstnán v soukromé firmě, předchozím zaměstnáním horník. Od začátku 
80. let do konce 90. let zaměstnán v dole Nosek I (Schoeller) jako pasař-
zámečník. 

20.   BRP 
věk: 40  muž 
nezaměstnaný, v průběhu výzkumu našel uplatnění jako popelář. Od druhé 
poloviny 80. let do dubna 2002 horník (na dole Mayrau, poté na dole 
Schoeller).  

21.   BRJ 
věk: 40 žena 
kuchařka ve školní jídelně 
Manželka horníka (BRP). 

22.   TE 
věk: 28 muž 
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soukromý podnikatel v oblasti pohostinství, předchozím  zaměstnáním 
horník. V první polovině 90. let byl vyučen horníkem. V letech 2001 a 2002 
zaměstnán v dole Schoeller. 

               23.   WA 
                       věk: 28, muž 
                       řemeslník, předchozím zaměstnáním horník. V první polovině   
                       90. let byl vyučen horníkem. Zaměstnán na dole Tuchlovice. 

24.   ŘE 
věk: 27 muž 
syn horníka 
soukromý podnikatel v oblasti pohostinství, předchozím zaměstnáním 
horník 
V první polovině 90. let byl vyučen horníkem. V letech 2001 a 2002 
zaměstnán v dole Schoeller. 
 
 
 
 

III. Přehled respondentů – Sběr dat pro výstavu hornického odívání na 
Kladensku 
srpen 2004 – květen 2005 
 

1. ŽVB 
 věk: 77 muž 
 důchodce, předchozím zaměstnáním elekro-technik 
 syn důlního řemeslníka 
 (viz. Přehled respondentů – Terénní výzkum vánočních zvyků na    
 Kladensku) 

2. ŽVI 
 věk: 77 žena 
 důchodkyně, předchozím zaměstnáním prodavačka 
 dcera horníka 
 Otec a pět strýců (ze stejné obce) zaměstnáni v důlních závodech jako    
 nekvalifikovaní horníci v období první republiky až do 50. let (důl Mayrau,   
 důl Ronna). Otec aktivní člen KSČ. 
 (viz. Přehled respondentů – Terénní výzkum vánočních zvyků na  
Kladensku) 

3. KA 
 věk: 62-67, žena 
důchodkyně, předchozím zaměstnáním prodavačka 
dcera horníka 
Rodina se přistěhovala na Kladensko v 50. letech za prací z Prahy. Otec, 
původně vyučený jemným mechanikem, zaměstnán v dolech jako 
nekvalifikovaný horník od 50. do 70. let (důl Mayrau). 
(viz. Přehled respondentů – Terénní výzkum stravovacích zvyků na 
Kladensku I) 

4. VE 
věk: 67 muž 
důchodce, předchozím zaměstnáním důlní řemeslník 
syn a vnuk horníka (děd i otec pracovali na dole Ronna) 
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Od 50. do 70. let  zaměstnán na dole Nosek I (Schoeller). 
(viz. Přehled respondentů – Terénní výzkum stravovacích zvyků na 
Kladensku I) 

5. FR 
věk: 67 muž 
důchodce, předchozím zaměstnáním horník  
Od 50. let do 70. let zaměstnán na dole Gottwald II (Mayrau). 
(viz. Přehled respondentů – Terénní výzkum stravovacích zvyků na 
Kladensku I) 

6. BA 
věk: 60-62 žena 
dcera horníka 
Otec zaměstnán v důlních závodech od 50. lete do 70. let (důl Vrapice, 
Zápotocký). V průběhu 50. let otec člen tzv. Bartošovy party („úderníci). 
(viz Přehled respondentů – Terénní výzkum stravovacích zvyků na 
Kladensku I) 

7.   PI 
                        věk: 57-62 muž 

důchodce, v částečném invalidním důchodu, brigádně průvodce v skanzenu 
dolu Mayrau, předchozím zaměstnáním důlní technik  
Od 70. let zaměstnán na dole Mayrau, v 90. letech krátce v dole Schoeller.   
(viz. Přehled respondentů – Terénní výzkum stravovacích zvyků na 
Kladensku I) 

8. PIF 
               věk: 57 muž 

zaměstnán v soukromé firmě na výrobu sušených květin, předchozím 
zaměstnáním horník 
Od druhé poloviny 70. let do roku 1994 zaměstnán na dole Mayrau. Po 
ukončení těžby půl roku zaměstnán na dole Schoeller. V rámci dolu prošel 
různým pracovním zařazením. 
(viz. Přehled respondentů – Terénní výzkum stravovacích zvyků na 
Kladensku I) 

9. SUV 
               věk: 53 muž 

V částečném invalidním důchodu, nezaměstnaný, předchozím zaměstnáním 
horník  
Vyučený automechanikem, od roku 1975 do roku 2001 pracoval jako horník 
(důl Mayrau, důl Schoeller). Od roku 2001 nezaměstnaný. 
(viz. Přehled respondentů – Terénní výzkum stravovacích zvyků na 
Kladensku I) 

10.    JA 
               věk: 42-47 muž 

zaměstnán v soukromé firmě, předchozím zaměstnáním horník. Od začátku 
80. let do konce 90. let zaměstnán v dole Nosek I (Schoeller) jako pasař-
zámečník. 
(viz. Přehled respondentů – Terénní výzkum stravovacích zvyků na 
Kladensku I) 
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11.    BRP 
věk: 42 muž 
nezaměstnaný, v průběhu výzkumu našel uplatnění jako popelář. Od druhé 
poloviny 80. let do dubna 2002 horník (na dole Mayrau, poté na dole 
Schoeller). 
(viz. Přehled respondentů – Terénní výzkum stravovacích zvyků na 
Kladensku I) 

12.    TE 
věk: 30 muž 
soukromý podnikatel v oblasti pohostinství, předchozím  zaměstnáním 
horník. V první polovině 90. let byl vyučen horníkem. V letech 2001 a 2002 
zaměstnán v dole Schoeller. 
(viz. Přehled respondentů – Terénní výzkum stravovacích zvyků na 
Kladensku I) 

13.    WA 
věk: 30 muž 

                        řemeslník, předchozím zaměstnáním horník. V první polovině   
                       90. let byl vyučen horníkem. Zaměstnán na dole Tuchlovice. 

(viz. Přehled respondentů – Terénní výzkum stravovacích zvyků na 
Kladensku I) 

14.    ŘE 
věk: 29 muž 
syn horníka 
soukromý podnikatel v oblasti pohostinství, předchozím zaměstnáním 
horník 
V první polovině 90. let byl vyučen horníkem. V letech 2001 a 2002 
zaměstnán v dole Schoeller. 
(viz. Přehled respondentů – Terénní výzkum stravovacích zvyků na 
Kladensku I) 
 

IV. Terénní výzkum stravovacích zvyků na Kladensku II, obec Vinařice a 
Kladensko 

         leden 2005 – únor 2006 
 
1.   PA 

věk: 82 žena 
důchodkyně, předchozím zaměstnáním kuchařka 
dcera horníka  
Otec zaměstnán v dole Mayrau v období první republiky. Druhé polovině 
první republiky rodina provozovala ve Vinařicích hostinec „U Ježků“. 
(viz Přehled respondentů – Terénní výzkum vánočních zvyků na Kladensku) 

2.   VO 
věk: 80 žena 
důchodkyně, předchozím zaměstnáním dělnice v KABLO Kladno   
dcera důlního řemeslníka 
Otec zaměstnán v důlním závodě v období první republiky a druhé světové 
válce (důl Ronna). Poté krátce pracoval v ČKD Slaný. 
(viz Přehled respondentů – Terénní výzkum vánočních zvyků na Kladensku) 

3.   NOF 
věk: 80 muž 
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důchodce, předchozím zaměstnáním úředník POLDI Kladno 
syn a vnuk horníka 
Otec i děd zaměstnáni na dolech Ronna a Mayrau (otec horníkem v období 
první republiky a druhé světové války). V období první republiky až 50. let 
vlastnila rodina ve Vinařicích rozsáhlý sad, z jehož výtěžků si přivydělávala.  
(viz Přehled respondentů – Terénní výzkum stravovacích zvyků na 
Kladensku I) 

4.   ŽVB 
věk: 77 muž 
důchodce, předchozím zaměstnáním elekro-technik 
syn důlního řemeslníka 
(viz Přehled respondentů – Terénní výzkum vánočních zvyků na Kladensku) 

5.   MI 
  věk: 75-80 žena 
  důchodkyně, předchozím zaměstnání prodavačka 
  Dcera horníka, rodina vlastnila ve Vinařicích hospodářství a sady.  

6.   ŽVI 
věk: 77 žena 
důchodkyně, předchozím zaměstnáním prodavačka 
dcera horníka 
Otec a pět strýců (ze stejné obce) zaměstnáni v důlních závodech jako 
nekvalifikovaní horníci v období první republiky až do 50. let (důl Mayrau, 
důl Ronna). Otec aktivní člen KSČ. 
(viz Přehled respondentů – Terénní výzkum vánočních zvyků na Kladensku 
I) 

7.   CHA 
  věk: 75-80 muž 
  důchodce, ? 
  Rodina vlastnila řeznictví na třídě TGM (Královské třídě) do 50. let 20.     
  století. 

8.   KU 
  věk: 75 žena 
  důchodkyně, předchozím zaměstnáním prodavačka 
  Dcera horníka, z velmi chudých poměrů. 

9.   NOM 
věk: 75 žena 
důchodkyně, předchozím zaměstnáním prodavačka 
dcera a vnučka horníka 
Otec vyučený pokrývač, ale v období první republiky a druhé světové války 
pracuje jako nekvalifikovaný horník (důl Mayrau). Pokrývačstvím si otec 
přivydělával po návratu z dolu. 
(viz Přehled respondentů – Terénní výzkum stravovacích zvyků na 
Kladensku I) 

10.   KA 
věk: 62-67 žena 
důchodkyně, předchozím zaměstnáním prodavačka 
dcera horníka 
Rodina se přistěhovala na Kladensko v 50. letech za prací z Prahy. Otec, 
původně vyučený jemným mechanikem, zaměstnán v dolech jako 
nekvalifikovaný horník od 50. do 70. let (důl Mayrau). 
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(viz Přehled respondentů – Terénní výzkum stravovacích zvyků na 
Kladensku I) 

11.   DO 
  věk: 60-65 žena 
  invalidní důchodce, ? 
  Rodina vlastnila v několika generacích hostinec ve Družci. 
 

12.    BA 
věk: 60-62 žena 
úřednice 
dcera horníka 
Otec zaměstnán v důlních závodech od 50. lete do 70. let (důl Vrapice, 
Zápotocký). V průběhu 50. let otec člen tzv. Bartošovy party („úderníci). 
(viz Přehled respondentů – Terénní výzkum stravovacích zvyků na 
Kladensku I) 

13.   PI 
věk: 57 muž 
důchodce, v částečném invalidním důchodu, brigádně průvodce v skanzenu 
dolu Mayrau, předchozím zaměstnáním důlní technik  
Od 70. let zaměstnán na dole Mayrau, v 90. letech krátce v dole Schoeller.    
(viz Přehled respondentů – Terénní výzkum stravovacích zvyků na 
Kladensku I) 

14.   PO 
  věk: 55-60 žena 
  administrativní pracovnice 
  Rodina vlastnila koňské řeznictví na Kladně. 

15.   ZA 
  věk: 56 muž 
  řemeslník 
  Vnuk horníka (štajgra).  

16.    VŽ 
věk: 51 žena 
státní zaměstnanec 
vnučka důlního dozorce 
(viz Přehled respondentů – Terénní výzkum stravovacích zvyků na 
Kladensku I) 

 
 

V. Sběr dat pro výstavu „Haldy“ v obci Vinařice a na Kladensku 
         září 2005 -  duben 2006 
1.    PA 

 věk: 82 žena 
 důchodkyně, předchozím zaměstnáním kuchařka 
 dcera horníka  
 Otec zaměstnán v dole Mayrau v období první republiky. Druhé polovině    
 první republiky rodina provozovala ve Vinařicích hostinec „U Ježků“. 
 (viz Přehled respondentů – Terénní výzkum vánočních zvyků na     
 Kladensku) 

2.    VO 
 věk: 80 žena 
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 důchodkyně, předchozím zaměstnáním dělnice v KABLO Kladno   
dcera důlního řemeslníka 
Otec zaměstnán v důlním závodě v období první republiky a druhé světové    
válce (důl Ronna). Poté krátce pracoval v ČKD Slaný. 
(viz Přehled respondentů – Terénní výzkum vánočních zvyků na Kladensku) 
 
 

3.   NOF 
věk: 80 muž 
důchodce, předchozím zaměstnáním úředník POLDI Kladno 
syn a vnuk horníka 
Otec i děd zaměstnáni na dolech Ronna a Mayrau (otec horníkem v období 
první republiky a druhé světové války). V období první republiky až 50. let 
vlastnila rodina ve Vinařicích rozsáhlý sad, z jehož výtěžků si přivydělávala.  
(viz Přehled respondentů – Terénní výzkum stravovacích zvyků na 
Kladensku I) 

4.   ŽVB 
věk: 77 muž 
důchodce, předchozím zaměstnáním elekro-technik 
syn důlního řemeslníka 
(viz Přehled respondentů – Terénní výzkum vánočních zvyků na Kladensku) 

5.   NOM 
věk: 75 žena 
důchodkyně, předchozím zaměstnáním prodavačka 
dcera a vnučka horníka 
Otec vyučený pokrývač, ale v období první republiky a druhé světové války 
pracuje jako nekvalifikovaný horník (důl Mayrau). Pokrývačstvím si otec 
přivydělával po návratu z dolu. 
(viz Přehled respondentů – Terénní výzkum stravovacích zvyků na 
Kladensku I) 

6.   MI 
věk: 75-80 žena 

  důchodkyně, předchozím zaměstnání prodavačka 
  Dcera horníka, rodina vlastnila ve Vinařicích hospodářství a sady.  

(viz Přehled respondentů – Terénní výzkum stravovacích zvyků na 
Kladensku II) 

7.   ŽVI 
věk: 77 žena 
důchodkyně, předchozím zaměstnáním prodavačka 
dcera horníka 
Otec a pět strýců (ze stejné obce) zaměstnáni v důlních závodech jako 
nekvalifikovaní horníci v období první republiky až do 50. let (důl Mayrau, 
důl Ronna). Otec aktivní člen KSČ. 
(viz Přehled respondentů – Terénní výzkum stravovacích zvyků na 
Kladensku I) 

8.   KU 
věk: 75 žena 

  důchodkyně, předchozím zaměstnáním prodavačka 
  Dcera horníka, z velmi chudých poměrů. 
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(viz Přehled respondentů – Terénní výzkum stravovacích zvyků na 
Kladensku II) 

9.   KA 
věk: 62-67 žena 
důchodkyně, předchozím zaměstnáním prodavačka 
dcera horníka 
Rodina se přistěhovala na Kladensko v 50. letech za prací z Prahy. Otec, 
původně vyučený jemným mechanikem, zaměstnán v dolech jako 
nekvalifikovaný horník od 50. do 70. let (důl Mayrau). 
(viz Přehled respondentů – Terénní výzkum stravovacích zvyků na 
Kladensku I) 

10.   DO 
věk: 60-65 žena 

  invalidní důchodce, ? 
  Rodina vlastnila v několika generacích hostinec ve Družci. 

(viz Přehled respondentů – Terénní výzkum stravovacích zvyků na 
Kladensku II) 

11.   BA 
věk: 60-62 žena 
úřednice 
dcera horníka 
Otec zaměstnán v důlních závodech od 50. lete do 70. let (důl Vrapice, 
Zápotocký). V průběhu 50. let otec člen tzv. Bartošovy party („úderníci). 
(viz Přehled respondentů – Terénní výzkum stravovacích zvyků na 
Kladensku I) 

12.   PI 
věk: 57 muž 
důchodce, v částečném invalidním důchodu, brigádně průvodce v skanzenu 
dolu Mayrau, předchozím zaměstnáním důlní technik  
Od 70. let zaměstnán na dole Mayrau, v 90. letech krátce v dole Schoeller.    
(viz Přehled respondentů – Terénní výzkum stravovacích zvyků na 
Kladensku I) 

13.   PO 
věk: 55-60 žena 

  administrativní pracovnice 
  Rodina vlastnila koňské řeznictví na Kladně. 

(viz Přehled respondentů – Terénní výzkum stravovacích zvyků na 
Kladensku II) 

14.   ZA 
věk: 56 muž 

  řemeslník 
  Vnuk horníka (štajgra).  

(viz Přehled respondentů – Terénní výzkum stravovacích zvyků na 
Kladensku II) 

15.   VŽ 
věk: 51 žena 
státní zaměstnanec 
vnučka důlního dozorce 
(viz Přehled respondentů – Terénní výzkum stravovacích zvyků na 
Kladensku I) 
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16.   X 
  věk: 30-40 muž 

                       nezaměstnaný, živí se příležitostným prodejem uhlí z kladenských hald 
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Příloha 2.___________________   ____         ______  __    _Recepty 
 
Stravovací zvyky v rámci rodiny – hornická strava 
 
3. Období první republiky 
3. 3. Jídlo všedního dne 
 
Skleněná polévka530 
Brambory, kořenová zelenina, hrstka krup, lžička sádla, petrželová nať, pepř, sůl, 
kmín. 
 
Brambory, kořenová zelenina a kroupy se uvaří, poté se přidá omastek a jemně 
nakrájená petrželová nať. Polévka se okoření a může se podávat. 
 
 
Polévka z morkových kostí531 
Morkové kosti, kořenová zelenina podle chuti, krupice, vejce, sůl, pepř, 
petrželová nať. 
 
Kosti se dají vařit spolu se zeleninou. Až je zelenina uvařená, kosti se z vývaru 
vyndají a nožíkem se z nich vyškrábne morek. Vývar přivedeme k varu a přidáme 
vajíčko rozšlehané s krupicí a trochou soli, a jemně pokrájený morek. Povaříme a 
přidáme petrželovou nať.  
 
 
Omáčka z kyselých okurek532 
2 větší kyselé okurky, 3 zrnka nového koření, bobkový list, sůl, 2 lžíce hladké 
mouky, sádlo. 
 
Okurky nakrájíme na malé kostky a dáme do kastrůlku s vodou. Přidáme nové 
koření a bobkový list. Celé vaříme do měkka. Zvlášť připravíme jíšku z hladké 
mouky a sádla (můžeme nahradit margarínem). Jíškou zahustíme omáčku, 
necháme mírně povařit a přisolíme. Pokud jsou okurky málo kyselé, přidáme 
trochu octa a cukru. 
 
 
Bác533 
Brambory, hladká mouka, 1 vejce, česnek, sůl, majoránka, lžíce sádla nebo 
škvarky 
 

                                                 
530 KU, Terénní výzkum stravovacích zvyků na Kladensku II, obec Vinařice a Kladensko, leden 
2005-únor 2006 
531 NOF, Terénní výzkum stravovacích zvyků na Kladensku II, obec Vinařice a Kladensko, leden 
2005-únor 2006 
532 NOM, Terénní výzkum stravovacích zvyků na Kladensku II, obec Vinařice a Kladensko, leden 
2005-únor 2006 
533 NOF, Terénní výzkum stravovacích zvyků na Kladensku II, obec Vinařice a Kladensko, leden 
2005-únor 2006 
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Brambory nastrouháme, přidáme další ingredience a vytvoříme těsto. Těsto 
nalijeme do sádlem vymazaného pekáče a dáme zapéct do trouby. Můžeme 
podávat teplé či studené.  
 
 
 
Uhlířina 
Vařené brambory, houskové či bramborové knedlíky (noky), zelí, sádlo nebo 
zbytky masa 
  
Uhlířina se vařila jako jídlo ze „zbytků“ v různých modifikacích. V nejchudší 
variantě se vařené brambory a knedlíky (zbytky z nedělního oběda) se nakrájely, 
smíchaly a ohřály na pánvi či pekáči se zelím nebo zbytky masa. Dražší varianta 
počítá místo knedlíků s noky, které se vaří čerstvé. Dále se postupuje jako u 
levnějšího způsobu.  
 
 
Buřtová rýže534 
rýže, 4 buřty nebo levný salám, sůl 
 
Do uvařené rýže se přidají na kolečka nakrájené buřty nebo levný salám. 
 
 
Kafe z melty s chlebem 
Často se jedlo jako večeře  
Lžíce melty, mléko, starší chléb 
  
Meltu dáme vařit s dvěma hrnky vody, až se voda převaří, slijeme kávu přes sítko 
do hrnečku. Přidáme trochu mléka. Jíme s chlebem. Případně dáme chléb 
nakrájený na kostičky do hrnku s kávou, pak jíme lžící jako polévku.  
 

Sirup535 
Sirup (nebo také sirob) měl v dělnické kuchyni široké využití, používal se jako 
sladidlo při přípravě pokrmů, ale také se jím přislazovala již hotová jídla, 
přidával se do kávy či čaje, dokonce se mazal na chleba. Cukrová řepa se 
nejčastěji získávala paběrkováním na polích. 

 
Cukrovou řepu nastrouháme nebo nakrájíme na kostičky. Dáme do velkého hrnce, 
aby řepa při vaření neprskala na plotnu (je to nesnesitelný zápach). Vaříme až 
dosáhneme podobně táhlé konzistence jako má med, vaření může trvat i několik 
dní.  
  

                                                 
534KU, Terénní výzkum stravovacích zvyků na Kladensku II, obec Vinařice a Kladensko, leden 2005-
únor     
  2006 
535 ŽVI, Terénní výzkum stravovacích zvyků na Kladensku II, obec Vinařice a Kladensko, leden 
2005-únor     
  2006 
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Pracharanda536 
Sušená jablka a sušené hrušky (ne švestky) 
 
Sušená jablka a hrušky utlučeme v hmoždíři na prášek – pracharandu. 
Pracharandou můžeme posypávat lívance, vdolky či další sladká jídla. 
 

Šípková marmeláda537 
Podle respondentů se jednalo o jednu z nejpracnějších, ale podle zároveň také 
nejchutnějších marmelád. 
Čerstvé šípky, cukr, kyselina citrónová 
 
Šípky se omyjí, rozkrojí a vyndají se z nich pecičky. Šípky se rozvaří a poté ještě 
propasírují přes sítko. K šípkové hmotě se podle množství přidá cukr a kyselina 
citrónová. Pak je marmeláda připravena k zavařování. 
 

                
              

3. 4. Sváteční a obřadní jídla  
 
Domácí čokoláda538 
V rodině respondenta vařeno do 50. let 20. století jako součást svátečních 
vánočních pokrmů  
     
Ztužený tuk, cukr, kakao 
Později v období druhé světové války se čokoláda vyráběla, pokud bylo k dostání 
kakao. Jako ztužený tuk pak byl používán lůj. 
 
Tuk je nutno rozpustit ve vodní lázni, poté se za stálého míchání přidává cukr a 
kakao. Směs se vylije do formiček a nechá v chladu ztuhnout. 
 
 
Muzika539  
V některých rodinách v období první republiky „muzika“ substituovala    
štědrovečerní moučník 
 
Sušené švestky, křížaly, hrozinky, cukr či med, ořechy, koření (skořice, vanilka, 
hřebíček, apod.) 
 
Sušené ovoce se rozvaří spolu s kořením. Poté se směs prolisuje přes plátýnko či 
bez prolisování se do ní přidají nasekané ořechy (případně strouhaný perník na 
zahuštění) a znovu se vše krátce vaří. Na závěr se případně dochutí kořením a 
sladidly. Podává se studené. 

                                                 
536 ŽVB, Terénní výzkum stravovacích zvyků na Kladensku II, obec Vinařice a Kladensko, leden 
2005-únor  2006 
537 NOF, Terénní výzkum stravovacích zvyků na Kladensku II, obec Vinařice a Kladensko, leden 
2005-únor  2006  
538 ŽVB, Terénní výzkum vánočních zvyků na Kladensku obec Vinařice, únor – září 2000    
539Terénní sběry v kladenském regionu, 1975-1995, archiv Sládečkova vlastivědného muzea 
v Kladně, srov. Kuchyňka, 81, 2000 
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Buďáky540 
Pojmem „buďák“ se v některých částech Kladenska označovaly buchty se 
švestkovou náplní, jinde se pod tímto pojmem skrýval jakýkoliv druh buchet. 

  
0,5 kg hladké mouky, kostka droždí, 1 vejce, 80 g másla (nejlépe kombinace sádla 
a másla), špetka soli, 2 až 3 polévkové lžíce cukru, 250 ml mléka 
 
Z vlažného mléka a droždí uděláme kvásek. Vypracujeme těsto, přidáme do něj 
již vychladnutý kvásek a necháme vykynout. Po vykynutí rozdělíme těsto na větší 
části, než jsme zvyklí při přípravě běžných buchet. Připravíme si náplň ze švestek, 
pomletého máku a cukru a tuto směs pevně zabalíme do těsta jako do šátku. 
Pečeme na plechu v troubě. Před pečením potřeme těsto vajíčkem. 
  

Karásci541 
Těsto podobné jako u buďáků, jen trochu sladší: 
0,5 kg hladké mouky, kostka droždí, 1 vejce, 80 g másla, špetka soli, 4 až 5 
polévkových lžic cukru, 250 ml mléka, citrónová kůra, hrozinky 
 
Postup při vypracování těsta stejný jako u buďáků, navíc přidáme jen trošku 
nastrouhané citrónové kůry a hrozinky. Po vykynutí vytvoříme z těsta menší 
kuličky, které necháme ještě chvíli odpočinout. Z kuliček vyválíme dlouhé 
válečky. Tři válečky pak pleteme do copů, karásků, ze dvou válečků můžeme 
splétat tzv. vlaštovky nebo z jednoho šnečí ulitu. Pečeme na plechu v troubě. Před 
pečením potíráme karásky vajíčkem a posypeme je mákem. 
 
 
Cukroví ze sirupu542 
Řepný sirup, ovesné vločky, umletý mák 
 
Řepný sirup se smíchá s ovesnými vločkami a trochou umletého máku. Ze směsi 
se vytvoří malé kuličky, které se nechají uschnout. 
 
 
Sejkorky, někde také piskorky, či spařený buchtičky543 
300g vdolkového těsta, 30g cukru, 100g máku, 3 dl mléka. 
 
Rozemletý mák promícháme s cukrem. Vykynuté vdolkové těsto rozválíme na 
plát silný asi 5 mm, ze kterého vykrájíme trojúhelníčky nebo čtverce, které po 
obou stranách upečeme v troubě na pomaštěném plechu. Opečené sýkorky dáme 
do cedníku a prolijeme vroucí vodou. Při podávání každou porci posypeme 
mákem nebo nastrouhaným perníkem. 
Na Bratronicku se sýkorky ještě polévaly mlékem. Ve Vinařicích se piskorky 
obalovaly ve směsi cukru a skořice. 

                                                 
540 VŽ, Terénní výzkum vánočních zvyků na Kladensku obec Vinařice, únor – září 2000    
541 VŽ, Terénní výzkum vánočních zvyků na Kladensku obec Vinařice, únor – září 2000    
542 ŽVB, Terénní výzkum stravovacích zvyků na Kladensku II, obec Vinařice a Kladensko, leden 
2005-únor  2006 
543 KU, Terénní výzkum stravovacích zvyků na Kladensku II, obec Vinařice a Kladensko, leden 
2005-únor  2006 
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Posopky544 
600g hladké mouky, 20g droždí, 2,5 dl mléka, cukr, sůl, 
 
Z droždí, 1 dl mléka a lžičky cukru uděláme kvásek. Vzešlý kvásek nalijeme do 
mouky, osolíme a přidáme tolik mléka, až vypracujeme vláčné těsto, které 
necháme na teplém místě vykynout. Z vykynutého těsta děláme vdolky, které 
pečeme na plechu v předehřáté troubě, dříve se pekly přímo na plotně. Z těsta také 
můžeme vypracovat tenké válečky, ze kterých uděláme uzlíky, spirálky, tyčinky 
apod. 
 
 
Králík v černé omáčce545 
Králík v černé omáčce se v řadě kladenských rodin jedl v různých obměnách  jako 
štědrovečerní pokrm.  
1 králík, 1 cibule, celý pepř, nové koření, hřebíček, bobkový list, cukr, perník, 
švestková povidla, 50g ořechů, 50g rozinek, citrónová šťáva, sůl. 
 
Omytého králíka naporcujeme a uvaříme v 1,5 litru osolené vody, do které jsme 
přidali 3 hřebíčky, 4 zrna nového koření, 6 – 8 celých pepřů, bobkový list a 
rozpůlenou cibuli. Měkké maso, které již začíná odpadávat z kostí, odebereme a 
vykostíme. Vývar přecedíme, přidáme 200g švestkových povidel, lžíci cukru, 
jádra vlašských ořechů nebo mandlí překrájených na poloviny, omyté rozinky, 
šťávu z poloviny citrónu a 2 vrchovaté lžíce nastrouhaného perníku. Omáčku 
vaříme do zahuštění. Potom vrátíme králičí maso a prohřejeme. Do omáčky také 
můžeme přidat hrst vypeckovaných sušených švestek. 
 
 
Havířský kuba546 
Houbový kuba se jako tradiční štědrodenní pokrm uchoval do současnosti. 
V minulosti  tvořil součást štědrovečerní večeře, dnes se konzumuje i  během 
svátečního dne jako postní jídlo.  
 
250g krupek, 20g sušených hub, 2 cibule, sůl, sádlo. 
 
Proprané krupky uvaříme v osolené vodě doměkka. Předem namočené sušené 
houby nakrájíme na menší kousky. Na sádle nebo rostlinném tuku necháme 
zesklovatět nakrájenou cibuli, přidáme houby, které dusíme do změknutí. Potom 
houby promícháme s krupkami, drobně nakrájenou cibulí a dle chuti osolíme. 
Směs dáme do sádlem nebo jiným tukem vymazaného pekáčku, polijeme lžící 
sádla a zapečeme ve středně vyhřáté troubě. 
 
 
 
 
 

                                                 
544 KU, Terénní výzkum stravovacích zvyků na Kladensku II, obec Vinařice a Kladensko, leden 
2005-únor     
  2006 
545 ŽVB, Terénní výzkum vánočních zvyků na Kladensku obec Vinařice, únor – září 2000  
546 VŽ, Terénní výzkum vánočních zvyků na Kladensku obec Vinařice, únor – září 2000  
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Strava horníků 
                  
1. Jídlo běžného pracovního dne 
1. 1. Svačina  
 
Recept na tepelnou úpravu uzenin z 80. let 20. století547: 
 
Uzeniny (buřty, kabanos) horníci nakrájeli na kolečka a zabalili do papíru. 
Uzeninu potom vložili do krytu výkonného světla na 2 až 3 hodiny. Světlo 
sloužilo jako gril. Respondenti doporučovali uzeniny ihned zkonzumovat a tuto 
úpravu jídla konat pouze během odpolední či noční směny z důvodu kontroly. 
 
Recept na rychlou úpravu kotlet z 80. let 20. století548 
„Nikdo nevěří, že na šachtě jsou ohromný kopce, takže člověk třeba furt de do 
kopce a musí se držet lana, aby to vůbec vyšel. To bylo kvůli vodě, aby stejkala 
směrem k šachtě. A když se vezlo něco těžkýho, tak mašina (důlní lokomotiva) do 
toho kopce prokluzovala a byla úplně rozpálená. A Pepik přišel na to, že vzal 
syrový kotlety a papriky, rajský, celý sme to zabalili, položili na tu rozpálenou 
mašinu a věděli sme, že ujedeme 2 km a budeme to mít hotový. Na hajcmanech 
jsou čísla a podle těch sme vždycky poznali, jestli je to už hotový. A šel třeba 
vedoucí a řikal: „Ty volové si myslej, že sou snad v Alkrónu.“  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

547 Srov. Chaloupka, Žvachtová, 2006 
548 FCH, Terénní výzkum, Vinařice 2006 



 205 

 
Příloha 3.____Stravovací zvyky v rámci rodiny – hornická strava 

 

 

1. Období druhé poloviny 19. století  

 

„Každého 28. v měsíci byla půjčka na plat 12 zlatých. Kolem desátého 

v následujícím měsíci byl plat. Každý dostal „dynceduli“, na které bylo napsáno, 

kolik bylo sraženo na nemocenské a bratrské pokladny, mundurkasy, muzikkasy, 

kolik kdo měl půjčky a kdo dobíral… Po výplatě bylo u vrat šachty živo. 

Prodávaly se tu buřty, párky, pivo i obuv… V hospodě u Vlasáků hrála muzika a 

„debužírovalo se“. A  také se hrály karty“ (o  dolu Mayrau, konec 19. století549).  

 

 

3. Období první republiky  

 

Otázky ve škole, rok 1934 

„Co jste měli včera k obědu?“ ptám se desítileté žákyně ve 4. třídě. „Prosím, 

uhlířinu.“ „Kdo vařil?“ „Já, sama.“ „Pověz, jak jsi ji dělala!“ A žákyně 

vypravuje: „Na širokém cedníku ohřála jsem nad párou knedlíky zbylé od 

předešlého dne, pak jsem je nakrájela na kousky do kastrolu. Uvařila jsem hrnce 

bramborů ve slupce, oloupala, rozšťouchala, dala ke knedlíkům, osolila, omastila 

a promíchala. Někdy místo uhlířiny dělám lepenici.“ „A jak tu děláš?“ „To do 

uhlířiny zamíchám kyselé zelí.“ Od jiné dívky dala jsem si povědět, jak dělala 

kecín, t. j. jídlo ze syrových bramborů a česneku, něco na způsob bramborových 

placek.550 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
549 Branald, 1953, sv. I, str. 229 
550 Klumparová, 1934-35.  
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Stravování školních dětí551:  

Všeobecně se soudí, že děti nerady jedí polévku. Zvláště děvčata. Přijďte 

se podívati do motyčínské školy – a přesvědčíte se o pravém opaku. Vaří se tam 

denně 304 porce polévky a nezbude nikdy žádná. Spíš by se jí snědlo ještě jednou 

tolik. Musili byste viděti všechny ty děti „při“ práci a ručím za to, že i vám by se 

sbíhaly sliny v ústech a že byste si také dali říci na jednu porci. 

„Čím to je?“ zeptá se mnohý poměrů neznalý. Jednoduchý výklad: Člověk 

je tvor společenský a proto i jídlo mu chutná lépe ve společnosti, než o samotě. A 

proto i ti „mazánkové“, co doma si vybírají a nevědí, co by jedli, jedí ve škole 

jako o závod. Už po cestě do kuchyně se zvědavě ptají. „Jaká je dnes?“ Zeptali se 

také někdy doma: „Maminko, jakou máme dnes polévku?“ Myslím, že asi sotva. 

V tom je také tajemství školního vlivu a kus výchovy k republikánství. Jeden jako 

druhý, žádné vybírání, všichni ve stejných hrnečcích, žádné zbytečné zdržování. 

Každý takový podnik vyžaduje ovšem pochopení veřejnosti, a té 

v Motyčíně nechybí. Vaří se už po tři roky. Děti přispívají nepatrným obnosem 10 

Kč na celé období; 47 dětí dostává polévku úplně zdarma. Ostatní náklad hradí 

obec, okres a různí dárci. Vaření obstarávají z ochoty místní dámy ze všech 

politických stran s paní Kejmarovou v čele. Všechny děti, ač nemáme 10 tříd, 

vystřídají se během přestávek v 9 a v 10 hodin za dozoru svých třídních učitelů. 

Abyste měli ponětí, jaký kus práce se tím vykoná a kolik potravin se spotřebuje, 

uvádím přehled za loňský rok 1930/31: 

Vařilo se celkem pro 350 dětí 57 dní, vydalo se tedy celkem 19.950 porcí plévek. 

Děti přispěly 1.920 Kč, obec 1.025 Kč, okres 1.693.70 Kč, různí dárci 300 Kč, 

z dětského divadla 200 Kč, celkem tedy bylo přijato 5.138.70 Kč. Největší vydání 

ovšem bylo za nákup potravin – 3.136.85 Kč, za palivo 1.091 Kč, to ostatní za 

nákup nádobí (259.45) a od práce jen 651.40 Kč. 

Někde podávají snad dětem také mléko, ale u nás se to neosvědčilo a vaří 

se proto jen polévka: hrachová, bramborová, krupková, rýžová, nudlová a při 

ukončení i knedlíčková. 

Podobnou svépomocí stravovány jsou školní děti i v jiných obcích: ve 

Slaném, v Zlonicích, Smečně, Kolči, Kvílicích, Libušíně. Loni vařili též 

v Hnidousích. Tedy většinou jsou to velké obce v průmyslové oblasti našeho kraje, 

                                                 
551 Vlastivědný sborník školního okresu slánského a kladenského, roč. IX, 1931-32, str. 131-132. 
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kde je toho opravu nutná potřeba, aby se zvýšila tělesná zdatnost naší mládeže – 

naděje vlasti.“  

  

 

Ceny základních životních potřeb v roce 1922 v porovnání s platy horníků a 

zemědělců v obci Vinařice552:  
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Přehled cen nejčastějších životních potřeb v roce 1937553: 

. 

 

 

 

                                                 
553 Pamětní kniha obce Vinařic II, str. 279. 
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Přehled cen nejdůležitějších životních potřeb v roce 1939554:   

 

  

                                                 
554 Pamětní kniha obce Vinařic II, str. 208 a 209 
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4. Druhá světová válka 

 

Levný a dostupný bramborový guláš se objevoval v období 2. světové války 

velmi často na jídelníčku, a tak se k němu váže tato válečná anekdota: 

„Až bude po válce, tak si nechám udělat veliký hrnec bramborového guláše“. 

„To ti tak chutná?!“ 

„Ne! Ale vyhodím ho zavřeným oknem!“555  

 

Přehled cen nejdůležitějších životních potřeb v roce 1940556: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
555 Chaloupka, Žvachtová, 2006  
556 Pamětní kniha obce Vinařice II, str. 222 
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Přehled cen základních potravin v roce 1942557:  

 

    

 

 

 

                                                 
557 Pamětní kniha obce Vinařic II, str. 236 



 212 

5. Poválečné období a  50. léta 20. století  

Přehled jednotných státních maloobchodních cen potravinářského zboží v roce 

1953558: 

(a) 

   

 

                                                 
558 Pamětní kniha obce Vinařic IV, str. 120-121 
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(b) 
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Porovnání cen vybraných potravin v roce 1953 a 1956559:  

 

.  

 

 

 

                                                 
559 Pamětní kniha obce Vinařic IV, 209 
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6. Stravovací zvyky na Kladensku 60. léta až 1989 

Veršovaná vzpomínka bývalého kronikáře Františka Trýba na hostinec u Ježků, 

která dokumentuje, že hostinec sloužil jako komunikační prostor. Hostinec byl 

v roce 1966 zbourán, aby o tři roky později na jeho místě vyrostla samoobsluha 

podniku Potraviny560.  

 

(a) 

  

                                                 
560 Kronika obce Vinařice VI, 1966-1976, str. 21,22 
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(b) 
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Vybavenost domů a bytů ve Vinařicích při sčítání v roce 1970 (v roce 1970 žilo 

v obci 2109 obyvatel)561: 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
561 Kronika obce Vinařic VI, 1966-1976, str. 110 
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Ceny základních potravin v letech 1971-1975562:  

 (a) 

 

 

 

                                                 
562 Kronika obce Vinařice VI, 1966-1976, str. 344-345 
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(b) 

 

 

 
 
 
 



 220 

Příloha_4___      ______________            _Obrazová dokumentace 
 
 
Kolektivní identita – profesní identita 
 
6. Ženy mezi horníky 

6. 3. Haldářky 

 
Haldářky na dole Mayrau (1910-1914). Autor Jaroslav Kmodras563.  

 
 
 

Haldářky při práci, 30. léta 20. století. Autor S. Kruška564:  

 

 
 
 
 
 

                                                 
563Fond Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, inv. č.  PA 311 
564 Fond Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, inv. č. PC 216 
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6. 1.  2. Ženy zaměstnané v dolech na Kladensku 
 
Kantýna na dole Mayrau v 80. letech 20. století565:  

 
 
 
Příprava čaje na dole Mayrau v 80. letech 20. století566:  
 

 
 
 

                                                 
565 Uváček, 1985, 59  
566 Uváček, 1985, 62 
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Kantýna na dole Mayrau v 90. letech 20. století567:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
567 Uváček, 1995, 136 
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Stravovací zvyky v rámci rodiny – hornická strava 
 

               1. Období druhé poloviny 19. století  
 
Hrnek na svařování mléka z hornické rodiny ze Cvrčovic u Kladna z počátku 20. 
století568: 
  

 
 
 
 
Miska na salát z hornické rodiny ze Cvrčovic u Kladna z  počátku 20. století569:  
 
 

 

                                                 
568 Fond Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, inv. č. SP 498 
569 Fond Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, inv. č. SP 499 
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Hrnec na vaření povidel z hornické rodiny ze Cvrčovic u Kladna z  počátku 20. 
století570: 
 

 
 
 
 
2. První světová válka 
 
Trhy na kladenském náměstí v roce 1914571: 
  
(a) 
 

 
 

                                                 
570 Fond Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně 
571 Fond Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, inv. č. T 4909 a T 2067  
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(b) 
 

 
 
 
 
Potravinové lístky pro období 1. světové války572:  
 
(a) 
 

 

                                                 
572 Archiv OÚ Vinařice.  
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(b) 
 

 
 
 
(c) 
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(d) 
 

 
 
 
 
Šibenice pro „keťasy“  u kostela Nanebevzetí P. Marie v Kladně v roce 1918573: 
 

 
 
 

                                                 
573 Fond Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně 
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 3. Období první republiky  

Vyvařování obědů pro nezaměstnané v Motyčíně v roce 1928574:  

 

 
 
 
 
 
Vyvařování pro děti nezaměstnaných ve 2. měšťanské škole v Kladně v letech 1931-
32575: 
 
(a) 
 

 
 
 
 

                                                 
574 Fond Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, PC 214 
575 Fond Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, inv. č. PA 237 a 238  
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(b) 
 

 
 
 
 
 
Žákyně měšťanské školy ve Hnidousích v hodině domácnosti dne15. 6. 1931576: 

 

 
 
 
 
 

                                                 
576 Terénní výzkum Vinařice 2002-2003, TU 
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Trh na Wilsonově náměstí (dnes nám. Starosty Pavla) v Kladno v 30. letech 20. 
století577:  

 

Koňské řeznictví „U Potůčků“ v Kladně – Rozdělově ve 30. letech 20. století578: 

 

                                                 
577 Terénní výzkum Vinařice 2002-2003, ŽV 
578 Terénní výzkum Vinařice – Kladensko, 2005-2006 
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Pohled na statky pod vinařickou Horkou ve 30. letech 20. století579:  

 

 

Ovčák Václav Dufek na Vinařické hoře v roce 1932580:  

 

 

 

 

 

                                                 
579 Archiv OÚ Vinařice. 
580 Archiv OÚ Vinařice.  
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Hmoždíř na drcení máku a bylin z lépe situované hornické rodiny z Vinařic. 
V domácnosti byl používán v první polovině 20. století, dnes slouží jako 
dekorace581: 

 

 
Dózy na potraviny z lépe situované hornické rodiny z Vinařic s motivy z prodané 
nevěsty. V domácnosti byly používány v první polovině 20. století, dnes slouží 
jako dekorace582. 

 

                                                 
581 MI, Terénní výzkum Vinařice – Kladensko, 2005-2006 
582 MI, Terénní výzkum Vinařice – Kladensko, 2005-2006 
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4. Druhá světová válka 
Zavařovací sklenice typu Weck ze 40. let 20. století (stejný typ používaly 
hornické rodiny pro zavařování zeleniny či masa)583:  
 

 

 

Potravinové lístky na vepřové sádlo z roku 1942584:  

 

 

                                                 
583 Fond Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, inv. č. SP 528 
584 Archiv OÚ Vinařice.  
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5. Poválečné období a  50. léta 20. století 

Reklamní upoutávky z kuchařské knihy585: 

(a) 

 

(b) 

 

 

                                                 
585 Rozmarová, R: Vzorná kuchařka. J. Svátek, Praha 1947. 



 235 

(c) Divočinku k dochucení pokrmů zmiňují respondenti již v období 1. republiky. 

 

 

6. Stravovací zvyky na Kladensku 60. léta až 1989 

Vybudování samoobslužné prodejny Pramen ve Vinařicích v roce 1969 na místě 

bývalého hostince „U Ježků“586: 

 
                                                 

586 Archiv OÚ Vinařice.  
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„Vládní“ hostinec ve Vinařicích v 60. letech 20. století587: 

(a) 

 

 

(b) interiér hostince 

 

 

                                                 
 

587 Archiv OÚ Vinařice.  
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Pultová prodejna „Jednoty“ ve Vinařicích v 60. letech 20. století588: 

(a) 

 

 

(b) interiér prodejny 

 

 

 

 

                                                 
588 Archiv OÚ Vinařice. 
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Mlékárna ve Vinařicích (později prodejna Masny) v 60. letech 20.století589: 

 

 

Kuchařky ve školní kuchyni ve Vinařicích v 60. letech 20. století590: 

 

 

 

                                                 
589 Archiv OÚ Vinařice. 
590 Archiv OÚ Vinařice. 
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Strava horníků 
                  
1. 1. Svačina 

Svačící horníci z dolu Mayrau, období 1910-1914591:  

 

  

Svačící horníci z dolu Mayrau, v období 1910-1912592: 

 

 

                                                 
591 Důl Mayrau očima Jaroslava Kmodrase, 1994, s. 68. 
592 Seifert: 2002, 38. 
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1. 3. Nápoje 
 
Nádoby na nápoje do podzemí. Bandaska na kávu, láhev na sodovku593 a vojenská 
čutora594 (typická bandaska na žitnou kávu byla v 50. letech vyměněna za láhev 
od sodovky či vojenskou „čutoru“): 
 

           

 

                                       

 

 

                                                 
593 Sbírkový fond Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, inv. č. KD 1348 a  SP 513.   
594 Terénní sběr Vinařice, 2002-2003. 
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1. 3. 1. Alkoholické nápoje 
 
Vyhlášení sankcí za pití alkoholu a kouření v podzemí595:  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
595 Kahan, roč. 30, č. 3, 1995, s. 1 

 



 242 

1. 6. Kantýny a závodní jídelny  
 
Společný oběd hornických učňů před rokem 1950596: 
 
(a) 

 

 

(b) 
 

 

                                                 
596 Hipman, 1950. 
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Závodní jídelna na dole Nosek (dříve Schoeller) v Libušíně v 70. letech 20. 
století597: 
 

 

 

 

 

Oběd v závodní jídelně dolu Mayrau a výčep v kantýně dolu Mayrau598: 
 

   

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
597 Stehlík, 1978, 51.  
598 Uváček, 1985, 59. 
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Talíř ze závodní jídelny v Tuchlovicích v 90. letech 20. století599: 
 

 
 
 

Horníci z dolu Mayrau po práci v hostinci „Na půdě“ v prostorách kantýny v 90. 

letech 20. století600:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
599 Terénní sběr, Vinařice-Kladno 2004-2005 
600 Uváček, J.: 120 let dolu Mayrau, 1995, s. 135.  

 



 245 

Změny v závodním stravování v roce 1997601:  
 

 
 
 
 
2. Setkávání mimo pracoviště  
 
Restaurace na dole Max, po roce 1910602: 
 

 
 
 
 

                                                 
601 Kahan, roč. 32, č. 24, rok 1997, s. 1 
602 Archiv Obecního úřadu Vinařice 
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Zpráva o setkání hornických důchodců v únoru 1997603: 
 

 
 
Oslava dne horníků v roce 1994604:  
 

 
 

                                                 
603 Kahan, roč. 32, č. 6, rok 1997, s. 1 
604 Kahan, roč. 29, č. 28, 1994, s. 1 
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Oslavy svaté Barbory v Hornickém skanzenu dolu Mayrau v roce 2004605: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
605 Terénní výzkum Vinařice – Kladno, foto J. Vyšín.  
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Příloha 5_____   ________________________ ____________Mapy 
 
Kladensko-Rakovnický kamenouhelný revír606 
část 1. 

 
část 2. 

 
                                                 

606 Kladensko-Rakovnický kamenouhelný revír. Pasport hlavního důlního díla. Zpracovaný v 
rozsahu návrhu Geofondu CR z dubna 1998 pro Záznamový list registru hlavních důlních děl ČR 
a doplněný o údaje Evidenčního listu podle přílohy č. 2 vyhl. č. 52/1997 Sb. ČMD a. s. Kladno. 
V listopadu 1998 zpracoval kolektiv pracovníků pod vedením Ing. Josefa Kružíka.  
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Panství v kladenském regionu (na území bývalého Kladenského okresu) 
v polovině 19. století.607 
 

 

 

 

 

 

                                                 
607 Kárník, 1985, 105 
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Podoba bývalého Kladenského okresu (od roku 1974 do prosince 2002)608 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
608 Kárník, 1985, 159 
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Abstrakt________________________________________________ 

 

Změny v hornické stravě na Kladensku 

(s přihlédnutím k obci Vinařice) 

 

Rozhodujícím mezníkem pro utváření Kladenska jako známé industriální 

oblasti (těžební a hutní průmysl) byla polovina 19. století. S rozvojem průmyslu 

v tomto regionu souvisela velká profesní migrace z celé oblasti Čech a Moravy. 

Jedním z výsledků této migrace bylo vzájemné ovlivňování a prostupování 

jednotlivých kulturních prvků a jevů mezi nově příchozími a autochtonním 

obyvatelstvem, kteří pak společně vytvářeli kladenskou dělnickou (hornickou) 

kulturu. Dělnický charakter Kladenska se pak v průběhu historie mnohokrát 

změnil, nicméně jeho kořeny je třeba hledat právě v 19. století. 

 Zásadní proměnou prošla kladenská dělnická (hornická) kultura po roce 

1990, kdy v souvislosti s politickými a hospodářskými změnami začal celý region 

procházet společenskou transformací. Ocelárny POLDI a těžba černého uhlí 

prošly úpadkem, produkce oceláren byla zastavena v polovině 90. let 20. století a 

poslední důlní pracoviště ukončilo těžbu v roce 2002. Tyto změny a procesy se 

pak logicky odrazily v každodenním životě všech obyvatel Kladenska, ale nejvíce 

se samozřejmě dotkly zaměstnanců v průmyslu, kteří nejen ztratili svou práci ale 

hlavně svůj společenský status (a to ve srovnání s obdobím před rokem 1990, kdy 

zejména hornictví bylo jedno z privilegovaných povolání).         

 

 V této práci nelze postihnout všechny změny ve všech složkách společnosti, 

ale lze se alespoň částečně soustředit na jeden jev v přesně definované sociální 

skupině. Z toho důvodu byla jako objekt výzkumu vybrána skupina horníků 

z obce Vinařice (nedaleko Kladna) a jako předmět výzkumu byly vybrány  

stravovací zvyky a to jak v rodinné sféře, tak v čistě profesním prostředí.      

 

Horníci byly jednou ze skupin nejvíce postižených změnami v průmyslu. 

Největších posunů doznal společenský status jejich povolání. Zatímco do období 

2. světové války se počítali k chudším složkám kladenského obyvatelstva, od 

poloviny 20. století prestiž jejich povolání neúměrně vzrostla, aby se po roce 1990 
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v souvislosti s politickými změnami opět snížila. Snahou této práce je pak popsat 

a analyzovat tyto změny na příkladu stravovacích zvyků ve vybrané skupině 

kladenských horníků, popsat vývoj stravovacích zvyků v historii a zaměřit se na 

ty části, v nichž stravovací zvyky doznaly největších změn či naopak, kde 

zůstávají neměnné. Práce tak například potvrzuje, že nejmarkantnější změny 

probíhají v každodenní stravě, zatímco u obřadních a svátečních jídel je 

zachovávána tradice. Proměny hornické stravy jsou reflektovány v několika 

časových etapách od druhé poloviny 19. století po současnost, nicméně 

k největším posunům ve stravování docházelo logicky v průběhu válečných 

konfliktů a posléze po roce 1990, a to nejen jako výsledek politických změn, ale 

současně jako vliv světových trendů ve stravovacích zvycích.    

 

Stravovací zvyky v samotné skupině horníků přímo na pracovišti odkryly 

zajímavé prvky. Tato část práce se zaměřuje na jevy specifické a typické pro 

kladenské horníky a odkrývá, že stravovací zvyky hrály v této hornické kultuře 

důležitou roli a to zejména v oblasti sociálně-profesní integrace. 

        

Práce je postavena na terénních výzkumech a biografických rozhovorech 

s obyvateli Kladenska, kterých se hospodářské změny nejvíce dotkli, tedy 

bývalých kladenských horníků a jejich rodin.  Jako důležité se během práce 

vyjevilo zaznamenat tyto výpovědi nyní, kdy reflexe respondentů neztrácejí svou 

validitu a kdy je industriální éra celého kladenského regionu vnímána jako jedna 

z důležitých historických etap Kladenska. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 253 

Resumé_________________________________________________

Changes in alimentary habits in a group of coal-miners in Kladno region 

(with regard to village Vinařice) 

 

     Kladno region as a well-known industrial area (black coal mines, steelworks, 

etc.) started to grow in the second half of the 19th century. Following the 

industrial development of this area, there was a great professional imigration 

(from the whole Czech region). As a result of this imigration, social habits of the 

original inhabitants of the agricultural Kladno and those of the newcomers started 

to mix and a new specific Kladno „worker´s“ culture started to form. It changed 

many times, particularly within the context of economic and political 

development, however its roots originate in the 19th century. 

     Kladno miners´ culture experienced one of essential changes after 1990 when 

the whole region went through a social transformation resulting from the  

alterations in the industrial sphere. The steel production (POLDI) and mainly the 

coal mine production declined during the nineties (the last coal mine was closed 

in 2002). These changes showed in everyday lives of the people in the area. They 

distinctively affected the people involved in these changes, namely the people 

employed in Kladno businesses (the majority of whom lost their jobs and who in 

comparison with the period before 1990 lost their social status). Implicitly the 

economic transformation affected the rest of the population of Kladno.  

 

     This thesis cannot deal with these changes in all sections of the society, but it 

aims to describe a particular social phenomenon by means of field research 

focused on one local group. For the above purpose, a local group of coal miners 

from the village of Vinařice (Kladno region) was chosen as a subject, and   their 

alimentary habits as an object of the research, both within general society 

(alimentary habits in families) and within particular profession category. 

 

 Coal miners were one of the groups most affected  by the recent industrial 

changes. Their social status changed a lot. Whereas till the second world war they  

ranged among the poorest groups, during the second half of the 20th century their 

social status rapidly rose to decrease again after 1989 (following the political 
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changes in the Czech Republic). This thesis aims to describe these changes on the 

example of alimentary habits. Obviously, the quality of food reflects the social 

position of the above group in the history, but the more important fact is what the 

word „quality“ means for the subject of the research and in which parts of the 

alimentation the greatest changes effectuated. Tradional elements still retain in  

annual rites. On the other hand, everyday food is very flexible. Temporary 

changes can be noticed in the period of the second world war, but the largest ones 

occured  in the past 18 years, not only as a result of political changes, but also due 

to the influence of the worldwide trends in alimentary habits.  

     Interesting facts on alimentary habits appeared in a section of the coal-miners 

profession group. This part of the thesis analyses specific items which are typical 

for Kladno coal-miners and for which the term coal-miners culture can be used. 

Alimantation and alimentary habits play an important role in the area and were 

not recorded so far. The above mentioned facts refer to social and integration 

significance within the category of miners and at the same time they define the 

category towards the others in the society. The above category proves to be rather 

unsettled within time and it tends to reflect the changes of its professional status 

in the society.  

      In addition to written resources, the thesis is based on biographic memories of  

people actually involved in the changes of Kladno region characteristics, i.e. 

former miners and their families. It proves important to record their statements till 

these respective witnesses are available, even though the Kladno mine industry 

became a part of the history. 

 

     

  


