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HYNČICA, PETR. Historie bývalých cihelen v jičínském okrese a jejich současné
využití. Hradec Králové: Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové 2016, s. 154,
přílohy s. 75, Bakalářská práce.
Ve své bakalářské práci se zaměřuji na historický vývoj cihlářství na našem
území od 8. století n. l. až do 70. let 20. století. Dále jsem se pokusil zkompletovat celý
výrobní proces cihlářského zboží od dobývání cihlářské suroviny až po finální
zpracování cihlářských výrobků. Popsán je jak proces ruční výroby, tak i proces výroby
mechanické.
Ve druhé části své bakalářské práce se zabývám bývalými cihelnami v jičínském
okrese, věnuji se jejich popisu a historickému vývoji. V samotném závěru se snažím
poukázat na využití bývalých cihlářských závodů v současnosti.
Ke zpracování vstupní, obecné části své práce jsem využil odbornou literaturu.
Část zabývající se konkrétními cihelnami vychází z badatelské činnosti, která byla
spjata s návštěvami míst, kde se cihelny nacházely, ze studia archivních pramenů
uložených ve Státním okresním archivu v Jičíně a Státním oblastním archivu
v Zámrsku, ze studia regionálních publikací a z osobních rozhovorů s lidmi, kteří mi
byli ochotni informace o příslušných cihelnách poskytnout.
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jetzigen Nutzung, Königgrätz: Philosophische Fakultät Univerzität Königgrätz 2016, s.
154, Beilagen s. 75, Bachelor Arbeit.
Meine Bachelor Arbeit ist über historisches Aufbau Ziegelbrennereien in
unseren Land von 8. Jahrhundert bis 70. Jahre 20. Jahrhundert. Danach habe ich den
ganzen Herstellungsverfahren des Ziegel Waren von Abbau des Ziegel Material bis
Komplete Ziegel Waren versucht kompletieren. Ich beschreibe auch Handgemachte
Herstellung bis Mechanische Herstellung.
In zweiten Teil meiner Bachelor Arbeit beschäftige ich mich mit früheren
Ziegelbrennereien in Kreis Jičín, ich beschreibe deren historisches Aufbau. Am Ende
versuche ich das Nutzung früherer Ziegelbrennereien in jetziger Zeit zeigen.
Zu Verarbeitung meine allgemeine Arbeit habe ich passende Literatur genutzt.
In dem Teil, wo ich mich kümmere um die Konkreten Ziegelbrennereien, gehe ich von
eigenen Besuchen den Plätzen, wo sich Ziegelbrennerei befanden. Ich habe auch
studiert Archiv Quellen die sich befinden in Staatlichen Kreis Archiv in Jičín und
Staatlichen Regional Archiv in Zámrsk. Ich habe auch persönlich mit Menschen, die so
nett waren, geredet und haben mir Informationen über Ziegelbrennereien, die ich
bräuchte, gegeben.
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ÚVOD
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou cihlářství na našem území, jeho
dějinným vývojem a historií bývalých cihelen v jičínském okrese, jakožto technických
památek, z nichž dnes ani jediná ze zdokumentovaných již neslouží svému původnímu
účelu. Přestože již byla většina výrobních objektů popisovaných cihelen zlikvidována,
jejich pozůstatky jsou dodnes významnými nositeli vzpomínek na doby minulé a
v některých případech, tam, kde se objekty cihelen dochovaly, jsou dokonce prakticky
jedinými historickými památkami obcí, na jejichž území se nachází, jako je tomu
kupříkladu v případě obce Šárovcova Lhota. Přestože nejsou tak ceněnými památkami,
jako jsou kupříkladu kostely, stále jsou výraznou dominantou svého okolí a v jejich
stínu jsou cítit vzpomínky na osudy lidí, kteří spojili svůj život s řemeslem cihlářským.
Svou bakalářskou práci zaměřuji na zdokumentování historického vývoje
cihlářského řemesla na našem území od 8. století n. l. až po 70. léta 20. století, dále na
výrobní procesy a technologické postupy. V další části práce se zaměřuji na zmapování
jednotlivých cihelen na území jičínského okresu, na jejich historický vývoj od jejich
vzniku až po dnešní podobu, jejich popis po technické stránce a účel, ke kterému dnes
slouží. Součástí je též fotodokumentace, která je obsažena především v přílohách na
konci práce. Tam, kde je to možné, provádím fotodokumentaci osobně, v ostatních
případech se jedná především o soukromé či archivní fotografie.
Cílem práce je zinventarizovat všechny dohledatelné bývalé cihelny, které se
v jičínském okrese nacházejí, popsat jejich historii, zdokumentovat jejich interiér i
exteriér, popsat jejich stávající stav a současné využití.
Cíle práce:


Zjištění počtu všech bývalých cihelen, které se nachází v katastrálním území
jičínského okresu.



Historie jednotlivých staveb.



Popis interiéru a exteriéru cihelen, používané technologie a technického
vybavení



Fotodokumentace cihelen a uvedení dostupných materiálů a podkladů.

 Vyhodnocení současného stavu cihelen a popis jejich současného využití.
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1 ROZBOR PRAMENŮ A LITERATURY
Hlavními zdroji informací, které mi posloužily pro napsání vstupní, obecné části mé
bakalářské práce, se staly zejména některé odborné publikace. Kupříkladu lze uvést dílo
Antonína Votta Cihlářství - Příruční kniha pro zařizování a zdokonalování závodů
cihlářských z roku 1903. Tato kniha mi pomohla lépe pochopit základní principy celého
cihlářského výrobního procesu a ve své době sloužila jako odborná literatura pro
zakladatele cihelen. Antonín Vott byl skutečným odborníkem v cihlářství. Dokonce byl
spoluvlastníkem firmy, jejíž oficiální název zněl „Odborná firma pro stavbu cihelen,
vápenic a cementáren J. Veselský & T. Vott.“ Další velkým zdrojem informací pro mne
byla kniha J. R. Fialy Konstrukce pecí cihlářských z roku 1912. Tato kniha, jak již sám
název napovídá, popisuje hlavní typy cihlářských pecí a jejich principy. Kniha ve své
době sloužila jako odborná literatura pro stavitele cihelen.
Pro zmapování historického vývoje cihlářského řemesla na našem území mi
nejlépe posloužila díla Rudolfa Krajíce Sezimovo Ústí - archeologie středověkého
poddanského města z roku 2008, Luboše Nového Dějiny techniky v Československu do
konce 18. století z roku 1974, příslušné svazky edice Studie o technice v českých
zemích… a další.
Informace k části zabývající se konkrétními cihelnami jsem čerpal zejména
z archivních fondů Státního okresního archivu v Jičíně a Státního oblastního archivu
v Zámrsku. O konkrétních cihelnách jsem v nich nalezl pouze útržkovité informace, a to
nejčastěji v úřední korespondenci mezi zakladatelem cihelny a příslušnými úřady. Tyto
informace jsem trpělivě střípek po střípku skládal do ucelené podoby. Dalším
doplňujícím zdrojem, ve kterém se tu a tam našly zajímavé zmínky o té či oné cihelně,
byla regionální literatura. Zejména bych chtěl uvést dílo Miloslava Bařiny Historie a
současnost podnikání na Jičínsku, Hořicku, Novopacku a Sobotecku z roku 2002, dále
dílo Olgy Bičišťové Vlastivěda Sobotecka a okolí z roku 2014 a Františka Kutnara Mezi
Chlumy a Kamennou Hůrou: (obraz dějin Mlázovic v Podkrkonoší a okolí) z roku 1997.
Další útržkovité a doplňující informace o bývalých cihelnách v jičínském okrese jsem
získal na z elektronické korespondence s historiky dotčených obcí a z osobních
rozhovorů s kronikářem Mlázovic Martinem Vágenknechtem a s nadšeným zájemcem o
stavby cihelen panem Lubomírem Fejfarem z Libštátu.
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2 CIHLÁŘSTVÍ
Definice cihlářského výrobku: „Názvem cihlářské výrobky se označují nežáruvzdorné
keramické výrobky pórovitého, barevně se vypalujícího střepu, používané zpravidla ke
stavebním účelům.“ 1
2.1 Z historie cihlářské výroby v českých zemích (8. století n. l. - 70. léta 20. století)
2.1.1 Počátky cihlářského řemesla na našem území
Počátky cihlářského řemesla sahají daleko před vznik dnešní moderní civilizace. Tuto
tezi dokládají některé nalezené artefakty pocházející z doby kamenné. Hlína jako
základní surovina pro výrobu cihlářských a keramických výrobků bývala vždy
v blízkosti osad. Metody výroby cihel se tedy využívalo již dávno před příchodem
moderních lidí. Dá se ovšem předpokládat, že většího rozmachu se tomuto řemeslu
dostalo až se vznikem starověkých říší, jakými byl kupříkladu Babylon, Řím či Egypt.
Svědčí o tom některé babylonské nálezy nepálených cihel ze sedmého tisíciletí
př. n. l. a pálených cihel ze čtvrtého tisíciletí př. n. l. 2 Dále pak nálezy z Egypta, kde se
stáří cihel odhaduje na rok 1750 - 1326 př. n. l. Na mnohých budovách starořímské
civilizace se zase nachází pálená krytina. Vzhledem k rozlehlosti této říše můžeme tyto
stavební postupy najít i u podrobených národů po celé Evropě, kam se následně
rozšířily. Nálezy ve zříceninách budov Babylonu nesou Nabuchodonosorovo jméno 3,
což znamená, že i kolkování, které se v cihlářském průmyslu běžně vyskytuje, má své
kořeny hluboko v minulosti. Polychromované reliéfy na Ištařině bráně svědčí o tom, že
již tehdy se vyráběly dokonce glazované výrobky.
Vzhledem k tomu, že se v mnohých případech nálezů jednalo o pálené cihlářské
výrobky, které dokázaly odolat zubu času po tisíce let, můžeme si vytvořit představu o
vyspělosti tehdejších kultur.
Do našich krajin se začalo cihlářství jako takové dostávat především
v souvislosti se šířením křesťanství kolem 8. století n. l. Většího rozšíření se ovšem
dočkalo především díky církevním řádům, které si nechávaly stavět monumentální
Rudolf KRAJÍC, Sezimovo Ústí - archeologie středověkého poddanského města, České Budějovice
2008, s. 145.
2
Tamtéž, s. 7.
3
Antonín VOTT, Cihlářství, Příruční kniha pro zařizování a zdokonalování závodů cihlářských, Praha
1903, s. 1.
1
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chrámy. Jmenovat lze kupříkladu benediktiny působící na našem území od 10. století n.
l. či cisterciáky, kteří se zde usadili ke konci 1. pol. 12. století. Nejstarším dochovaným
výskytem cihel jsou u nás ovšem nálezy z Hradiska u Mušova, které tvořily zdivo
staveb zde se nalézajícího římského tábora.4
K většímu rozvoji cihlářství na našem území dochází ovšem později. První
drobné zmínky hovoří o 12. století, kdy byl na českém trůně král Vladislav II.
Příkladem prvních doložitelných důkazů o cihlářské činnosti této doby může být užití
cihel na cisterciáckém klášteře v Plasích či nález cihlářské pece na území Brna
v Božetěchově ulici, která je spojována s výstavbou kartuziánského konventu.5 Užití
cihel v této době je prakticky výhradně záležitostí staveb církevních řádů, knížat a
vládnoucí vrstvy. Cihelné stavby tak do jisté míry můžeme vnímat jako ukazatel
třídního rozvrstvení. 6
Musíme ovšem brát v potaz, že se u těchto staveb nejednalo o žádný normovaný
koncept, v podstatě byla každá stavba originálem. Většina stavebních postupů téže doby
byla odkázána především na surovinovou základnu stavebních hmot v dané lokalitě. To
vedlo ke vzniku různých stavebních technik a rozmanitosti architektury daného kraje.
Časté bylo užití smíšeného zdiva, tedy například tesaný kámen v kombinaci s cihlou.
Technika výroby cihlářského zboží u nás nebyla původní. Cihlářství k nám
proudilo ze dvou hlavních směrů. První proud vedl z Lombardie, a to přes naše země až
na slovenské území. Druhý proud vedl z Flander přes Porýní a Slezsko. Ve 13. století
pak byla hojně rozšířena výroba cihel tzv. „buchet.“ Ty se k nám dostaly právě přes
slezské území a vyznačovaly se svým velkým objemem. Masového využití se tyto cihly
dočkaly především v 15. století v městských aglomeracích. Tou dobou byly již běžně
využívaným stavebním materiálem. Pomocí těchto cihel se zdilo klasovou metodou,
známou jako opus spicatum. Dalšími známými druhy cihel této doby byly nevypalované
cihly zvané „vepřovice“ či „bačkory“. 7 Cihelné tvárnice byly v této době také
využívány k tvorbě žeber gotických kleneb. K pokrytí střech se v určité míře používala
pálená cihelná krytina, tzv. prejzy.

Rudolf KRAJÍC, Sezimovo Ústí - archeologie středověkého poddanského města, České Budějovice
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Tamtéž, s. 37.
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Četnější zprávy o cihlářské výrobě na našem území se objevují až kolem 14.
století. Tou dobou se začínají cihly využívat v hojnější míře. Jedním z příkladů cihelné
stavby z této doby může být Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého v
Praze na Karlově (1348). Cihlářská výroba se u nás rozšiřovala zejména v souvislosti
s měšťanskou třídou, která se pomalu začala osamostatňovat a byla nositelkou
svobodného podnikání ve středověkých městech. V Praze tak vznikl samostatný cech
cihlářů, což vedlo ke zkvalitnění cihlářských výrobků. V té době se jednalo o svobodné
řemeslo, takže jej mohl vykonávat každý, kdo zaplatil daň a přihlásil svou živnost.
Dobové prameny uvádí, že se cihláři dělili podle zaměření na cihláře krycí
(tegularius), kteří se zabývali střešními krytinami a cihláře zdicí (laterarius), jejichž
zaměřením byla výroba cihel. 8 S cihlářstvím souvisely též další profese jako například
„hlináci.“ Náplní jejich práce bylo dolovat hlínu, vymazávat s ní světnice a stavět
hliněné zídky. Další profesí byli tzv. vápenci. Ti kromě vápna pálili také cihly.
Cihly tehdejší doby měly různé formáty. Byl znám např. formát pražský (8 x 12
x 25 cm), hradecký (10 x 12 x 25cm) či nymburský (7,5 x 12x 28 cm). Ponejvíce se
však využívaly již zmiňované „buchty“ (8 x 9 x 11). Ty byly někdy dokonce
glazované.9
Cihly byly v této době poměrně drahou záležitostí, a proto je najdeme spíše na
stavbách monumentálních chrámů, šlechtických sídel, ale i u domů bohatých měšťanů.
Více byly využívány na území Slovenska, kde byla chudší základna stavebních
materiálů a cihlářské hlíny byl naopak dostatek.
Cihly tvořily výplňové zdivo, jádro kleneb (nesená, výplňová část) či celý
objekt. Byly užívány v čisté formě, ale povětšinou spíše tvořily součást např. litého,
smíšeného či hrázděného zdiva. Cihelné zdivo se téměř vždy omítalo.
V době, kdy u nás končila gotika a nastupovala renesance, došlo k výraznějšímu
rozvoji užití pálených cihel. Kromě typických, již zmiňovaných druhů se vyráběly
rovněž celé prefabrikované dílce, nejčastěji pro klenby (někdy též pro okenní a dveřní
ostění). Podnikem, v němž byly cihly tehdy vyráběny, byla například huť a cihelna
Pernštejnů, kde fungovala sériová výroba keramického ostění oken a dveří, často
Rudolf KRAJÍC, Sezimovo Ústí - archeologie středověkého poddanského města, České Budějovice
2008, s. 10.
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s plastickými ornamenty. 10 V době renesance se též rozšířilo užívání střešní vypalované
krytiny – prejzů.
Z dochovaných zpráv o výnosech středověkých cihelen vyplývá, že se jednalo o
hutě rozdílných velikostí, produkce a ceny. Výrobní kapacita závisela na množství
suroviny, počtu vypalovacích pecí a dalším technologickém vybavení. Průměrná
kapacita milířových pecí byla v tehdejší době cca 10 - 12 000 cihel. Pro představu
Nymburská cihelna dosahovala na konci 16. století produkce 700 000 pálených cihel za
rok.11
Pozdější barokní stavby již byly běžně tvořeny cihlovým zdivem. Přesto se
v celkovém měřítku do roku 1840 cihel jako zdicího materiálu využívalo málo, neboť se
stále jednalo o poměrně drahé výrobky a výrobní kapacity nebyly příliš veliké. Většího
odbytu se dočkaly díky zavádění cihlářských lisů a roštových pecí nahrazujících milíře,
neboť se jejich prostřednictvím podařilo snížit výrobní náklady.
Tradiční výrobní základnou cihlářského zboží byla pražská města. Ještě v 19.
století byly místní cihelny zásobovány hlínou přiváženou po lodích. Výrobní kapacity
místních pecí byly kolem 40 000 cihel ročně. 12
Užívání cihel ve venkovských aglomeracích mělo oproti městskému prostředí a
oproti stavební činnosti církve a šlechty značně opožděný charakter. Jejich výskyt se
datuje do 18. století, masové užití pak k začátku 19. století. Zásluhu na tom měl dvorský
dekret z roku 1819, který poddaným umožňoval na svých pozemcích pálit cihly pro
prodej a vlastní potřebu.13 Ten navazoval na dekret z roku 1816, který, zřejmě z obav
před ničivými požáry, zakazoval dřevěná stavení. Dalším důležitým krokem bylo
zavedení nového živnostenského řádu z roku 1859, díky němuž měli přístup prakticky
ke všem živnostem všichni občané.
Díky shora uvedeným okolnostem došlo k masovějšímu využívání cihel, které
ve větší míře nahradily zdivo z lomového kamene či zdivo smíšené. To se i nadále
používalo na nejlevnější stavby, zejména zemědělské, sklepní a základové. Masové
užívání cihel přispělo ke zrychlení zednických prací. Zlepšily se tepelně izolační
Tamtéž, s. 506.
Tamtéž, s. 11.
12
František JÍLEK, Studie o technice v českých zemích 1800-1918 III., Praha 1985, s. 325.
13
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vlastnosti zdiva a jeho únosnost.14 Bylo založeno mnoho nových cihelen v místech, kde
docházelo k zakládání zcela nových vesnic či kde se výrazně měnila podoba vesnic
stávajících.
Cihly byly zpočátku zpracovávány primitivním způsobem. Nejstarším z nich je
tzv. polní vypalování, milířové. Teprve po mnoha stoletích přichází na řadu speciální
vypalovací pece. K nám se nejspíše dostaly kolem 13. století díky cisterciákům. Známá
byla především tzv. pec otevřená (nazývána též německá, komorová). Dále se stavělo
několik dalších druhů pecí. Typické pro tyto pece bylo vytápění dřevem. Teprve mezi
léty 1850 - 1860 dřevo nahradilo uhlí. S tím byl ovšem spojen negativní jev, a to
nežádoucí obarvování jinak červených cihlářských výrobků. 15
Cihlářská výroba byla po většinu svého času záležitostí ručního zpracování, kdy
se cihlářské zboží tvořilo za pomocí primitivních forem. Již v 17. století však přichází
první pokusy o strojní zpracování cihlářské hmoty. Tento fakt je spojován především se
jménem Johna Ethringtona, jenž si nechal patentovat cihlářský tvářecí stroj. První český
cihlářský stroj, datovaný ke konci 18. století, pak byl dílem Josefa Hardtmutha.
Zavádění strojů do výroby je ovšem spojeno spíše s nástupem průmyslové
revoluce, díky níž docházelo také k modernizaci cihlářského průmyslu, a to především
díky vynálezu parního stroje. O tom svědčí i patent Josefa Martínka a Josefa Karlíčka
na parní tvářecí stroj. S jeho pomocí se malovýroba cihlářského zboží změnila na
velkovýrobu. Strojová přesnost vedla k materiálové a tvarové specializaci cihel podle
vlastností, které na nich byly vyžadovány. Kromě normálních zdicích cihel tak začaly
vznikat kupříkladu tzv. tuhovky, šamotky, klenovky, falcovky, tříslovky, cihly duté,
lehčené a mnoho dalších. Změny se projevily i v dalších cihlářských výrobcích. Z typů
střešní krytiny lze jmenovat například tzv. kůrky, vlnovky, esovky, prejzy či plotovky,
jak je vypisuje v publikaci Studie o technice v českých zemích 1800 - 1918 III. (1985) na
straně 309 František Jílek.
K zavádění mechanizace do výroby však nepřispěl pouze vynález parního
tvářecího stroje. Stále se zvyšující nároky na mzdy dělníků během 19. století vedly
majitele cihelen k postupnému nákupu strojů a jejich zavádění do výrobního procesu,
což postupně vytlačovalo tradiční ruční výrobu. Díky strojní velkovýrobě se podařilo
14
15
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snížit ceny cihlářských výrobků a zednických prací, které byly tímto způsobem výrazně
urychleny.
K převratným změnám v cihlářské výrobě dochází po roce 1840, kdy berlínský
stavitel Bedřich Hoffmann spolu s Juliem A. G. Lichtem vylepšili vypalovací soustavu
anglického stavitele Gibsona. Roku 1857 tak vytvořili prakticky první použitelnou pec
s chodem nepřetržitým, která měla nahradit periodické pece. 16 Roku 1858 byl vynález
patentován, čímž započala epocha nejznámějšího a nejvyužívanějšího druhu vypalovací
cihlářské pece, tzv. Hoffmanovy kruhovky. První kruhová pec byla na našem území
postavena v roce 1868 v Přerově. První kruhová pec pro výpal cihlářského zboží byla
postavena roku 1869 v Praze na Smíchově nedaleko vlakového nádraží. 17
Díky vynálezu Hoffmannovy kruhové pece s kontinuálním chodem, jejíž princip
byl založen na předehřívání narovnaného syrového zboží v komorách, ohřívaného
teplými kouřovými plyny vycházejícími z předchozích komor, došlo k výraznému
zvýšení hospodárnosti výrobního procesu a jeho zrychlení, což se opět projevilo
snižováním cen cihlářského zboží.
Stále se zvyšující nároky na úroveň staveb vedly ve stavitelství ke vzniku
nových stavebních konstrukcí, což se projevilo taktéž v cihlářské výrobě. Potřeba
odlehčených příček a stropů dala vzniknout řadě cihlářského zboží speciálních tvarů a
rozměrů. Vznikla tak například klenba „Ludwig“ ze zazubených tvárnic, Schleunigova
z dutých kosodélníkových cihel a další. Z českých pak možno jmenovat Moravcovu či
Blažkovu. Z těchto konstrukčních řešení pak vycházela konstrukce rovného stropu bez
výztuže se systémem „Hourdis“ obsahující duté cihelné tvárnice.18 Do této doby byly
stropy stavěny do kleneb, což zabíralo značnou výšku objektu.
Se zaváděním nových konstrukcí (nejčastěji ocelových traverz v kombinaci
s dutým cihelným zdivem) došlo ke zvýšené poptávce po cihlářském zboží. Cihlářský
průmysl se tedy začínal dostávat do popředí zájmu a díky silné surovinové základně se
také rychle rozšiřoval.
Počátek 20. století ovšem poukázal na skutečný stav cihlářství v českých zemích
po kvalitativní stránce. Chyběli kvalifikovaní odborníci, kteří by dokázali zajistit chod
Tamtéž, s. 311.
Tamtéž, s. 327.
18
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podniku. Na vině tomu byl nedostatek odborné literatury a absence jakéhokoliv
vzdělání v tomto oboru, přestože se jednalo o velmi důležité a rozšířené odvětví
průmyslu. Z tohoto důvodu k nám bylo importováno značné množství kvalitnějších
cihlářských výrobků ze zahraničí. 19
2.1.2 První republika a situace po druhé světové válce
Velká hospodářská krize, která nastala v roce 1929, zasáhla sice naši zemi později než
ostatní vyspělé státy, nikoliv však menší silou. To se velmi silně projevilo i
v cihlářském průmyslu, do kterého od roku 1931 přestaly proudit prakticky jakékoliv
investice. Zařízení chátrala a stroje již byly pomalu zastaralé. To vše brzdilo
produktivitu tohoto průmyslového odvětví.
Po druhé světové válce se tento neutěšený stav ještě více zhoršil. Došlo k
dalšímu poklesu výroby. Mnohé cihlářské závody totiž nebyly během války udržovány,
tudíž chátraly. Výsledkem pak byly poničené budovy a zařízení, což snižovalo jejich
možnou využitelnost. Sociální a hygienické vybavení bylo nevyhovující, mnohé pece
byly natolik poškozeny, že výroba v nich by byla značně nerentabilní, a tak nakonec
zanikly.
Především v pohraničí došlo ke zrušení mnoha malých a středních závodů. Ty
byly sice strojně vybaveny, ovšem neexistovala pro ně dostatečná pracovní síla. Stejný
osud stihl i většinu cihelen s ruční výrobou.
Oživit se podařilo zejména závody, které byly obklopeny dostatečnou zásobou
cihlářské suroviny a nacházely se v blízkosti středisek rozvíjející se stavební
infrastruktury. Tedy tam, kam byly směřovány větší investice do průmyslu a kde
vznikala velká poptávka po cihlářských výrobcích.
Vlna rekonstrukcí měla za efekt stabilizaci výkonosti cihlářského průmyslu,
následná výstavba cihelen nových pak měla za úkol jeho výkonnost ještě zvýšit.
K výstavbě nových závodů bylo přikročeno nejen z důvodů rostoucí poptávky, ale též
z hospodářských důvodů, neboť tam, kde byla absence cihelen, muselo se zboží dovážet
z velké vzdálenosti, což jeho výslednou cenu zvedalo o nemalé náklady. Například
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v roce 1950 byly na našem území pouze dva závody na výrobu hurdiskových stropnic,
jeden v Čechách a druhý na Moravě.20
Pomoci mělo založení nových závodů, zejména s tunelovými pecemi, které
částečně řešily nedostatek pracovních sil. Tunelové pece podstatně zkracovaly dobu
potřebnou k výpalu cihlářského zboží, a to řádově o desítky hodin. Jak uvádí Ing.
Vladimír Altner ve své brožuře Projektování cihelen (str. 27), celkový proces tvorby
obyčejných cihel, od zavezení polotovaru až po vyvezení hotového výrobku, trval
v kruhových cihelnách cca 210 hodin, kdežto u tunelových pecí se podařilo tuto dobu
zkrátit na pouhých 70 hodin.
Rok 1946 přinesl znárodnění průmyslu, což vedlo ke vzniku ústředního řídícího
orgánu, generálního ředitelství Československých keramických závodů (ČKZ). ČKZ
řídily těžbu, úpravu, zpracování keramických surovin a výrobu keramických výrobků
(včetně výrobků cihlářských). Organizační struktura nejvyššího orgánu se v průběhu let
1949 - 1965 značně měnila, a to podle aktuálních potřeb a rozhodnutí vládnoucí
garnitury. Generální ředitelství tak bylo v tomto období opakovaně centralizováno a
decentralizováno, rušeno i obnovováno.21
Únor 1948 přinesl druhou etapu znárodnění podniků, čímž počet cihlářských
národních podniků vzrostl na 540. Je třeba dodat, že z více jak 80% se jednalo o závody
sezónního charakteru.22
Nutno říci, že cihlářství na našem území bylo na začátku druhé poloviny 20.
století značně zaostalé oproti ostatním průmyslovým odvětvím. Aby mělo šanci
konkurovat stále rozšířenějším náhražkám cihlářského zboží ve stavebnictví, bylo
potřeba jej zefektivnit a zhospodárnit.
Rozvoj a zavádění nových technologií přineslo postupně do výroby
zpracovávání dalších stavebních hmot a nově i průmyslových odpadů, jakými byl
například elektrárenský popílek. Výroba se začala zaměřovat na vytváření nových
produktů, zejména na prefabrikované dílce. I nadále však pokračovala ve vytváření
tradičních cihlářských výrobků, a to s novými postupy. Snahou ovšem bylo přecházet
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na odlehčené výrobky, kterými byly například dutinkové cihly. Výroba plných cihel tak
postupně ustoupila do pozadí.
V 50. letech ovšem nebyla výstavba pomocí prefabrikovaných dílců ještě
rozšířená, a proto vznikla zvýšená poptávka po tradičních zdicích výrobcích. Bylo tedy
nutné přeměnit stávající závody se sezónním provozem (v roce 1962 činil poměr
sezónních závodů 42% z celkového počtu)23 na závody s provozem celoročním.
Mezi léty 1950 - 55 došlo k zavedení výroby standardizovaných cihel (240 x 115
x 113 mm). V závěru 50. let se ovšem začal cihlářský průmysl jevit jako neefektivní a
začala se tak více rozvíjet výroba prefabrikátů.
Při snaze zefektivnit produktivitu a hospodárnost cihlářského průmyslu bylo
rozhodnuto, že závody nevyhovující ať už surovinovým potenciálem, zastaralostí
zařízení či technickoekonomickou úrovní mají být zrušeny. Mezi léty 1961 - 65 se
jednalo celkem o 156 závodů,24 přičemž jenom v roce 1962 - 1963 bylo pro
neefektivnost uzavřeno 130 závodů s odkazem na preferování silikátové fabrikace. 25
V květnu roku 1963 vznikla nová organizační jednotka cihlářského průmyslu
pod názvem „Oborové sdružení cihlářské výroby“. Její hlavní sídlo se nacházelo v Brně,
jejím hlavním úkolem pak bylo sdružovat všechny československé cihlářské podniky té
doby. Název instituce se v roce 1965 změnil na „Československé cihlářské závody“. 26
Přestože její náplní bylo sdružovat všechny cihlářské závody na československém
území, neexistoval prakticky žádný jednotný plán koncepčního rozvoje. Řízení
cihlářského průmyslu zůstalo na krajské úrovni, čímž byl omezován rozvoj výroby a
technologií. Špatné organizační řízení vedlo ke vzniku odbytově nezajištěných zásob.
V letech 1964 byla provedena řada výzkumů technologií cihlářské výroby
zaměřených na její automatizaci. Bylo například zjištěno, že úprava suroviny parou
měla vliv na rozpojení jíloviny, což mělo za následek zvýšení pevnosti tvarovek.
Výrazného pokroku se dosáhlo i v sušení polotovarů, kdy se doba sušení metodou
pulzačního proudění zkrátila o 13 - 45% oproti metodě laminárního proudění. 27

Sborník přednášek z celostátní cihlářské konference, Praha 1962, s. 49.
Tamtéž, s. 54.
25
Jaroslav FOLTA a kol., Studie o technice v českých zemích 1945-1992 (2), Praha 2003 s. 1744.
26
Tamtéž, s. 1745.
27
Výzkumné a vývojové úkoly v oblasti cihlářství, seznam II, Brno 1964, s. 7.
23
24
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Dalšími zkouškami se stanovila doba výpalu tenkostěnných tvarovek na 9 hodin
a u tvarovek např. štěrbinových na 18 hodin. Navíc byla provedena studie na možnosti
mísení cihlářské hlíny s elektrárenským popílkem. U tvarovek se podařilo snížit jejich
hmotnost, což se také projevilo snížením nákladů až o 8 mil. Kč za rok 1964. 28 Dále
byly provedeny zátěžové zkoušky při užití nových materiálů, testy tepelné vodivosti
stavebních hmot a další. Vznikaly nové produkty a rozšiřoval se sortiment cihlářského
zboží. Součástí modernizace bylo zavádění automatizačních prvků do výroby ve stále
hojnějším počtu.
Rok 1967 navazoval na předešlé výzkumy a zabýval se mimo jiné i olejofikací
cihlářských pecí,

podmínkami pro

zavedení tekutých a plynných paliv

a

technickoekonomickým vyhodnocením plánované olejofikace. Pro tyto účely bylo
vybráno 88 závodů pro zavedení olejového vytápění a 45 závodů pro vytápění zemním
plynem. Z uváděných údajů vyplývá, že v následujícím roce mělo být dosaženo
takovéto efektivnosti, viz tabulka. 29
Tabulka efektivnosti zavedení olejofikace cihlářských pecí
zvýšení kapacity
318 mil. cj.
úspora paliv
35 623 tmp
prům. snížení počtu pracovníků
závod vytápěný olejem 4,7 prac. /závod
závod vytápěný plynem 8,5 prac. /závod
celková úspora pracovníků
801
snížení spotřeby paliva
závod vytápěný olejem
13%
závod vytápěný plynem
14%
úspora výrobních nákladů
26.210.000 Kč
zvýšení tržeb

141,410.000 Kč
Tabulka 1:Efektivnost zavedení olejofikace cihlářských pecí




cj = cihelná jednotka
tmp = tuna měrného paliva

Přechod na tzv. bezpopelová paliva měl za následek nejen úsporu paliv a
potřebných zaměstnanců, ale rovněž se odrazil na zvýšené kvalitě cihlářských výrobků,
zejména tenkostěnných. V neposlední řadě také došlo ke zlepšení prostředí v blízkosti
cihlářských závodů.

28
29

Tamtéž, s. 32.
Tamtéž, s. 6.
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Kromě zavedení olejofikace pecí byly též provedeny studie pro zvýšení
efektivity vnitropodnikové dopravy v cihlářských závodech, provedeny laboratorní
zkoušky pro zkrácení zrání keramických dílců, odzkoušeny povrchové úpravy
cihlářských výrobků, jakými jsou např. pískování, profilování, válcování, glazování
atd.30 Změnila se skladba sušárenských kapacit. Byly budovány nové kanálové,
tunelové a teplovzdušné sušárny. Přesto však cca 20% sušáren zůstalo závislých na
povětrnostních podmínkách.31
Velkým pokrokem bylo též zlepšování kvality samotné cihlářské hlíny, a to
jejími úpravami biologickou, chemickou a fyzikální cestou, což se následně projevovalo
na výsledných výrobcích. Pokračujícím trendem bylo zavádění automatizace do
cihlářské výroby. Zaváděny byly například automatické ovládání pro odběr tepla z pece
či automatická regulace plynového hořáku.
Zásadní změnou ve výrobním procesu byl přechod k novým tunelovým pecím,
vytápěným bezpopelovými palivy. Kruhové pece, které v roce 1968 tvořily až 85%
z celkového počtu pecí, již začínaly být nevyhovující. Od roku 1967 do roku 1975 bylo
vybudováno celkem dvanáct nových závodů a po roce 1975 dva závody. Jejich výčet lze
nalézt v publikaci Studie o technice v českých zemích 1945 - 1992 (2. díl) od Jaroslava
Folty a kol.
Strojní vybavení závodů postavených do roku 1975 bylo téměř bez výjimky
československé výroby. Snaha zefektivnit výrobu vedla již dříve ke vzniku výzkumných
a vývojových technologických ústavů. To vše přispělo ke zvýšení odborné úrovně
pracovníků a pracovišť natolik, že se Československo zařadilo mezi státy s nejvyspělejší
cihlářskou a keramickou výrobou. Díky poznatkům z výzkumu a výroby byla sestrojena
československá automatizovaná výrobní cihlářská linka.
Těžkou konkurenci znamenal pro tradiční cihlářský průmysl fenomén výroby
prefabrikovaných dílců. Ty se postupně zaváděly ve stavitelství již ve 20. letech 20.
století. Původní nosné zdi počaly, podle zvyklostí funkcionalismu, nahrazovat železné a
betonové pilíře a potřeba cihel tak klesala. Skutečný nástup prefabrikovaných dílců
v masovém měřítku ovšem přichází až po roce 1963, a to zejména u obytných objektů.

30
31

Tamtéž, s. 9.
Jaroslav FOLTA a kol., Studie o technice v českých zemích 1942-1992 (2), Praha 2003, s. 1746.
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Zemědělské stavby se povětšinou stavěly tradičním způsobem, tedy se zděnou nosnou
konstrukcí.
O trendu klesající poptávky po cihlářském zboží vypovídá tabulka níže:
Rozvoj jednotlivých oborů v období 1948 - 1965. A objem výroby, B podíl na celkové výrobě [%] 32

obor/rok
maltoviny
keramika
cihlářské výrobky
kamenoprůmysl
prefabrikáty
stavební stroje

1948
A
100
100
100
100
100
100

B
23,2
23,9
21,9
11,6
7,2
1,2

1950
A
119
112,7
116,3
132,3
187,5
123,8

B
22,3
21,7
20,6
12,4
10,8
12,2

1955
A
191,4
154,9
212,8
250,8
417,5
178,2

B
21,5
17,7
22,3
13,9
14,2
10,4

1960
A
412,6
225,7
410,9
523,1
1124,2
390,3

1965
A
587,7
289,5
325,8
548,7
1491,7
586,4

B
22,4
12,6
21
14,2
18,7
11,1

B
24,6
13,6
14,1
12,6
21
14,1

Tabulka 2: Rozvoj jednotlivých oborů v období 1948 - 1965

Jak je z tabulky zřejmé, cihlářské výrobky postupně ustupovaly do pozadí a
jejich úlohu začaly zaujímat právě prefabrikáty. Pro přehlednost ještě jednou uvádím
v grafu níže vývoj podílu cihlářských výrobků a prefabrikovaných dílců na stavební
výrobě za období 1948 - 1965.

Vývoj podílu cihlářských výrobků a prefabrikátů
na výrobě [%]
21,9

22,3

20,6

21
18,7

14,2

[%]

21

14,1

10,8
7,2

1948

1950

1955

1960

1965

HIstorický vývoj
prefabrikáty

cihlářské výrobky

Graf 1: Vývoj podílu cihlářských výrobků a prefabrikátů na výrobě

Cihlářství se mezi léty 1966 - 1970 zaměřovalo především na výrobu zdicích
prvků (odlehčených tvarovek), stropních prvků a pálené krytiny. Zejména na výrobu
střešní krytiny byly kladeny vysoké kvantitativní požadavky. Výrobní kapacity cihelen
32

Jaroslav FOLTA a kol., Studie o technice v českých zemích 1945-1992 (1), Praha 2003, s. 153.
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ovšem těmto požadavkům neodpovídaly, a proto se přecházelo k výrobě krytiny
betonové. 33
Přestože bylo cihlářských výrobků stále potřeba, řada zejména menších závodů
byla uzavřena, což vedlo k soustředění výroby ve větších podnicích. Důvodem toho
bylo, jak jsem již uvedl výše, rozšíření výroby prefabrikovaných dílců. Důkazem těchto
událostí jsou i bývalé cihelny v jičínském okrese, o nichž taktéž pojednává má práce.
Pro přehled zde ještě uvádím tabulku s objemem výroby cihlářského zboží mezi
léty 1947-1990, která se nachází na straně 1749 v knize Studie o technice v českých
zemích 1945 - 1992 (2. Díl) od Jaroslava Folty a kolektivu (2003). Na jejím základě
jsem níže sestavil přehledný graf.
Tabulka výroby cihlářských výrobků ve vybraných letech 34

rok

1947

1950

1955

1960

1965

533

542

925

1586

1191

pálená krytina [tis. m ]

5 100

5 700

6 450

6 712

4 312

rok

1970

1975

1980

1985

1990

1 895

2 259

1 391

1 162

1 287

2 982

2 241

2 212

2 472

2 235

cihly pálené [mil.cj]
3

cihly pálené [mil.cj]
pálená krytina [tis. m ]
3

Tabulka 3: Výroba cihlářských výrobků ve vybraných letech



33
34

cj (cihelná jednotka) = toto označení používá Český statistický úřad (ČSÚ).

TÝŽ., Studie o technice v českých zemích 1945-1992 (2), Praha 2003, s. 1748.
Tamtéž, s. 1749.
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Graf výroby cihlářských výrobků ve vybraných letech
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Graf 2: Výroba cihlářských výrobků ve vybraných letech

2.2 Hlína - základní cihlářská surovina
Základ cihlářské suroviny tvořila v dřívějších dobách čistá cihlářská hlína, která se
pouze drobně upravovala některými procesy. Přidávaly se příměsi v podobě ostřiv35 či
taviv36. Z geologického hlediska se jednalo zejména o čtvrtohorní hlíny, a to konkrétně
sprašové hlíny, které jsou skvělou surovinou pro cihlářské výrobky. 37
K ostření se nejčastěji užíval šamot (rozemleté kusy pálené hlíny), křemenný
písek, tuha, umělý písek z kameniny a další.

38

Písek byl užíván zejména v případech,

kdy byla hlína příliš „tučná.“ Bylo ji tedy potřeba dodat ostřicích látek, aby při výpalu

Ostřivo je zrnitou složkou přidávanou do keramické hmoty za účelem regulace mechanických a
plastických vlastností keramického těsta. V cihlářství slouží zejména ke zmírnění smršťování cihlářských
výrobků při jejich sušení a vypalování a snížení přilnavosti keramického těsta k formě. Často užívanými
ostřivy jsou například písek, křemen, šamot či keramické střepy vzniklé ze zmetků.
36
Tavivo je příměsí přidávanou do keramického těsta za účelem zvýšení jeho soudržnosti. Při výpalu
dochází k jeho roztavení a začíná fungovat jako jakési lepidlo. Z přírodních taviv se jedná například o
živec, umělá taviva pak vznikají vzájemnou reakcí více složek obsažených v keramickém těstě.
37
František PROKOP, Soupis lomů ČSR. Okresy Chrudim a Hlinsko, Praha 1949, 123 s.
38
A.VOTT, Cihlářství. Příruční kniha pro zařizování a zdokonalování závodů cihlářských, Praha 1903, s.
21.
35
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nedocházelo ke smršťování a pukání výrobků. Ostřicí složka zajišťovala, že se voda
dostane do všech častí hlíny a zároveň napomáhala jejímu výparu při sušení a
vypalování.
Teprve s nástupem moderního cihlářství se výroba postupně propojila
s chemickým průmyslem. V praxi to znamenalo, že vlastnosti cihlářské hlíny počaly být
upravovány chemicky a vznikla tak syntetická surovina.
Pro plastickou surovinu, která je v cihlářství využívána k pálení výrobků, jsou
základem především hlíny jílové. Horniny jsou zde využity jako plniva, ostřiva a taviva
do keramických směsí. 39
Rozdělení jednotlivých druhů hlín lze nalézt např. v publikaci „Cihlářství –
příruční kniha pro zařizování a zdokonalování závodů“ (1903) od Antonína Votta.
V souvislosti s produkcí odpadů z některých průmyslových odvětví vznikly tzv.
druhotné suroviny (kaly, popílky, strusky…), které cihlářský průmysl dokázal ve svém
výrobním procesu vhodně využít. Samotný cihlářský průmysl prakticky žádný odpad
nepřináší, neboť cihlářská hlína má velmi vysokou využitelnost. Tak například zbytky
z lisů byly opět využívány na výlisky. Zmetky a další odpad z pecí byly rozemílány a
používány jako příměs do pokrývačských malt či jako antuka pro venkovní tenisová
hřiště. Cihlové drtě se využívaly jako základ pro cihlový beton.
2.3 Postupy ručního zpracování a výroby cihlářského zboží
Jak již bylo zmíněno, k výrobě cihel se užívalo cihlářské hlíny, které se jinak říkalo
např. slín, mastník, celina, jíl či žlutice. Její názvy často vychází z jejích vlastností a
složení. Cihlářská hlína má totiž žlutočervené zbarvení (způsobeno oxidy železa) a
působí mastně. Hlavními složkami je jíl, živec, křemen a slída. Hlína obsahuje také
nežádoucí vápenité složky, které se sráží v hrudky. Ty se nazývaly „cicváry“. Pokud
tyto takzvané cicváry nebyly odstraněny ze suroviny před jejím vypálením, stávalo se,
že pálené výrobky praskaly.
Cihlářská hlína se těžila v tzv. hlinících. 40 Zpočátku probíhala těžba ručně za
pomoci primitivních nástrojů, z nichž některé byly využívány již v době kamenné. Byly

Rudolf KRAJÍC, Sezimovo Ústí - archeologie středověkého poddanského města, České Budějovice
2008, s. 145.
39
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to kupříkladu různé formy pravěkých kopáčů, které později nahradily krumpáče. Pro
překopávání hlíny sloužily speciální motyky, jež se začaly používat v raném
středověku.41 Pro nabírání hlíny se užívalo plochých zvířecích kostí, jejichž funkci
později převzaly lopaty.
V cihlářství se uplatňovaly dva způsoby těžby, a to těžba vrchní (povrchová)
anebo těžba vodní. Druhý způsob probíhal stejně jako první, avšak surovinu bylo třeba
zbavit přebytečné vody. 42
Nejprve se provedla tzv. odkrývka, kdy byla odstraněna vrchní vrstva písku.
Poté už se přešlo k samotné těžbě. Ta zpočátku ještě před nástupem mechanizace
probíhala za pomocí primitivních nástrojů, jak již bylo zmíněno výše. Pro dolování
tvrdší hlíny se užívalo střelného prachu či dynamitu. Dalším užívaným způsobem bylo
navrtání děr, které se zasypaly nehašeným vápnem, jež se následně pokropilo, a díry
byly udusány pískem. Vznikající plyny pak způsobovaly uvolnění hliněné masy. 43
Takto natěžená hlína se převážela za pomoci ručních dřevěných trakařů až na
místo, kde se nechala přes zimu přemrznout. Dřevěné trakaře později nahradily trakaře
železné a výklopné vozíky pohybující se po kolejích.
Natěženou surovinu bylo třeba následně zdrobnit, což se dělo za pomoci trhání,
kopání, mletí. K překopávání sloužila speciální motyka, tzv. kracle. Poté se hlína
síťovala, aby se z ní odstranily již zmíněné cicváry. Hlína se dále namáčela v tzv.
mokových jamách či kamenných sklípcích (krechty).44
Po jejím odmočení a opětovném rozložení se znovu přesekávala za pomoci
speciálních šavlí a srpů, poté se nechala tzv. přezimovat.45 V praxi to znamenalo, že se
Slovem hliník bylo v oblasti cihlářské výroby označováno místo, kde se nacházela vhodná hlína pro
výrobu cihlářských výrobků. Jednalo se o povrchovou těžbu této suroviny pro výrobu stavebních
komponent, které byly původně nepálené. Hliníky byly poměrně rozšířeny, o tom se můžeme přesvědčit
prostřednictvím toponomastiky. Řada měst a obcí totiž nese název Hliníky či jeho variace. Po ukončení
těžby na původním místě hliníků často samovolně vznikaly rybníky, kdy, stejně jako u pískové těžby,
došlo k zatopení vodou. Na místech s velkou zásobou cihlářské hlíny vznikaly v pozdějších staletích
plnohodnotné cihelny, z nichž mnohé stojí dodnes.
41
Pavel NOVÁK, Encyklopedie nářadí, strojů a pomůcek, Praha 2011, s. 98.
42
Antonín VOTT, Cihlářství. Příruční kniha pro zařizování a zdokonalování závodů cihlářských, Praha
1903, s. 32.
43
Tamtéž, s. 37.
44
Rudolf KRAJÍC, Sezimovo Ústí - archeologie středověkého poddanského města, České Budějovice
2008, s. 25.
45
Antonín VOTT, Cihlářství. Příruční kniha pro zařizování a zdokonalování závodů cihlářských, Praha
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opět překopala a přeházela, aby mohla řádně promrznout, což mělo za následek její
další zjemnění.
Natěžená hlína se mísila s ostatními složkami buď hned na místě, anebo se
odvážela na prostranství, kde byla dále prokládána ostřicími, tavicími a barvicími
látkami. 46 Samotná hlína totiž málokdy poskytovala vhodný materiál k výrobě
dostatečně kvalitního zboží, proto ji bylo nutno mísit s již uvedenými látkami. Proces
mísení probíhal trojím způsobem: za sucha, za vlhka a vodní cestou.
Dobře odleželá hlína se po zimě smísila s vodou, k čemuž se užívaly kropicí
konve. Poté bylo třeba ji znovu přeházet a překopat. V dalším kroku přišlo na řadu
hnětení. To se provádělo např. tlučením palicí či šlapáním hlíny bosýma nohama.
Důležité bylo provádět hnětení v řadách, aby nedošlo k vynechání žádného místa.
Uhnětená hlína se poté překládala na hromady, kde se posypala pískem či se zakrývala
slaměnými rohožemi, aby byla chráněna před vysušením sluncem.
Takto zpracovaná surovina se zpočátku tvarovala volně rukou do požadovaného
tvaru. Později se začala vkládat do předem připravených dřevěných či plechových
forem, jednoduchých či dvojitých, které se namočily ve vodě a vysypaly pískem. 47
Formy bývaly různých tvarů podle toho, jaký druh cihlářského zboží má být jejich
pomocí vytvářen, zároveň byly také větší než finální výrobek, neboť se polotovar vždy
při sušení a pálení srazil.
Nejčastěji užívané dřevěné formy tvořil prkenný truhlík, který měl prodloužené
bočnice, kde byly umístěné otvory, skrze které probíhala tyčka sloužící jako držadlo pro
přenášení a vyklápění cihel. Samotný truhlík býval často po obvodu vyztužen kovovými
páskami. 48 Pro jemné cihlářské zboží a ornamentální ozdoby se používaly speciální
sádrové formy. Formy mívaly často na svém dně vyrytý kolek, který se obtiskl do
vkládané cihlářské hlíny a sloužil jako identifikátor cihelny.
Výraznou změnu přinesla polovina 19. století, kdy byl vynalezen lis pro výrobu
cihel. Ten rovněž obsahoval formy na cihly, postupně tak nahrazoval jejich ruční
zpracování.
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Poté, co byla hlína upěchována ve formě, bylo třeba seříznout její přečnívající
části. K tomuto účelu sloužil cihlářský nůž, tzv. stíradlo. Jednalo se v podstatě o kus
drátu, na jehož koncích byly připevněny dřevěné tyčky sloužící jako držadla.
Po řádném zatlačení a upěchování ve formách a seříznutí přebytků hlíny se
nepálené cihly či jiné cihlářské výrobky vyklopily z dřevěných rámů na otevřeném
prostranství, na rovnou plochu vysypanou pískem. Zde se za dobrého počasí sušily po
následujících 24 hodin. Takovéto nepálené cihly se nazývaly „vepřovice.“
Pokud měly být výrobky vypáleny, přicházelo na řadu přenesení polotovarů do
tzv. sušáren. Jednalo se o objekty, které sloužily k vysoušení cihlářských polotovarů a
jejich ochraně před účinky přímých slunečních paprsků. Cihly v těchto objektech byly
poskládány, aby mezi nimi mohl proudit vzduch a nezůstávala v nich přebytečná
vlhkost. Zde byly uskladněny na dřevěných policích., kde zůstávaly po dobu 3 - 4
týdnů. Sušárny bývaly obvykle rozděleny na 2 části: sušicí a skladovací.
Po svém odležení a vysušení se polotovary navozily do připravených cihelných
pecí. Ty byly zpočátku primitivního charakteru. Jednalo se především o milířové či
polní pece, později se vypalovalo v tzv. šarovnách. Ty již byly zděné. Zde se polotovary
poskládaly tak, aby mezi jednotlivými kusy mohlo docházet k proudění horkého
vzduchu, poté se přešlo k zazdění komory.
Zpočátku se zboží prohřívalo, takže se vypalovalo mírným ohněm, aby bylo
zbaveno přebytečné vlhkosti. Při nejméně 120°C začalo docházet k vypařování tzv.
hygroskopické vody z cihlářských výrobků. Poté se teplota v peci navyšovala až na
1000 - 1600°C, aby zboží získalo požadovanou pevnost.
Když se ze zboží vypařily poslední zbytky vody, změnila se jeho struktura
z hlinité na kamenitou.49 Na konci vypalovacího procesu se začaly vybourávat zazděné
otvory z vrchu, aby pec postupně chladla.
V dobách modernizace a i industrializace společnosti se postupně přecházelo od
manuální výroby ke strojové. Ruční těžbu nahradila první kolečková rypadla
s elektrickým pohonem, která se pohybovala po kolejnicích. Princip převážení cihlářské
hlíny z hliníků za pomoci primitivních dřevěných vozíků byl nahrazen systémem
Rudolf KRAJÍC, Sezimovo Ústí - archeologie středověkého poddanského města. České Budějovice
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úzkorozchodných kolejí s vozíky s vyklápěcím mechanismem. Ruční výrobu za pomoci
dřevěných forem nahradily lisy.
Modernizace postupu výroby cihlářských produktů se projevila i v jejich
samotném finálním zpracování, tedy při vypalování. Zvlášť převratný byl vynález
kruhové pece, která postupně začal nahrazovat všechny starší a primitivnější typy
vypalovacích pecí. Manuální sypáky a vytápění uhlím nahradily automatické kotle na
plyn. Součástí těchto moderních cihelen byl velký továrenský komín, který odváděl
zplodiny vzniklé vypalováním do ovzduší.
Ruční těžba cihlářské suroviny u nás probíhala téměř všeobecně až do konce
druhé světové války. Jen několik málo cihelen používalo do té doby již zmíněných
kolečkových a lžícových rypadel. Po konci 2. světové války již ruční výroba cihel
definitivně zanikla, neboť nemohla konkurovat nastávající mechanizaci a automatizaci.
2.4 Postupy mechanického zpracování a výroby cihlářského zboží
S modernizací cihlářského průmyslu přišla mechanizace a ruční dobývání nahradila
korečková rypadla. Jednalo se o řetězová rypadla osázená korečky. Ta pří projíždění
rypadla nad břehem nabírala hlínu. Rypadlo bylo schopno rýpat jak do výšky, tak i do
hloubky. 50 Celý stroj se pohyboval po vytvořené kolejnici, kde byly od sebe jednotlivé
pražce vzdáleny maximálně 1 metr. Dále existovala lžícová rypadla, která se
pohybovala na pásech. Byla využívána zejména pro těžbu surovin v hloubce do 3 metrů.
Při těžbě tvrdších hornin se vylamovaly velké kusy, které bylo třeba zpracovat
v mlecích zařízeních.
Vytěžená hlína se nasypávala do výklopných vozíků umístěných na kolejnici, ty
nahradily původní ruční dřevěné trakaře. Tyto vozíky byly taženy nejprve za pomoci
dobytčí, koňské, později parní či elektrické síly. Pro jejich pohyb do svahu se využívalo
tzv. bubnových výtahů. Pokud bylo ovšem třeba přepravovat vytěženou surovinu na
delší vzdálenosti, kde byl nepřetržitý pohyb vozíků z hliniště do lisovny, využívalo se
zejména lanových či řetězových výtahů.
Aby se surovina zbavila škodlivých příměsí, provádělo se tzv. plavení. Jednalo
se o proces sedimentace kalů, jejich odstředění a zmrazení. Díky tomu bylo možné kaly,
obsahující škodlivé látky, ze suroviny odstranit. K tomuto účelu sloužily plavírny.
50
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Jednalo se o speciální nádrže, ze kterých sedimentované kaly přetékaly do soustavy
nádrží, jejichž dno bylo vysypáno pískem. Pro tyto účely sloužily rovněž některé stroje,
kupříkladu míchače a desintegrátory.51
Surovina někdy vyžadovala tzv. zimování a letnění. Princip byl v tom, že se
nechala po vytěžení asi rok na hromadách. Někdy se současně užívalo tzv. bahnění. To
se provádělo buď přímo v hliništi, kde se navršila surovina bez mechanických úprav a
prolila se vodou a nechala se odležet i více než rok.

Nebo se surovina strojově

zpracovala, vzniklo tzv. keramické těsto a to se naváželo do speciálních odležovacích
prostor. Ty byly určeny pro celoroční provoz, byly tedy zastřešeny a vytápěny. Zvlášť
tento způsob byl výhodný, neboť směs byla stejnoměrně provlhčená, a tak se
předcházelo nežádoucím problémům zejména při výrobě tašek. 52
Takto upravená surovina putovala k dalšímu zpracování. K výrobě ostření a
šamotu jako příměsi pro surovinu samotnou se využívaly drtiče kamenů, stoupy,
ozubené válce a běhouny. Cihlářská hmota se poté přesouvala do lisovny, kde byla
nejprve zpracována tzv. podavačem. Hlína byla vyklopena z vozíků do plechového
bubnu se sběracím talířem, který se otáčel. Z talíře byla následně odvedena tzv.
oškrabovačem a vyhrnovačem, a to buď do kulového mlýna či soustavy válců. Dále byl
využíván tzv. skříňový podavač, jenž sloužil zejména k mísení různých druhů hlín.
Hlavním smyslem podavačů bylo dodávat rovnoměrně hlínu do dalších pracovních
strojů, například do kulového mlýna.
Výše zmiňovaný kulový mlýn se rozlišoval podle procesu, pro který byl určen.
Používal se kulový mlýn pro tzv. mokré mletí, kdy byly rozemílány a míchány
nepřezimované břidličnaté hlíny a hlíny promíchané s kamením. Do této směsi se
přidávalo 45 - 50% vody. 53 Uvnitř mlýnu se nacházely dva běhouny. Hlína se mlela
nejprve přes první vnější běhoun a hrablem byla přihrnována na rošty vnitřního
běhounu. Pokud byla hlína nedostatečně zpracovaná, byla hrablem vnitřního běhounu
shrnuta zpět pod první běhoun.54 Pokud byla směs již vyhovující, čerpala se do
tlakových filtrů, kde byla zbavována vody.
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Kulový mlýn pro suché mletí byl využíván pro rozmělnění nejtvrdších i
nejměkčích druhů hlín. Když byla hlína semleta, propadávala sítem, dostala se na
talířové mísidlo, odkud směřovala na dopravníkový pás.
Dalším využívaným nástrojem pro zpracovávání cihlářské hlíny byly drtící
válce. Ty měly za úkol zejména roztrhat a rozdrtit tvrdou hlínu, která byla mnohdy
promísena s drobným kamením. Teprve poté přišly na řadu hladké válce, které
upravovaly drcenou hlínu do jemné konzistence. Takto upravená hlína přecházela do
mlecích válců, které surovinu rozemlely do jemných zrnek, a to až do velikosti 0,5 mm,
jak ve své brožuře Stroje v cihlářství (str. 28) uvádí Antonín Raichl.
Dobře semletá hlína přecházela do tzv. míchadla, kde se mísil různorodý
materiál a přidávaly se příměsi typické pro cihlářský průmysl jako např. písek, ostřivo,
drcená moučka z cihel.
Po důkladném promíchání putovala tato směs do šnekových lisů. Směs se do lisů
dostávala shora násypkou a posouvala se do mísícího žlabu za pomoci válců se stíracími
škrabadly. 55 Na konci lisů bylo dřevěné či plechové ústí, které mělo tvar požadovaného
výlisku a užívalo se zejména pro výrobu cihel a tenkostěnného zboží (pro tenkostěnné
zboží bylo ústí celokovové). Na ústí v poměrně velké míře závisela kvalita cihlářského
zboží, proto mu byla věnována veliká pozornost při jeho výrobě a údržbě. V podstatě se
jednalo o nejdůležitější součást lisovacího stroje. Příkladem takového lisu může být
Dorstenský lis (název podle města Dorsten), který byl schopen během osmihodinové
směny vyrobit až 24 960 kusů cihel. 56
Druhů a typů lisů existovala dlouhá řada, využití konkrétního lisu záviselo na
typu výroby a velikosti závodu, pro který měl být určen. Ovšem nejvíce užívaný byl
v cihlářském průmyslu již výše zmíněný lis šnekový.
Za lisem s ústím bývaly zařazeny odřezávače, jichž bylo mnoho konstrukčních
typů a jejich konkrétní užití záviselo na požadovaném druhu zboží. Obecně se jednalo o
odřezávací stolek, ke kterému byl připevněn rám, ve kterém byl umístěn drát. Ten
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sloužil k odřezávání hmoty na jednotlivé cihly. Ty se pomocí pásu posouvaly dále až
konec, kde byl umístěna dřevěná deska, kam se vešlo až 12 cihel.

57

Když byla naplněna kapacita všech desek, přesunuly se do výtahu. Zpracovaný
polotovar putoval výtahem do komorové sušárny, kde se pokládal na dlouhé rámové
konstrukce. K tomuto účelu sloužily různé druhy etážových vozíků. Na nich byly
v několika patrech naloženy desky s vyrovnaným polotovarem. Když byl vozík
dopraven do sušárny, bylo možné zasunout tyto desky se zbožím na připravené
sušárenské rámy hned v několika etážích najednou.
Po řádném vysušení se cihly přesunuly do pecí pomocí karuselových
plošinových vozíků. S vozíkem se zajelo do překladače, ze kterého se na něj spustily
etáže s připraveným polotovarem. Poté se rámy i s cihlami otočily o 90° a zavezly se
přímo do pece. Po jejich vypálení se naložily na plošinový vozík a vyvezly se do
skladiště.
Zavádění mechanizace a automatizace do cihlářské výroby mělo za výsledek
zvýšení efektivnosti nejen po stránce kvantitativní, kvalitativní, ale též ekonomické.
Cihlářská výroba, jež byla do té doby pouze sezónním průmyslem, se proměnila
v průmysl s provozem celoročním.
2.5 Kolkování a dekorování cihlářského zboží
2.5.1 Kolkování cihlářského zboží
K výrobě cihel neodmyslitelně patří i jejich značkování, díky kterému se dnes stávají
zájmem mnoha sběratelů. Takzvané kolky byly znakem výrobce či zadavatele výroby.
Prvopočátky této činnosti u nás sahají do dob pozdní gotiky, kde byly kolkovány cihly
určené pro obchod. Cihly pro vlastní potřebu však kolkovány nebyly. Kolkování každé
cihly přišlo až o mnoho století později, konkrétně od 2. poloviny 19. století. Za touto
činností stojí jméno Heinrich von Drasche - Wartinberg.58
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Nejstarší dohledaná kolkovaná cihla u nás je datována do 17. století. Ta nejspíše
pochází z produkce jarošovské cihelny. Jedná se o plastický kolek vystupující nad
povrch cihly, který je tvořen písmeny HR ohraničenými v srdíčku. Starší typ kolků,
který byl běžný pro 17. - 18. století n. l., se nazývá pozitivní, a to z toho důvodu, že
kolek vystupuje nad povrch cihly. Druhý, mladší typ kolku je nazýván negativním.
Kolek je zatlačen do cihlářského výrobku a je nejrozšířenějším způsobem značení cihel
od 19. století.
2.5.2 Dekorování cihlářského zboží
Dekorování se užívalo především u jemnějšího zboží, zejména dlaždic, drážkových
tašek, lícovek apod. Buď se barvila hlína před výrobou anebo se výrobky přímo
glazovaly. Jak jsem již uvedl v podkapitole 2.1 Z historie cihlářské výroby…, způsob
zdobení výrobků za pomocí glazování byl využíván již ve starověkých říších. Na našem
území se ovšem rozšiřuje mnohem později, někdy kolem 14. století. Většího využití se
dostává kolem 2. pol. 15. století.59 Za rozšířením glazovaní výrobků stojí Josiah Pahner,
který roku 1680 vytvořil glazuru solnou. 60 Samotné glazování se provádělo buď
barevnou glazurou, nebo barvením výrobků a poté překrytím průhlednou glazurou.
Glazování probíhalo dvojím způsobem:


namáčením předmětů do glazury



roztíráním štětcem po povrchu předmětu

Dalším způsobem bylo tzv. engobování, což byl proces polévání výrobku jinými
hlínami. Ty vytvářely po vypálení čistou barvu. Tzv. engoba byla silně barvící hlína.
Tento způsob se užíval zejména u tašek a lícovek.
Jiný způsob dekorace bylo potápění cihlářských výrobků do dehtu.61 K dosažení
vícebarevnosti dlaždic se užívalo kombinace různých druhů hlín. K tomu sloužily
speciální formy, které byly rozděleny přepážkami pro konkrétní hlíny. Každý dělník
vložil do formy svou barvu a následně odeslal celou formu dělníkovi vedle. Ten ji
naplnil hlínou druhé barvy. Když byla forma naplněna, přesunula se k lisu, kde za
pomoci velkého tlaku vznikla tvrdá tvárnice.
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2.6 Sušení cihlářského zboží
Sušení byl proces, jehož účelem bylo zbavit cihlářské polotovary přebytečné vody, a to
jak vody, která byla do hlíny přidána za účelem zvýšení plastičnosti hmoty, ale též
vody, která je přirozenou součástí hlíny, tedy vody hygroskopické. K těmto účelům
sloužily objekty zvané sušárny.
Samotné sušení probíhalo za pomoci vzduchu, který do sebe absorboval vlhkost.
Platí, že čím vyšší je teplota vzduchu, tím více páry je vzduch schopen do sebe
absorbovat. Zároveň však bylo důležité, aby byla zajištěna jeho cirkulace. Aby se již
nasycený vzduch mohl dostat ven ze sušárny. Dalším kritériem, na němž závisela
celková doba sušicího procesu, byl povrch samotného vysoušeného předmětu. Bylo
známé, že zboží s tenkou stěnou a širokou plochou schnulo podstatně rychleji, než tomu
bylo u předmětu menší plochy se stěnou silnou. Pokud byl povrch polotovaru hladký
(dosahoval větší hustoty), schnul podstatně pomaleji, než polotovar s povrchem
hrubým.
Doba vysušování dále závisela na složení hlíny samotné a její pórovitosti.
Platilo, že čím mastnější, tedy hustší, hlína byla, tím déle polotovar schnul oproti hlíně,
která obsahovala dostatek ostřicích látek, jež zvyšovaly pórovitost vysoušeného zboží. 62
Během procesu vysoušení často docházelo k vadám na zboží, a to například jeho
nestejnorodým smršťováním, které s sebou rovněž přinášelo následné pukání výrobku.
Bylo tedy nutné vytvářet polotovary o tolik větší, o kolik se sušením a pálením srážely.
Pukání bylo způsobováno rozdílnou dobou vysoušení jednotlivých vrstev výrobku.
Tomu měl zabraňovat dostatek ostřicích látek, zvyšujících jeho pórovitost tak, aby se
voda mohla odpařovat i z jeho vnitřních vrstev.
Sušení cihlářského zboží se zpočátku provádělo přirozeným způsobem. Cihly se
vyklopily na volné prostranství, kde se za přirozených podmínek vysoušely. Pokud
nemohly být na přímém slunečním světle, přemísťovaly se do zastřešených kolen, které
zároveň chránily cihly proti dešti a špatným povětrnostním podmínkám. Pod čerstvými
cihlami byly stupňovitě vykládány 2 řady již vypálených cihel, aby tak cihly čerstvé
byly zespodu chráněny proti zemní vlhkosti a zároveň mohl mezi jednotlivými řadami
odspodu proudit čerstvý vzduch.
62
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Kolny na sušení byly buď otevřené nebo uzavřené, přičemž druhý případ se již
více přibližoval umělému sušení. U kolen otevřených se regulace vzduchu řídila pomocí
uzavíratelných stěn, tvořených dřevěnými žaluziemi. U kolen uzavřených bývala
vybudována ventilace. Kolny byly rozděleny na úseky, mezi nimiž procházely
kolejnice. Zavážka a vyvážka se tedy prováděla pomocí speciálních vozíků
pohybujících se po kolejích. Druhá část sušárny sloužila jako skladiště vysušených
polotovarů připravených k vypálení.
Umělé sušárny byly oproti přirozeným sušárnám podstatně nákladnější, co se
investic týče, přesto však byly ekonomičtější, neboť výroba díky nim nebyla závislá na
změnách počasí. Z cihlářských závodů, které měly původně pouze sezónní provoz, se
tak staly závody s provozem celoročním. Výrobky navíc dosahovaly větší kvality a
doba sušení se podstatně zkrátila.
Pro umělé sušení musela být sušárna dostatečně uzavřená pevnými stěnami, aby
byla chráněna proti venkovním podmínkám. Proudění vzduchu zajišťovala ventilace.
Vzhledem k tomu, že přirozená teplota nebyla dostatečně efektivní pro vysoušení, bylo
nutno podle potřeby uměle zvyšovat či snižovat teplotu vzduchu. Zpočátku se využívalo
přebytečného tepla z cihlářských pecí či parních kotlů.
Nejprve se uplatňovaly tzv. Kellerovy sušárny. Šlo o sušení cihlářského zboží
přirozeným teplem v otevřených sušárnách, umisťovaných nad pecemi. Ty však přestaly
být vyhovující, neboť byly často závislé na počasí, a způsobovaly tak nepravidelnou
výkonnost závodu. Se vznikem novějších typů pecí, především kruhových, se
umisťovaly sušárny též přímo nad pece, byly však již plně kryty. Teplo do nich bylo
přiváděno pomocí stropních ventilátorů. Tyto sušárny byly i několikapatrové, aby
efektivita unikajícího teplého vzduchu byla co nejvyšší.
Tam, kde byly sušárny samostatné, podobal se princip kruhovým pecím. Zboží
bylo narovnáno podél kruhového kanálu, kterým cirkuloval teplý vzduch. Anebo vozíky
se zbožím procházely těmito kanály, kde směrem k východu teplota kulminovala. Než
vozík se zbožím dorazil na konec sušárny, zboží bylo vysušeno. Tímto způsobem se
podařilo podstatně snížit náklady na palivo určené pro vypalování, neboť polotovary
byly již před vstupem do pece dostatečně předehřáté.63
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Tam, kde bylo dost prostoru pro rozšíření či vybudování většího závodu, byly
sušárny umisťovány na jeho začátek, nejčastěji mezi lisovnou a pecí nebo po jedné či
obou stranách lisovny. Většinou však stály mezi strojní výrobou a vypalovacími
pecemi. Tento způsob se nakonec ukázal jako nejefektivnější a nejekonomičtější.
Sušárny můžeme rozdělit na:


sušárny venkovní – kolny



sušárny nadpecní – měly ventilaci, byl zajištěn proud vzduchu; měly topná
tělesa a musely být dobře odvětrávány kvůli kondenzátu



komorové (umělé) sušárny

Komorová protisměrná sušárna
Pro příklad bych rád uvedl princip komorové protisměrné sušárny, která byla hojně
využívána zmodernizovaným cihlářským průmyslem ve 2. pol. 20. století. Jak už název
sám napovídá, jednalo se o sušárnu tvořenou komorami. Princip byl tedy stejný jako u
kruhových pecí.
V této sušárně se sušilo za pomoci horkého vzduchu či kouřových plynů o
teplotě v rozmezí 50 - 120 °C. Ty byly nejprve přivedeny do míst s takřka suchými
výsušky a postupovaly dále do komor s čerstvými výlisky. V těchto místech se odváděl
teplý vzduch nasycený vodními parami ze sušení směrem ven. 64
Aby bylo dosaženo nejlepších efektů v těchto sušárnách, využívalo se několik
postupů, které měly zvýšit jejich efektivnost. Například se do hlíny přidávala horká
voda, nebo se na ní nechalo působit horkou párou či se ohřívaly přímo lisové formy buď
elektřinou anebo párou.
2.7 Pálení cihlářského zboží
Pálení je proces, jímž se z polotovarů odstraňovaly zbytky vody a docházelo k roztavení
přimísených ostřidel, což vedlo k vytvrzení výrobku. Své typické vlastnosti výrobek
získával po výpalu, jehož bylo třeba udržovat při teplotách nad 800° C.
Ovšem stejně jako u sušení nastávaly některé problémy, zejména pukání. To
bylo způsobeno především nestejnorodým smršťováním všech částí výrobku. Aby bylo
64
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zabráněno těmto nežádoucím procesům, bylo třeba, aby hlína byla před výrobou
dostatečně zdrobněna. Při výpalu se pak výrobky stavěly na svou užší hranu kvůli jejich
zatížitelnosti. Druhou vadou byla změna tvaru zboží. Aby se tak nestávalo, bylo třeba
najít bod tavitelnosti materiálu a nepřekračovat jej. Jako další, často se vyskytující
problém se ukázal nestejnorodý výpal ve všech částech pece. Řešením bylo rovnoměrné
rozdělení přístupu vzduchu, kterému se následně zamezil přístup a odchod, načež se
horký vzduch rovnoměrně rozložil po celé části pece. 65
Výpal cihlářských výrobků hrál v cihlářství prioritní roli. Vzhledem k faktu, že
se ekonomicky podílel z 30 - 50% na ceně výrobku, bylo třeba, aby byl dostatečně
kvalitní.
Co se týče topení ve vypalovacích pecích, bylo zpočátku vhazování paliva do
sypáků prováděno ručně, později se zavádělo strojní přikládání za pomoci samočinných
přikladačů vybavených regulační klapkou (kolem r. 1950). Dopravu paliva do pecí
zajišťovaly klecové či kapsové výtahy. 66
V našem prostředí bylo nejvíce využíváno kruhových pecí typu Hoffmann,
Brüher a Geier. Jednotlivé typy pecí jsou popsány níže.
2.7.1 Typologie topenišť
Základem každé pece je topeniště, tedy prostor, kde dochází ke spalování hořlavých
látek, aby bylo dosaženo požadovaného žáru, kterého je třeba pro vypálení cihlářských
výrobků.
Topeniště lze rozdělit např. z hlediska druhu užívaného paliva na:


topeniště pro spalování pevných hořlavin a uhelného prachu



topeniště pro topení plynem



topeniště pro spalování tekutých hořlavin67
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Pro vypalování za pomoci tuhých paliv lze topeniště rozdělit na:


topeniště s plochými rošty



topeniště se šikmými rošty



topeniště se stupňovitými rošty68



topeniště s kombinovanými rošty

2.7.2 Typologie cihlářských pecí
Pecí je v cihlářském průmyslu myšlen prostor, kde dochází k samotnému vypalování
cihlářských výrobků. Zde se rovnají cihlářské polotovary takovým způsobem, aby mohl
horký vzduch volně proudit mezi jednotlivými várkami a došlo tak k finálnímu
vypálení cihlářského zboží.
Cihlářské pece můžeme rozdělit ze základního hlediska na:


pece s pálením dočasným, tzv. periodické (pálí se v nich pouze po určitou dobu
a v omezeném množství, poté se nechá pec vyhasnout).



pece s nepřetržitým chodem, tzv. kontinuální (jedna várka zboží je nahrazena
další, aniž by došlo k přerušení výroby). Ty lze dále dělit na:
o pece kanálové
o pece tunelové
o pece kruhové

Podle technologie vypalování lze rozdělit pece na:


pece s vertikálně stoupajícím plamenem



pece s horizontálním vedením plamene



pece s plamenem zvratným či klesajícím69

Zásady pro stavbu pecí
Při ideálních podmínkách se zakládání pecí dělo na suchých místech. Tam, kde ovšem
nebylo možné vyhnout se půdní vlhkosti, bylo třeba nejprve vyhloubit základy
v hloubce kolem 1,2 m a více, v závislosti na podkladu. Pro jejich stavbu se používalo
na plocho kladených cihel potíraných vápennou maltou s příměsí cementu či
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kamenouhelným dehtem. Na tuto vrstvu se teprve poté pokládala podlaha pece.
V místech, kde byla vlhkost velmi silná a výše zmíněné postupy by nebyly pro izolaci
dostatečné, položila se na plocho vrstva cihel politých silnou vrstvou cementu. Na ni se
křížem přes sebe postavily dvě vrstvy cihel, přes které se opět položila na plocho vrstva
cihel. Ta se znovu zalila cementem. Teprve poté následovala samotná podlaha pece.70
Obvodové zdivo se skládalo ze dvou plášťů. Ty byly od sebe vzdáleny cca 80
cm. Tato mezera byla vyplněna cihlami postavenými napříč. Vnitřní plášť byl stavěn
z ohnivzdorných cihel, a kde se dosahovalo velkých teplot, tam byla místo hliněné
malty použita ohnivzdorná hmota. Jednotlivé spáry mezi cihlami se vyplňovaly maltou
smíchanou s melasou či solí, která po vypálení značně zatuhla. Vnitřní zeď zůstávala
bez nahození.
Vnější zeď se stavěla z cihel či kamenů a nahazovala se vápennou maltou. U
některých pecí byly tyto zdi opatřovány železnými pásy, které měly eliminovat jejich
pukání. Někde princip železných pásů nahrazovala výstavba vnější zdi (zejména u
kruhových pecí) zešikma.
Pro stavbu komínů se užívalo cihel zvláštního formátu. Komíny mívaly kruhový
půdorys, aby bylo dosaženo snížení potřebného materiálu na jejich výstavbu a zároveň
aby byly odolnější proti povětrnostním vlivům. Pro zvýšení odolnosti bývaly po svém
obvodu stahovány železnými obručemi. 71

Pece dočasné (periodické)
Tento druh pecí byl užíván zejména pro menší výrobní závody. Jejich silnou nevýhodou
byla vysoká spotřeba paliva, neboť velké množství unikajícího horkého vzduchu bylo
využito nedostatečně efektivně. Tah horkého vzduchu byl u těchto pecí řízen pomocí
samotného narovnání zboží.
Milíř
Jedním z nejstarších a nejprimitivnějších způsobů výroby cihlářských výrobků je
vypalování v tzv. milíři. Principem bylo narovnání zboží určeného k vypálení, které se
mísilo s topivem, nejčastěji uhelným prachem, drobným uhlím atd. Ve spodní části byly
Antonín VOTT, Cihlářství. Příruční kniha pro zařizování a zdokonalování závodů cihlářských, Praha
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ponechány drobné uličky, které byly vyplněny dřívím anebo opět uhlím. Poté se celý
milíř omazal, aby došlo k zaizolování pece a teplo tak neunikalo ven.
Bylo velice důležité, aby byl milíř rovnán z co nejsušších cihel a i zem, na které
stál, byla co možná nejsušší. Důvodem byl fakt, že se jedná o prudké vypalování,
během jehož procesu již nelze přikládat topivo. Kolem vlastního milíře se navíc stavěla
vnější zeď, jejímž účelem bylo zabránit pronikáním vnějších vlivů do milíře a
minimalizovat tepelné ztráty. Pokud nebylo možné založit milíř na vyvýšeném místě,
vykopala se okolo něj stoka, která měla zabraňovat pronikání dešťové vody do milíře.
V takto připraveném milíři byl následně založen oheň v jeho spodních uličkách,
kde se nacházelo narovnané dříví. Uličky byly rozděleny překladem z cihel a jejich
dolní část sloužila k proudění vzduchu do milíře. Žár stoupal postupně odspodu vzhůru,
a když postupně shořela poslední vrstva uhlí, bylo pálení dokončeno.
Milíř se postupně přestal využívat, neboť byl značně neekonomický a
neefektivní oproti následně vzniklým typům pecí. Nejenže měl velkou spotřebu
potřebného paliva, ale navíc vznikalo jeho produkcí mnoho zmetků a odpadu.72
Žárová polní pec
Tento typ pecí byl užíván zejména v místech, kde byla absence cihlářského závodu.
Podobně jako u milíře byla takováto pec postavena přímo z cihel, jež měly být
vypáleny. Hlavní rozdíl oproti milíři je v principu vypalování. Na rozdíl od milíře se
totiž palivo nemísilo s polotovarem, ale bylo spalováno na roštech. Jako topivo se
využívala rašelina, hnědé uhlí či dřevo. Žárová polní pec navíc nebyla vyskládána tak
na husto, jako tomu bylo u milíře.
Tento typ byl stavěn buďto jako u předešlého typu na volném prostranství, v tom
případě musel být podklad co nejsušší, anebo se pec zarovnala do země. Zpravidla se
tak dělo na místě, kde se nejprve vytěžila cihlářská hlína, která byla následně v této peci
vypálena. V tomto případě se postavila kolem pece ochranná zeď pouze v čelní straně.
V její spodní části se vyhloubily popelníky, které byly překryty plochými pláty
litiny či železa. Na ty se položily rošty a nad ně překlady. Poté se již rovnal polotovar
připravený k vypálení. U tohoto typu se většinou užívalo kolem šesti topných uliček.
72
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Podobně jako u milíře byla i u žárové polní pece velká spotřeba paliva a velké
množství následného odpadu. Oproti milíři však byla efektivnější. Neprodukovala tolik
zmetků, neboť žár v ní bylo možné regulovat přikládáním. U milíře se často stalo, že
cihly byly buďto nedopálené anebo přepálené.73 Samotný výpal zboží v polní peci trval
cca 5 - 8 dnů.74
Žárová pec
Tento typ pece byl užíván obzvláště v oblastech, kde se se stavělo málo, a tak nebyla
příliš velká poptávka po stavebním materiálu.
Zde je již patrný rozdíl v konstrukci oproti oběma výše popsaným typům.
Zatímco milíř a žárová polní pec byly tvořeny vyskládaným materiálem určeným k
vypálení, žárovou pec tvořily čtyři silné zdi z pálených cihel. Ty byly navíc dvojité.
První tvořila vnitřní plášť a byla přímo vystavena žáru, musela být tudíž silnější. Druhá,
vnější byla o něco málo slabší. Prostor mezi těmito dvěma vrstvami býval vyplněn
izolačním materiálem, zpravidla pískem. Celá pec bývala zapuštěna do země a bylo v ní
možno topit až ze dvou stran.
Do pece vedly dva vstupy, které byly umístěny v postranních protilehlých zdech,
z nichž jeden byl oproti druhému položen výše. Bylo to z důvodu zavážení pece
materiálem určeným k vypálení. Spodní část se plnila dolním vchodem a hoření zase
horním. Vrchní část pece byla chráněna střešní krytinou.
Ve skutečnosti existovaly dva typy těchto pecí. První měl rošty přes celou šířku
pece a druhý pouze v čelních zdech, mezi nimiž se táhly vypalovací kanálky. Rošty zde
byly ve stejné výšce jako podlaha pece, na níž se pokládal materiál určený k vypálení. 75
Klenutá pec
Tento typ pece je svým principem vypalování podobný předešlému. Rošty byly
nataženy přes celou šířku pece a mezi nimi se nacházely „lavičky“, na něž se rovnal
materiál připravený k vypálení. Zásadní rozdíl oproti žárové peci byl ovšem v klenutí,
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které přemosťovalo rošty. V něm se nacházely otvory pro průchod žáru a odvodu kouře.
Toto klenutí bylo většinou tvořeno z cihel určených k vypálení.
Stejně jako u žárových pecí se i klenutá pec plnila dvěma vstupy, které byly
oproti sobě v nestejné výšce. Oproti ostatním pecím zde byla menší spotřeba paliva, a to
díky tomu, že pec byla více uzavřená a žár se odrážel od samotného klenutí. Odvod páry
vzniklý z vysoušení cihel však byl menší, a proto se muselo vysoušet obezřetněji. 76
Klenutá pec s úsporným topením
Tato pec přinesla oproti předchozím typům výraznou úsporu na spotřebě topiva. Oproti
obyčejné klenuté peci sahaly rošty pouze do poloviny prostoru pece. Ty byly
přehrazeny podélnou zdí, postavenou z nepálených cihel, která se táhla přes celou šířku
pece. Výška této zdi byla kolem 2 / 3 výšky vypalovací komory.
V první části, kde byly umístěny rošty, se nacházela nejméně čtyři topeniště.
Žár stoupal vzhůru, až se dostal nad rozdělovací příčku komory. Zde se pak horký
vzduch stahoval do její druhé částí za působení komínu, který se v ní nalézal. Toho bylo
dosaženo za pomocí kanálků či otvorů umístěných na podlaze druhé části, jež ústily do
komína. Každý z těchto otvorů měl uzávěrku, díky níž bylo možné regulovat podle
potřeby žár. V této části se nacházel i samotný vypalovaný materiál, který byl do pece
skládán opět dvěma výškově rozdílně položenými otvory umístěnými v podélných
zdech.77
Kasselská pec (pec s vodorovným tahem)
Jednalo se o pec kuželovitého tvaru, jejíž vršek se sbíhal do jakési pomyslné tupé špice.
To bylo z důvodu, aby došlo k vypálení materiálu i v nejvyšších částech vypalovací
komory. Pec byla rozdělena opět na dvě části. V té první se nacházely v podlaze
zabudované ploché rošty, které končily u příčné stěny, nazývané „topná“. V ní se
nalézal dostatek otvorů, kterými mohl volně procházet oheň. Zároveň tak bylo bráněno
průchodu popela a odpadu vzniklého pálením, aby se dostal do druhé části vypalovací
komory, kde byl vypalovaný materiál.
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Oheň při vypalování procházel přes rošty skrz topnou stěnu a vypalovaný
materiál a postupně byl odveden otvorem spojeným s komínem. Teplotu bylo možno
regulovat pomocí uzávěrky umístěné mezi pecí a komínem či přímo v komíně.
Materiál se do pece dostával pomocí dveří umístěných v boční zdi. Často bývaly
vedle sebe spojeny dvě pece tohoto typu, které měly společný komín. Většinou bývaly
bez střešní krytiny.
Největší nevýhodou tohoto typu byla rozdílnost teplot v jejích jednotlivých
částech. Zatímco za topnou stěnou docházelo k přepalování, na druhém konci komory
byly mnohdy výrobky nedostatečně vypálené. Proto bylo nutno materiál třídit podle
požadované tvrdosti.78
Pec se zvratným plamenem
Tato pec byla okrouhlého či pravidelného čtyřstěnného půdorysu. Obsahovala jedno či
dvě topeniště, která byla oddělena od vypalovaného materiálu ohnivzdornou stěnou. Ta
sahala cca do

2

/

3

výšky pece. Oheň přecházel do druhé části komory mezerou mezi

stropem a touto stěnou. Docházelo tak nejprve k vypalování vrchních vrstev, čímž se
snížil tlak na vrstvy spodní, které byly často vrchními deformovány. Aby bylo dosaženo
důkladného vypálení i spodních vrstev, byly v ohnivzdorné příčce zbudovány otvory,
kterými mohl plamen v omezeném množství procházet.
Žár postupně klesal dolů do míst, kde byly v podlaze umístěny otvory ústící do
kanálků, jež se sbíhaly do jednoho spojeného s komínem. Tím byl zajištěn tah, který
bylo možné regulovat uzávěrkou v komíně.
U těchto pecí byla rovněž poměrně velká spotřeba paliva, kterou však pokrývala
vyšší prodejní cena vypáleného zboží, neboť bylo kvalitnější. Aby se dosáhlo větší
úspory, stavěly se často dvě pece tohoto typu vedle sebe. Teplo z první pak procházelo
do druhé, kde byl narovnán materiál připravený k vypálení. 79
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Částečná kruhová pec
Tento typ se stavěl nejčastěji v případě, že se očekával v prvních letech nízký odbyt
zboží. Její velkou výhodou byla její možnost následného dostavění na plnohodnotnou
kruhovou pec.
Samotná pec byla tvořena topnými komorami, v nichž se nacházely přístupové
dveře. Mezi jednotlivými komorami vedl topný kanál, na jehož jednom konci se
nacházela roštová topení a na konci druhém kanál odtahový. Délka topného kanálu však
byla příliš veliká, a proto musely být zřízeny dodatečné odtahové otvory zvané líšky. Ty
odváděly zplodiny z každé komory zvlášť. Byly opatřeny západkou pro regulaci tahu a
ústily do kouřového kanálu, který vedl do komína.
Velkou výhodou oproti předešlým typům byla možnost doplnit prázdnou
komoru připraveným materiálem, než se vysušil materiál v komorách již vytápěných.
Oproti jednokomorovým pecím měla tato také téměř o polovinu menší spotřebu. 80
Kuklová pec
Tento typ pece byl využíván pro vypalování a glazování stavební keramiky, která
nesměla přijít do přímého styku s ohněm.
Jednalo se o komorovou pec s roštovým topením. Materiál určený k vypalování
byl uzavřen v tzv. kukli, do níž byl přístup pomocí dveří. Samotná kukle byla před
přímým žárem chráněna kovovými pásy a vnitřní zdí. Mezi touto zdí a zdí pece pak
volně proudil žár, který na kukli působil. Aby byla kukle zahřívána rovnoměrně ze
všech stran, využívalo se odtahových kanálů ústících do komína. 81
Pec na dehtování tašek
Komora této pece byla opatřena roštovým topením, které bylo překryto litinovými pláty.
Nad těmito pláty se nacházely železné příčky, na které se pokládaly tašky. Ty se
zahřívaly pouze na určitou teplotu. Po zahřátí se tašky namáčely do dehtu.
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Pece měly klenutý tvar, aby se teplota uvnitř rozkládala rovnoměrně. Kouř se
odváděl buďto odtahovými kanálky ústícími do komína anebo přímo komínem. 82

Pece s nepřetržitým chodem
Hoffmanova kruhová pec
Tato pec znamenala revoluci v cihlářském průmyslu a byla dílem berlínského stavitele
Bedřicha Hoffmanna, jenž si ji nechal společně s Juliem A. G. Lichtem v roce 1858
patentovat. Hoffmann sám postavil více jak 2000 těchto kruhovek a po roce 1870, kdy
jeho vynález přestal být chráněný patentem, začaly vznikat různé varianty kruhových
pecí od různých stavitelů. Původní Hoffmanova kruhová pec byla skutečně kruhového
půdorysu s komínem umístěným ve středu pece. Teprve novější varianty začaly
dostávat podlouhlý tvar s komínem umístěným mimo pec. Takováto pec dosahovala
produkce až 15 000 cihel za den.
Oproti předešlým typům se výrazně snížila spotřeba paliva, a to až na čtvrtinu
původní spotřeby, neboť bylo zabráněno neefektivnímu úniku tepla do ovzduší. 83 Toho
se docílilo zejména tím, že do pece již nepřicházel studený vzduch jako u pecí
občasných, ale vzduch předehřátý. Princip spočíval v tom, že se využívalo tepla z již
chladnoucí komory pro vysoušení či předehřátí ostatních komor s připraveným
materiálem. Než tedy došlo k samotnému výpalu zboží, vzduch měl již dostatečnou
teplotu.
V Hoffmannově kruhové peci byly odstraněny zdi dělící jednotlivé komory,
takže mezi nimi probíhal souvislý topný kanál doplněný odtahovými otvory. Topeniště
se nacházelo uvnitř pece a bylo tvořeno cihlami určenými k vypálení. Otvory v klenutí
zde sloužily k sypání paliva na rošty z vyskládaného vypalovaného polotovaru. Topný
kanál byl rozdělen na 14 a více komor, z nichž každá obsahovala vlastní odtahový
kanál. Kromě hlavního kanálu byly jednotlivé komory propojeny kanály, které
převáděly teplo z chladnoucích komor do komor připravených k vypalování. Komory
připravované k vypalování byly uzavřeny papírovou přepážkou, která se nechala
prohořet v momentě, kdy byly připraveny k výpalu. Takto se postupovalo po 24
hodinách vždy k další komoře.
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Velkou výhodou oproti předešlým typům byl kromě úspory paliva také fakt, že
celý proces mohl probíhat nepřetržitě znovu. Zatímco se v ostatních komorách
vypalovalo, vypálené zboží z chladnoucí komory se vyvezlo a komora se naskládala
novým materiálem určeným k vypálení. 84 Další výhodou bylo, že nedocházelo
k deformacím cihlářského zboží způsobeným nerovnoměrným vytápěním pece.
Kruhová cihelna nesla svůj název nikoliv podle svého tvaru, ale podle toho, že
se skládala z jednotlivých komor, v nichž se vypalovalo postupně. Takto uplynulo
například deset dní, než vypalování oběhlo celou cihelnu kolem dokola.
Kruhová pec s vrchním odtahem kouře
Stejně jako u Hoffmannovy kruhové pece byla i tato tvořena jedním souvislým
spojeným kanálem procházejícím dokola po obvodu pece. Hlavní komora se rozdělila
do 14 - 16 oddělení. Vysoušení materiálu a odtah kouře zajišťovaly topné děráky
v klenutí, které pomocí plechových rour ústily v kouřovém kanálu. Ten vedl mezi
vnitřními zdmi pece a byl vyveden do komína.
Zásadní rozdíl oproti Hoffmanově kruhové peci byl v systému vysoušení.
Zatímco v peci typu Hoffmann se vysoušelo vždy celé oddělení najednou, v této peci se
vysoušelo postupně řádek za řádkem, čímž se eliminovalo množství vysrážené páry na
minimum. Ta odcházela pryč přímo otvory v klenutí, nemusela jít tedy spodem.
Vzhledem k absenci potřeby odtahových kanálů se podstatně zjednodušil proces
výstavby a tím i náklady s ní spojené. 85
Kohoutova kruhová pec
Tato pec byla dílem českého stavitele Jana Kohouta. Podstatným rozdílem a předností
této pece oproti ostatním kruhovým pecím byl v izolaci zemní vlhkosti, která pronikala
zespodu do vypalovaného materiálu. Aby bylo zabráněno tomuto nežádoucímu efektu,
byl umístěn pod topný kanál ještě kanál kouřový, který se u předešlých typů nacházel
mezi vnitřními zdmi topného kanálu. Díky tomu bylo rovněž dosaženo zmenšení stavby
o kouřové kanály a tím se opět snížily náklady na výstavbu pece. 86 Jednalo se o jednu
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z nejdokonalejších kruhových pecí své doby, s ohledem na nižší stavební náklady,
úsporu paliva a vysokou jakost zboží.
Eckardtova kruhová víceramenná pec
Jednalo se o soustavu více kruhových pecí spojených v celek a sloužily především tam,
kde bylo potřeba zajistit velkou a nepřetržitou produkci cihel. Půdorys tohoto celku
vytvářel jakousi hvězdu tvořenou třemi a více rameny. V jeho středu se pak nalézal
společný komín.
Výkonnost byla zajištěna až čtyřmi ohni, což umožňovalo dosáhnout produkce
až 60 - 70 tisíc cihel za den.87
Kruhovka bez klenutí
Zvláštní typ kruhové pece, která byla zcela zapuštěna v zemi. Stavěna byla především
z finančních důvodů, kde poptávka nedosahovala takových hodnot jako jinde.88
Kruhová pec na pálení tašek (soustava Meisohn-Hotop)
Tento typ pece sloužil k vypalování tenkostěnných cihlářských výrobků, jako byly např.
glasované či obyčejné tašky. Pec byla tvořena souvislým topným kanálem rozděleným
na 8 - 10 oddělení. Ta byla mezi sebou uzavírána železnou přepážkou, a to z toho
důvodu, aby mohlo právě vypálené zboží klidně chladnout a nebylo ohříváno horkým
vzduchem z oddělení druhého.
Topení bylo roštové, rošty byly většinou stavěny z ohnivzdorných cihel. Díky
tomuto systému roštů nepřišly vypalované výrobky vůbec do styku s palivem, tudíž
nehrozilo jejich znečistění popelem. Hlavními výhodami oproti ostatním kruhovým
pecím byla čistota výrobků, menší stavební náklady a jednoduchý chod. 89

Plynové pece
Plynových pecí se užívalo zejména pro vypalování jemnějších a kvalitnějších
cihlářských výrobků a jejich hlavními výhodami oproti pecím na tuhá paliva byla
vysoká čistota výrobků, snazší dosažení vysokých teplot potřebných pro výpal určitých
výrobků a možnost využití méně kvalitního paliva s vysokým množstvím vzniklého
87
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odpadu. Navíc nebylo třeba používat jako podklad polotovar, ze kterého vyšly méně
kvalitní výrobky, jako tomu bylo běžně u pecí na tuhá paliva, nýbrž se mohl celý vklad
skládat z výrobků vyšší kvality a jemnosti. Jejich největší nevýhodou oproti výše
zmíněným byla vyšší spotřeba paliva.
Kruhová plynová pec
Svým způsobem se tato pec příliš nelišila od klasické kruhové pece. I zde bylo možné
pálit tuhými palivy, pokud bylo třeba pálit obyčejné zboží. Jednotlivé komory byly mezi
sebou taktéž uzavřeny papírovou přepážkou. Odtah kouře zajišťovaly odtahové kanálky
ústící do kouřového kanálu. Uzavřeny byly železnými kužely, díky nimž bylo možné
regulovat tah. Na základě této podobnosti nebyl příliš velký problém přestavět
kruhovou pec s vytápěním pomocí tuhých paliv na pec s plynovým vytápěním.
Zásadní rozdíl oproti předchozím typům pecí byl v použitém druhu paliva.
V této peci obíhal po jejím obvodu hlavní plynový kanál, který vycházel z generátorů.
Z něho se rozvíjely do jednotlivých oddělení vedlejší kanálky ústící v topných otvorech.
Ty byly jednotlivě odděleny příklopy umístěnými na spojnici s hlavním kanálem, díky
nimž bylo možné regulovat tah. 90
Komorová plynová kruhovka
Tato pec se skládala z několika komor, které byly od sebe odděleny zdí. Skrz ni
procházely kanály pro spojení s dalším oddělením. Do pece byl přiveden plyn
z generátorů pomocí přívodních kanálů a odveden za pomoci kanálů odtahových.
Plamen stoupající vzhůru až ke klenutí byl stažen dolů pomocí odtahových
kanálů v podlaze. Tím se dostal do vedlejšího oddělení, kde se mezitím vysoušel
navozený materiál, jenž byl ohříván horkým vzduchem a kouřem z předchozího
oddělení.
Těchto pecí bylo užíváno zejména pro vypalování kvalitního zboží, a to
především kvůli vyšším nákladům na jejich výstavbu a vyšší spotřebě paliva, než tomu
bylo u kruhových pecí plynových.91
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Kanálové pece
Na rozdíl od kruhových pecí byl v pecích kanálových oheň stále v jednom bodě, takže
se zboží rovnalo na vozíky. Ty se postupně přesouvaly po kolejnici do vysoušecí a
předehřívací zóny, až byly nakonec přesunuty do topné zóny. Rozžhavené palivo se
sypalo přímo na vyrovnané zboží a po vypálení se vozíky postupně posouvaly ven
z topné zóny, kde zboží chladlo. 92
Cihlářských pecí bylo mnohem více druhů, než zde uvádím, většinou však
fungovaly na stejném principu a lišily se od sebe pouze v určitých, někdy
zanedbatelných, rozdílech. Uvedu zde některé příklady, které jsou obsaženy v díle Jiřího
R. Fialy Konstrukce pecí cihlářských (1912).
Z řad periodických pecí lze jmenovat pec s topením na způsob kruhových pecí či
pec na zakuřovaní tašek. Z pecí s nepřetržitým provozem lze uvést

např.

Dannenbergovu kruhovku; kruhovou pec s kombinovaným odtahem kouřových plynů;
zkrácenou pec kruhovou (např. Zeherova); kruhovku s topnými děráky z ohnivzdorných
cihel; kruhovky s topnými stěnami (topné stěny Haedrichovy, Diesenerovy, Wolfovy);
komorové kruhové pece (Zeherova, Bockova, Dannenbergova, Spittova); klikaté pece
(Bührerova, Geigrova); plynovou pec kuklovou (Augustinova, Bockova) a další.

Modernizace pecí
Podobně jako jiná odvětví našeho průmyslu i ten cihlářský doznal změny. Zejména od
50. let 20. století byly kruhové pece nahrazovány tunelovými a jejich provoz pomocí
tuhých paliv nahrazen palivy tekutými. Ta dosahovala 2x - 3x větší výhřevnosti. Oproti
uhlí topný olej dosahoval až o 10% - 20% vyšší účinnost. Spotřeba topného oleje činila
pouze ¼ hmotnosti uhlí potřebného k vypálení výrobků.
Tím bylo dosaženo úspory na nákladech za topivo, zároveň se snížily nároky na
skladování a dopravu, zmizely starosti s popelem a odpadem vzniklým po spalování.
Díky automatizaci se dále zmenšila potřeba personálu.
V zásadě se u nás používaly 4 druhy topných olejů: lehký topný olej (používaný
v menších pecích); těžký topný olej TM – mazut (byl pozůstatkem po destilaci sirné

92

Tamtéž, s. 113.

- 50 -

ropy); těžký topný olej TA (pozůstatkem po destilaci hnědouhelných dehtů); topný olej
nízkosírný (používal se např. v metalurgii).
Vzhledem k tomu, že víše zmíněné topné oleje za normálních tepelných
podmínek tuhly, bylo potřeba je vhodně předehřívat. To se dělo v uskladňovacích
nádržích s vyhřívacím systémem. Dále bylo třeba zamezit mísení těchto olejů, aby se
předcházelo provozním problémům a nedošlo k znehodnocení tekutých paliv. 93
Při snaze zabránit vzniku sazí bylo potřeba udržovat teplotu neustále nad 800 °
C, kdy dochází ke spalování částic uhlíku. K tomu ovšem již nepostačoval přirozený tah
vzduchu, a proto byly do pece zaváděny tlakové ventilátory. S jejich pomocí se dařilo
snížit množství chyb vyskytujících se při výpalu zboží. 94
Jak již bylo zmíněno, kruhové pece byly vytápěny zejména tuhými palivy.
K tomu využívaly systému sypákových děráků, umístěných shora. Aby se předešlo
přílišným stavebním úpravám při přechodu na vytápění tekutými palivy, umisťovaly se
speciální hořáky do sypákových otvorů. Palivo pak bylo přivedeno ze zásobní nádrže
přes filtr do nádrže denní, ta bývala navíc opatřena elektrickým vyhříváním. Z ní vedlo
okružní vedení umístěné v klenbě pece, kde se olej opět zahříval na potřebnou teplotu a
putoval do již zmíněných hořáků.
Přechodem na topení tekutými palivy se zvýšila produkce výroby až o 30% a
zlepšila se jakost vypalovaných výrobků. Vzhledem k absenci vzniku sazí a popela
došlo k minimalizaci prašnosti, čímž bylo dosaženo větší ekologičnosti.95
2.8 Založení nové cihelny
Založení nového závodu předcházela pečlivá příprava výběru místa. Provedl se
geologický průzkum podloží a následné technologické zkoušky vzorků zeminy. Pokud
byla hlína pro výrobu cihlářského zboží kvalitní, zkoumaly se další faktory. Jedním
z nich bylo například, aby surovinová základna byla schopna vydržet nejméně 50 let při
plném výkonu cihelny.
Dalšími kritérii byla zajistitelnost spojení s odbytišti, aby bylo dostatečné
množství volné pracovní síly pro závod v místě jeho plánované výstavby, dostatek
A. STŘÍBRNÝ, S. FOLTÝNEK, Topné oleje v cihlářství a hrubé keramice, Brno 1967, s. 2.
Tamtéž, s. 9.
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užitkové i pitné vody a další. 96 Zejména na vodu byly kladeny vysoké nároky. Její
spotřeba byla značně vyšší tam, kde byla zavedena strojová výroba. Nelze opomenout
další surovinu potřebnou k výrobě cihlářského zboží, tou byl písek. 97
Tyto podmínky však nebyly jediné, které bylo třeba splnit před založením
nového závodu. Z hlediska ekonomického bylo třeba zajistit odbyt pro cihlářské
výrobky v místě, kde měl být nový závod založen. Nové závody tak byly povětšinou
zakládány v blízkosti větších aglomerací, a to tam, kde byla reálná možnost zajištění
přepravy, nejčastěji drahou. Dále bylo nutné zjistit, jaký druh zboží je v dané lokalitě
žádaný. Co se týče pracovní síly, bylo třeba zajistit dostatek kvalifikovaných
pracovníků, kteří by řídili výrobu, neboť špatné výrobky byly nejčastěji předzvěstí
zániku mnohých závodů.

Vladimír ALTNER, Projektování cihelen, Praha 1950, s. 8.
Antonín VOTT, Cihlářství. Příruční kniha pro zařizování a zdokonalování závodů cihlářských, Praha
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3 Z HISTORIE CIHLÁŘSTVÍ V JIČÍNSKÉM OKRESE
S příchodem Slovanů do našich zemí kolem 6. století n. l. přišel i rozvoj obchodu a
řemesel, která, již tak poměrně vyspělá, převzali z kultury předchozích obyvatel Keltů. Nejinak tomu bylo i na území regionů Sobotecka, Kopidlenska, Libáňska,
Jičínska, Hořicka, Novopacka a Bělohradska, tedy součástí dnešního okresu Jičín (jeho
územní rozloha se v průběhu 19. - 20. století značně měnila).
Se vznikem našich prvních státních celků (1. pol. 7. století n. l. Sámova říše, 9.
století n. l. Velkomoravská říše, 10. století n. l. Přemyslovský stát) vznikaly zároveň
politicko-správní jednotky, kde se obchod a řemesla sdružovaly, a to především ve
větších centrech, neboť většina okrajových území zůstávala neobydlena.
S příchodem kolonizační vlny během 13. - 14. století došlo k dosídlení a vzniku
nových vesnic. Byly vybudovány tvrze a hrady. Ty bývaly centrem veškerého dění a
středisky panské a církevní správy, která rozhodovala prakticky o všech záležitostech
řemesel a obchodu. Jinak tomu začínalo být u měst vznikajících od 13. století, kde se
obyvatelstvo etablovalo do měšťanské třídy nabývající na významu a samostatnosti.
Byla to zejména řemesla, která se zasloužila o výjimečné postavení měst. Do
doby rozvoje měst bylo jen několik málo oborů, které souvisely především s aktuální
potřebou daného místa. S rozvojem měst se však řemesla počala osamostatňovat, což
vedlo k jejich další diferenciaci a specializaci. To vedlo ke zkvalitnění výrobků. Aby
byla zaručena profesionalita řemesel, bylo třeba nastolit určitý řád, jímž by se mohla
řídit.
Z tohoto důvodů vznikly řemeslnické cechy. Ty lze v 15. - 16. století
zaznamenat i menších městech, kde mnohdy vznikly smíšené cechy, jež sdružovaly
všechny živnosti. V případě Jičína je aktivita cechů doložitelná kolem poloviny 15.
století. 98 Lze předpokládat, že tomu tak bylo i u dalších měst jičínského okresu, což
ostatně mnohdy dokládají městské knihy.
V 16. století vznikla cechovním organizacím silná konkurence. Jednalo se o
hospodářskou aktivitu šlechtických rodů. Právě šlechtické rody začaly, kromě jiného,
zakládat ve větším množství nové cihlářské hutě.
Miloslav BAŘINA, Historie a současnost podnikání na Jičínsku, Hořicku, Novopacku a Sobotecku,
Žehušice 2002, s. 21.
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Pro hospodářský rozvoj Jičínska měla zásadní vliv vláda Albrechta z Valdštejna.
Přestože její trvání nebylo příliš dlouhé, svým přístupem nastínila změny výrobního
způsobu, které vedly k vyšším ziskům a dalšímu rozvoji jednotlivých odvětví.
Podle informací z berní ruly z roku 1654 bylo v tomto roce evidováno na 117
řemeslníků sdružovaných do devíti cechů. V 18. století se tento počet zdvojnásobil, což
řadilo Jičín na 16. místo nejbohatších českých měst. Vyplývá to z informací
z tereziánského katastru. V 19. století měl Jičín již 427 řemeslníků provozujících 46
různých živností.99
Velkou změnu, která se výrazně podepsala na tradici výroby cihlářského zboží
v jičínském okrese, byl dekret z roku 1819. Ten umožňoval poddaným na svých
pozemcích pálit cihly nejen pro vlastní potřebu, ale i pro potřeby prodeje. Navazoval tak
na dekret z roku 1816, který stanovil zákaz výstavby dřevěných stavení, aby tak bylo
zabráněno ničivým požárům celých měst. Dalším důležitým krokem bylo ustanovení
nového živnostenského řádu z roku 1859. Ten zaváděl živnostenskou svobodu pro
všechny občany, čímž cechy pozbyly svého významu. Živnostenský řád ještě doplnil
roku 1862 obchodní zákoník. Všechny tyto okolnosti vedly k tomu, že běhen 19. století
vznikly v řadě vesnic a měst dnešního jičínského okresu cihlářské závody různých
velikostí.
V druhé polovině 19. století vznikla živnostenská společenstva, která sdružovala
živnostníky podobného zaměření. Účast v nich byla povinná. Během 19. století pak
vznikla řada hospodářských spolků, v nichž byla účast naopak dobrovolná. Jedním
takovým spolkem byla Řemeslnická beseda se sídlem v Jičíně. Zásluhou besedy vzniklo
Společenstvo různých živností, rovněž sídlící v Jičíně, kam patřili i živnostníci
provozující cihelny. 100
V roce 1894 vznikl spor mezi některými podnikateli a uvedeným společenstvem.
Důkazy o tom nalézáme v dochované archivní zprávě ze dne 17. října 1894 adresované
c. k. okresnímu hejtmanství. Jedná se o žádost pokladny Společenstva různých živností,
aby zaměstnavatelé přihlásili své pomocné síly (mimo jiné i nádeníky z kruhových
cihelen Bohuslava Marečka a Antonína Sasky v Jičíně) k okresní pokladně, neboť podle
živnostenského řádu nemohou být považovány za členy společenstva.
99
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Odpověď přišla 5. listopadu 1894, v níž c. k. hejtmanství ustanovilo, že se
působnost Společenstva různých živností vztahuje na všechny pomocníky, kteří ke
společenstvu náležejí. Z toho vyplývá, že i zaměstnanci držitelů živností se automaticky
stávaly jeho členy a nemocenská pokladna tak byla zřízena pro veškeré pomocníky
patřící ke společenstvu, a to bez výjimek. Zároveň bylo zdůrazněno, že každý pomocník
musí mít pracovní knížku, podle které je rovněž u společenstva přihlášený. Nařízením
též bylo stanoveno, že kdo vykonává neřemeslnou činnost (cihlářství mezi ně patřilo),
musí být u tohoto společenstva přihlášen.
Z odpovědi nemocenské pokladny Společenství různých živností ovšem
vyplývá, že cihláři neodpovídali definici „pomocník“, nýbrž byli označováni za
nádeníky, neboť to byli lidé bez vyučení v jakémkoliv řemeslu a byli najímáni na hrubší
práce. Z tohoto důvodu nemohli být přihlášeni k pojištění u nemocenské pokladny
společenství. S touto odpovědí se zároveň pokladna odvolala vysokému c. k.
místodržitelství v Praze.
Spor se podařilo vyřešit 12. července 1895, kdy c. k. okresní hejtmanství
tlumočilo rozhodnutí c. k. místodržitelství. Bylo výslovně stanoveno, že majitelé
kruhových cihelen Bohuslav Mareček a Antonín Saska jsou členy společenstva. Že
„zaměstnávají nádeníky, cihláře a taškáře. Že tito všichni musí býti členy nemocenské
pokladny při společenstvu, ku kterému náležejí.“101.
Co se týče cihlářské činnosti v rámci zmiňovaného společenstva, nejsou o ni
žádné další zmínky. Z dochovaných pramenů však vyplývá, že po rozpadu tohoto
společenstva se cihláři sdružili v tzv. Svazu zemědělských a lesních zaměstnanců
v Jičíně, což byla dělnická organizace.
Dochovaná zpráva ze dne 4. března 1935 hovoří o společném postupu cihelen na
Jičínsku při zdražování cihel, a to o 40 Kčs na 1000 kusů, tedy z původních 180 Kčs na
220 Kčs. Na to reagoval sekretariát Svazu zemědělských a lesních zaměstnanců v Jičíně
dopisem adresovaným Okresnímu úřadu v Jičíně. V něm vyjadřuje své obavy z brždění
rozvoje stavebního ruchu a zvyšování nezaměstnanosti a zároveň požaduje v souvislosti
se zdražováním řešení otázky mezd dělnictva. Svou odpovědí odkázal okresní úřad
sekretariát svazu na Živnostenský inspektorát v Mladé Boleslavi. Ten zareagoval
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dopisem z 18. března 1935. V něm oznamuje, že není kompetentní řešit otázku
prodejních cen cihlářských výrobků, tudíž ve věci nepodnikl žádné další kroky. 102
Další vývoj cihlářské výroby na Jičínsku byl poznamenán zejména příchodem
druhé světové války. Během války došlo k omezení produkce závodů, čímž se zároveň
snížily možné investice do jejich provozu a modernizace. Řada závodů tak byla po
skončení války ve špatném stavu a technologicky začala zaostávat.103
Poslední ranou pro cihlářský průmysl na Jičínsku bylo znárodnění podniků.
Jejich

následné

nehospodárné

řízení

vyústilo

v jejich

uzavírání

z důvodu

neekonomičnosti či nepotřebnosti. V 60. letech totiž naplno nastoupil trend
prefabrikovaných železobetonových dílců, které postupně vytlačily tradiční zdicí
materiály do pozadí.
3.1 Bývalé cihelny v Mlázovicích
Předchůdcem bývalé kruhové cihelny v Mlázovicích byla starší rolnická cihelna s polní
pecí, v níž byla zahájena výroba roku 1860. Tu nechal vystavět místní obchodník
Antonín Hakl, jenž bydlel v domě č. p. 7. Ten předal cihelnu roku 1870 svému synu
Bohumilovi. Cihelna se nacházela na pozemku č. kat. 1017/1.
Její provoz však neměl dlouhého trvání. Již v 80. letech 19. století výroba začala
upadat. Postupně byly zbořeny kolny na sušení syrového zboží a kolem roku 1885 se
v cihelně přestalo vypalovat cihlářské zboží. 104 Místní cihelna s polní pecí totiž nemohla
konkurovat výkonnějším cihelnám v okolí, které využívaly vynálezu berlínského
stavitele Bedřicha Hoffmanna, principu kruhové pece.
Snahy o obnovu cihlářské výroby v této cihelně přišly těsně před první světovou
válkou. V roce 1913 koupil cihelnu ředitel školy v Kolíně Jan Richtr. 105 Ten zažádal 1.
srpna 1913 o živnostenskoprávní povolení ke stavbě nové kruhové pece na místě
původní cihelny a k otevření hliniště na pozemku č. kat. 1049. Povolení bylo uděleno 6.
srpna 1913 s již tradičními požadavky úřadů na povolení stavby kruhové pece. Mimo
jiné bylo rovněž nařízeno, aby byla pro dělníky zbudována vytápěná ohřívárna pro
SOkA Jičín, f. AOÚJC, inv. č. 2094, kart. 946.
Více o vývoji cihlářství po druhé světové válce viz kapitola 2.1 Z historie cihlářské výroby v českých
zemích (8. st. n. l. - 70. léta 20. století).
104
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zimní období, která musela být vybavena umyvadlem a mycími prostředky,
lékárničkou, ale například i zdravotními plivátky. V místnosti měla být dále umístěna
cedulka zakazující plivání na podlahu.
Jádro nové kruhové cihelny tvořila cihlářská pec typu Hoffmann o 12 komorách.
Nadpecní prostory sloužily k vysoušení syrového cihlářského zboží. Střecha pece byla
pokryta pálenou střešní krytinou. K odvodu kouře sloužil 32 m vysoký tovární komín o
světlosti 1, 3 m. Voda určená pro provoz, ale i pitná voda, se odebírala z vlastní,
dodatečně zbudované studny. Veškerá výroba se děla ručně. V té době bylo v cihelně
zaměstnáno 20 dělníků na 10 cihlářských stolech. 106
V době první světové války byla cihelna uzavřena. Ke kolaudaci kruhové
cihelny v Mlázovicích tak došlo až 17. dubna 1920.
Ani snaha nového majitele Jana Richtra přetavit závod v prosperující podnik se
nezdařila. Příčinou byl fakt, že výrobní technika v mlázovické cihelně ustrnula na ruční
výrobě, přičemž některé větší závody v okolí byly tou dobou již elektrifikované a
strojně vybavené. 107 Dalšími důvody bylo časté střídání cihlářských mistrů a neodborné
vedení podniku synem majitele. Dne 5. května 1923 o půlnoci došlo v závodu k požáru
a objekt cihelny vyhořel.
V roce 1925 je zmiňován jako nájemce kruhové cihelny v Mlázovicích Václav
Vitík. V roce 1929 je jako majitelka cihelny uváděna Marie Nováková z Prahy. V roce
1930 jsou již v úředních spisech zmiňováni jako majitelé cihelny Cyril Novák a Marie
Maršálová. Ti 10. dubna 1930 zažádali o úřední povolení ke stavbě nové strojovny a
provozovny při stávající kruhové cihelně. Dne 20. srpna 1930 proběhlo místní šetření za
účelem

živnostensko-policejního

schválení

novostavby

pro

výrobu

páleného

cihlářského zboží v Mlázovicích u stávající „kruhovky“. Stavba byla zděná,
jednopatrová, o rozměrech 12, 15 m x 8 m. Sedlová střecha byla pokryta lepenkou.
V této budově probíhala strojní výroba tašek, cihel a drenážních trubek. První
patro bylo z přízemí přístupné žebříkovými schody. Výška patra uprostřed místnosti
byla 3 metry. Osvětlení patra zajišťovala 3 okna. V prvním patře byly umístěny dveře,
ze kterých vedla do přízemí dřevěná rampa. V přízemí se nacházel lis na výrobu cihel a
Státní okresní archiv Jičín, fond Okresní úřad Nová Paka, inventární číslo 1039, karton 390.
František KUTNAR, Mezi Chlumy a Kamennou Hůrou: (obraz dějin Mlázovic v Podkrkonoší a okolí).
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tašek. V patře byl umístěn stroj na mělnění hlíny, která se do patra dopravovala
výtahem.
Vedle provozovny byla postavena zděná budova, ve které byla umístěna
strojovna vybavená dieselovým motorem o výkonu 25 HP. Strojovna měla rozměry 3 m
na šířku a 7, 4 m na délku, výška od podlahy do stropu dosahovala 3,5 m. Osvětlení
strojovny zajišťovala dvě okna. Přístup do strojovny byl pomocí bočních dveří.
Autorem projektu strojovny byl stavitel Alois Škvrna z Lázní Bělohradu.108
Cihelna byla nakonec dovybavena stroji až v roce 1931, neboť 7. srpna 1930
zažádal majitel cihelny Cyril Novák o odklad živnostensko-policejního schválení
strojovny. Důvodem byla světová hospodářská krize, která na několik let téměř
zastavila stavební činnost. V té době se závod omezil pouze na ruční výrobu cihel.
Později byla cihelna znovu na několik let uzavřena a až do roku 1938 chátrala.
V tomto roce zakoupil pozemek se zpustlou cihelnou Václav Laibner z Prahy. Ten
nechal původní objekt zbořit a ještě téhož roku nechal vybudovat na místě původní
cihelny novou kruhovou cihelnu. K ní následně přistavěl obytný objekt s č. p. 183, který
později sloužil jako byt a kancelář správci cihelny.
V době druhé světové války cihelna i nadále zaměstnávala dělníky, přestože za
omezených podmínek. V roce 1946 byla vlastníkem cihelny soukromá společnost
MIRO z Prahy. Byl proveden průzkum hlíny, který potvrdil dostatek kvalitní suroviny
pro výrobu jak běžné keramiky, tak i speciálních tvárnic a obkladaček. V této době
podnik poměrně prosperoval.
V roce 1948 došlo ke znárodnění podniku. Správou cihelny byly pověřeny
Polabské cihelny se sídlem v Hradci Králové. Mlázovická cihelna se navíc stala součástí
Okresního stavebního kombinátu v Hořicích. Její oficiální název zněl „Východočeská
cihelna v Mlázovicích“. V této době byl závod kompletně dobudován a přibyla další
sušárna.
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Zbytek ruční výroby byl nahrazen stroji. Došlo k rozsáhlé rekonstrukci

pece, ta byla nově vybavena samočinnými přikladači. 110
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Řízením cihelny byl pověřen správce Kovář, kterého ve funkci nahradil Bohumil
Hofman. Jeho v roce 1956 vystřídal Karel Chaloupský.

111

Cihelna měla v této době

kolem 25 zaměstnanců a až do jejího zrušení roku 1973 byla jediným čistě
průmyslovým závodem v obci Mlázovice. 112
Dne 1. července 1957 přešla správa cihelny pod podnik Stavební hmoty v Jičíně.
Ne však na dlouho, neboť již 17. listopadu přešla správa cihelny včetně Stavebních
hmot v Jičíně opět pod Polabské cihelny s podnikovým ředitelstvím v Novém Bydžově.
V roce 1962 došlo ke sloučení Polabských cihelen Hradec Králové a Východočeských
cihelen. Cihelna Mlázovice tak přešla pod správu národního podniku Východočeské
cihelny Hrochův Týnec. 113
Mlázovická cihelna měla v 60. letech více jak dvacet zaměstnanců. Produkce
cihelny se pohybovala kolem 2 500 000 pálených cihel ročně. Závod se zaměřoval
především na výrobu plných cihel, v menší míře pak na výrobu cihel dutých.
Vedoucím závodu se se stal v roce 1961 Augustin Nenadál z Malých
Svatoňovic, který ve své funkci setrval až do roku 1971. Poté jej na postu správce
vystřídal Karel Všetečka. Ten byl posledním vedoucím cihelny až do roku 1973, kdy
byla výroba cihel v Mlázovicích definitivně ukončena. 114
Dne 1. ledna 1974 došlo k likvidaci závodu Mlázovice. V roce 1988 pak bylo
přistoupeno k demolici uzavřené cihelny. 115 Dům č. p. 183 obývali manželé Nenadálovi,
a to až do počátku 80. let 20. století. V roce 1983 byl dům předán ministerstvu vnitra.
To jej využívalo jako cvičební prostor pro policii, která zde často užívala palných
zbraní, což se ve výsledku podepsalo na chátrajícím stavu domu.
V roce 1995 byl areál bývalé cihelny navrácen obci Mlázovice. Ta jej využívala
jako skladiště materiálu. Dům byl nakonec v roce 2005 zdemolován ze statických

Martin VÁGENKNECHT, Mlázovické domy a pohled do života v nich, Mlázovice 2016, s. 280.
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důvodů. Pozemky bývalého areálu cihelny byly využity pro stavební účely. Vzniklo zde
13 nových parcel, přičemž v současnosti zde stojí 6 nových rodinných domů. 116
3.2 Bývalá cihelna hraběte Augusta Merveldta v Šárovcově Lhotě
Bývalá kruhová cihelna v Šárovcově Lhotě, kterou zde popisuji, nebyla první cihelnou
v obci. Před její výstavbou stávala na témže místě již jiná cihelna. Původní cihelna byla
postavena kolem roku 1875 rytmistrem Maxmiliánem Dornmiztem, který roku 1872
zakoupil bělohradské panství. O produkci cihelny nejsou dochovány žádné záznamy,
nicméně její výrobní činnost neměla příliš dlouhého trvání. Svou existenci definitivně
ukončila roku 1903, přičemž se v ní již několik posledních let cihlářské zboží
nevyrábělo.
Nová kruhová cihelna, jejíž objekt do dnešní doby stojí, počala psát svoji historii
roku 1921, kdy byly započaty stavební přípravy na pozemku č. kat. 826. Na její
výstavbu byly použity ručně vyráběné cihly. Zakladatelem byl majitel bělohradského
panství hrabě August Merveldt. Správou cihelny bylo pověřeno vedení bělohradského
velkostatku. Návrh budovy kruhové cihelny s pecním systémem Hoffmann vypracoval
inženýr Theodor Klein, odborný stavitel keramických závodů z Prahy.
Stavba cihelny v Šárovcově Lhotě byla dokončena v roce 1922 a ještě téhož
roku dosáhla produkce půl milionu cihel. V roce 1924 již činila produkce cihelny
dvojnásobek vypálených cihel oproti roku 1922. V roce 1930 dosáhla roční produkce
cihelny 1,6 milionu vypálených cihel.
Cihelna vyráběla jak obyčejné cihly, tak i cihly radiální a děrované strojní, dále
drenážní trubky, francouzské dvoufalcové tašky, obyčejné strojové tašky (bobrovky),
tažené strojové tašky (Steinbrück), prejzy a další. Cena za 1 000 kusů obyčejných cihel
byla v roce 1933 250 Kčs a za 1 000 kusů děrovaných strojních cihel 280 Kčs.
Hlína pro výrobu cihlářského zboží se těžila v hliníku v severozápadní části
pozemku. Následně se odvážela do prvního patra cihelny za pomoci rampy vedoucí
z přízemí.
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Cihelna v minulosti nesloužila pouze jako výrobní objekt, nýbrž byla i místem
kulturního dění a společenského života pro obyvatelstvo obce. V meziválečném období
se zde odehrávaly trhy, dražby dobytka a jiné události.
Jádro cihelny tvořila šestnáctikomorová pec typu Hoffmann. Obvodové zdivo
bylo z opracovaných pískovců. Každá komora pece měřila na délku 2,15 m, na šířku 3
m a na výšku 2,6 m. Objekt cihelny měřil původně 13, 9 m na šířku, 40, 55 m na délku a
3, 2 m na výšku. K odvodu kouře z pece sloužil 40 m vysoký tovární komín, jenž měl
ve světlosti průměr 1, 2 m.
K cihelně dále patřil domek č. p. 68, který sloužil jako byt správci cihelny a
bytovka č. p. 66. Ta byla rozdělena na dvě poloviny. V jedné byla ovčírna, v druhé byty
pro zaměstnané dělníky.
V roce 1925 došlo v cihelně k požáru, její výrobní činnost však byla záhy
obnovena. V roce 1926 bylo při cihelně zbudováno spouštědlo (výtah) od firmy
Raubitschek Prag. To sloužilo pro dovážení paliva, údržbu a obsluhu hořeních pater.
Tento unikát se v cihelně do dnešní doby zachoval, přestože je dnes již poháněn
elektromotorem.
V témže roce byla nad pecí přistavěna dvě dřevěná patra. První patro sloužilo
k obsluze vytápění pece a mělo výšku 2,9 m. Druhé patro sloužilo jako sušárna
syrového cihlářského zboží a mělo výšku 2,1 m. Výrobky se zde sušily pomocí tepla
unikajícího z pece. K odvětrávání vysrážené vlhkosti sloužila provětrávací střechová
nástavba, jejíž výška byla 1,95 m. Celkově se prostory budovy zvýšily o 8,6 m,
výsledná výška budovy tak byla 11, 8 metru.
Součástí přístavby bylo zároveň vybudování nové strojovny. Autorem plánu
přístavby a nové strojovny byl stavební architekt Josef Janeček z Lázní Bělohradu. Ten
se i nadále podílel na rozšiřování a modernizaci cihelny. V roce 1928 vypracoval plán
na přestavbu dvou bytů pro dělníky a plán na rozšíření pece o zděný přístavek, tzv.
míchárnu. V této míchárně se nacházelo veškeré strojní vybavení pro výrobu
cihlářského zboží. Lze kupříkladu jmenovat drtič, cihlářský lis, odřezovák apod.
Veškeré stroje byly poháněny transmisí ze stacionárního motoru.
V roce 1936 došlo k poškození továrního komínu bleskem. Opravné práce na
komíně byly provedeny začátkem června 1936. V té době byli dělníci cihelny bez práce,
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a proto jezdili stavět do pohraničí opevnění. Výroba v cihelně byla obnovena 15. 5.
1940, tou dobou zde pracovalo 20 zaměstnanců. Počet zaměstnaných dělníků později
dosáhl počtu kolem 40.
V roce 1945 byl bělohradský velkostatek včetně cihelny zkonfiskován. Příčinou
byla německá národnost majitelky, Merveldtové záhy opustili Československo. Správou
cihelny byl pověřen podnik Polabské cihelny. V roce 1961 byla cihelna vyhodnocena
jako nevyhovující, a proto bylo rozhodnuto o ukončení její činnosti. K likvidaci výroby
v cihelně došlo k 1. 1. 1962. V červnu téhož roku zakoupilo opuštěný objekt JZD
Mlázovice za 20 000 Kčs. Veškeré vybavení cihelny, které sloužilo k výrobní činnosti,
bylo dáno do sběru. Jen za železo utržilo JZD 15 000 Kčs. Cihelna dále sloužila jako
skladiště a sušárna obilí. V letech 1980 – 81 vybudovalo JZD při severní straně cihelny
novou železobetonovou sušárnu na obilí.
Během doby, kdy byla kruhová cihelna v Šárovcově Lhotě v provozu, se zde
vystřídalo několik správců cihelny. V letech 1922 – 1924 jím byl A. Halíř, toho v letech
1924 – 1929 nahradil František Sládeček. Po něm převzal cihelnu v letech 1929 – 1930
Josef Černý, jehož v letech 1930 – 1931 nahradil ve funkci Josef Klodner. Od roku
1931 dále vykonával funkci správce cihelny František Lichý. 117
3.3 Bývalá cihelna v Hořicích
Vývoj podnikání na Hořicku měl takřka stejný průběh, jako tomu bylo na celém území
naší země. Původní řemeslné cechy se ke konci 19. století transformovaly do
živnostenských společenstev. O tom, že Hořice bylo čilé, podnikavé město se dozvíme
např. z díla Adresář politického okresu královéhradeckého od Václava Kudrnáče
(Turnov 1903).
Přestože město Hořice proslulo především kamenictvím a výrobou Hořických
trubiček, ani cihlářství zde nezůstávalo stranou. Dvě kruhové cihelny na území města
Hořice byly rovněž důležitým podílníkem na obživě místního obyvatelstva. Zmínku o
nich přináší např. Adresář okresu hořického (Hradec Králové 1930) od Josefa
Pokorného.
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Bývalá společná kruhová cihelna v Hořicích
Dne 15. dubna 1941 vznikla na základě společenské smlouvy veřejná obchodní
společnost pod firmou „Kruhová cihelna Špůr a spol.“ Zakládajícími členy byly
manželé Josef a Vlasta Špůrovi, manželé Josef a Anna Jechovi a manželé Jaroslav a
Božena Fejfarovi. Do té doby byla kruhová cihelna v Hořicích výhradně majetkem
Josefa Špůra.
Společný podnik se kromě výroby cihel, tašek a cementových výrobků zabýval
výrobou dalších druhů stavebního materiálu. Součástí této smlouvy byl i převod cihelny
s č. p. 782 v Hořicích na veřejnou obchodní společnost s již zmiňovaným názvem
„Kruhová cihelna Špůr a spol.“118
V Hořicích se podle skromných zmínek měly nacházet až tři cihelny. Majitelem
jedné z nich měl být místní občan Václav Kudrnáč. Bohužel, ani o jedné z nich se
nedochovaly prakticky žádné záznamy.
3.4 Bývalé cihelny v Nové Pace
O bývalé obecní cihelně v Nové Pace se dochoval pouze zlomek záznamů, takže mnoho
informací např. o výrobě a technické vybavenosti cihelny nelze uvést.
Dne 4. dubna 1879 rozhodla městská rada v Nové Pace o výstavbě obecní
cihelny na pozemku č. kat. 393 ve vzdálenosti 38 metrů od Severozápadní dráhy. V té
době zde již stála dřevěná kůlna na sušení cihel, a to ve vzdálenosti 22 metrů od
Severozápadní dráhy. Kolaudační řízení stavby proběhlo 24. května 1879. Stavební
povolení bylo uděleno s nařízením, že cihelna musí být vystavěna z tvrdého materiálu a
její střecha musí být pokryta pálenými taškami. Autorem projektu obecní cihelny
v Nové Pace byl stavitel František Wolf.
Jádro cihelny tvořila zřejmě žárová pec. Její rozměry byly 10,7 m na délku a
5,75 m na šířku. Před pecí stál zastřešený prostor pro obsluhu topení pece o rozměrech
10,7 m na délku a 4,75 m na šířku. Obecní cihelna v Nové Pace dosáhla v roce 1887
produkce 7 225 kusů nepálených cihel, 156 949 kusů pálených cihel, 1 865 kusů
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krycích cihel, 495 kusů dlaždic a 9 257 kusů střešních tašek. Z těchto čísel je zřejmé, že
se jednalo o velmi malou cihelnu. 119
V roce 1986 byla v Nové Pace založena nová cihelna. Jednalo se o první
parostrojní cihelnu na území města. Jejími majiteli a zřizovateli byli bratři Moravcové.
Výstavby se ujala pražská firma Outeřický & Pittner. V roce 1901 vybudovali bratři
Moravcové při cihelně přádelnu vlny, v roce 1906 pak tkalcovnu, která měla 312 stavů.
V roce 1907 byl majitelem podniku již výhradně Antoš Moravec. Krátký život této
cihelny skončil v roce 1916, kdy celý podnik koupil vídeňský podnikatel Wihelm
Stöckler. Ten nechal zprovoznit již pouze tkalcovnu. Skromné zásoby vlastní hlíny pro
cihelnu byly vyčerpány, a tak se v roce 1922 přistoupilo k jejímu zboření. 120
3.5 Bývalá cihelna Jana Vejnara ve Staré Pace
Zakladatelem strojní kruhové cihelny ve Staré Pace byl místní občan, rolník Jan Vejnar,
jenž bydlel v domě č. p. 101. Stavba cihelny však nebyla jedinou podnikatelskou
činností Jana Vejnara. V roce 1901 zakoupil J. Vejnar společně se svou manželkou
Kateřinou Vejnarovou právo na lámání pískovce v lomu u Nové Paky na č. kat. 473,
jehož majitelkou byla Anna Fejfarová. 121
Jan Vejnar a jeho rodina jsou pochováni na hřbitově u kostela Svatého Vavřince
ve Staré Pace, kde si J. Vejnar 15. září 1911 zakoupil hřbitovní místo.
O povolení ke stavbě kruhové cihelny na pozemcích č. kat. 552 a 553 zažádal J.
Vejnar 1. června 1893.122 Pozemek protínala Severozápadní dráha, proto její polohu
musel vytyčit c. k. vrchní inženýr Rudolf Vejšický, který byl zároveň autorem projektu
kruhové cihelny ve Staré Pace.
Komisionální jednání ke schválení povolení stavby kruhové cihelny se konalo
11. července 1893. Povolení ke stavbě bylo uděleno, avšak bylo stanoveno, že cihelna
musí stát na východ od Severozápadní dráhy, a to ve vzdálenosti 35, 2 m. Od ostatních
budov Staré Paky byly pozemky cihelny odděleny potokem Rokytka. Nejbližším
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stavením byla majitelova usedlost, tudíž byla splněna zákonná vzdálenost. Následovaly
další dodatečné požadavky, které byly shodné pro všechny cihelny. 123
Poté, co byla stavba cihelny dokončena, zažádal J. Vejnar o její zkolaudování.
Kolaudace proběhla 13. září 1902. Vzhledem k tomu, že byly splněny požadavky úřadů,
bylo Janu Vejnarovi uděleno povolení k živnostenskému užívání cihelny. 124
Jádro cihelny tvořila kruhová pec systému Hoffmann, jenž byla rozdělena na
šestnáct komor (obsah jedné pece 28 m3). Střecha cihelny měla vaznicovou soustavu,
čímž vznikl půdní prostor o výšce 2 m. Na její pokrytí bylo užito pálených tašek.
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Tovární komín byl osmiboký, s výškou 37 m. Rozdělen byl na čtyři etáže a jeho šířka
byla 2,8 m v podstavě a 1,6 m v ústí. 126 Autorem projektu kruhové cihelny ve Staré
Pace byla firma „ Josef Bušek a Synové“ z Hořic.
V roce 1919 byla při cihelně zřízena zděná lisovna (143 m2) a strojovna se
skladem. Mezi pecí a lisovnou byla umístěna jednopatrová budova, která obě části
spojovala. V roce 1920 byla postavena truhlárna, dílna a garáž (148 m2). V roce 1924
byla zbudována kolejnicová dráha spojující hliniště s přípravnou.
V roce 1925 byla přistavěna zděná, patrová Geierova umělá sušárna (396 m2) se
zděnými přístřešky. Ta byla dvanáctikomorová, přičemž rozměry jedné komory byly
1,4 m na šířku a 2, 9 m na délku, výška stropu byla 3 m. Komory byly umístěny vedle
sebe paralelně a vedly do nich koleje. Za pomoci kolejnicových vozíků se do těchto
komor zaváželo syrové zboží. To se vysoušelo odpadovým teplem a kouřovými plyny
vycházejícími z kruhové pece. Každá komora byla utěsněna dveřmi, strop tvořilo
betonové klenutí. Do jedné komory se najednou vešlo až 3 200 cihel. Celou sušárnu
pokrývala střecha z pálených tašek.
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Autorem projektu umělé Geierovy sušárny byl

přímo stavitel Karl Geier z Kostnice. V roce 1926 nechal Jan Vejnar zbudovat při
cihelně Kellerovu sušárnu (460 m2). 128
Pracovněprávní vztahy v cihelně upravoval pracovní řád z 15. července 1903,
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byly dělníci zaměstnaní v cihelně rozděleni na cihláře, topiče, zavážeče, vyvážeče,
sázeče a nádeníky. Denní pracovní doba byla od 08:00 do 19:00, večerní směna byla od
20:00 - 05:00. Během dne byly tři přestávky, a to od 08:30 do 09:00, od 12:00 do 13:00
a od 16:00 do 16:30.129
Podle dochovaných dlužních úpisů prodával Jan Vejnar své cihlářské výrobky
rovněž na úvěr. Splátky byly pololetní s 5% úrokem. Krom toho také Jan Vejnar
zapůjčoval hotovostní kapitál, přičemž splátky byly vázány 6% úrokem.
V roce 1922 předal Jan Vejnar cihlářský závod ve Staré Pace svým dvěma
synům, Janu a Ladislavu Vejnarovým. Ti nadále vlastnili podnik společně. 130 Syn Jan
Vejnar se téhož roku stal rovněž spolumajitelem vápenky ve Vrchlabí, kterou vlastnil
společně s firmou Václav Renner. Druhý syn Ladislav byl pověřen vedením cihelny.
V roce 1934 zakoupila cihelna Jana Vejnara pracovní stroje pro výrobu dutých
cihel, jež byly patentovaným výrobkem firmy Isoterit. Následně pak Jan Vejnar ml.
zakoupil od zmiňované firmy licenci pro výrobu speciálních dutých cihel Isoterit.131
Od roku 1933 panovala obecně v cihlářském průmyslu krize, která dosáhla
svého vrcholu v roce 1940. Aby se strojní kruhová cihelna Jana Vejnara udržela, byla
mnohdy nucena prodávat své výrobky i pod výrobní cenou. V roce 1939 došlo
v důsledku stoupajících výrobních nákladů a mezd dělníků ke zdražení všech
cihlářských výrobků strojní kruhové cihelny ve Staré Pace o 10%. Cena za obyčejné
cihly byla 300 Kčs / 1000 kusů, 330 Kčs / 1000 kusů ostře pálených cihel loco, 330 Kčs
/ 1000 kusů strojových cihel zvaných „kanálky“ a 600 Kčs / 1000 kusů speciálních cihel
zvaných „Jestav.“
Pro přehled zde uvádím tabulku zisků a ztrát za období krize 1933 – 1940,
kterou jsem sestavil na základě archivních pramenů.

SOkA JC, f. AOÚJC, inv. č. 1342, kart. 366.
SOkA JC, f. OÚNP, inv. č. 1049, kart. 409.
131
Státní oblastní archiv Zámrsk, fond Východočeské cihelny, n. p. Hrochův Týnec/ závod Stará Paka,
inventární číslo 8, NAD 3369, karton 20.
129
130

- 66 -

Přehled ztrát v období krize v letech 1933 – 1940 132
1933

- 30993 Kčs

1934

- 73 844 Kčs

1935

- 125 868 Kčs

1936

- 155 056 Kčs

1937

- 25 066 Kčs

1938

- 55 944 Kčs

1939

+ 95 750 Kčs

1940

- 52 540 Kčs

Tabulka 4: Přehled ztrát v období krize v letech 1933 - 1940

V roce 1941 patřily do majetku cihelny kromě pece také domy č. p. 50, 216 a
295, dvě kůlny, hliniště (rozloha 24 576 m2), rybník (1 133 m2), cesta, kancelář č. p.
359, sušárna, zahrada a louky (3 820 m2). Strojní vybavení cihelny tvořil cihlářský lis,
vakuový lis Ježek, rychloběžný válec, hladký válec, automatický podavač, výtah na
hlínu, elevátor na cihly, spouštěcí rám s předlohou, frikční výtah, ventilátor,
centrifugální čerpadlo, kladkostroj, kolový mlýn, spouštěč na cihly, revolverový lis,
šnekový transportér, uřezovací stolek Isoterit a další. Všechny stroje byly poháněny
elektromotory o různé výkonnosti. 133
Pro přehled zde uvádím tabulku odhadované ceny majetku kruhové cihelny z let
1938 – 1946, jejíž údaje vychází z archivních pramenů uložených ve Státním oblastním
archivu v Zámrsku.
Odhadovaný majetek cihelny v letech 1936 – 1946 134
1936

515 674 Kčs

1937

950 074 Kčs

1938

862 390 Kčs

1939

1 532 540 Kčs

1940

978 840 Kčs

1941

1 438 919 Kčs

1946

1 783 704 Kčs

Tabulka 5: Odhadovaný majetek cihelny v letech 1936 - 1946

SObA Zámrsk, fond Jan Vejnar strojní cihelna Stará paka, inv. č. 51, NAD 1447, kart. 15.
Tamtéž, inv. č. 51, NAD 1447, kart. 15.
134
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Roku 1948 došlo ke znárodnění kruhové cihelny ve Staré Pace. Její správa přešla
od 1. ledna 1950 pod Polabské cihelny Nový Bydžov. V roce 1951 byl závod vybaven
novým korečkovým rypadlem Raupach. To mělo sloužit k zefektivnění těžby hlíny.
V roce 1952 přešla cihelna na celoroční provoz, a přestala tak být pouze sezónním
závodem.
V roce 1955 byl v cihlářském závodě Stará Paka proveden rozsáhlý geologický
průzkum, neboť dosavadní těžená hlína neposkytovala dostatek kvalitní suroviny, což se
projevovalo špatnou jakostí finálních výrobků. Cihly sice splňovaly tehdejší normy,
nebyly však mrazuvzdorné. Příčinou byl vysoký obsah křemenů v těžené hlíně a špatné
vedení cihelny. Kvalita cihel z cihlářského závodu Stará Paka byla opakovaně
kritizována po celá padesátá léta.
Dělníci závodu v tomto desetiletí pravidelně podávali výpovědi. Zpočátku
z důvodu malých výdělků, později kvůli špatnému zacházení ze strany vedoucího
cihelny. Tím byl v té době pan Nenadál. Během šetření se zjistilo, že se zaměstnanci
zachází hrubě a netaktně. Při šetření podalo před komisí šest z devíti dělníků ihned
výpověď. V roce 1955 v cihelně pracovalo 33 zaměstnanců (Češi, Němci, Maďaři,
Romové). Průměrný plat dělníka činil 1 350 Kčs.135
V roce 1962 došlo ke sloučení Polabských cihelen s cihelnami Východočeskými.
Dne 1. července 1962 tak přešla správa cihelny pod národní podnik Východočeské
cihelny Hrochův Týnec.
Došlo k modernizaci podniku a ruční dobývání hlíny nahradilo korečkové
rypadlo S25 a lžícové rypadlo. K přepravě suroviny z hliniště do přípravny sloužil
haldovací dopravník. Ke zjemnění hrubé suroviny se užívalo kolového mlýna,
volnoběžných a rychloběžných válců. Pro výrobu se užívaly mlecí válce, vakuový lis,
bubnový podavač a poloautomatický odřezávač.
V této době se ve staropacké cihelně vyráběl poměrně široký sortiment
cihlářského zboží. Kromě tradičních pálených plných cihel to byly např. cihly děrované,
osmiděrové a lícové. Dále se zde vyráběly Armo vložky, Miako, stájová dlažba a
obkladačky. 136 Co se výroby zmiňovaných obkladaček týče, závod Stará Paka byl pro
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tyto účely vybrán jako experimentální. Po roce 1965 se zde výroba obkladaček rozběhla
již naplno.137
V roce 1966 došlo k rozsáhlému požáru, který cihelnu značně poškodil. Nedošlo
však k její likvidaci, namísto toho byl podnik obnoven a zmodernizován. Byla
vybudována např. přípravna, zřízen dopravníkový pás z přípravny do lisovny, obnovena
lisovna a zrekonstruována umělá sušárna. Dále došlo k výstavbě nové kotelny a střechy
umístěné nad pecí. V roce 1971 byl, stejně jako u mnoha dalších podniků, změněn
topný systém. Původní vytápění uhlím bylo nahrazeno vytápěním těžkými topnými oleji
(mazutem).
V roce 1974 podnik řešil problém s odbytem, neboť na skladě bylo kolem
600 tisíc kusů dutých dvouděrových cihel. Příčina byla v tom, že, stejně jako v mnoha
jiných závodech, cihelna vyráběla podle stanoveného plánu a ne podle poptávky. Dost
se o to také přičiňovaly vytvářené socialistické závazky, kdy se podniky, např. k
příležitosti 25. výročí osvobození Rudou armádou, zavazovaly splnit dodatečně nadplán
výroby.
Podnik svou výrobu definitivně ukončil v roce 1982. Dne 30. června 1982
proběhla likvidace cihelny. Svým rozsahem se jednalo o cihlářský podnik střední
velikosti. 138
3.6 Bývalé cihelny v Jičíně
3.6.1 Bývalá cihelna Bohuslava Marečka
Průmyslník a podnikatel, evangelík Bohuslav Mareček, majitel mlýna a kruhové cihelny
v Jičíně, se narodil 28. října 1855 v Trnávce. Byl synem evangelického faráře. Ve své
době patřil mezi nejvýznamnější osobnosti Jičína. Spolu se svou ženou Růženou
Němečkovou zakoupil roku 1888 pozemek nacházející se na východní straně Jičína, u
cesty do Moravčic. Zde měla být nedaleko sochy sv. Václava postavena kruhová
cihelna.
Ještě než kolaudační komise schválila výstavbu cihelny, musely být splněny
určité podmínky. Zvláštní podmínkou pak bylo, že „hlína na pozemcích čís. parc. 939,
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940, 946, 947 a 948 čerpána bude jen tak, aby tím pramen sv. Václavský nebyl
přerušen…“139 Ten byl jičínskými občany poměrně hojně využíván.
Ke kolaudaci cihelny došlo 18. července 1890. Co se zařízení týče, jednalo se o
typ parostrojní kruhové cihelny. Tato cihelna tak byla jednoznačně ve své době
závodem vyspělým, s moderním vybavením. Sortiment nebyl omezen pouze na výrobu
cihel. Vyráběly se zde také trativodní trubky, kamna a střešní tašky.
Původní cihelna však neměla dlouhého trvání, neboť již roku 1900 vyhořela.
Záhy se ji však podařilo opravit. Majitel Bohuslav Mareček k ní nechal přistavět parní
mlýn. Jeho výstavba probíhala mezi léty 1902 - 1903. V roce 1907 - 1908 nechal
v komplexu vystavět svou secesní vilu, jejíž součástí byla i evangelická modlitebna
nazývaná „U Václava“.140
Původní pracovní řád cihelny se nedochoval, ale podle archivních zpráv byl 4.
dubna 1900 vytvořen Bohuslavem Marečkem upravený pracovní řád. Od Marečka si ho
vyžádal živnostenský inspektorát v Liberci. Ten jej ještě doplnil a poslal upravený vzor
zpátky Marečkovi. Mareček pak musel vyhotovit podle vzoru dvě kopie, které poslal
nazpět ke schválení. Dne 1. května 1900 přišla od živnostenského inspektorátu v Liberci
odpověď, že je řád v rozporu se zákonnými předpisy a že je potřeba jej změnit. Nová
podoba pracovního řádu byla inspektorátu zaslána 17. července, a to ve dvou
exemplářích. Nový oficiální pracovní řád cihelny tak byl živnostenským inspektorátem
schválen v Liberci 2. srpna 1900.141
V souvislosti s Marečkovou cihelnou byl úřady řešen jeden zvláštní případ. Dne
11. června 1907 totiž podal Bohuslav Mareček stížnost na Josefa Herverta, majitele
kruhové cihelny v Popovicích. Předmětem stížnosti byla skutečnost, že Josef Hervert
přeplatil v dubnu 1907 cihlářského mistra Josefa Koláře, který do té doby pracoval
v Marečkově cihelně.
Josef Kolář se 1. května 1907 přestěhoval do Popovic, kde začal pracovat pro
Josefa Herverta. Marečkem bylo dále vytýkáno, že se Josef Kolář snažil odvést jeho
pracovníky do Popovické cihelny, přičemž se mu to i u některých podařilo. Zmiňováni
Miloslav BAŘINA, Historie a současnost podnikání na Jičínsku, Hořicku, Novopacku a Sobotecku,
Žehušice 2002, s. 44.
140
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jsou Alois Stárek z Hubálova, František Kodeš z Popovic, Antonín Podzimek
z Hubálova a Václav Brož z Vitiněvsi.
Další dosud v Marečkově cihelně zaměstnané dělníky Antonína Pekárka
z Hubálova, Josefa Nožičku z Hubálova, Václava Ždárského z Popovic a Karla
Nesládka z Jičína se Josef Kolář snažil přesvědčit k odchodu. Josef Kolář měl přitom
před svědky přiznat, že má příkaz od Josefa Herverta co nejvíce přeplatit Marečkovi
zaměstnance. Mareček se cítil značně poškozen nejen jejich odchodem ale i tím, že
musel zbylým zaměstnancům zvýšit mzdy, aby tak zabránil jejich odchodu.
Ze strany úřadů následoval 21. června 1907 výslech Františka Kodeše z Popovic,
který tvrdil, že podal obvyklou šestidenní výpověď a že jej k odchodu nikdo
nepřemlouval. Dne 24. června 1907 byl k výslechu předvolán Václav Brož. Ten tvrdil,
že v Marečkově cihelně vůbec nepracoval. Dne 27. června 1907 byli vyslýcháni Alois
Stárek a Antonín Podzimek z Hubálova. Ti tvrdili totéž co před nimi František Kodeš.
Josef Kolář ve své výpovědi z 2. července 1907 uvedl, že žádného ze čtyř vyslýchaných
dělníků nepřemlouval a že další údajně oslovení dělníci sami Josefa Koláře oslovili.
Josef Kolář navíc uvedl, že neměl žádný příkaz, aby přeplácel dělníky a že za přijímání
dělníků je zodpovědný on a ne Josef Hervert.142 O tom, jak celý případ nakonec dopadl,
není dalších zmínek.
Život Bohuslava Marečka byl krutě poznamenán, když mu v roce 1909 zemřela
jeho první žena Marie. V roce 1912 zemřel jeho první syn Jaroslav a na Štědrý den roku
1919 se zastřelil jeho druhý syn Bohuslav, neboť mu údajně jeho otec bránil v lásce ke
katoličce Kateřině Fialové, majitelce sodovkárny. 143 Tak se stalo, že Bohuslav Mareček
neměl mužského dědice, který by převzal rodinnou firmu a vedení cihelny se ujal
manžel jeho dcery Bohuslav Šrámek.
V roce 1931 přešel komplex kruhové cihelny s parním mlýnem a secesní vilou
na dcery Bohuslava Marečka. Roku 1947 změnil parní mlýn majitele. Novým majitelem
bylo Lidové výrobní družstvo Merino, které mlýn přeměnilo na textilní závod. 144 145

Tamtéž, inv. č. 1604, kart. 547.
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Zakladatel kruhové cihelny Bohuslav Mareček zemřel 13. 6. 1932 ve věku 76
let. Jeho pozůstatky byly uloženy do jičínské evangelické kaple.
Areál Marečkovy kruhové cihelny se stal v minulosti místem s archeologickým
významem, přinášejícím doklady o osídlení území současného města Jičín. Jedná se o
archeologické nálezy dokládající osídlení území tohoto města již v pravěkém období.
Jedním z takových nálezů jsou kly a další kosti či hliněná lžíce z mladší doby kamenné
objevená v areálu cihelny. Mareček ji věnoval v roce 1893 jičínskému muzeu. V roce
1932 zde bylo objeveno železné listové kopí, které pravděpodobně pocházelo
z keltského hrobu. V roce 1933 přišel další nález, kdy Václav Šalda nalezl v areálu
cihelny dvě trubicovité vápenné schránky z období gravettienu. Ty byly zřejmě
součástí náhrdelníku. V roce 1940 byla při stavbě silnice z Jičína do Moravčic nalezena
na hranici pozemku cihelny nádoba z pozdní doby bronzové. Jiné nálezy v Marečkově
cihelně potvrzují existenci celé vesnice z 11. – 12. století. Nález keramiky na okraji
cihelny zase potvrdil existenci stavení ze 14. století. 146
O další historii či ukončení cihlářské činnosti v této cihelně se mi nepodařilo
dohledat žádných zmínek, proto zde další léta nejsou popisována.
3.6.2 Bývalá cihelna Antonína Holečka
Zakladatelem a provozovatelem strojní kruhové cihelny v Jičíně při silnici vedoucí
z Jičína do Robous byl Antonín Holeček (* 5. 1. 1850 - † 15. 10. 1912). Antonín
Holeček byl významným českým stavitelem a jičínským radním. Mezi jeho nejznámější
díla v Jičíně patří např. secesní budova Grand Hotelu Praha (byl zároveň jeho
vlastníkem), interiér budovy Masarykova divadla, strojovna, slévárna a skladiště firmy
Knotek a spol., zemská kasárna či budova jičínské sokolovny.
Bývalá strojní cihelna Antonína Holečka byla postavena při cestě vedoucí
z Jičína do Robous, v blízkosti sochy svatého Václava na pozemcích č. kat. 1012, 1013,
1017 a 1018. Jednalo se o kruhovou cihelnu typu Hoffmann se čtrnácti komorami. Její
komín byl vysoký 36 metrů. Autorem projektu cihelny a komína byl sám Antonín
Holeček.
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Historie cihelny Antonína Holečka začala 17. dubna 1907, kdy její majitel
zažádal c. k. okresní hejtmanství v Jičíně o vyslání schvalovací komise. Komisionální
jednání ke schválení povolení výstavby kruhové pece se uskutečnilo 10. května 1907 na
pozemcích určených k výstavbě. Cihelna byla původně určena pouze pro ruční
zpracování. Bylo zjištěno, že se zamýšlená stavba nachází v dostatečné vzdálenosti od
uzavřené části města, čímž vyhovovala zákonným předpisům o minimální požadované
vzdálenosti od okolní zástavby. Předložené plány, včetně statického výpočtu komína,
splňovaly požadavky předpisů, proto již nic nebránilo udělení povolení ke stavbě.
Ještě téhož dne bylo Antonínu Holečkovi uděleno stavební povolení, avšak za
určitých podmínek. Stejně jako tomu bylo i u ostatních cihelen v okolí, nesmělo se
využívat horní plochy nad pecí jako výrobny či noclehárny. Ta byla určena pouze pro
sušení zboží. Dále bylo třeba vybudovat záchody rozdělené pro obě pohlaví a vyzděnou
žumpu. V cihelně musel být zajištěn dostatek pitné vody pro dělníky. Podlaha cihelny
musela být vyvýšena natolik, aby dešťová voda nemohla odplavit vyrovnané cihlové
hranice. Ty mohly být stavěny do výšky maximálně 1,5 m. Odkopávání v hliništi se
muselo provádět ve stupních o maximální výšce člověka a minimální šířce 4 m. Po
vyčerpání hlíny nesměly v hliništi zůstat prohlubně, aby v něm nedocházelo
k zadržování vody a jejímu hnití. Koncové stěny hliniště musely být oproti sousedním
pozemkům ve sklonu 45 stupňů. Vzdálenost hliniště od říšské silnice musela být
minimálně 10 m.
Dne 7. června 1907 připojil své požadavky c. k. živnostenský inspektorát
v Hradci Králové. Ten žádal, aby na práci v hliníku dohlížel spolehlivý dozorce, který
měl zejména po deštích a oblevách kontrolovat stav hliníku. 147
Jádro cihelny tvořila kruhová pec systému Hoffmann se čtrnácti komorami.
Rozměry jedné komory byly 4 m na délku, 2,8 m na šířku a 2, 4 m na výšku. Celkové
rozměry cihelny byly 33,7 m na délku a 11, 8 m na šířku. Výška budovy byla 9,7 m.
K odvodu kouře z pece sloužil 36 m vysoký tovární komín, jehož průměr byl ve
světlosti 1, 1 m.148 Autorem návrhu pece, sušárny i komína byl sám Antonín Holeček.
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Není přesně známo, kdy cihelna změnila majitele. Jisté však je, že se tak stalo
nejpozději do roku 1936, neboť tohoto roku je v úředních spisech již uváděn jako
majitel syn Antonína Holečka, Ing. František Holeček.
V letech 1936 se v cihelně nepracovalo vůbec. O tom, že cihelna Antonína
Holečka byla závodem sezónním, svědčí záznamy Berní správy v Jičíně. Na základě
přiznání k dani z obratu pro Františka Holečka je patrné, že se v závodu povětšinou
pracovalo od května do října. Ještě v roce 1941 zaměstnávala Holečkova cihelna 3
úředníky, 2 učně a 30 dělníků. V roce 1943 klesl počet pracovníků na jednoho úředníka,
jednoho mistra a 6 dělníků.
Svoji činnost cihelna Antonína Holečka v Jičíně definitivně ukončila 10. ledna
1945, kdy byla na základě vládního nařízení č. 133/42 Sb. úředně zastavena. Cihelna se
po celou dobu svého provozu zabývala ruční výrobou cihel a ostatních cihlářských
výrobků.149
3.6.3 Bývalá cihelna Antonína Sasky
Historie kruhové cihelny Antonína Sasky začala 6. února 1889 požadavkem na její
zřízení na vlastním pozemku č. kat. 919, nacházejícím se na Valdickém předměstí.
K tomuto pozemku zároveň přikoupil A. Saska pozemky č. kat. 918 a 920, na nichž se
nacházela i část místní cesty. Projektantem cihelny a toalet při ní zřízených byl stavitel
Alois Jedlička. K povolení stavby kruhové cihelny došlo místními úřady 17. července
1890.
Nejpozději do července roku 1892 byly veškeré úpravy cihelny požadované
úřady dokončeny, neboť 1. srpna 1892 zažádal její majitel Antonín Saska o její
zkolaudování. Kolaudační řízení proběhlo 9. srpna 1892. Původní připomínky úřadu
byly splněny, a tak již definitivnímu povolení užívání stavby nic nebránilo. V té době
pracovalo v cihelně kolem 50 dělníků.
Jádro cihelny tvořila kruhová pec systému Hoffmann o čtrnácti komorách.
Rozměry jedné komory byly 5,7 m na délku, 3,2 m na šířku a 3, 1 m na výšku.
K odvodu kouře sloužil 35 m vysoký tovární komín.
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Na základě protokolu Městského úřadu v Jičíně ze 13. srpna 1893 si lze učinit
určitou představu o mzdě dělníků zaměstnaných Saskově cihelně (Dá se předpokládat,
že platové podmínky byly obdobné i v okolních cihelnách). Zde je uvedena mzda
dělníka Františka Kubína ve výši 6 zlatých za týden, přičemž se z této částky strhávalo
13 krejcarů na zdravotní pojištění. Mzda topiče byla v Saskově cihelně 7 zlatých za
týden, výše zdravotního pojištění zůstávala stejná jako u dělníků. Mzda dělníka
vyvážejícího cihly z pece činila 10 zlatých za týden. Plat cihlářského mistra, který řídil
chod celé cihelny, byl 30 zlatých. K výplatě mu byl navíc poskytnut byt, palivo a
osvětlení. 150
Podmínky zaměstnání v cihelně upravoval pracovní řád vypracovaný Antonínem
Saskou. Ten byl schválen úřady 3. listopadu 1897. Pracovní řád, který byl prakticky
shodný s pracovními řády ostatních cihelen, tvořilo dvanáct paragrafů. 151
V cihelně se vyráběly cihly, tašky a hliněné trubky. Sušení zboží probíhalo
v dřevěných kůlnách a nikoliv v prostoru nad pecí, jako tomu bylo u jiných kruhovek.
Tento postup totiž A. Saskovi zakázaly úřady, viz níže. Ubytování dělníku bylo
zajištěno v bytovém domě postaveném při cihelně. Co se sociálního vybavení týče, byla
Saskova cihelna v tomto ohledu nad poměry, neboť se v areálu nacházely čtvery toalety
rozdělené pro obě pohlaví.
O další rozšíření cihelny zažádal Antonín Saska 9. ledna 1893. Jednalo se
povolení výroby tašek a trubek v horním patře za pomoci dvou strojů. Požadavek byl
schválen kolaudační komisí 26. ledna 1893. Důvodem rozšíření výroby byla především
snaha zajistit dělníkům drobnější práci zejména v zimním období a při nepříznivém
počasí.
V případě Saskovy cihelny se řešily mezi jejím majitelem a úřady dvě kauzy.
První se týkala bytového domu pro dělníky zřízeného při kruhové cihelně. Tento spor
začal v roce 1890. V dubnu tohoto roku přišla z úřadu zpráva, kde se poukazuje na to,
že v bytech zmiňovaného dělnického domu již bydlel skladník Antonína Sasky, Alois
Mach a další dělníci, a to i přes výslovný zákaz úřadu. Byty byly totiž klasifikovány
jako nezpůsobilé pro bydlení. Za nelegální ubytování dělníků byl Antonín Saska podle
§113 tehdejšího živnostenského zákona odsouzen k zaplacení pokuty ve výši 50 zlatých
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ve prospěch Okresní nemocenské pokladny v Jičíně. Dále mu bylo zakázáno, aby
v bytech nadále ubytovával dělníky.152
Proti tomuto rozhodnutí se Antonín Saska odvolal a 6. července 1891 mu bylo
okresním výborem uděleno povolení k prozatímnímu užívání bytů, a to do 31. srpna
1891. Poté mohl objekt sloužit jako kůlna pro sušení cihlářského zboží. Dne 26. srpna
1891 proběhla policejní kontrola zmiňovaného domu. Na jejím základě byl A. Saska 15.
října 1891 předvolán k výslechu u c. k. okresního hejtmanství. Zde vypověděl, že v té
době poskytl prozatímní přístřeší třem rodinám, které byly u něj zaměstnány, neboť
neměly žádného bydlení.
V den ukončení povolení k prozatímnímu užívání bytů Antonín Saska rovněž
zaslal dopis adresovaný c. k. místodržitelství, kde si stěžoval na postupy úřadů.
Zdůrazňoval, že jím postavené provizorní byty byly čistší, prostornější a stabilnější než
tisíce jiných. Odkazoval se na větrnou kalamitu z června roku 1891, která v Jičíně
napáchala značné škody, avšak jeho bytový dům přestál bez větších škod. Rovněž
podotýkal, že již staví nové, regulérní byty a že musel čekat dva měsíce, než mu c. k.
okresní hejtmanství dodalo potvrzené plány. Zároveň se také odkazoval na prozatímní
povolení udělené okresním výborem. Antonín Saska si rovněž stěžoval na zamítavé
stanovisko, aby nad pecním prostorem mohl sušit tašky a cihly, přestože to bylo u
kruhových cihelen běžnou praxí.
Ve stížnosti dále Antonín Saska poukazoval na okresním hejtmanstvím udělenou
pokutu ze dne 29. září 1890 v celkové výši 100 zlatých, které měly být vyplaceny ve
prospěch Fondu chudých při Okresní nemocenské pokladně v Jičíně. Pokuta byla
tamním živnostenským úřadem udělena za to, že Antonín Saska bez předchozího
souhlasu úřadu uvedl cihelnu v činnost a rovněž za to, že využíval nadpecní prostory
jako pracovnu a dále, že užíval i přes zákaz byty v přistavěném domu pro zaměstnané
dělníky.
Ze zprávy c. k. místodržitelství vyplývá, že odvolání bylo nakonec zamítnuto a
Antonín Saska musel uhradit pokutu ve výši 100 zlatých. Do 11. listopadu 1891 zaplatil
A. Saska polovinu pokuty. Zároveň zažádal o odložení splatnosti druhé poloviny pokuty
do 15. června 1892, neboť měl údajně velmi malé zisky a do zbytku roku již žádný zisk
nepředpokládal. Tato žádost však byla zamítnuta s odůvodněním, že jeho zisky byly
152
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více než dostačující. Protože A. Saska nesplnil stanovenou lhůtu, bylo proti němu
zahájeno 18. prosince 1891 exekuční řízení.
K postavení nových dělnických bytů opravňoval Antonína Sasku výměr z 24.
srpna 1891. Autorem projektu nových bytů byl stavitel Antonín Holeček, který roku
1907 vybudoval vlastní kruhovou cihelnu v Jičíně. Dne 29. září 1891 zažádal Antonín
Saska okresní hejtmanství, aby mu byla udělena na dobu dvou měsíců výjimka pro
ubytování dělníků v zamítnutých provizorních bytech, neboť nové byty byly stále ve
fázi výstavby. Tento požadavek byl Antonínu Saskovi zamítnut.
Dne 23. ledna 1892 byla Antonínu Saskovi c. k. místodržitelstvím uložena další
pokuta ve výši 30 zlatých kvůli porušení zákazu využívání provizorního domu pro
provizorní dělnické bydlení. Tu však do března 1892 nesplatil, a proto bylo proti němu
zahájeno další exekuční řízení. 153
Druhá kauza vázající se k Saskově cihelně se týkala nelegálního provozování
kantýny v již zmiňovaných dočasných bytech pro dělníky. Tu měl vést skladník a
vedoucí Saskovy cihelny Alois Mach. Zmiňovaný A. Mach měl ve velkém dělníkům
čepovat kořalku, prodávat pečivo, syrečky, polévku a další potraviny. Celý prodej měl
probíhat na úvěr, což v praxi znamenalo, že dělníkovi byla dlužná částka stržena při
vyplácení týdenní mzdy.
Dělníci Josef Podzimek a Alois Erban vypověděli, že Alois Mach denně čepoval
dělníkům kořalku, za kterou si účtoval 5 krejcarů za 0,2 litru. Údajně mohl vyčepovat
denně více jak 20 litrů. Pro kořalku prý docházel dělník Štoček 3x denně
s desetilitrovým soudkem k obchodníkům v Jičíně. Tu měl Alois Mach prodávat ve
svém dělnickém bytě. Žádný z dělníků prý neplatil hotově. Účet jim byl údajně stržen
z týdenní mzdy, kterou vždy vyplácel sám Antonín Saska.
Pachtýř kořalky Šalamoun Kohna vypověděl 26. října, že si k němu chodili pro
kořalku dělníci ze Saskovy cihelny a že za kořalku platil Alois Mach. Antonína Sasku
prý však osobně nezná.
Antonín Saska vypověděl, že zaměstnává Aloise Macha jako skladníka a
cihlářského mistra, který ho zastupuje ve funkci vedoucího kruhové cihelny. Jemu i
jeho předchůdcům Josefu Sladkému a Antonínu Pazderkovi výslovně zakázal prodej
153
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kořalky. O provozování kantýny prý nic nevěděl. Výplatu podle jeho slov vyplácel on,
pouze za jeho nepřítomnosti jeho paní. Vyplácena byla vždy celá částka bez jakéhokoliv
strhávání Machových pohledávek.
Alois Mach na to vypověděl, že žádnou kantýnu neprovozoval a že se dělníci
sami skládali na kořalku. Ti si pro ni vždy vyslali někoho ze svých řad. Poněvadž se prý
mnozí z nich opíjeli, začal jejich kořalku uskladňovat u sebe v bytě a vydával jim ji až
po skončení pracovní doby. U obchodníka se prý za ně zaručil pouze proto, že by jim
kořalku jinak nevydal. Sám z toho však žádný zisk neměl. Co se týče potravin, ty, dle
jeho slov, prodával pouze osm neděl při nepříznivém počasí, aby dělníkům zajistil
potravu, a to do výše 40 krejcarů na osobu. Při výplatě prý býval a doznal, že A. Saska
vyplácel dělníkům celou mzdu a zároveň, že neměl nic společného s prodejem potravin
a kořalky.
Bývalí dělníci Saskovy cihelny Josef Marek a František Štoček naproti tomu
vypověděli, že se v domě kantýna, kde A. Mach čepoval kořalku a prodával pečivo,
skutečně nacházela. A. Saska prý následný účet strhl z týdenní výplaty, sám však
z provozu kantýny nic neměl. 154
Celá kauza nakonec skončila napomenutím Antonína Sasky a vyměřením pokuty
pro Aloise Macha.
O dalších osudech Saskovy kruhové cihelny v Jičíně nejsou známy žádné
doklady.
3.7 Bývalá cihelna Josefa Herverta v Popovicích
Historie popovické strojní kruhové cihelny na parní pohon sahá do roku 1907. Jejím
zřizovatelem a provozovatelem byl Josef Hervert, který roku 1877 spolu se svou ženou
odkoupil popovický velkostatek s pivovarem.155 Součástí velkostatku byla i stará panská
cihelna z období středověku. Cihelna byla postupně vylepšována a od roku 1890 byla
vybavována mechanizačními prvky. Od roku 1905 byla vybavena parní transmisí.
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V roce 1907 se Josef Hervert rozhodl nahradit starou a nevyhovující cihelnu zcela
novým závodem.
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Dne 3. července 1907 požádal Josef Hervert okresní hejtmanství o schválení
povolení ke stavbě kruhové pece typu Hoffmann s nepřetržitým topením na jeho
pozemku č. kat. 148 v Popovicích, který se nachází u silnice Jičín – Nový Bydžov.
Závod byl původně určen pouze pro ruční výrobu veškerých druhů obyčejného
cihlářského zdicího a krycího materiálu.
Po průzkumu hliniště bylo zjištěno, že vrstva cihlářské hlíny byla více než 2
metry vysoká. Zásobování výroby vodou zajišťovala vybudovaná studna, která zároveň
sloužila jako zdroj pitné vody pro dělníky. Podmínky pro vybudování cihelny byly tedy
příhodné.
Dne 25. července 1907 se konalo komisionální řízení za účelem udělení
povolení k výstavbě. Z provedeného šetření vyplývá, že tato cihelna měla být vystavěna
vedle okresní silnice. Nejbližší obytné stavení bylo vzdáleno kolem 190 metrů.
Krom mnoha dalších požadavků úřadu bylo například stanoveno, že odebírání
hlíny z hliniště muselo probíhat pod dohledem zkušeného pracovníka, a to stupňovitě
s maximální výškou 1,5 m a šířkou minimálně 4 m pro jeden stupeň. Práce na takovém
stupni probíhala tak, že po skončení těžby na něm nezůstaly žádné prohlubně, kde by se
držela povrchová voda a hnila. Krajní stěny hliníku exponované proti cizím pozemkům
musely být ukončeny ve sklonu 45 stupňů.
Dne 28. července 1907 byla žádost Josefa Herverta o výstavbu nové kruhové
cihelny schválena. Dne 3. srpna 1907 bylo vydáno povolení ke stavbě kruhové cihelny.
Nejpozději v prosinci 1907 byla stavba cihelny, komína a dalších zařízení hotova, neboť
21. prosince 1907 zažádal Josef Hervert o vyslání kolaudační komise. Stavbu kruhové
cihelny v Popovicích provedla odborná firma pro stavbu cihelen, vápenic a cementáren
J. Veselský & T. Vott.
Pec měla čtrnáct komor, přičemž každá komora měla jiný rozměr. Nad pecí byla
vybudována dvě půdní patra. V prvním patře nad pecí se nacházely prostory na ražení
tašek, druhé patro sloužilo k jejich sušení. Celkové rozměry cihelny byly 48, 85 m na
délku a 20, 35 m na šířku. Budova dosahovala výšky 11,3 m.

K odvodu kouře

z cihlářské pece byl vyprojektován 40 metrů vysoký tovární komín s průměrem 1,5 m a
vahou 171 936 kg. Autorem komína byla rovněž pražská firma J. Veselský & T. Vott.
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Dne 27. prosince 1907 vydalo okresní hejtmanství nařízení o kolaudačním
jednání ke schválení kruhové cihelny. Řízení proběhlo 4. ledna 1908. Kolaudační
komise stavbu schválila, avšak upozornila na některé změny oproti plánu. Např. druhé
patro nebylo použito jako pracovna, ale využívalo se jako sušárna. Jako sušárna byly
rovněž využity prostory nad pecí v 1. patře. Povolení bylo uděleno s tím, že je třeba
splnit stanovené požadavky, avšak přihlíželo se k další žádosti Josefa Herverta na
zřízení strojního zařízení v kruhové cihelně. Tyto podmínky tak měly být splněny
současně s následně vybudovaným strojním zařízením. Do té doby stále probíhala ruční
výroba cihel na volném prostranství u kruhové cihelny.
V této době byl zodpovědným za chod cihelny cihlářský mistr Josef Kolář. Ten
bydlel v dělnickém bytě, který byl zřízen při cihelně. K popovické cihelně náleželo
celkem osm bytů. Čtyři v prvním poschodí a čtyři v přízemí. Jednalo se o byty s jednou
místností, která byla vzdušná, osvětlená a opatřená kamny, tedy přesně tak, jak
vyžadovaly předpisy.
Dne 13. června 1908 požádal Josef Hervert na základě předložených plánů
okresní hejtmanství v Jičíně o vyslání komise za účelem udělení povolení ke stavbě
kotelny, strojovny a lisovny při kruhové cihelně v Popovicích. Komisionální jednání
proběhlo 1. července 1908. Dne 16. července pak udělil povolení ke stavbě c. k.
živnostenský inspektorát v Hradci Králové. Nejpozději do 17. listopadu 1909 byly
všechny stavební práce hotovy. Autorem plánu pro strojní zařízení cihelny byl stavitel
Karel Vorel.
Strojní zařízení se skládalo z parního stroje o výkonu 100 HP s plamencovým
kotlem, jehož topná plocha byla 45m2 a přítlak 10 atmosfér. Lisovna byla vybavena
jedním lisem na cihly, jedním lisem na tašky, drenážní trubky a dlaždice a jedním lisem
na francouzské tašky. Podlaha těchto místností byla opatřena dlažbou. Lisovna byla
spojena s výrobnou zvonkovým signalizačním zařízením, které upozorňovalo dělníky
na spuštění parní transmise a tím i spuštění ostatních pracovních strojů. V 1. patře se
nacházel kulový mlýn, který byl doplněn výtahem na hlínu. V souvislosti se strojním
zařízením se zároveň budovalo elektrické osvětlení závodu.
Dne 5. ledna 1909 se konalo kolaudační řízení za účelem schválení strojního
zařízení kruhové cihelny. Přestože nebylo některým z požadavků stran úřadů vyhověno,
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kolaudační komise strojní zařízení schválila. Navrhla však, aby definitivní povolení
k užívání bylo uděleno teprve tehdy, až bude vyhověno všem stanoveným požadavkům.
Tím však modernizace a rozšiřování závodu nekončily. Dne 13. dubna 1910
zažádal Josef Hervert o povolení ke stavbě periodické dvoukomorové pece pro jemnější
hliněné glazované zboží. Ta měla stát za stávající kruhovou cihelnou v její uzavřené
části. Autorem plánu pece byl zednický a tesařský mistr Josef Novotný.
Dne 22. dubna 1910 se konalo komisionální řízení za účelem udělení povolení
k postavení dvoukomorové pece na jemnější glazované hliněné zboží na parcele č. kat.
148 v Popovicích pro majitele Josefa Herverta. Ta měla být zřízena při stávající kruhové
cihelně. Vzhledem k izolovanosti kruhové cihelny a faktu, že kolem dokola se
nacházely pouze žadatelovy pozemky, udělila komise povolení za splnění podmínek,
které byly určeny již stávající kruhové cihelně.
Další požadavky se týkaly zejména práce s olovnatou glazurou. Pro dělníky,
kteří přišli do styku s olovem, musel být zajištěn dostatek pitné vody pro mytí a čištění
úst, dále pak dostatek mýdla a ručníků, pracovní oděv a pokrývka hlavy, které se měly
jednou za čas čistit. Pro ty, kteří olovnatou glazuru přesypávali, bylo nařízeno užívání
respirátoru. Tito dělníci se měli čas od času podrobit lékařské prohlídce, aby u nich byla
vyloučena otrava olovem.
Dne 7. května 1910 přidal své vyjádření c. k. živnostenský inspektorát v Hradci
Králové. V reakci na toto vyjádření udělil jičínský stavební úřad Josefu Hervertovi
živnostensko-policejní povolení ke stavbě. Po dokončení bylo ještě nutno požádat o
kolaudaci k získání povolení k užívání dvoukomorové pece.
Nová pec byla určena především pro výrobu polévaných krycích tašek,
zuhelnatělých tašek, kachliček, dlaždic apod. Ke glazování těchto výrobků bylo
užíváno, krom jiných látek, olověné glazury. Spodiny z pece byly odváděny již
stávajícím 40 metrů vysokým továrním komínem. Nadpecní prostory sloužily k sušení
cihlářského zboží. 157
V této době se jednalo o podnik se sezónním provozem. Přes zimu byly práce
v hliništi a přípravné práce zastaveny, prováděl se pouze výpal zboží.

157
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V pozdějších letech přešel celý podnik na syna Hervertových, Julia. Ten však
podnik natolik zadlužil, že jej musel i s pivovarem prodat. Novým majitelem se staly
Rolnické družstevní podniky v Jičíně. V roce 1935 cihelna i s pivovarem opět změnily
majitele. Tentokrát se jím stal pan Čeněk Svoboda, který roku 1937 rozšířil a
zmodernizoval stávající cihelnu.158 Zejména zakoupení kolového mlýna bylo pro
cihelnu velmi přínosné. V roce 1946 se zde vyráběly plné cihly ruční výroby, strojně
vyráběné duté dvouděrové až osmiděrové cihly, dlaždice půdovky, ražené i tažené tašky
a trativodní trubky. 159
Únor 1948 znamenal pro cihelnu, stejně tak jako pro většinu podobných
podniků, její znárodnění. V tomto roce také v závodě definitivně skončilo ruční
dobývání hlíny, neboť bylo zakoupeno korečkové rypadlo Raupach. Provoz byl
zaměřen na výrobu plných cihel, dutých 2 - 4 děrových cihel, děrovaných metrážních
cihel (CDM) a také cihel typu CDK 29/24/LL,3 a CDK 32/24/15. Ve výrobě rovněž
zůstaly trativodní trubky. V následujících letech došlo k modernizaci podniku. Byly
vybudovány přírodní Kellerovy sušárny, nová kotelna, přípravna a výrobna. 160
V roce 1957 vlastnil podnik dvě výrobní soupravy. Jedna sloužila k výrobě cihel
a druhá k výrobě tenkostěnného zboží (duté cihly, drenážní trubky). Závod tvořily
výrobní a bytové objekty. Výrobní část tvořilo hliniště vzdálené od ostatních budov cca
200 metrů, lisovna se dvěma lisovacími soupravami, cihlářská pec, pracovny, venkovní
přírodní Kellerovy sušárny, nadpecní příhradová sušárna a nově vybudovaná umělá
Altnerova sušárna, která byla postavena v roce 1956. K ubytování dělníků sloužily čtyři
bytové jednotky.
Výrobní postup byl v cihelně následující: Hlína se v hliništi těžila za pomoci
korečkového rypadla. Bylo-li třeba, hlína se vlhčila vodou. Poté se vsypala do
překlopných vozíků tažených naftovou lokomotivkou. Po dotažení k nárazišti se vozíky
vytáhly nahoru k podavačům za pomoci řetězového vrátku. Zde se hlína mísila
s ostřidly (mourem, škvárou) a vodou. Ramena podavače směs promíchala a nůž nařezal
hmotu na placky. Tyto placky padaly při výrobě cihel mezi mlecí válce a při výrobě
tenkostěnného zboží do kolového mlýna. Zde došlo k rozdrcení hrudek, cicváru a

Tamtéž, inv. č. 1604, kart. 548.
SObA Zámrsk, fond Východočeské cihelny, n. p. Chrudim/ závod Popovice cihelna, inv. č. 3, NAD
3369, kart. 1.
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ostřidel. Poté hmota přešla do šnekového lisu, na jehož konci bylo umístěno ústí
s požadovaným tvarem cihly či trubky.
Odřezovák následně zboží odřízl a dělník výrobek přeložil na překladač. Odtud
syrové zboží putovalo za pomoci Kellerových vozíků do sušáren. Ze sušáren byly
výrobky odváženy na karuselových vozících přímo do pece. V peci se topilo buď
hnědouhelnou krupicí či uhelným prachem. Vypálené zboží se z pecí vyváželo ručními
vozíky přímo do skladu. 161
V roce

1959

se

cihelna

v Popovicích

dočkala

rekonstrukce.

Byla

zmodernizována kotelna a opraveno obvodové zdivo cihelny. V roce 1962 proběhla
další rozsáhlá rekonstrukce cihelny. Bylo vybudováno nové sociální zařízení pro
zaměstnance, vznikl sklad hořlavin, byla postavena nová umělá sušárna, lisovna,
kotelna, kanalizace, parovod a tělesa pro pojezd bagru. Pro vysoušení zboží v nově
vybudované sušárně byl zřízen odtahový kanál vedoucí z pece přímo do sušárny. 162
V roce 1965 byla rozšířena lisovna a postavena přípravna. 163
V roce 1965 začala cihelna v Popovicích vyrábět cihly typu CDK (32 x 24 x 15)
pro panelárnu Prefa Pardubice. V roce 1968 došlo k jejímu přidružení pod tento podnik,
což znamenalo další modernizaci závodu a krom výroby tradičního cihlářského zboží i
zavedení výroby stavebních panelů. Mimo jiné byly zrušeny i staré přírodní sušárny,
které nahradily nové, umělé. V roce 1970 byla zmodernizována cihlářská pec. Původní
vytápění tuhými palivy bylo nahrazeno vytápěním těžkým topným olejem. V roce 1974
byla v cihelně v Popovicích postavena linka na výrobu antuky a svařovna armatury.
Výroba tradičního cihlářského zboží v Popovicích nakonec definitivně zanikla
v roce 1984. Dne 31. 12. 1984 došlo k likvidaci podniku. Poté se tam vyrábělo již pouze
panelové zboží. Pro montáž panelů se začaly dovážet cihly z okolních cihelen.164
V současnosti vlastní celý objekt firma Autotrans, která sídlí v Jičíně. Z původní
cihelny dnes zůstal již pouze tovární komín. Ve dvoře areálu se prodávají cihlové
obklady a fungují zde sběrné suroviny.
Tamtéž, inv. č. 5, NAD 3369, kart. 1.
Státní okresní archiv Jičín, fond Sbírka stavebních spisů Jičín, inventární číslo 154, karton 272.
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3.8 Bývalá cihelna hraběte Ervína Šlika ve Starém Místě
O počátku této cihelny se dochovalo jen velmi málo zpráv, přesto se mi podařilo určit
rok jejího založení. Z korespondence správy kruhové cihelny a místních úřadů vyplývá,
že byla založena roku 1896 hrabětem Ervínem Šlikem. Kolaudace kruhové pece a
dalších provozoven proběhla téhož roku.165 Kruhová cihelna hraběte Ervína Šlika byla
ve své době jedním z největších cihlářských závodů ve svém okolí.
Je však pravděpodobné, že před vybudováním nové kruhové pece stála na tomto
místě již starší cihelná pec. Domnívám se tak na základě dochovaného plánu cihelné
pece z roku 1804, jehož autorem byl inženýr Emanuel Ernst Dellisch. 166 Další prameny
hovoří o tom, že přibližně na stejném místě stávala již od středověku panská cihelna.

167

Ta byla podle všeho tvořena dvěma pecemi, jejichž společná produkce činila kolem
150 000 cihel ročně.168
Co se podoby cihelny a jejího vybavení týče, jednalo se o dvoupatrovou budovu,
jejíž jádro tvořila šestnáctikomorová pec typu Hoffmann. Pec byla obezděna, okolo ní
se nacházela galerie. Obsluha pece probíhala z prvního patra. K odvodu kouře z pece
sloužil oblý tovární komín o výšce 42 m, vyčnívající ze střechy cihelny. Nadpecní
prostory sloužily k sušení tenkostěnného zboží. Druhého patra a půdních prostor se
užívalo k sušení ostatního syrového zboží. Cihly a další cihlářské zboží se do horních
pater dopravovaly za pomoci strojního výtahu.
Mezi léty 1896 - 1898 byla do závodu vystavěna železniční vlečka. V roce 1902
se podařilo cihelnu částečně mechanizovat. Do výroby byla zařazena lisovací souprava
poháněná parní transmisí.
V cihelně probíhala smíšená ruční a strojní výroba. Před rekonstrukcí strojního
zařízení v roce 1926 se v krajní části budovy v přízemí a prvním patře nacházely
pracovní stroje. Konkrétně se jednalo o dva mlecí válce a dva lisy na cihly, které byly
poháněny parním strojem o výkonu 50 HP.

SOkA JC, f. AOÚJC, inv. č. 2120, kart. 1067.
SObA Zámrsk, fond Ústřední správa šlikovských velkostatků Jičíněves, inv. č. 1148, NAD 289,
plánek 637.
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Státní oblastní archiv Zámrsk, fond Východočeské cihelny, n. p. Chrudim/ závod Staré Místo,
inventární číslo 3, NAD 3369, karton 1.
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V březnu roku 1926 požádala správa cihelny o povolení k rekonstrukci strojního
zařízení a přestavby s nástavbou továrního komínu v kruhové cihelně. Povolení bylo
uděleno 1. dubna 1926. Na základě nařízení úřadu se musela zbourat narušená část
komínu o výšce 10 m a znovu vyzdít o 13 m do výšky. Komín měl tedy po rekonstrukci
45 m a průměr ve světlosti 1,52 m. Vyprojektování úpravy stávajícího komína se ujala
firma „Bratři Fischerové a spol.,“ která měla rovněž vlastní cihelnu v Letkách u Libčic
nad Vltavou. Projekt na úpravu stávajícího strojního zařízení cihelny vypracovala
pražská firma „NOVÁK & JAHN.“
Po rekonstrukci přibyl do přízemí lisovny další lis. Nad ním byly umístěny dva
páry mlecích válců, do kterých přicházela hlína pomocí podavače. Ten se plnil hlínou
dováženou z hliniště za pomoci ručních vozíků po šikmé dráze.
K hlavní budově přiléhala ještě jednopatrová lisovna se strojovnou a kotelnou.
Dále bylo vybudováno skladiště minerálních olejů a benzínu s betonovým prahem a
podlahou se spádem do středu skladiště, aby bylo zabráněno případnému úniku těchto
látek ven. Vstup do skladiště byl jištěn oplechovanými dveřmi a v oknech byla drátěná
mříž. Krytina nad všemi budovami byla z dehtované lepenky. Při rekonstrukci byly
všechny budovy nově omítnuty a vybíleny. Záchody byly přeměněny na zděné se
žumpou, u pánských toalet byl vybudován pisoár.
Pitnou vodu pro dělníky zajišťovala zřízená studna. Voda pro výrobu se čerpala
do rezervoáru umístěného na půdě hlavní budovy. Sem se dostávala pomocí
benzínového čerpadla o výkonu 2 HP.
Nejpozději do poloviny října roku 1926 byla dokončena kompletní elektrifikace
závodu. Dne 26. října 1926 byly veškeré rekonstrukční práce dokončeny a 15. listopadu
tohoto roku proběhla kolaudace, která potvrdila definitivní povolení užívání zařízení
cihelny. 169
O životě v cihelně hraběte Ervína Šlika ve Starém Místě si lze učinit představu
na základě upraveného pracovního řádu schváleného 20. května 1897. Z něho se
kupříkladu dozvídáme, že před přijetím do práce si musel každý dělník opatřit pracovní
knížku, která mu byla v případě ukončení pracovního poměru vrácena. Přijímání dětí do
práce, které nedosáhly věku 14 let, bylo zakázáno.
169
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Zaměstnaní dělníci se rozdělovali do několika kategorií. Byli zde dělníci určení
pro kopání, dovážení a připravování hlíny, dělníci na práci u lisu, dělníci v sušárnách,
dělníci při pecích a zaměstnaní řemeslníci (truhláři, zámečníci…). Co se týče
zaměstnávání žen a mladistvých, ti byli posíláni na lehčí práce, např. na přerovnávání
cihel, odnášení tašek a drenážních trubek. Ženy a mladiství zároveň nesměli chodit na
noční směny, které trvaly od 20:00 do 05:00. Mladistvým dělníkům do 18 let muselo
být umožněno navštěvovat živnostenské a nedělní školy.
Jako pracovní dny byly vedeny všechny všední dny. Pracovní doba byla 10
hodin denně, a to od 08:00 do 18:00. O poledni byla ustanovena pracovní přestávka
v délce 1 hodiny. Konec a začátek směny oznamovala píšťala. O svátcích se pracovalo
od 7:00 do 12:00, přičemž bylo dělníkům umožněno zúčastnit se dopoledních
bohoslužeb. V neděli se prováděly pouze čisticí a úpravárenské práce na pracovištích a
na strojích, na nichž závisela výroba. Trvaly-li tyto práce déle než 2 hodiny, musel být
dělníkům poskytnut následující neděli celodenní klid. Dále byla povolena příprava hlíny
mužskými dělníky po dobu max. 2 hodin a podpalování pecí topiči.
Vyplácení mzdy se dělo vždy po týdnu, přičemž týdenní pracovní cyklus končil
pátkem. Sobota pak byla výplatním dnem. Ze mzdy se sráželo nemocenské pojištění a
hotovostní zálohy (pokud byly poskytnuty).
Cihlářští mistři byli oprávněni udělovat pokuty za porušení pracovní kázně,
slovní urážky jim byly tímto řádem zakázány. Dělníkům bylo dále zakázáno opouštět
přikázanou práci a kupříkladu i hvízdat. Občerstvování bylo povoleno pouze o
stanovených přestávkách. V celé cihelně bylo zakázáno kouření a užívání kořalky.
Dělníci se museli podrobit všem nařízeným prohlídkám, přičemž ženy byly
prohledávány ženami.
Při prohřešení proti pracovnímu řádu byl dělník nejprve pokárán, podruhé mu
byla udělena pokuta a při třetím přestupku s ním byl rozvázán pracovní poměr.
Ukončení pracovního poměru probíhalo oboustranným dodržením osmidenní
výpovědní lhůty. Pracovní poměr byl uzavírán na dobu letní sezóny. Důvodem pro
výpověď dělníkovi mohlo být uvedení falešných pracovních dokumentů, zatajení
dalšího pracovního poměru, nezpůsobilost k přiřazené práci, opakované užívání
alkoholu během pracovní doby, krádež, vyzrazení obchodního či výrobního tajemství,
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zanedbání pracovních povinností, nemravné chování, hrubá urážka majitele či jeho
fyzické napadení, jakož i napadení ostatních dělníků. Dělník naopak mohl dát výpověď
z důvodů např. ohrožení jeho zdraví vykonávanou prací, urážky ze strany majitele či
jeho nemravným chováním vůči dělníkovi a v neposlední řadě zadržováním mzdy
majitelem. 170
Cihelna vyráběla poměrně široký sortiment cihlářských výrobků. Do druhé
světové války se zde vyráběly pálené cihly ruční i strojní výroby, a to jak plné, tak i
cihly dutinkové dvouděrové. V sortimentu tašek se vyráběly bobrovky, hřebenáče, tašky
jednofalcové a francouzské. Závod se rovněž zabýval výrobou trativodních trubek a
dlaždic.
V období velké hospodářské krize došlo, podobně jako u mnoha jiných
výrobních podniků, k poklesu výroby, nebyla však zastavena úplně. V tomto období se
naopak sortiment závodu rozšířil o další typy cihlářského zboží. Kupříkladu lze
jmenovat děrové cihly a mezistěnky, francouzské tašky, půdní a chodbové dlaždice. 171
Za druhé světové války došlo k zastavení provozu. Částečně obnoven byl až
v roce 1942. Od roku 1942 – 1945 se zde vyráběly tzv. mourovky. V té době byl
posledním soukromým majitelem cihelny Jindřich Šlik. V roce 1948 došlo ke
konfiskaci cihelny, stejně jako celého majetku Jindřicha Šlika, na základě dekretu
prezidenta republiky č. 12/1945 Sb. Poté přešla správa cihelny pod tehdejší ministerstvo
zemědělství. To předalo v roce 1950 cihelnu do správy Východočeských cihelen.
V roce 1953 byla vybudována umělá sušárna systém Altner, která částečně
nahrazovala stávající přírodní Kellerovy sušárny. To umožnilo cihelně přejít ze
sezónního provozu na provoz celoroční. V roce 1956 byl zaveden nový kotel Rouček,
jenž vytápěl Altnerovu sušárnu a další pracoviště. V roce 1957 tvořily cihlářský závod
ve Starém Místě pec se sušárnou, lisovna, umělá sušárna, přírodní sušárny, zásobníky
suchých cihel a osm bytových jednotek sloužících k ubytování zaměstnaných dělníků.
Vyráběný sortiment tvořily především plné a duté cihly. 172 Tento rok přinesl závodu
jeho modernizaci, neboť byly do výroby zavedeny dva kolové mlýny. Modernizace
s sebou nesla i jeden efekt, tím bylo snižování stavu zaměstnanců. Z původního počtu
Tamtéž, inv. č. 1322, kart. 356.
Státní oblastní archiv Zámrsk, fond Cihelna Staré Místo, státní podnik, inventární číslo 2, NAD 3167,
karton 1.
172
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52 zaměstnanců klesl jejich počet na 45.173 V roce 1958 došlo k modernizaci kotelny,
rekonstrukci nadpecní sušárny a vybudování blokovny.
Roční produkce cihelny činila v roce 1957 kolem 3 500 000 plných cihel a
2 100 000 cihel dutých. Po rekonstrukci sušárny a modernizaci kotelny v roce 1958
dosáhla cihelna roční produkce 4 100 000 dutých cihel, tedy o dva miliony více než
v předchozím roce. Produkce plných cihel zůstala stejná.
Pro představu zde uvedu, jak vypadal výrobní proces v této cihelně v 50. letech
20. století. Cihlářská hlína se v hliništi dobývala za pomoci korečkových rypadel S 25
Keramostroj a Z 14 Orstein - Koppel. Pokud byla natěžená hlína příliš suchá, bylo ji
třeba navlhčit vodními postřiky. Takto zpracovaná hlína se vsypávala do překlopných
vozíků, které byly přepraveny lokomotivkou k nárazišti. Odtud se vozíky za pomoci
řetězového vrátku dostaly k podavači. Zde se do hlíny přidávala ostřidla (mour,
popel…) a voda. Ramena podavače tuto směs řádně promísila, odřezávací nůž pak tvořil
ze směsi placky. Tyto placky padaly mezi volnoběžné a rychloběžné válce, které
rozdrtily veškeré hrudky a kamení. 174
Takto upravená hmota se přesunula do šnekového lisu. Vřeteno šneku posunulo
hmotu ve formě špalku až k ústí, kde docházelo k jejímu přeříznutí odřezovákem. Ústí
mělo vždy tvar požadované cihly. Odřezané cihly se ručně přeložily na kolonový
překladač. Za pomoci Kellerových vozíků a trolejového podvozíku se syrové cihly
převážely do sušáren. Duté cihly byly od lisu přepravovány pomocí karuselů. Sušení
probíhalo v přírodních Kellerových, Buriánkových a nadpecních sušárnách a od roku
1953 také v umělých Altnerových sušárnách.
Když bylo cihlářské zboží řádně vysušeno, přesunulo se do pece za pomoci
karuselových vozíků. K vytápění pecí sloužil hnědouhelný mour a krupice. Přikládání
topiva se dělo prostřednictvím automatického přikladače Praktik. Po skončení
vypalovacího procesu se cihly vyvážely z komor na ručních kárách a vyrovnávaly se do
hranic určených k expedici. 175
V roce 1965 bylo vybudováno nové sociální zařízení pro zaměstnance cihelny.
Jednalo se o přízemní budovu, jenž byla tvořena místností pro čištění obuvi, čistou a
Hana FAJSTAUEROVÁ, Staré Místo, Muzejní noviny číslo 34, Jičín, 2013, s. 14.
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špinavou šatnou, umývárnami, sprchami, toaletami, předsíní, jídelnou, ohřívárnou a
dvěma kancelářemi. Sociální zařízení bylo dimenzováno pro 50 pracovníků (40 mužů a
10 žen).176
V roce 1969 byly vystavěny pro zaměstnance cihelny nové bytovky, v té době
bylo v cihelně zaměstnáno 40 dělníků. V roce 1972 došlo k další modernizaci cihelny.
Změnil se vytápěcí systém. Uhlí nahradil, podobně jako u jiných cihelen, těžký topný
olej (mazut). Později, při zavedení plynu do obce, se přešlo na vytápění plynem. Bylo
dostavěno osmnáct nových komor pro umělou sušárnu.

V roce 1973 došlo k

uskutečnění exportu metrážních děrovaných cihel (CDM) do NDR. Do té doby byly
výrobky cihelny ve Starém Místě určeny výhradně pro domácí trh. K zavážení syrového
a vyvážení vypáleného zboží sloužily vysokozdvižné vozíky.
Po roce 1975 si zaměstnanci cihelny vybudovali nad cihlářskou pecí vlastní
tělocvičnu, kde hráli např. kuželky či cvičili aerobik.
Další velká modernizace podniku nastala v roce 1985, kdy byla do provozu
uvedena nová tunelová pec pro výpal. Zároveň se výroba značně zautomatizovala.
Rovnání suchých výrobků probíhalo pomocí plně automatizovaného rovnacího stroje
přímo na pecní vozy. Pálené výrobky se na palety ukládaly strojně. 177
Velká změna nastala 1. července. 1990, kdy se závod přeměnil na státní
podnik.178 V roce 1998 přešel závod do vlastnictví akciové společnosti Later Chrudim.
Dne 1. ledna 2000 přešla cihelna pod správu firmy Wieneberger České Budějovice.
Tato firma byla rovněž posledním vlastníkem funkční cihelny, neboť 20. června 2000
cihelna definitivně ukončila svoji činnost.
3.9 Bývalá cihelna Petra Božka v Křelině
Bývalá přízemní kruhová cihelna typu Hoffmann v obci Křelina byla založena roku
1882. Dne 25. června 1882 zažádal místní občan Petr Božek jičínský úřad o povolení
k její výstavbě na vlastním pozemku č. kat. 351. Důvodem k povolení, jak sám uváděl,
byl dostatek cihlářské hlíny na tomto pozemku. Cihly měly být nejen pro vlastní
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potřebu, ale měly se stát zdrojem lacinějšího stavebního materiálu i pro další hospodáře
v okolí. Autorem návrhu cihelny byl stavitel František Vejdmar.
Komisionální jednání o schválení stavby se konalo 13. července 1882 na
pozemku č. kat. 351 v Křelině. Vzhledem k izolovanosti pozemku a dostatečné
vzdálenosti zamýšlené stavby od okolních obydlí bylo stavební povolení uděleno.179
O tom, kdy byla cihelna dostavěna a kdy zahájila, případně ukončila svůj
provoz, se bohužel nedochovaly žádné zmínky. Ani informace k provozu křelinské
cihelny a k jejím objektům se bohužel nedochovaly.
3.10 Bývalá cihelna Jana Lemberka ve Slatinách
Majitelem a provozovatelem bývalé kruhové cihelny na pozemcích č. kat. 97 a 98 ve
Slatinách byl místní rolník Jan Lemberk. Historii této cihelny předcházela žádost Jana
Lemberka ze dne 18. června 1905 na zřízení třech polních pecí na jeho vlastních
pozemcích č. kat. 97, 98, 101 a 102. Žádost se vztahovala na pálení cihel pro vlastní
potřebu, a to až do množství 200 000 cihel. Účelem zřízení těchto pecí bylo zajištění
vlastního stavebního materiálu pro stavbu kruhové cihelny. Autorem projektu polních
pecí byl inženýr Václav Šťastný z firmy „Křivánek Krejcar“.
Dne 15. července 1905 se konalo komisionální jednání za účelem povolení
stavby tří polních pecí. To bylo uděleno, avšak s dodatečnými požadavky. Kupříkladu
bylo nařízeno, že poloha pecí se nesmí změnit oproti předloženému plánu, aby tak byla
dodržena zákonná vzdálenost od okolních stavení (v tomto případě se nacházelo
nejbližší stavení ve vzdálenosti 50 metrů od pecí). Pro dělníky musely být zbudovány
dvoje toalety.
Po dostavění tří polních pecí se začalo s výrobou cihel až do objemu 200 000
kusů, aby tak byl zajištěn stavební materiál k výstavbě zamýšlené kruhové pece.
V cihelně v té době pracovalo 22 lidí na 11 cihlářských stolech. Šlo o dělníky výhradně
mužského pohlaví. Na práci dohlížel cihlářský mistr Alois Halíř.
Hlína v hliníku se těžila do hloubky 6 metrů na ploše 11 jiter 180, a to na
pozemcích č. kat. 97, 98, 101 a 102. Pro práci v hliníku platila stejná pravidla jako u
ostatních cihelen. Odkopávání hlíny se muselo dít stupňovitě do maximální výšky 2 m
179
180
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při šířce stupně 4 m. Svahy směřující proti sousedním pozemkům musely být ukončeny
v úhlu 45°. Při těžbě hlíny do větší hloubky než standardní musel být hliník opatřen
zábradlím. Po vyčerpání hlíny nesměly zůstat v hliníku prohlubně, kde by se mohla
držet a zahnívat dešťová voda. Výška narovnaných cihelných hranic nesměla
přesáhnout 1,5 m.
Dne 23. července 1905 požádal Jan Lemberk o povolení ke stavbě kruhové
cihelny na vlastních pozemcích č. kat. 97 a 98. Dne 10. srpna 1905 se konalo
komisionální řízení ve věci stavby. Komise Janu Lemberkovi udělila stavební povolení
s tradičními požadavky, které udávaly předpisy.
Nově vystavěná kruhová cihelna se nacházela v blízkosti okresní silnice ve
vzdálenosti cca 250 m od slatinského kostela. Její jádro tvořila kruhová pec o dvanácti
komorách, přičemž projektována byla původně na šestnáct komor. Rozměry jedné
komory byly 4, 7 m na délku, 3 m na šířku a 2, 8 m na výšku. Prostory nad pecí sloužily
k sušení syrového zboží. Celkové rozměry cihelny byly 42 m na délku, 12, 2 m na šířku
a 9 m na výšku. Autorem kruhovky ve Slatinách byl stejně jako u sobotecké kruhové
cihelny architekt Josef Hroch. K odvedení kouře sloužil tovární komín vysoký 35 m
s průměrem 1 m ve světlosti. Autorem projektu a zhotovení továrního komína byla
pražská firma „POHL & KUTSCHE“.
Komisionální řízení věnované zkolaudování cihelny se konalo 21. září 1906.
Povolení k užívání cihelny bylo uděleno, avšak bylo potřeba provést některé změny.
Zatímco v době před výstavbou kruhové cihelny pracovali pro Jana Lemberka pouze
muži, v nové kruhové cihelně byli již zaměstnáni dělníci i dělnice. V té době jich bylo
údajně 30. Z tohoto důvodu bylo nutné vybudovat nové toalety, a to odděleně pro obě
pohlaví.
Dále bylo zjištěno, že se v nadpecním prostoru vyráběly nepovoleně drenážní
trubky, což bylo zakázáno a výroba se musela přesunout do jiné místnosti. Odkopávání
v hliništi se dělo až do výše 5 metrů, přičemž povoleny byly pouze 2 metry. Rovněž se
ukázalo, že Jan Lemberk zbudoval z bývalé sýpky pět bytů pro zaměstnané dělníky.
První čtyři byty byly o rozměru 44 m2, poslední byt měl rozlohu 48 m2. Byty nebyly
zcela zamítnuty, avšak bylo stanoveno, že v každém z nich může bydlet rodina pouze o
čtyřech členech a musí se pro ně zařídit dostatek denního osvětlení. Pro nájemníky
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musely být zřízeny záchody a studna na dvoře se musela upravit, aby odpovídala
předpisům.
Pracovní řád kruhové cihelny Jana Lemberka byl prakticky totožný s pracovními
řády ostatních kruhových cihelen. Na základě tohoto řádu se dělníci zaměstnaní
v cihelně rozdělovali na cihláře, taškáře, topiče, navážeče, vyvážeče, rovnače, nakládače
a kopáče. Ženy a mladiství měli za úkol lehčí práce, jako např. odběr, stahování a
vyklepávání zboží z forem, jakož i umývání pracovních nástrojů a odnášení zboží.
Pracovní doba byla jedenáctihodinová, s přestávkami v časovém rozmezí 8:00 – 8:30;
12:00 – 13:00 a 16:00 – 16:30. V tomto ohledu byl čas přestávek delší, než v některých
dalších cihelnách v okolí. Dalším rozdílem oproti pracovním řádům v ostatních
cihelnách byla doba výpovědní lhůty. Ta byla čtrnáctidenní oproti běžné šestidenní. 181
Nejpozději do roku 1920 změnila cihelna Jana Lemberka majitele. Stal se jím
František Vaněk, rolník a obchodník s ovocem a zeleninou. Cihelna tak nesla oficiální
název „F. V. Vaněk cihelna ve Slatinách“. Nový majitel se roku 1920 zasloužil o
modernizaci strojního zařízení kruhové cihelny ve Slatinách.
Přestavby se dočkala kotelna a strojovna, byl zmodernizován parní kotel.
Původní plynový motor o výkonu 45 HP byl nahrazen lokomobilou s topnou plochou
32m2 a výkonem 45 HP. Spodiny produkované lokomobilou byly odváděny 18 m
vysokým plechovým komínem. V souvislosti s touto modernizací se místnost strojovny
prodloužila o 3 m. Strojovna se nacházela u čelní strany kruhové pece. Obě budovy
byly spojeny 4 m širokou chodbou. Kotelna byla, stejně jako u ostatních kruhovek,
spojena s lisovnou zvonkovým signalizačním zařízením, aby byli dělníci včas
upozorněni před spuštěním stroje, nebo aby dělníci mohli v případě nebezpečí zastavit
provoz.182
Na základě informací z Adresáře obvodu okresní správy politické v Jičíně z roku
1927 se domnívám, že posledním majitelem cihelny byl pan Ota Vaněk. O dalším osudu
strojní kruhové cihelny ve Slatinách nejsou bohužel známy žádné další informace, proto
nelze přesně určit, kdy došlo k ukončení výroby cihlářského zboží a likvidaci cihelny.
Nicméně se domnívám, že svoji činnost cihelna ukončila nejpozději do roku 1949,
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neboť v rejstříku živnostníků Berní správy v Jičíně z let 1949 již cihlářská činnost ve
Slatinách zmíněna není.
3.11 Bývalá cihelna Josefa Vondráčka v Ketni
Zřizovatelem a provozovatelem bývalé cihelny v Ketni byl místní občan, rolník a
starosta obce Josef Vondráček, který bydlel v domě č. p. 18. O povolení k její výstavbě
na vlastních pozemcích č. kat. 258 a 259 zažádal u Okresního úřadu v Jičíně 12.
července 1926. Cihelna se nacházela ve vzdálenosti 10 metrů od okresní silnice vedoucí
z Bartoušova do Libáně. Projektantem cihelny byl architekt František Odvárko
z Kopidlna.
Dne 31. července 1926 se konalo komisionální řízení za účelem povolení stavby
cihelny pro Josefa Vondráčka v Ketni. Povolení stavby bylo uděleno s dodatečnými
požadavky na zřízení studny a toalet. Dále byl před započetím stavby požadován
statický výpočet komína. Další požadavky okresní správy byly již shodné s ostatními při
povolování výstaveb tohoto typu provozoven.
Cihelna byla závodem malým. Její jádro tvořila pec kasselského typu 183 o
rozměrech 13,8 m na délku, 9,5 m na šířku a 2, 8 m na výšku. Plášť pece tvořily
obyčejné pálené cihly, výplň zdiva částečně tvořila hlína. Pec byla rozdělena na dvě
komory. Vytápění pro obě komory probíhalo z prostoru předpecí za pomoci šesti roštů a
pomocnými otvory v klenutí pece, skrz které se shora sypalo palivo mezi naskládané
syrové zboží. Odtah kouře do komína zajišťovaly kouřové kanálky umístěné ve stěnách
těsně nad povrchem podlahy. Komín se nacházel v čele stavby na severní straně.
Jednalo se o válcový komín postavený na hranatém soklu. Jeho výška dosahovala 10 m.
Nadpecní prostor, který byl využíván k předsoušení syrového zboží a obsluhou
vytápění, byl vysoký 3 m. Celý tento prostor byl kryt dřevěnou střešní konstrukcí
s pálenými taškami.
S dokončením stavby byly drobné problémy, neboť dostavění druhé komory
záviselo na odtěžení hlíny, ze které bylo nejprve třeba vypálit cihly pro její výstavbu.
Dostavba se však nakonec zdařila, a tak její majitel Josef Vondráček požádal jičínský
úřad o zkolaudování stavby. Kolaudace se konala 23. června 1928. Kolaudační komisí
bylo uděleno povolení k živnostenskému užívání cihelny, avšak bylo potřeba splnit
183
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některé dodatečné požadavky úřadu. Jejich úplné splnění bylo úřadu oznámeno 12.
prosince 1928.184 Cihelna měla 6 zaměstnanců.
Bohužel se nezachovaly žádné další informace vypovídající o činnosti cihelny
v následujících desetiletích. Lze však předpokládat, že k uzavření cihelny došlo
nejpozději do roku 1948, neboť tento osud stihl po druhé světové válce většinu malých
podniků zaměřených na ruční výrobu.
3.12 Bývalá cihelna Anny Bláhové v Mladějově
Bývalá kruhová cihelna v Mladějově patřila do majetku mladějovského velkostatku,
jehož vlastníkem v té době byla Anna Bláhová z Jilemnice. Mladějovský velkostatek
pro Annu Bláhovou zakoupil její otec Jan Hakl v roce 1903 od Gustava Ludwiga
Pabsmanna. Právě Jan Hakl byl uveden jako stavitel cihelny. Řízením cihelny byl
pověřen jistý pan Švanda, později se stal ředitelem cihelny například Adolf Eckerth.
Na zřízení kruhové cihelny v Mladějově byl dán požadavek 3. září 1909. Dne
11. září 1909 pak bylo uděleno povolení ke stavbě. Stavba cihelny se nacházela na
pozemku č. kat. 234/1 ve vzdálenosti 26 metrů od železniční trati Sudoměř - Skalsko Nová Paka.
Kruhová cihelna velkostatku Mladějov byla dostavěna v srpnu roku 1910, dne 7.
září téhož roku se konala její kolaudace. V té době stál u kruhové cihelny ještě obytný
dům pro zaměstnané dělníky. V cihelně v Mladějově pracovali jak muži, tak i ženy, a
proto musely být vybudovány rozdělené toalety. Kolaudace byla udělena, avšak bylo
třeba ještě splnit některé dodatečné požadavky. Kupříkladu musely být zřízeny další
toalety v blízkosti hliníku namísto dosavadních přenosných. Zároveň bylo potřeba
vybudovat v blízkosti obytného domu studnu na pitnou vodu.
Jádro kruhové cihelny v Mladějově tvořila šestnáctikomorová pec typu
Hoffmann. Rozměry jedné komory byly 4, 35 m na délku, 3, 2 m na šířku a 2, 6 m na
výšku. Celkové rozměry cihelny činily na délku 42,2 m, na šířku 16,4 m a na výšku
10,5 m. K odvodu kouře z cihelny sloužil 40 m vysoký komín s průměrem 2 m ve
světlosti. Ten se nacházel zhruba v poslední třetině kruhové pece. Autorem projektu
cihelny i továrního komína byl Jaroslav Hrubý z Lomnice nad Popelkou.185 V cihelně se
184
185

SOkA JC, f. AOÚJC, inv. č. 2123, kart. 1085.
Tamtéž, inv. č. 2101, kart. 958.

- 94 -

vyráběly kromě cihel také střešní tašky a drenážní trubky. K sušení syrového zboží
sloužily nadpecní prostory.
K úpravě pracovněprávních vztahů v cihelně sloužil pracovní řád schválený 26.
srpna 1911. Tento řád byl podobný jako pracovní řády ostatních kruhových cihelen
v okolí, proto jej nebudu podrobněji popisovat. Zmíním pouze to, že na jeho základě se
dělníci zaměstnaní v cihelně rozdělovali na cihláře, topiče, navážeče, vyvážeče, sazeče
a nádeníky. Ženy a mladiství do 16 let byli pověřeni výrobou syrových cihel, jakož i
jejich přenášením, dále pak čištěním, přenosem a sušením drenážních trubek. Pracovní
doba byla od 06:00 do 18:00 hodin, přičemž přestávky trvaly od 8:00 - 8:30 a 12:00 13:00.
Rozdíl oproti ostatním pracovním řádům v cihelnách spočíval v kárném řízení.
V mladějovské cihelně se totiž za provinění neudělovaly peněžní pokuty. Platil zde
pouze dvoubodový systém oproti užívanému tříbodovému. V praxi to znamenalo, že při
prvním provinění proti pracovnímu řádu byl dělník napomenut, při druhém mu již byla
dána výpověď. 186
Roku 1910 si kruhovou cihelnu velkostatku Mladějov pronajal spolu
s Antonínem Sládečkem jičínský podnikatel Bohuslav Mareček, jenž byl majitelem
vlastní cihelny a parního mlýna v Jičíně. Kruhová cihelna v Mladějově byla v pronájmu
obou podnikatelů do roku 1930 a nesla oficiální název „Nájem Kruhovky v Mladějově,
Mareček & Sládeček“.

Po roce 1930 zaujal místo Bohuslava Marečka jistý pan

Šrámek.187
O historii mladějovské cihelny v průběhu dalších desetiletí se mi již nepodařilo
dohledat další informace. Jisté ovšem je, že výroba páleného cihlářského zboží zde
skončila nejpozději roku 1957. V dubnu tohoto roku byla totiž provedena demolice
cihelny. Tovární komín byl odstřelen v září roku 1964. V roce 1965 vznikla na místě
původní cihelny výrobna asfaltových směsí. 188

Tamtéž, inv. č. 1609, kart. 552.
E-mailová korespondence s jičínskou historičkou, Mgr. Hanou Fajstauerovou [online], 5. 5. 2016.
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3.13 Bývalá cihelna Františka Pabišky v Markvarticích
Zakladatelem a provozovatelem kruhové cihelny v Markvarticích byl rolník František
Pabiška, místní obyvatel, který bydlel v domku č. p. 55. Svůj požadavek na zřízení
cihelné pece na vlastním pozemku č. kat. 359 vznesl 10. května 1898. Dne 21. června
téhož roku se pak konalo komisionální řízení ve věci schválení stavby. 189
Stavba cihelny byla schválena, avšak s některými požadavky. František Pabiška
musel např. přislíbit, že se bude podílet na výstavbě okresní silnice buď částkou 50
zlatých, nebo přispěje materiálem do násypu cesty. Důvodem byl fakt, že cihelna měla
stát v místě zamýšlené okresní silnice vedoucí z Markvartic do Rakova. Cesta tak
musela vést druhou stranou, což znamenalo zvýšení nákladů na její výstavbu. Dalšími
požadavky bylo zbudování oddělených dřevěných toalet, zřízení živého plotu okolo
hranice vodní nádrže a zamezení jakékoliv škody na sousedních pozemcích.
Jádro cihelny tvořila kruhová pec typu Hoffmann s deseti komorami. Rozměry
jedné komory byly 3, 6 m na délku, 2,2 m na šířku a 2, 2 m na výšku. Celkové rozměry
cihelny činily 20 m na délku a 8, 8 m na šířku. Výška budovy činila 6, 7 m. Cihelna
stála na pozemku č. kat. 350 v Markvarticích a svou užší stranou přiléhala k parcele č.
kat. 374. K severní čelní straně cihelny přiléhal továrenský komín o výšce 14, 5 m, jenž
ve světlosti dosahoval průměru 0, 8 m. Továrenský komín byl zhotoven z betonu.
V půdním prostoru nad pecí byly umístěny dřevěné stojany sloužící k sušení syrového
zboží. Autorem projektu cihelny byl sobotecký stavitel Josef Havlík.
Pro tuto cihelnu platily stejné předpisy jako pro ostatní cihlářské závody. Lze
uvést kupříkladu pravidla práce v hlinících.

Na práci v hliníku musel dohlížet

zodpovědný vedoucí, který denně kontroloval jeho stav. Zvláště pečlivý pak musel být
po deštích a sněhovém tání. V hlinících se hlína odkopávala stupňovitě do maximální
výše dvou metrů, přičemž stupně musely být široké nejméně 4 metry kvůli předcházení
sesuvu půdy. 190
Jak a kdy ukončila kruhová cihelna v Markvarticích svoji činnost, není bohužel
známo. Je však pravděpodobné, že se tak stalo během druhé světové války. Vycházím
z osobní korespondence s panem Josefem Jirků, jenž se zabývá historií obce
Cihlářská živnost Františka Pabišky v Markvarticích byla zapsána do Společenstva živnosti stavebního
v Sobotce.
190
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189
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Markvartice. Podle všeho byl roku 1942 použit kámen z továrního komínu na výstavbu
deputátního domku pro hospodářství rodiny Pabiškových191. Cihelna tudíž v té době již
nemohla být v provozu.
3.14 Bývalá cihelna Josefa Špály v Sobotce
Podnikání na Sobotecku
Sobotecko bylo v minulosti typické hustou sítí vesnic, bohatou lesní a zemědělskou
produkcí, šlechtickými statky a panskými dvory. V druhé polovině 19. století zde kdysi
poměrně bohatá řemeslná výroba sdružující se do různých cechů postupně začala ztrácet
na významu, stejně jako tomu bylo i v ostatních regionech naší země. Největší výhodou
města Sobotka byla její geografická poloha, neboť leželo přímo na císařské silnici
spojující Mladou Boleslav s Jičínem.
Vůdčí roli do té doby velmi rozšířeného soukenictví, krejčovství a ševcovství
počala přebírat jiná odvětví podnikání. Krom pivovarů a mlýnů se na jeho území
nacházelo i několik menších cihelen. 192
Cihlářství na Sobotecku mělo staletou tradici. Po roce 1576 byla na hradě Kost
jeho tehdejším majitelem, hrabětem Heřmanem Černínem založena cihelna. 193 V téže
době měla podle archivních údajů stát cihelna i přímo v Sobotce.194 V roce 1601 pak
získala Sobotka v tomto směru velké výsady. Bylo ji totiž umožněno pálit cihly bez
poplatků. Tuto výsadu udělil městu Oldřich Felix Popel z Lobkovic.195 Cihlářství na
Sobotecku přináleželo v 19. století do Společenstva živnosti stavebního.
Největšího významu ovšem nabyla strojní kruhová cihelna Josefa Špály z roku
1904. Velkou zajímavostí je, že Josef Špála byl otcem národního umělce Václava Špály,
který otcovu cihelnu několikrát zvěčnil ve svých malbách. 196 Josef Špála před
založením vlastní cihelny pracoval jako cihlářský mistr v cihelně hraběnky Černínové
z Chudenic ve Žluticích.

E-mailová korespondence s historikem obce Markvartice, Josefem Jirků [online], 3. 5. 2016.
Miloslav BAŘINA, Historie a současnost podnikání na Jičínsku, Hořicku, Novopacku a Sobotecku,
Žehušice 2002, s. 69.
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Olga BIČIŠŤOVÁ, Vlastivěda Sobotecka a okolí, Sobotka 2014, s. 27.
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Špálova cihelna v Sobotce
Svou historii počala Špálova strojní kruhová cihelna psát 26. března 1903. Tehdy Josef
Špála podal žádost u c. k. okresního hejtmanství v Jičíně na zřízení kruhové cihelny na
pozemcích č. kat. 407 v Sobotce a na části stavebního pozemku č. kat. 445 v obci Osek,
která v současnosti spadá pod správu města Sobotka. Součástí žádosti byl stavební plán,
jehož autorem byl architekt Josef Hroch. Na základě této žádosti byla vyslána komise
pro úřední řízení za účelem rozhodnutí o vydání živnostenské koncese Josefu Špálovi.
197

Žádost byla předána místním úřadem rovněž živnostenskému inspektorátu, aby
byl přítomen komisionálnímu řízení, které se uskutečnilo 15. dubna 1903 na místě
zamýšlené stavby. Přítomni byli zástupci města Sobotka, obce Osek, Josef Špála a
majitelé sousedních pozemků. Bylo konstatováno, že pozemek, nacházející se z jedné
strany při okresní cestě a z druhé stany při vozové cestě, je v dostatečné vzdálenosti od
města a okolních obydlených stavení, tudíž vyhovuje zákonným předpisům.
Dále z protokolu c. k. okresního hejtmanství ze dne 15. dubna 1903 vyplývá, že
v plánu byla sice zakreslena pec, nicméně neobsahoval žádné informace o jejím
zařízení, které by mělo pohánět pracovní stroje. Navíc bylo v protokolu úřadem
vytýkáno, že chybí projekt pro postavení komína a že střešní konstrukci se rozhodl
majitel postavit jinak, než tomu bylo na plánu.
Povolení pro zřízení kruhové pece bylo nakonec uděleno, avšak za předpokladu,
že budou splněny některé další podmínky. Před zahájením stavby samotné bylo potřeba
předložit definitivní plán strojovny pro připojení kotelny, dále plán krovů nad pecí a
plán komína. V závodu musely být zřízeny toalety pro zaměstnané dělníky, a to pro
každé pohlaví zvlášť. Zároveň bylo požadováno zajištění dostatečného množství pitné
vody. Jako další požadavek lze kupříkladu uvést to, že stojany na sušení zboží musely
mít dostatečnou únosnost. Z uvedeného vyplývá, že se jednalo o systém nadpecních
sušáren.198 Ve střeše měly být zřízeny tři větráky oproti původním dvěma plánovaným.
Těžba hlíny se měla provádět v blízkosti okresní silnice, a proto bylo nařízeno, aby tak
probíhalo v minimální vzdálenosti 2 metrů od vnější hrany příkopu. Ukončení těžby

197
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Princip těchto sušáren je popsán v kapitole 2.6 Sušení cihlářského zboží.
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v tomto místě mělo probíhat ve sklonu 1:1. Stejné pravidlo platilo i pro těžbu při hranici
s dalšími cizími pozemky.
Stavba kruhové cihelny započala 6. června 1903. Dne 16. června 1903 byly
předloženy dodatečné plány, ve kterých byla zanesena i kotelna. Z nich je patrno, že
zařízení cihelny mělo být parostrojní. 19. června 1903 přišla odpověď vrchního
inženýra, v níž bylo nařízeno, aby byla kotelna od ostatních provozoven oddělena
nejméně 60 cm silnou zdí z plných cihel. Totéž se doporučovalo mezi strojovnou a
vypalovacím prostorem. K zazdívce kotle měly být dostavěny schody opatřené
zábradlím. U všech pracovních místností se dveře musely otevírat ven. Pro prostory
kotelny, strojovny a vedlejších místností měla být vybudována stropní ventilace.
Komín cihelny si nechal zpracovat Josef Špála od stavitelů Antonína Dvořáka a
Karla Fischera (firma Ant. Dvořák & K. Fischer), kteří měli dokonce svou vlastní
cihelnu v Letkách u Libčic, kde mimo jiné pálili komínové cihly. Jejich projekt stanovil
výšku komína cihelny na 36 m s průměrem 1,4 m ve světlosti. Komín byl přitom
dimenzován na dvojnásobnou zátěž, než požadovaly předpisy. 199
Stavba byla dokončena 20. června 1903. Josef Špála proto zažádal o udělení
povolení živnostenského užívání cihelny.
Jádro sobotecké cihelny tvořila kruhová pec systému Hoffmann, která byla
rozdělena na čtrnáct komor. Rozměry jedné komory byly 4, 28 m na délku, 3 m na šířku
a 3,2 m na výšku. Celkové rozměry cihelny byly 38, 04 m na délku a 17, 92 m na šířku.
Výška budovy dosahovala 7, 8 m.
C. k. živnostenský inspektorát připojil dne 23. června 1903 poměrně rozsáhlý
seznam nařízení a doporučení týkajících se parostrojního zařízení. Kupříkladu bylo
nařízeno, aby parní kotel obsluhoval pouze zkušený topič a pokud přesáhne výkon
parního stroje 10 HP, pak jej musí obsluhovat zkušený strojník. Dále bylo nařízeno, že
práce na hliništi musí probíhat pod dohledem zkušeného dozorce. Ten měl dohlížet na
to, aby dělníci nepodkopávali stěny hliníku a tam, kde výškový rozdíl terénu dosáhl 2
metrů, aby byla hlína odebírána stupňovitě. Zároveň měl kontrolovat hliniště po deštích
a oblevách, aby tak bylo zabráněno nebezpečným sesuvům půdy. 200
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O kolaudaci parostrojní kruhové cihelny v Sobotce zažádal Josef Špála 24. srpna
1903. Z reakce městského úřadu v Sobotce ze dne 19. září 1903 je patrné, že nebyly
splněny některé podmínky. Kupříkladu nebyly dobudovány oddělené toalety a stále
chyběla studna jako zdroj pitné vody. Navíc nebylo dosud dobudováno strojní zařízení
s parním kotlem, jak tomu bylo v plánech. Přesto byla stavba zkolaudována, avšak bylo
nařízeno, aby byly již zmíněné požadavky úřadu splněny.
Veškeré zbývající požadavky se nakonec podařily Josefu Špálovy dokončit.
Proto byla 19. května 1904 vyslána komise pro zkolaudování zařízení kruhové cihelny.
Kolaudace byla udělena s nařízením, aby kolem parostrojní kotelny byla vytěžena hlína
až na vodorovnou vrstvu s podlahou, aby tak byl zajištěn pro kotelnu samostatný vchod
a zároveň do ní mohlo pronikat dostatečné množství denního světla. Tyto podmínky
musely být splněny nejdéle do konce září 1904. Ze zprávy o zkolaudování dále vyplývá,
že v té době pracovalo v cihelně na 30 zaměstnanců, z toho několik žen.201
Jednou ze zajímavostí okolo cihelny Josefa Špály je, že cihly vyrobené v jeho
cihelně byly použity na stavbu rodinné hrobky na soboteckém hřbitově podle návrhu
architekta Vlastislava Hofmana. Z této hrobky se do dnešní doby dochovalo pouze
torso, neboť byla poničena vandaly.
3.15 Bývalá cihelna Václava Palečka ve Starých Hradech
Podle dochovaných zpráv stála v obci Staré Hrady stará panská cihelna již roku 1593.
K vypalování cihel v této peci se užívalo jako paliva dřevěného uhlí. 202
Na základě úřední korespondence se domnívám, že nová cihelna ve Starých
Hradech byla vystavěna nejpozději v roce 1896. Ta se podle všeho nacházela na
parcelním pozemku č. kat. 193 ve vzdálenosti cca půl hodiny chůze od osady Staré
Hrady. Jejím zřizovatelem a provozovatelem byl místní občan Václav Paleček, který
bydlel v domě č. p. 8.
Cihelna byla sezónním závodem. Pracovalo se zde zejména na jaře a v létě.
Jádro cihelny tvořila jednoduchá pec menších rozměrů. Cihelna ve Starých Hradech
byla úřady oficiálně schválena 2. května 1896.

201
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Dne 26. května 1896 vznesl majitel Václav Paleček požadavek u Okresního
hejtmanství v Jičíně o udělení povolení ke zřízení kantýny při své cihelně. Zde chtěl
dělníkům prodávat pivo a potraviny. Důvodem byla vzdálenost od osady, aby tak
dělníci nemuseli mrhat svůj čas na cestu spojenou s nákupem občerstvení. Autorem
projektu kantýny byl stavitel Josef Zahrádka z Libáně.
Dne 7. června 1896 se konala schůze obecního výboru ve Starých Hradech. Ten
rozhodl v neprospěch žádosti Václava Palečka. Důvodem k neudělení hostinské koncese
byl fakt, že u cihelny stále nebyly vybudovány žádné prostory, kde by se měla hostinská
živnost provozovat. Byla tam pouze cihlářská pec. 203
Cihlářskou živnost převzal po Václavu Palečkovi jeho druhý syn Jan. Výrobu
v cihelně řídil cihlářský mistr, který měl k dispozici nově postavený domek. Ke konci
19. století byl řízením cihelny pověřen František Štorch, kterého později vystřídal
František Havlík.
V roce 1903 se cihelna dočkala částečné modernizace. Ze salmovské slévárny
v Blansku na Moravě byl za 220 zlatých zakoupen válcový lis na mačkání hlíny, jehož
účelem bylo zejména rozdrcení cicvárů (sádrovce). Ten byl po uzavření cihelny ve
Starých Hradech prodán do cihelny Václava Kučery v Libáni.
Cihly ve starohradské cihelně se od jara do podzimu vyráběly venku. Nejprve se
v hliníku natěžila hlína, která se namočila a nechala přes noc odležet. Druhý den se
zvlhčená hlína za pomoci nohou našlapala do dřevěných forem, ze kterých se poté
vyklopily syrové polotovary. Ty se nechaly sušit na sluníčku, aby se zbavily přebytečné
vody. Když byly dostatečně suché, přesunuly se do pece. Ta se na podzim zazdívala a
v zimě se v ní vypalovalo. 204
V cihelně se vyráběly zejména plné cihly, ale také dlaždice různých velikostí,
střešní tašky falcovky, meliorační trubky či rošty. Roční produkce cihelny dosahovala
zpočátku počtu kolem 100 000 cihel. Zejména v období první světové války však zájem
o starohradské cihelné výrobky začal upadat. V roce 1919 bylo evidováno již jen 32 200
vypálených cihel.
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V roce 1924 cihelna definitivně ukončila svůj provoz, neboť se výroba stala
nerentabilní. Jak zmiňuje Karol Bílek v periodiku Listy starohradské kroniky (2002):
„Podlehla v konkurenčním boji s modernější cihelnou Kučerovou v Libáni Na horách.“
205

3.16 Bývalá cihelna Václava Kučery v Libáni
Podnikání na Libáňsku
Za podnikáním ve zdejším městě stály zejména šlechtické velkostatky, a to především
dětenický a kopidlenský. Podnikání se v tomto bývalém soudním okrese rozvíjelo
zejména pod správou rodu Šliků, kteří dostali toto panství po smrti Albrechta
z Valdštejna a drželi jej až do smrti posledního majitele z rodu, hraběte Ervína Schlika,
který mimo jiné nechal vybudovat novou kruhovou cihelnu ve Starém Místě.206
Z oblasti podnikání v tomto okrese to bylo zejména rybníkářství, cukrovarnictví
a pivovarnictví. Ovšem i cihlářský průmysl tu nezůstal zcela stranou zájmu. Roku 1910
byla v Kopidlně zbudována kruhová cihelna náležející ke kopidlenskému velkostatku.
Někdy kolem roku 1925 byla tato cihelna přebudována na strojní výrobu za pomoci
parního pohonu.207 Dalším cihlářským závodem v tomto regionu byla kruhová cihelna
v Osenicích náležející dětenickému velkostatku, cihelna MUDr. Václava Kučery
v Libáni, cihelna Jana Kordače a Václava Kutmona v Košíku a Společná kruhová
cihelna ve Vršcích.208
Strojní kruhová cihelna Václava Kučery Libáň
Zřizovatelem a provozovatelem strojní kruhové cihelny v Libáni byl MUDr. Václav
Kučera, který se narodil 18. července 1871 v Údrnické Lhotě a vedl v Libáni
soukromou lékařskou praxi. 209
Dne 1. září 1905 zažádal Václav Kučera o povolení zřízení strojní kruhové
cihelny na vlastním pozemku č. kat. 348/I u c. k. Okresního hejtmanství v Jičíně. Podle
archivních pramenů však na tomto pozemku stála již dlouho předtím jiná cihlářská pec.
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Dokladem toho je žádost rolníka Jana Kučery (otce Václava) adresovaná c. k.
Okresnímu hejtmanství v Jičíně o udělení povolení ke stavbě dvoukomorové cihelné
pece, která měla nahradit původní obyčejnou pec, jež se sesunula. K této peci měl být
připojený 24 metrů vysoký komín. Jednalo se tedy o vybudování zcela nové pece. Její
trvání však nebylo příliš dlouhé, neboť ji o pouhé 3 roky později nahradila
šestnáctikomorová Kohoutova kruhová pec. Stavba této dvoukomorové pece byla
schválena 1. srpna 1902, 18. října 1902 pak byla zkolaudována.
O tom, že nová kruhová cihelna nahrazující cihelnu dosavadní měla být strojně
zařízena, vypovídá právě žádost Václava Kučery o povolení jejího zřízení z 1. září
1905. Součástí této zprávy byl vypracovaný stavební plán, popis stavby a pálicího
postupu, plán komínu a jeho statického výpočtu. Na základě dodaných dokumentů
požádal V. Kučera o vyslání schvalovací komise.
Plán byl zhotoven 30. srpna 1905 a jeho autorem byl stavitel cihlářských pecí a
továrních komínů Jan Kohout.210

211

Jádro cihelny tvořila pec systému Hoffmann, která

byla rozdělena na šestnáct komor. Rozměry jedné komory byly 4, 4 m na délku, 1, 7 m
na šířku a 2, 8 m na výšku. Galerie cihelny v eliptickém tvaru dosahovala bezmála 50
metrů. Celková výška budovy činila 8, 3 m.
Projektantem továrního komína byla stejně jako u parostrojní kruhové pece
Josefa Špály v Sobotce firma Ant. Dvořák & K. Fischer. Projekt na komín byl hotový 4.
srpna 1905. Jednalo se o zvýšení stávajícího komína o 8 metrů. Výška komína tak
nakonec činila 32 m s průměrem 0,9 m ve světlosti. Jeho zatížitelnost byla dimenzována
na více než dvojnásobek požadovaný předpisy.
Dne 20. září 1905 se konalo komisionální řízení, které mělo povolit zřízení
strojní kruhové cihelny. Přizváni byly zástupci města Libáň, živnostenský inspektorát
v Hradci Králové a majitelé sousedních pozemků, pan Václav Řeháček z Údrnice a pan
Černoch, tajemník Městského úřadu v Libáni. Řízení se nakonec neúčastnili zástupci
živnostenského inspektorátu v Hradci Králové, kteří si pouze vyžádali zaslání
následného spisu a pan Václav Řeháček.

Tamtéž, inv. č. 1607, kart. 550.
Josef Kohout je autorem vylepšené Kohoutovy kruhové pece charakterizované dokonalou izolací proti
zemní vlhkosti, viz kapitola 2.7.2 Typologie cihlářských pecí.
210
211
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Komise se shodla, že se budoucí kruhová cihelna nachází v dostatečné
vzdálenosti od města na vyvýšeném místě, nehrozilo tedy jakékoliv obtěžování z její
strany. Pec měla být strojní, šestnáctikomorová. Komín původní dvoukomorové cihelny
o výšce 24 metrů měl dosáhnout výšky 32 metrů, aby svým kouřem nezatěžoval okolí.
Podle oznámení mělo být v cihelně zpočátku zaměstnáno 30 dělníků, a to mužů i žen.
Voda pro výrobu se získávala ze studny umístěné na staveništi, pitná voda pro
zaměstnance se zajišťovala z vyzděné studánky.
Komise povolení udělila, avšak s některými připomínkami. Například bylo
nařízeno, že kvůli své délce musí mít galerie nejméně 2 vstupy, taktéž mělo být učiněno
pro vstup na horní plošinu pece. Únosnost konstrukce galerie pro sušení cihel byla
stanovena 400 kg/m2. Prostor nad pecí bylo povoleno využít pouze pro účely výroby.
Nesměla zde být zřízena pracovna, ani se zde nesmělo nocovat. Pro dělníky měl být
postaven zděný záchod s vyzděnou žumpou, rozdělený pro obě pohlaví.
Odkopávání hlíny se muselo provádět stupňovitě, maximálně do výšky člověka.
Odkopávání na hranici pozemků se provádělo tak, aby mezi přechody pozemků vznikl
svah o 45 stupních. Po vyčerpání hlíny nesměly zůstat prohlubně, kde by mohlo
docházet ke shlukování povrchové vody a jejímu hnití. Odpovědnost za práci v hliništi
nesl dozorce cihelny, který musel dohlížet na bezpečnost a činit kroky zabraňující
předčasným sesuvům hlíny. Hliněné svahy bylo třeba kontrolovat zejména po oblevách
a silných deštích.
Živnostenský úřad v Hradci Králové přidal 29. září 1905 další podmínky. Mimo
jiné, aby minimální šířka stupňů v hliníku byla 4 metry kvůli hrozícímu zřícení jeho
stěny. V případě bytů budovaných pro zaměstnance se mělo jednat o byty zděné, světlé,
prostorné a vybavené kamny. Tímto přípisem tak bylo uděleno definitivní povolení ke
stavbě. K užívání cihelny byla ještě následně nutná její kolaudace po dokončení stavby.
Co se týče vybavení cihelny, zažádal její majitel Václav Kučera 18. října 1905 o
dodatečné povolení strojního zařízení v podobě parního stroje o výkonu 30 HP. Ten měl
být využíván pro pohon stroje na cihly a pohon válců na mačkání hlíny. Na to reagovalo
vyjádření c. k. vrchního inženýra, který stanovil dodatečné požadavky. Z nich lze
například uvést vybudování oken v místnostech se stroji kvůli zajištění dostatečného
světla či vybudování stropní ventilace nad kotlem v podobě oken se žaluziemi s táhlem.
Dne 25. října 1905 připojil svůj přípis s mnoha požadavky c. k. živnostenský
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inspektorát v Hradci Králové. Dne 9. listopadu 1905 bylo Václavu Kučerovi uděleno
povolení pro zřízení strojního zařízení.
Dne 11. května 1906 zažádal Václav Kučera o vydání živnostenského listu pro
provozování pohostinství pro dělníky, a to zejména pro prodej piva a kořalky
v uzavřených lahvích. Důvodem byla téměř půlhodinová vzdálenost cihelny od města a
okolních vesnic. Tato žádost byla Václavu Kučerovi zamítnuta, neboť uvedené prostory
pro provoz kantýny neodpovídaly předpisům a navíc šlo o koncesovanou živnost.
Dne 11. května 1906 zažádal Václav Kučera o schválení sepsaného pracovního
řádu. Ten byl schválen c. k. živnostenským inspektorátem 20. září 1906. Pracovní řád
strojní kruhové cihelny v Libáni byl prakticky stejný jako u ostatních cihelen v okolí.
Kupříkladu rozděloval dělníky podle zaměření na strojní dělníky, kopáče hlíny, dělníky
připravující surovinu, topiče, zavážeče, vyvážeče a rovnače.

212

Dne 7. srpna 1906 byla dokončena stavba kruhové cihelny a bylo zažádáno o
kolaudační schválení. To se konalo 30. srpna 1906 a ze zprávy komise vyplývá, že
většina požadavků na stavbu cihelny a strojovny byla splněna. V té době se při cihelně
nacházel pouze byt cihlářského mistra. Tím byl Josef Blažej ze Svobodných Dvorů,
který byl zodpovědný za chod celého závodu.
Cihelna byla nakonec zkolaudována, avšak Václav Kučera musel vyhovět
oznámeným připomínkám, které musel splnit nejpozději do 1. dubna 1907. Všechny
podmínky pro užívání cihelny byly nakonec splněny, a tak cihelna pokrčovala
v oficiálně schváleném provozu.
Popis vypalovacího procesu cihlářské pece v Libáni
Jak již bylo zmíněno, jednalo o typ Kohoutovy kruhové pece, která se vykazovala oproti
předešlým typům dokonalou izolací vůči zemní vlhkosti, nižšími náklady na výstavbu a
úsporou paliva. Její topný kanál měřil 76,8 m, jeho šířka byla 2 m a na výšku dosahoval
2,8 m. Topný kanál byl rozdělen na šestnáct komor. Ty byly od sebe odděleny
papírovými přepážkami, aby bylo zabráněno úniku tepla. 213 Topicí otvory byly kryty
železnými poklicemi s podnožkami.

212
213

SOkA JC, f. AOÚJC, inv. č. 1607, kart. 550.
Více o principu Hoffmannovy kruhové pece viz kapitola 2.7.2 Typologie cihlářských pecí.
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Prostory nad pecí byly opatřeny ventilací, osvětlení zajišťovala okna s
dřevěnými žaluziemi, umístěnými ve stěnách podstřešního prostoru a okna ve střeše.
Tyto prostory byly přístupné pomocí rampy.
Princip vypalování v této peci byl následující: Nejprve se zavezla 16. komora
syrovým cihlářským polotovarem určeným k vypálení, a to směrem k 15. komoře. Nad
dlažbu pod každou podélnou řadou topicích otvorů se utvořila řada okenních podélných
kanálů vyskládaných ze suchých cihel. Ty byly spojeny s jednotlivými líškami214
příčnými kanály. V klenutí stropu byly umístěny sypací otvory zakončené šachtou
vedoucí do okenního kanálu, kudy se do komory nasypalo palivo pro výpal. Zavážecí
dveře se zazdily, zůstal pouze malý otvor ve spodní části, u něhož se zřizovalo
prozatímní ohniště tvořené vypařovacími kamny spojenými rourou s komorou 16. Po
zalepení papírové přepážky mezi komorou 16 a 1 se otevřela líška v komoře 16 a do
komory začalo proudit teplo z vypařovacích kamen, díky němuž se začaly vysušovat
navezené syrové cihly.
Mezitím se naplňovala cihlářským zbožím komora 15. Tento princip se opakoval
až ke komoře až ke komoře 2. V té se zřídila pod topicími otvory prozatímní roštová
topení s popelníky. Líška 2 zůstala uzavřena a její zavážecí dveře byly zazděny dvojitě.
Mezi obě stěny byl přidán písek. V komoře 1 byla prozatímní topírna a její líška
zůstávala uzavřena. V této komoře se topilo na roštech, a to až do doby, kdy vznikl
v komoře 4 silný žár, který začal vnikat do komory 5. Když byla teplota v komoře dost
vysoká, začalo se sypat uhlí topnými děráky do rozžhavených cihel. V tomto okamžiku
se přestávalo topit na roštech a v zavážecích dveřích, avšak v opačném směru. Nejdéle
se tedy topilo ve vypařovacích kamnech v komoře 16, kde proces začal.
Jakmile byl oheň u zavážecích dveří uhašen, dozdil se otvor ve zdi a vyzdil se
druhý plášť, který byl od prvního izolován pískem. Poté se uzavřely všechny líšky, až
na komoru 16. Při vstupu ohně do komory 5 se otevřela líška v komoře 2 a zavážecí
dveře s popelníky se zazdily. Při postupu ohně do komory 6 se přestalo topit v komoře
3, obdobný postup pak následoval až ke komoře 16. Když dorazil oheň ke komoře 7 a 8,
v komoře 2 se vybouraly zavážecí dveře a vypálené cihly z této komory se začaly
odvážet. Poté se ihned začala vyprazdňovat komora 3. Mezitím se komora 1 zavezla
syrovým zbožím a její dveře se zazdily.
214

Líška, viz kapitola 2.7.2 Typologie cihlářských pecí – částečná kruhová pec.
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Prostor mezi komorou 1 a 2 pak byl oddělen papírovou přepážkou. V komoře 1
se otevřela líška, která ji spojila s horkým vzduchem z komory 5. Díky tomu se cihly
v komoře 1 začaly vysušovat. Vysoušecí a předehřívací proces zde trval 24 hodin. Po
vyprázdnění komory 4 se zavezla komora 2 a přepážka mezi komorou 16 a 1 se
roztrhala.
Tak se uzavřel celý proces, který se počal opakovat v cyklu. Výsledkem bylo, že
se za den vždy jedna komora vyvezla a druhá zavezla, v další probíhalo vypařování a
v jiných dvou se udržoval oheň.
Není známo, kdy přesně skončila cihlářská výroba v cihelně, založené MUDr.
Václavem Kučerou, v Libáni. Jisté však je, že se tak muselo stát ještě před rokem 1957.
Důvodem bylo zcela jistě výhodnější postavení velkých konkurenčních cihelen
v Kozojedech, Kopidlně, Vršcích, Starém Místě a Osenicích.
Dne 26. března 1957 požádal místní národní výbor Ministerstvo místního
hospodářství v Praze o povolení k opětovnému užívání místní cihelny. Zásoby cihlářské
hlíny se odhadovaly do hloubky 17 metrů na rozloze 60 ha. Dne 18. dubna 1957 byla na
místo vyslána komise. Ta zjistila, že zásoby hlíny jsou skutečně dostačující, stávající
stav cihelny a dalších objektů však byl nevyhovující a vyžádal by si náklady na opravu
ve výši 3 000 000 Kčs. V objektu navíc nezůstaly žádné výrobní stroje a nebyla zde
zavedena ani elektřina. 215 Tak definitivně skončily veškeré pokusy o obnovu cihlářské
výroby v Libáni.
3.17 Bývalá cihelna Řádu Maltézských rytířů v Osenicích
Předchůdcem strojní kruhové cihelny v Osenicích byla cihelna v Dětenicích. Zde se
cihly vyráběly ručně ve dvojitých formách. Produktivita této cihelny byla kolem
500 000 cihel ročně. Tato cihelna někdy po roce 1891 dvakrát vyhořela, a tak se
rozhodlo o založení nové cihelny v Osenicích. 216
Bývalá parostrojní kruhová cihelna typu Hoffmann v Osenicích patřila v době
svého vzniku pod dětenické panství, které přešlo v roce 1867 do majetku řádu
Maltézských rytířů, neboť jeho poslední majitel Filip Wessenberg byl jeho členem a po

František VOJTÍŠEK, Ročenka Městského muzea v Libáni, Libáň 1957, s. 42.
Státní oblastní archiv Zámrsk, fond Cihelna Osenice, státní podnik, inventární číslo 3, NAD 3076,
karton 1.
215
216
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jeho smrti byly jeho majetky převedeny na řád. Právě v době správy řádu Maltézských
rytířů (1866 - 1903) nad dětenickým panstvím vznikla, v roce 1900, kruhová cihelna
v Osenicích. 217 Své cihlářské výrobky označovala cihelna pěticípou hvězdou, což byl
znak řádu. Tento symbol lze dodnes nalézt na obou stranách bytového domu v
Osenicích, který kdysi sloužil k ubytování dělníků pracujících v cihelně. 218
Ve své době se jednalo o poměrně moderní závod, neboť cihelna byla vybavena
parním strojem, drtiči, lisy a dalšími zařízeními. K ubytování dělníků zaměstnaných
v cihelně sloužily nově vystavené dělnické byty. Pro vývoz hotového zboží z cihelny
byla postavena drážní vlečka vedoucí ze závodu do železniční stanice Dětenice. Odtud
se následně cihlářské zboží exportovalo do dalších míst v republice.
Zaměstnanecké poměry v cihelně upravoval pracovní řád schválený úřady 21.
listopadu 1902. Na jeho základě si lze učinit určitou představu o životě v cihelně.
Každý, kdo se chtěl přihlásit k práci v ní, musel mít pracovní knížku, která mu byla
v případě řádného odchodu z pracovního poměru vrácena.
V cihelně byli dělníci rozdělováni do těchto kategorií: strojníci, cihlářský mistr,
topiči, cihlářští dělníci a nádeníci. Neznamenalo to však, že by zaměstnanec určité
kategorie nemusel v případě potřeby dělat jinou práci než tu, která mu byla určena.
Co se týče zaměstnávání žen a mladistvých do 16 let, byli posíláni na lehčí
práce, např. na rovnání syrového zboží v sušárnách. Ženy a mladiství nesměli pracovat
na noční směně, která trvala od šesti hodin večer do pěti hodin ráno. Mladistvým,
kterým nebylo 18 let, muselo být umožněno navštěvovat odborné večerní a nedělní
školy. Mladiství, kteří nedosáhli věku 14 let, nesměli být v cihelně zaměstnáni.
Denní pracovní doba byla na všední dny stanovena od 06:00 do 18:00, v sobotu
pak pouze do 17:00. Do pracovního cyklu byly zařazeny dvě pauzy, a to od 08:00 do
08:30 a od 12:00 do 13:00. Během této doby se měla zastavit veškerá práce a dělníci
museli opustit svá pracoviště. Nařízení přesčasů se mohlo uplatnit maximálně na tři dny
v měsíci a v maximální délce tří hodin nad rámec pracovní doby. Začátek i konec směny
oznamovala píšťala. O svátcích se pracovalo dle potřeby, nejdéle však od 06:00 do
17:00. Dělnictvu bylo přitom umožněno navštívit bohoslužby. O velikonočních,
SOkA JC, f. AOÚJC, inv. č. 1322, kart. 358.
Státní oblastní archiv Zámrsk, fond Východočeské cihelny, n. p. / s. p./ Chrudim/ Hrochův Týnec/
závod Osenice, inventární číslo 3, NAD 3369, karton 1.
217
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svatodušních a vánočních svátcích a na Nový rok se nepracovalo vůbec. V neděli se
prováděly pouze čisticí a úpravárenské práce. Dělníkům, kteří je vykonávali, muselo být
poskytnuto náhradní volno. V neděli rovněž museli pracovat topiči.
Období výplaty se počítalo od pátečního rána a končilo ve čtvrtek večer. Tato
týdenní výplata se vyplácela v sobotu v pět hodin odpoledne. Ze mzdy se srážely pokuty
a příspěvky do Okresní nemocenské pokladny v Libáni. Dělníci byli zároveň pojištěni
pro případ úrazu u Úrazové pojišťovny dělnické pro království České v Praze. Ruční
výroba materiálu, navážení a zavážení materiálu se platilo od kusu, zbylé profese měly
stanoveny fixní denní plat.
Cihlářští mistři byli oprávněni dělníky poučovat a kárat v souladu s pracovním
řádem, jakož i navrhovat udělení pokuty. Právo dělníky najímat a propouštět náleželo
pouze vedení závodu a ředitelství velkostatku.
V cihelně platil zákaz kouření a požívání alkoholu, jakož i stravování v pracovní
době. Zbylé paragrafy pracovního řádu kruhové cihelny v Osenicích se shodují
s pracovními řády ostatních cihelen. Tyto pracovní řády vycházely ze živnostenského
zákona č. 22 z roku 1885, zákona č. 33 z roku 1888 O pojištění dělníků pro případ
nemoci a zákona č. 21 O úpravě nedělního a svátečního klidu v živnostech z roku
1895.219
V roce 1903 zakoupil z rukou řádu Maltézských rytířů celé dětenické panství,
k němuž náležela i cihelna, velkoprůmyslník Adolf Bloch. Majetky později přešly na
jeho syna Rudolfa Blocha. Blochové se postarali o modernizaci podniku a jeho
elektrifikaci, která byla dokončena nejpozději do roku 1912. Blochové vyráběli
především ruční cihly, v menším množství pak cihly strojně zpracované. Většina
cihlářského zboží byla určena pro vlastní potřebu. Roční výroba se pohybovala kolem 1
mil. kusů. 220
K areálu cihelny přibyla roku 1909 sušárna na řepný chřást, která byla úřadem
zkolaudována 27. října téhož roku.221 Řepný chřást se tu sušil v zimním období, kdy
byla cihlářská výroba přerušena.

SOkA JC, f. AOÚJC, inv. č. 1611, kart. 552.
SObA Zámrsk, f. VČC, n. p. / s. p./ Chrudim/ H. Týnec/ závod Osenice, inv. č. 15, NAD 3369, kart. 3.
221
SOkA JC, f. AOÚJC, inv. č. 1611, kart. 552.
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Cihelna opět změnila majitele v roce 1925. Tentokrát se jím stal Ing. Emanuel
Řehák. Ten se zasloužil o modernizaci závodu. Nechal jej vybavit stroji, čímž se rozšířil
sortiment vyráběného zboží. Uvést lze kupříkladu plné cihly, duté cihly, patentované
cihly „Jestav“ a klenovky, střešní tašky, půdní dlaždice, trativodní trubky, hurdisky a
dokonce i květináče. V katalogu z roku 1931 je uvedeno až 15 druhů výrobků. Za doby
vlastnictví Ing. Řehákem nesla cihelna název „Elektrostrojní cihelna v Osenicích“.
Nadále se zvyšoval objem výroby, který v roce 1930 dosáhl produkce 1 milionu cihel
ročně. V roce 1935 to již bylo 1,5 milionu cihel ročně.
V roce 1942 došlo k uzavření podniku. Znovu otevřen byl až v roce 1946.
V roce 1948 došlo ke znárodnění podniku. Ten však i nadále zůstával pod správou
dětenického velkostatku. Po roce 1950 přešla správa závodu pod národní podnik
Polabské cihelny, a to až do roku 1962. Poté převzal závod Okresní stavební podnik
Jičín a po něm státní statek v Dětenicích. Později závod přešel pod správu národního
podniku Východočeské cihelny Hrochův Týnec, jehož součástí zůstal až do roku 1990.
Definitivní konec původní cihelny přišel v roce 1972. Důvodem byla výstavba
zcela nového podniku. Šlo o prototyp závodu, velkokapacitní cihelny, která byla
vybavena nejmodernějším zařízením. Zařízení bylo z převážné části české výroby.
Dostavba byla dokončena v roce 1975, toho roku byla zapálena nová tunelová pec. 222
Z počátku byly v podniku značné problémy s personálním obsazením, situace se však
nakonec stabilizovala.
Nový závod byl plně automatizovaný a mechanizovaný. Celý proces výroby
probíhal v jednopodlažním monobloku.

Závod

se zabýval zejména

výrobou

tenkostěnného zboží, např. děrovaných tvarovek CpD – SK 2. Roční výrobní kapacita
byla stanovena na 50 000 000 cihelných jednotek. Výrobky byly ze závodu vyváženy
buď nákladní dopravou anebo vlečkou do železniční stanice v Dětenicích. Vypalovací
pec byla již od začátku zařízena na olejové vytápění. Olej byl do závodu dopravován po
železnici a ukládán v nadzemní nádrži, odkud jej čerpaly i další cihlářské podniky
v okolí. Zásoby cihlářské hlíny byly stanoveny na dobu nejméně 40 let. Investiční
náklady na nový závod dosáhly částky 76 401 000 Kčs.223

222
223

SObA Zámrsk, f. Cihelna Osenice, s. p., inv. č. 34, NAD 3076, kart. 7.
SOkA JC, f. SSSJC, inv. č. 150, kart. 254.
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Výrobní technologie v novém závodě vypadala takto: Natěžená surovina byla
dopravena do zásobárny pomocí skrejpru. Zde byla dále těžena keramickým mostovým
rypadlem. Rypadlo sypalo hlínu na dopravníkový pás, který ji dopravil do kladivového
drtiče PS 630. Zde byla zpracována na zrno a přenesena do válcového mlýna. Z něho se
přesunula do dvouhřídelového protlačovacího míchače s propařováním.
Propařená surovina se nechala 10 – 12 hodin odležet v zásobníku. Odtud se
přesouvala opět do dvouhřídelového protlačovacího míchače, kde se mísila s ostřivem.
Hmota byla znovu propařena, ovšem již s nižší teplotou. Odtud putovala přes bubnový
podavač do mísící jednotky. Zde vznikl pomocí elektřiny prohřátý výlisek o teplotě 80
°C. 224
V letech 1987 - 1990 opakovaně uzavřelo vedení cihelny „Smlouvu o
výpomoci“ s vojenským útvarem 5136 v Chrudimi. Pro představu se zde vystřídalo od
8. 1. do 29. 6. 1990 na 20 vojáků. Plat jednoho vojáka činil 80 Kčs za směnu.
V letech 1987 – 1989 uzavřelo vedení podniku „Smlouvu o zařazení
odsouzených na práci“ s Nápravně výchovným ústavem v Mladé Boleslavi. Na začátku
roku 1987 zařadil ústav na práci v cihelně v Osenicích 60 odsouzených, kteří pracovali
na opravě palet. Na konci téhož roku uvolnil dalších 20 odsouzených, kteří byli určeni
k paletování výrobků. Totéž učinil ve stejném počtu i v následujícím roce. V roce 1989
uvolnil ústav pro práci v cihelně 20 odsouzených. Odsouzení zde pracovali v jedné
pracovní četě bez přímého střežení v době svého osobního volna.
V roce 1989 uzavřel závod „Smlouvu o výpomoci“ s okolními jednotnými
zemědělskými družstvy. JZD Radim poskytlo 3 své pracovníky na paletizaci
cihlářského zboží. JZD Slatiny uvolnilo na tutéž práci 5 pracovníků a JZD Bystřice 3
pracovníky. V tomto roce se na výrobě rovněž podílelo 7 žáků Zvláštní školy internátní
v Dětenicích, kteří zde měli svou praxi.225
Dne 1. července 1990 byl vydán delimitační protokol, na jehož základě se závod
Osenice vyčlenil z Východočeských cihelen, s. p. Chrudim. Dne 28. června 1990 vznikl
na základě rozhodnutí ministerstva výstavby a stavebnictví (č. 336/90) nový státní
podnik s názvem Cihelna Osenice. Řízením podniku byl pověřen Ing. Miroslav
Charamza. Vedoucím výroby byl určen Ing. Li Vedim.
224
225

Tamtéž, inv. č. 150, kart. 254.
SObA Zámrsk, f. Cihelna Osenice, s. p., inv. č. 32, NAD 3076, kart. 6.
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Nově vzniklý podnik převzal veškerý majetek cihelny. Hlavním programem
státního podniku byla výroba pevnostních a lícových cihel a zdicích bloků. V roce 1990
pracovalo v podniku 87 zaměstnanců. Definitivní konec cihlářské činnosti přišel 24.
května 1995, kdy byl státní podnik zrušen a pozemky byly privatizovány. 226
3.18 Bývalá cihelna Karla Hocke v Žereticích
Majitelem a zřizovatelem bývalé cihelny v Žereticích byl podle úvodních a zřizovacích
zpráv místní občan Karel Hocke, který bydlel v domě č. p. 113. Ten kruhovou cihelnu
nechal vystavět na pozemcích č. kat. 231 a 232 patřících Františku Soukupovi ze Žeretic
č. p. 29.227 Podle zmínek musela být na tomto pozemku umístěna starší žárová pec pro
výpal cihlářského zboží. Ta byla schválena 7. září 1926. Jejím majitelem byl právě
František Soukup. 228
Komisionální řízení za účelem povolení výstavby nové kruhové cihelny se
konalo 27. května 1931. Na základě šetření bylo zjištěno, že se zamýšlená cihelna bude
nacházet v dostatečné vzdálenosti od okolních stavení, což vyhovovalo předpisům. Pro
dělníky bylo ještě nutno zřídit toalety, upravit stávající studnu na zdroj pitné vody a
vybudovat přístřeší se sociálním zařízením. Pro práci v hliníku byla stanovena stejná
pravidla jako u všech cihelen.
Cihelna byla zkolaudována 15. září 1931, v té době zde pracovalo 20 dělníků.
Svou rozlohou se jednalo o menší kruhovou cihelnu s pecním systémem Hoffmann o
deseti komorách. Rozměry jedné komory byly 2, 9 m na délku, 2, 2 m na šířku a 2, 4 m
na výšku. Cihelna měřila pouhých 24 m na délku, 11 m na šířku a 7,8 m na výšku.
Střecha cihelny byla potažena lepenkou a vybavena dvěma dýmníky. Továrenský komín
se nacházel téměř v polovině pece a byl vysoký 20 m o světlosti 0,9 m. Komín byl po
celé své délce stažen železnými obručemi ve vzdálenosti 40 cm a na jeho vrcholu byl
umístěn hromosvod.

Autorem projektu cihelny byl stavební architekt František

Mokošín z Vysokého Veselí. Statický výpočet komína provedl architekt Čeněk Musil.
O dalším osudu žeretické cihelny nejsou žádné zprávy, nicméně se její údajný
majitel nejspíše dostal do dluhů, neboť byl na Karla Hockeho v roce 1932 vydán
exekuční výměr. Z policejní zprávy vyplývá, že v té době bydlel Karel Hocke s rodinou
Tamtéž, inv. č. 39, NAD 3076, kart. 8.
SOkA JC, f. AOÚJC, inv. č. 2108, kart. 985.
228
Tamtéž, inv. č. 2119, kart. 1056.
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v Praze - Záběhlicích č. p. 1305. Právě v souvislosti s touto exekucí vznikla kuriózní
situace, neboť v zájemním protokolu je uvedeno kromě majetkových, pracovních a
životních poměrů rodiny Hockeových také to, že majitelem kruhové cihelny Karel
Hocke nikdy nebyl. Údajně měl být pouze dozorcem v kruhové cihelně. Kruhová
cihelna pak měla být majetkem vlastníka pozemku, Františka Soukupa, který byl údajně
od prvopočátku i jejím plánovatelem. 229
Podle všeho stály v obci Žeretice dvě cihelny, cihelna Františka Soukupa a
cihelna Jakubcova. O druhé zmiňované se bohužel nedochovaly žádné záznamy.
Tvrzení o její existenci zakládám na elektronické korespondenci se starostou obce
Žeretice, panem Ing. Milošem Lalouškem. 230
3.19 Bývalá cihelna v Kozojedech
O založení a počátcích cihelny v Kozojedech se nedochovaly záznamy. Podle všeho se
jednalo o společnou kruhovou cihelnu ležící na parcele č. kat. 74, jejíž oficiální název
zněl „František Tomášek a spol. Společná kruhová cihelna“. 231 Na základě studia úřední
korespondence se domnívám, že ke stavbě cihelny došlo někdy kolem roku 1904.
Zástupcem deseti společníků kruhové cihelny byl Václav Rajm, bytem č. p. 63
v Kozojedech.
Dne 10. června 1904 požádali vlastníci kruhové cihelny v Kozojedech o
povolení ke stavbě domku, kde měla být umístěna kancelář závodu a byt cihlářského
mistra. Povolení ke stavbě jim bylo uděleno 28. června 1904. Stavba tohoto domu byla
dokončena 1. srpna 1904, dne 8. prosince téhož roku byla zkolaudována. Budova měla
č. p. 57.
Dne 9. března 1906 požádali vlastníci kruhové cihelny v Kozojedech o povolení
ke stavbě čtyř dělnických bytů. Dne 28. března 1906 byl jejich požadavek schválen.
Dne 8. prosince 1906 bylo úřady uděleno povolení k užívání bytů. Bytový dům nesl
číslo popisné 59.
Majetek cihelny se neustále rozšiřoval. Dne 9. ledna 1906 zakoupilo vedení
cihelny pole nacházející se na pozemku č. kat. 92. Dne 9. září 1908 bylo zakoupeno
Tamtéž, inv. č. 2108, kart. 985.
E-mailová korespondence s Ing. Milošem Lalouškem [online], 3. 5. 2016.
231
Státní oblastní archiv Zámrsk, fond Východočeské cihelny, n. p. Hrochův Týnec/ závod Kozojedy,
inventární číslo 1, NAD 3369, karton 5.
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další pole na pozemku č. kat. 95 a dne 13. října 1910 zakoupilo vedení pole na pozemku
č. kat. 93/3.Dne 1. června 1912 byla přikoupena pole nacházející se na pozemcích č.
kat. 88 a 89. Tato zakoupená pole byla určena především pro těžbu cihlářské hlíny.
Dne 19. března 1911 byla vedením cihelny objednána lokomobila firmy
„Heinrich Lanz v Manheimu,“ jejímž obchodním zástupcem pro české země byla
pražská firma „Inž. Komers a spol.“ Tato lokomobila měla výkon 30 HP a poháněla
strojní zařízení v cihelně.232
Roku 1914 nechala správa cihelny vystavět na pozemku č. kat. 92 přístavbu
strojovny. Téhož roku nechala vybudovat nový obytný dům č. p. 83 na pozemku č. kat.
73. Dne 21. března 1922 byly zakoupeny pozemky č. kat. 87/1, 87/2 a 334. Dne 25.
dubna 1928 byly přikoupeny pozemky č. kat. 93/1 a 93/2 i s domem č. p. 63.
V době obou světových válek byla činnost cihelny zcela zastavena. Výroba byla
znovu obnovena až v roce 1946. 233
Dne 1. ledna 1948 byla tato cihelna, stejně jako další soukromé podniky,
znárodněna a předána pod správu národního podniku Stavební hmoty Jičín. V roce 1950
přišla modernizace cihelny v podobě nové kotelny, lisovny a sušárny. V roce 1958 byla
dobudována umělá sušárna společně s kotelnou pro výrobu páry, kterou byla sušárna
vytápěna. V červenci roku 1960 přešla správa cihelny pod Východočeské cihelny,
národní podnik Hrochův Týnec.
V roce 1964 podnik zrušil výrobu střešních tašek a nahradil ji výrobou
podélných děrovaných tvarovek, které byly vyráběny automatem. V roce 1968 došlo
k další modernizaci cihelny. 234 Kromě modernizace výrobního zařízení byla postavena
nová jednopatrová budova obsahující kanceláře, místnost první pomoci, kuchyň
s jídelnou, čistou a špinavou šatnu, sprchy, umývárnu, toalety a místnost na čištění
obuvi. V prvním patře budovy se nacházely dvě bytové jednotky 2 + 1 vybavené
kuchyňskou linkou a el. sporákem. Celkové náklady na novou budovu vyšly na 696 326
Kčs. 235

Státní oblastní archiv Zámrsk, fond Kruhová cihelna v Kozojedech, inventární číslo 23, NAD 1445,
karton 3.
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Tamtéž, inv. č. 23, NAD 1445, kart. 3.
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SObA Zámrsk, f. VČC, n. p. H. Týnec/ závod Kozojedy, inv. č. 1, NAD 3369, kart. 5.
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SOkA JC, f. SSSJC, inv. č. 143, kart. 236.
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Výrobní proces v kruhové cihelně v Kozojedech vypadal před rekonstrukcí
v roce 1968 následovně: Hlína byla těžena v hliništi korečkovým rypadlem RK 25, poté
se přesypávala do překlopných vozíků. Vozíky byly taženy lokomotivkou pod svážnou
dráhu. Odtud vozíky putovaly za pomoci bubnového vrátku až do lisovny. Zde se
vozíky ručně překlopily a hlína se vysypala na bubnový podavač.
Závod disponoval dvěma lisovnami. První byla umístěna v samostatném objektu
a byla vybavena bubnovým podavačem PB 1500, kolovým mlýnem Ježek 1250 se
svírací mísou, volnoběžnými válci VV, lisovým šnekem CK 350 a odřezovačem JRC.
Druhá lisovna stála při umělé sušárně a byla vybavena bubnovým podavačem PB 1500,
kolovým mlýnem Ježek 1000, rychloběžnými válci VR, šnekovým lisem Raupach a
odřezovačem SRC.
Syrové výlisky se následně dopravovaly na volné prostranství pomocí etážových
vozíků a do umělé sušárny na Kellerových vozících. Suché polotovary se do pece
zavážely za pomoci kolejových plošinových vozíků. 236
Roku 1971 došlo ke změně vytápěcího systému, kdy se přešlo z tuhých paliv na
vytápění těžkým topným olejem. Vytápění mourem tak nahradilo mazutové topení. Pec
byla čtrnáctikomorová, čtyřřádková, s délkou topného kanálu 98 m. Rozměry každé
komory byly 3 m na šířku, 2, 6 m na výšku a 7, 1 m na délku. Celkové náklady na
přestavbu pece dosáhly 293 747 Kčs.237
Historie této cihelny končí roku 1977. Ke dni 31. 12. 1977 došlo k její
likvidaci. 238 Co se týče cihlářského sortimentu, vyráběly se zde cihly plné, cihly
děrované (CD), cihly děrované metrážní (CDM), SK tvárnice a ražené tašky.
3.20 Bývalá cihelna Josefa Stibora v Sovoluscích
O bývalé cihelně v Sovoluscích se zachovalo pouze velmi málo zpráv. Dochované
zprávy zmiňují jako majitele místního občana Josefa Stibora, který bydlel v Sovoluscích
v domě č. p. 18. Podle všeho však nebyl jejím zakladatelem, nýbrž až v pořadí třetím
majitelem a provozovatelem cihlářské činnosti v této cihelně. Cihelna se měla nacházet
mezi obcemi Košíky a Sovolusky na pozemku č. kat. 1206/2, a to již od roku 1900.

Tamtéž, inv. č. 143, kart. 236.
Tamtéž, inv. č. 143, kart. 236.
238
SObA Zámrsk, f. VČC, n. p. H. Týnec/ závod Kozojedy, inv. č. 2, NAD 3369, kart. 5.
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Přístup k cihelně byl zajištěn soukromou cestou Josefa Stibora napojující se na okresní
silnici z Rožďalovic do Seletic.
Aby mohla cihlářská činnost v této cihelně pokračovat, zažádal Josef Stibor 5.
dubna 1927 úřady o povolení k živnostenskému užívání cihelny. Z tohoto důvodu byla
na místo 30. května 1927 vyslána schvalovací komise. Ta zjistila, že poloha cihelny je
dostatečně izolovaná a že nejbližším stavením v okolí je pouze majitelova usedlost.
V tomto ohledu tak cihelna vyhovovala zákonným předpisům. Povolení bylo uděleno za
předpokladu, že budou splněny některé zákonné požadavky. Kupříkladu při dobývání
hlíny v blízkosti cizích pozemků musel být ponechán nejméně 2 metry široký
nepodkopaný pruh, vyrovnávání syrových cihel se mohlo provádět ve sloupcích
vysokých maximálně 1,80 m atd.
Živnostenský inspektorát v Mladé Boleslavi připojil další požadavky. Z nich lze
kupříkladu uvést, že předpecí muselo být nejméně 2,6 m vysoké, osvětlené denním
světlem. Pokud by bylo v cihelně zaměstnáno více jak pět dělníků, muselo být
vybudováno přístřeší s jedním lůžkem a hygienickým zařízením.
Co se objemu výroby týče, jednalo se o malý podnik, který byl vedlejším
zaměstnáním Josefa Stibora, jehož hlavní obživou bylo zemědělství. Z typologického
hlediska se jednalo o cihelnu tvořenou dvoukomorovou pecí. 239 Obě komory byly
klenuté, o délce 6 m a šířce 2,2 m. Každá komora měla své vlastní předpecí přístupné
zvenčí. Pro odvod kouře sloužily kouřové kanály ústící do komína. Ten dosahoval
výšky 11 m.
Komory pece byly dimenzovány na výpal 6 000 cihel, což znamenalo, že naráz
mohlo být vypáleno až 12 000 cihel. Vypalování v pecích se dělo pouze občasně.
K tomuto účelu bývaly v cihelně zaměstnány 3 - 4 pomocné síly. Jeden z dělníků bydlel
v obytném stavení Josefa Stibora, nacházejícím se v bezprostřední blízkosti cihelny.
Dobývání hlíny se provádělo na pozemcích č. kat. 1206/2, 1206/3 a 1206/4
v Sovoluscích, jejichž majitelem byl rovněž Josef Stibor.240
Stejně jako u většiny popisovaných cihelen menšího rozsahu, ani u komorové
cihelny Josefa Stibora v Sovoluscích není znám její další osud. Nicméně většina
takovýchto podniků buď nepřečkala válku, anebo byla uzavřena těsně po ní.
239
240

Více viz podkapitola 2.7.2 Typologie cihlářských pecí – klenutá pec.
SOkA JC, f. AOÚJC, inv. č. 2119, kart. 1056.
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3.21 Bývalá cihelna Jana Kordáče v Tuchomi
Majitelem cihelny v Tuchomi byl místní obyvatel Jan Kordáč, který bydlel v domě č. p.
13. Dne 12. dubna 1899 podal u jičínského úřadu žádost o vybudování cihelny na
vlastních pozemcích č. kat. 149 a 150. Cihelna byla přízemním objektem, jehož jádro
tvořila obyčejná vypalovací pec tzv. pražského typu se třemi vypalovacími uličkami.
Autorem projektu cihelny byl zednický mistr Jan Vonka.
Dne 3. května 1899 se konalo komisionální řízení pro schválení stavby. Komise
posuzující pozemek rozhodla, že je v dostatečné vzdálenosti od okolních stavení a
zamýšlená cihelna tak nebude pro své okolí obtěžujícím prvkem. Stavba byla povolena,
avšak musely být splněny některé nařízené body. Například přilehlá kůlna musela být
opatřena pálenou střešní krytinou, aby nemohlo dojít k požáru. K cihelně musela být
zřízena řádná cesta, aby sousední pozemek, jehož majitelem byl Josef Hofman, nedošel
újmy.
Při práci v hliníku se hlína dobývala stupňovitě, krajní stěny hliníku měly oproti
sousedním pozemkům svažitost 45 stupňů. Přístup do hliníku byl umožněn za pomocí
schodů se zábradlím. 241
Další informace, jež by vedly ke zjištění výrobních postupů, pracovních poměrů,
dni ukončení výroby a likvidaci cihelny, nejsou bohužel známy. Archivní prameny
obsahují pouze strohou korespondenci úřední povahy, proto nelze zmapovat celou
historii cihelny Jana Kordáče v Tuchomi.
3.22 Bývalá cihelna Josefa Vaňka ve Staré Hasině
Majitelem a zřizovatelem cihelny ve Staré Hasině byl místní občan, rolník Josef Vaněk,
který bydlel v domě č. p. 6.242 O povolení k její stavbě na pozemku č. kat. 1482/6
zažádal Josef Vaněk úřady 18. října 1926. Cihelna se nacházela na jihozápadní straně
obce ve vzdálenosti cca 150 m od nejbližšího stavení.
Stejně jako tomu bylo v případě cihelny v Sovoluscích, i zde se jednalo o menší
cihelnu, cihelnu pouze lokálního významu, jejíž jádro tvořila dvoukomorová klenutá
pec s předpecím. Rozměry obou komor byly 4,8 m na délku, 2,85 m na šířku a 2, 25 m
na výšku. Vytápění komor se provádělo z předpecí o rozměrech 6,35 m na délku a 5 m
241
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na šířku. Předpecí bylo zakryto střechou, v boční stěně byly zabudovány vstupní dveře.
Osvětlení předpecí zajišťovala dvě okna, kterých se zároveň užívalo jako otvorů pro
skládání uhlí. Celkové rozměry cihelny činily 13, 5 m na délku, 10 m na šířku a 7, 45 m
na výšku. K odvodu kouře sloužily kouřové kanálky vedoucí do 13,5 m vysokého
komína. K topení se používal uhelný mour, který se sypal za pomoci sopouchů mezi
narovnané cihlářské zboží. Nadpecí sloužilo k předsoušení cihlářského zboží. Autorem
projektu dvoukomorové cihelny ve Staré Hasině byl stavební architekt Antonín Hurych
z Křince.
Dne 4. listopadu 1926 se konalo komisionální řízení ve věci zamýšlené stavby
dvoukomorové cihelny Josefa Vaňka. Stavba byla schválena s dodatkem obsahujícím
běžné zákonné požadavky pro zřízení a provozování cihlářských závodů, jejichž splnění
bylo nezbytné pro udělení následné kolaudace cihelny po její dostavbě. 243 Tyto
požadavky vycházely mj. také z ministerských nařízení č. 176 říšského zákona,
týkajících se ochrany zdraví a života zaměstnaných dělníků, vydaných 23. listopadu
1905.
Stavba cihelny musela být hotova nejpozději v květnu roku 1927, neboť 20.
května tohoto roku byl Josefem Vaňkem vznesen požadavek na její zkolaudování.
Komisionální řízení za účelem kolaudace stavby se konalo 25. května 1927. Komise
neshledala žádných překážek, a proto bylo uděleno povolení k užívání cihelny. V té
době v cihelně pracovalo 6 zaměstnanců, provozní práce si řídil Josef Vaněk sám. 244
Podrobnější informace o výrobních postupech cihelny nejsou známy. Práce
v cihelně se řídila platným pracovním řádem, jehož podoba byla takřka totožná
s pracovními řády ostatních cihelen. Rovněž není známo, kdy a za jakých podmínek
ukončila cihelna Josefa Vaňka ve Staré Hasině svoji činnost a kdy došlo k její likvidaci.
3.23 Bývalá cihelna Františka Vika v Radkyni
Zakladatelem a provozovatelem kruhové cihelny v Radkyni byl místní rolník František
Vik, bytem č. p. 24. Cihelna stála na pozemcích č. kat. 87 a 97. Byla označena číslem
popisným 40.

Tyto požadavky lze nalézt prakticky u všech výše zmíněných cihelen, které se od sebe, až na drobné
výjimky, neliší.
244
SOkA JC, f. AOÚJC, inv. č. 2123, kart. 1085.
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O živnostenskoprávní povolení ke stavbě kruhové cihelny na vlastních pozemcích č.
kat. 87 (louka) a 97 (pole) v Radkyni požádal František Vik úřady 5. dubna 1908. Dne
26. května 1908 bylo vyhlášeno místní šetření, které se konalo 12. června 1908. Na jeho
základě se komise shodla, že se zamýšlená stavba nachází v dostatečné vzdálenosti od
okolních stavení, tudíž nebude nikomu ze sousedství přítěží. Zároveň bylo komisí
nařízeno, že prostory nad pecí musí být ze stran vyzděny, opatřeny okny a překryty
lepenkovou střechou s nadstřešníky. Výška nadpecních prostor měla být 2, 5 m. Pitná
voda byla brána z okolních studánek, které musely být pro účely cihelny upraveny. Pro
případ nepříznivého počasí musela být pro dělníky vybudována zvláštní místnost, kde
by se mohli ukrýt.
Povolení ke stavbě pece bylo uděleno spolu s dalšími standardními požadavky ze
strany úřadu, které musely být splněny pro účely kolaudace. Součástí projektu byla i
výstavba bytu pro cihlářského mistra. Hlína v hliništi měla být podle průzkumů do
hloubky až pěti metrů. Po dokončení měla cihelna zaměstnávat 25 – 30 dělníků obojího
pohlaví. 245
Stavební plány byly předloženy 8. července 1908, autorem projektu byl stavitel
Jaroslav Hrubý z Lomnice nad Popelkou (byl rovněž autorem kruhové cihelny
v Mladějově). Stavba kruhové cihelny byla dokončena 30. listopadu 1908. Původně
byla cihelna projektována s pecí obsahující šestnáct komor, skutečně však nakonec bylo
vystavěno pouze čtrnáct komor. Dne 4. prosince 1908 se konalo kolaudační šetření,
které stavbu schválilo. Ještě toho dne se rovněž poprvé v cihelně vypalovalo cihlářské
zboží. Dne 4. ledna 1909 bylo Františku Vikovi definitivně uděleno povolení k užívání
cihelny.
Jádro cihelny v Radkyni tvořila kruhová pec systému Hoffmann o čtrnácti
komorách. Rozměry jedné komory byly 3, 6 m na délku, 2, 4 m na šířku a 2 m na
výšku. Celkové rozměry cihelny činily 31, 9 m na délku, 10, 3 m na šířku a 6, 2 m na
výšku. K odvodu kouře z pece sloužil 30 m vysoký tovární komín o průměru 1 m ve
světlosti. Nadpecí bylo z přízemí přístupné pomocí dřevěné rampy a sloužilo topičům
k sypání uhlí do pece skrz stropní sypáky.

245

Státní okresní archiv Jičín, fond Berní správa Nová Paka, inventární číslo 4781, karton 545.
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Dne 30. listopadu 1908 byla dokončena stavba domu č. p. 41 na pozemku č. kat.
87. Dům byl rozdělen na čtyři byty, v nichž byli ubytováni dělníci zaměstnaní v
kruhové cihelně Františka Vika. Kolaudace domu proběhla 15. ledna 1909, dům byl
obýván od 20. února 1909. Rozměry domu byly 11,5 m na délku a 5,5 m na šířku.
V přízemí domu se nacházela kancelář (4 m x 2,5 m), komora (4 m x 2 m) a dvě
světnice (4 m x 2,5 m; 4 m x 2 m). Zbylé dvě světnice (4 m x 2,7 m) se nacházely
v podkroví.
Dne 6. října 1910 předložil František Vik úřadu plány na vystavění nového
domku č. p. 42. Povolení ke stavbě bylo uděleno 10. října 1910. Kolaudace objektu
proběhla 24. června 1911. V přízemí domu se nacházel sklep, kancelář a dvě světnice.
V podkroví se pak nalézaly další dvě světnice.
Na konci roku 1925 žádal František Vik o povolení ke zřízení strojovny s
cihlářskými stroji při kruhové cihelně v Radkyni. Stavba byla povolena 11. ledna 1926.
Dne 7. září došlo k její kolaudaci.
V roce 1934 zemřel zakladatel cihelny v Radkyni, František Vik starší.
Cihlářskou živnost po něm převzal jeho syn, rovněž František Vik.
Od roku 1937 do roku 1940 cihelna fungovala pouze v omezeném, minimálním
provozu. Během této doby se cihlářské zboží vyrábělo výhradně ručně, strojní výroba
nebyla provozována vůbec. Cihelna nebyla udržována a začala chátrat.
Změny nastaly až v roce 1940. Dne 26. ledna 1940 totiž František Vik prodal,
kvůli finanční tísni, cihelnu s domy č. p. 41 a č. p. 42 a pozemky (4 ha 53 a)
hradeckému staviteli Antonínu Slejškovi. 246 Ten započal cihelnu a přináležející objekty
rekonstruovat. Po rekonstrukci měla cihlářská pec už jen dvanáct komor.
O znovuzprovoznění cihelny požádal Antonín Šlejška úřady ještě téhož roku.
Kolaudační řízení se konalo 3. července 1940. Cihelna byla sice zkolaudována, avšak
žádost o živnostenskoprávní povolení k znovuužívání cihelny byla Antonínu Šlejškovi
zamítnuta rozhodnutím ministerstva obchodu ze dne 26. srpna 1940. Jako zdůvodnění
zamítnutí žádosti bylo odkazováno na vládní nařízení ze dne 4. listopadu 1939 č. 263
Sb. „o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání,“ jelikož
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pro kladné vyřízení žádosti nebyly údajně dostatečné hospodářské předpoklady, ani
veřejný zájem.
Na to reagoval Antonín Šlejška odvoláním k Zemskému úřadu v Praze a
pověřením jičínského advokáta JUDr. Karla Kučery, který jej měl zastoupit ve věcech
právních. Za požadavek Antonína Šlejšky se rovněž postavil Městský úřad Pražského
Předměstí u Hradce Králové, pro nějž Antonín Šlejška stavěl obecní školu. Stavba školy
měla být tou dobou již dokončena, avšak v kraji byl enormní nedostatek cihlářského
zboží, a proto bylo zajištění vlastního stavebního materiálu nutností. Zastání se dostalo
Antonínu Šlejškovi i u Komorního společenstva stavitelů v Hradci Králové, které mu
dobropisem potvrdilo enormní nedostatek stavebního materiálu na Královéhradecku.
Dne 9. září 1940 se za požadavek Antonína Šlejšky rovněž postavili novopačtí stavitelé
Eduard Holman, Josef Jirčák, Jan Kotyk, Jan Tauchmann a Městský stavební úřad
v Nové Pace, dále pak peckovský architekt Josef Novotný a Městský úřad v Pecce. Ti
urgovali znovuotevření cihelny, neboť situaci ve stavebnictví pro danou lokalitu bez
otevření cihelny považovali za kritickou. Rovněž bývalý majitel cihelny František Vik
postavil se za požadavek nového majitele cihelny. František Vik až doposud držel
živnostenský list pro cihlářskou živnost a rozhodl se jej vzdát pod podmínkou, že bude
uděleno živnostenské oprávnění k provozování cihelny Antonínu Šlejškovi.
Dne 13. února 1941 rozhodl Zemský úřad v Praze ve prospěch majitele Antonína
Šlejšky za podmínek, že nebude překročena roční produkce 1 500 000 kusů cihlářského
zboží, a že 2/3 z tohoto počtu zboží bude tvořit speciální dutý materiál (blokovky,
osmnáctiděrovky, dvojcihly, odlehčovací dvouděrové, čtyřděrové duté blokovky, duté
příčkoviny, duté klenovky, drenážní trubky a hurdisky). Živnostenský list na výrobu
cihlářského zboží byl Antonínu Šlejškovi nakonec udělen 10. března 1941. V srpnu
roku 1941 již pracovalo v cihelně 20 dělníků. 247
Strojní výroba cihlářského zboží probíhala na strojním lisu firmy „Hebký,
Praha.“ Strojově se v cihelně vyráběly cihly plné, duté a střešní tašky. Ručně se
vyráběly pouze obyčejné, plné cihly. Předpokládaná roční výroba byla 1 000 000 –
1 500 000 kusů cihlářských výrobků. Zaměstnáno mělo být 30 – 35 dělníků.
Téhož roku byla ještě provedena rekonstrukce strojovny. Původní naftový motor
pohánějící pracovní stroje byl nahrazen novým elektromotorem o výkonu 40 HP
247
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s vlastním transformátorem. Antonín Šlejška dovybavil strojovnu kolovým mlýnem a
míchačem hlíny. Vedle cihelny stála samostatná zděná budova, která sloužila jako
skladiště. V její zadní části byla malá kovárna. Kouř z výhně byl odváděn do továrního
komína.
Dne 4. dubna 1940 dostal Antonín Šlejška povolení k adaptaci obytného domu č.
p. 42 na rozšíření přístřešku při kruhové peci a na postavení třech otevřených kolen a
transformační stanice. Veškeré tyto stavby byly zkolaudovány 8. ledna 1941.
Adaptace domu č. p. 42 v praxi znamenala vybudování truhlárny, kolny, garáže
a montážní dílny. Výstavba těchto místností byla dokončena v listopadu 1941. V domě
č. p. byly dále 3 byty pro ubytování dělníků, kuchyň a kancelář. Byt č. 1 sloužil jako
zázemí pro cihlářského mistra.
V roce 1946 nechal Antonín Šlejška vystavět v cihelně v Radkyni novou
cihlářskou pec systému Hoffmann se šestnácti komorami. Pec dosahovala produkce až
5 000 000 kusů cihlářského zboží ročně. V roce 1947 se v cihelně nevyrábělo vůbec. Po
celý rok probíhaly pouze opravy cihelny, které zajišťovala stavební firma majitele
cihelny Antonína Šlejška.
Dne 28. dubna 1948 došlo ke znárodnění cihelny v Radkyni. V roce 1949 byla
výroba v cihelně zastavena a strojní vybavení dovezeno do jiných cihelen v kraji. Poté
byl závod využíván k zemědělským účelům, a to až do roku 1968, kdy cihelnu koupil
Městský stavební podnik Hostinné. Ten chtěl v cihelně znovu obnovit cihlářskou
výrobu zejména pro vlastní potřebu a pro údržbu historických staveb v oblastech vlastní
působnosti. Po zrušení Městského stavebního podniku Hostinné přešel 1. 1. 1972 objekt
cihelny pod správu Okresního stavebního podniku Trutnov.
V letech 1970-72 bylo přikročeno k rozsáhlé rekonstrukci cihlářského závodu
v Radkyni. Došlo k výstavbě nové sušárny, kotelny, rozvodny, trafostanice, montážní
haly a kolektoru. Dále došlo k adaptaci pece, původní sušárny, komunikace a skladové
plochy. Adaptace pece spočívala v zazdění původních zavážecích otvorů a vytvoření
šesti nových pro průjezd vysokozdvižného vozíku. Sušárna byla adaptována na
zkušebnu hmot a skladové plochy byly vybetonovány pro provoz vysokozdvižných
vozíků. Veškeré stavební práce vyprojektoval a řídil podnik Huť Hostinné. Celkové
stavební náklady na uvedení cihelny zpět do provozu činily 11 570 000 Kčs.
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Upravená pec typu Hoffmann měla šestnáct komor o objemu 483 m3 a délce
kanálu 75 m. Topení bylo třířádkové, jednotlivé sypáky byly od sebe vzdáleny 1, 2 m.
Jako paliva se užívalo lehkého topného oleje. Obsluha pece byla řízena třísměnným
provozem po 350 dní v roce.
Hlína se v hliništi těžila povrchově pomocí buldozeru, který ji haldoval. Z haldy
byla následně odtěžena korečkovým rypadlem a dopravena pásovými sekcionálními
dopravníky až k lisovně. Ta byla vybavena bubnovým podavačem, rychloběžnými
mlecími válci, dvouhřídelovým míchačem, rychloběžnými válci a šnekovým vakuovým
lisem. Odřezané polotovary byly ručně překládány na dopravník a z něj se pak
překládaly na pás vedoucí do štěrbinkové rychlosušárny. Zde se výlisky sušily buď
elektroohřevem, nebo teplem z pece.
Dne 20. května 1972 byla v cihelně v Radkyni znovu obnovena výroba, ta byla
zpočátku pouze zkušební. Na výrobě v cihelně se podílelo 40 dělníků. Další osudy
cihelny se mi nepodařilo v dostupných zdrojích dohledat.
3.24 Ostatní cihelny v okresu Jičín
V katastrálním území jičínského okresu se nacházely ještě další cihelny, které zde
nejsou popsány jednak z důvodu nedostatečných informací o jejich existenci a výrobě a
rovněž z důvodů rozsahu bakalářské práce. Proto je zde zmíním pouze jmenovitě. Jedná
se o cihelnu kněžny J. Thurn-Taxis-Weissenwolfové v Kopidlně, cihelnu v Ostroměři,
Dobré Vodě, Železnici, cihelnu knížete Aloise Schönburg-Hartensteina v Miletíně,
cihelnu ve Vršcích, soukromou cihelnu Václava Fejfara a obecní cihelnu v Jičíně
(rolnické družstevní podniky), cihelnu Františka Šimka v Drahorazi, cihelnu v Bělé u
Pecky a společnou cihelnu Jana Kordače a Václava Kutmona v Košíku. 248

Obec Košík v současnosti patří do nymburského okresu. V době založení tamní cihelny však spadala
pod jičínský okres a později pod jičínskou politickou okresní správu.
248
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4 SOUČASNÉ VYUŽITÍ BÝVALÝCH CIHELEN V JIČÍNSKÉM
OKRESE
4.1 Bývalá cihelna v Mlázovicích
Z bývalé cihelny v Mlázovicích se do dnešní doby nezachoval jediný objekt. Jak již
bylo zmíněno v podkapitole 3.1. Bývalé cihelny v Mlázovicích. Poslední budova musela
být odstraněna v roce 2005 ze statických důvodů. Z bývalého areálu cihelny vzniklo 13
stavebních parcel, přičemž v současnosti zde stojí 6 nových rodinných domů.
4.2 Bývalá cihelna hraběte Augusta Merveldta v Šárovcově Lhotě
V roce 2009 odkoupil objekt bývalé cihelny v Šárovcově Lhotě od společnosti
„Zemědělská, a.s. Mlázovice“ stavební architekt Ing. Martin Pour. Jeho záměrem bylo
od počátku budovu zachovat a vytvořit z ní technický skanzen.
Objekt je unikátní svojí výjimečnou zachovalostí, a to jak po materiálové
stránce, tak i stránce věcné. Kompletně zachována zůstala vypalovací pec typu
Hoffmann, což je velkou vzácností, neboť těchto pecí se v původní nezměněné podobě
na našem území zachoval již jen zlomek. Zachována jsou rovněž dřevěná patra sloužící
pro zauhlování a sušení cihlářských výrobků. Vybavení cihelny se bohužel nepodařilo
zachovat, a proto současný majitel shání jakoukoliv drobnost z cihlářské techniky, která
by návštěvníkům objektu přiblížila výrobní proces v cihelnách.
Celý areál cihelny se snaží Ing. Martin Pour zachránit svépomocí, tudíž se
nezbytné opravy provádí etapovitě, neboť rekonstrukce objektů si žádají nemalé
finanční prostředky.
Bývalý dům správce by měl v budoucnosti majiteli sloužit k obytným účelům,
bývalá venkovní sušárna zase jako expozice cihlářství. Celkově by měl areál
v budoucnosti sloužit veřejnosti jako technická památka a originální muzeum se
zaměřením na cihlářskou výrobu a stará řemesla.
Objekt cihelny není běžně přístupný, je třeba dohodnout se předem s majitelem
objektu, který zároveň podává odborný výklad. Vstupné je dobrovolné, výtěžek z něj
putuje na opravy cihelny.
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4.3 Bývalá cihelna v Hořicích
Do dnešní doby se z této cihelny zachovala kruhová pec a tovární komín. Objekt je však
ve značně zchátralém stavu a bez využití. Celý objekt je bez střechy, zavážecí otvory
jsou zazděné. Cihelna se dnes nachází na pozemku parc. č. 27/2 v katastrálním území
Chvalina (Hořice), jehož majitelkou je Kristýna Lukášková z Pecky. V současnosti se
vedou debaty o budoucnosti tohoto chátrajícího objektu.
4.4 Bývalá cihelna bratří Moravců v Nové Pace
Z původních objektů cihelny bratří Moravců v Nové Pace se nezachoval ani jeden. Na
místě kruhové cihelny, která byla zbořena v roce 1922 jejím tehdejším majitelem
Wihelmem Stöcklerem dnes stojí autosalon firmy HAVEX-auto, s.r.o. Nová Paka.
4.5 Bývalá cihelna Jana Vejnara ve Staré Pace
Stejně jako většina cihlářských objektů v okrese, ani ve Staré Pace se objekt cihelny
nedochoval. K její likvidaci došlo v roce 1982. Pozemky, na kterých cihelna stála, dnes
patří paní Michaele Šikulové a pana Kamila Sedláka ze Svinařova.
4.6 Bývalé cihelny v Jičíně
Z původních jičínských cihelen se nezachoval jediný objekt. Jejich výrobní areály
v současnosti zabírají stavební parcely a pole.
4.7 Bývalá cihelna Josefa Herverta v Popovicích
Z bývalé cihelny v Popovicích se dodnes zachoval pouze tovární komín a torzo zřejmě
výrobního objektu. Cihelna svůj účel přestala plnit v roce 1984, kdy došlo k likvidaci
podniku. V současnosti vlastní celý objekt firma Autotrans se sídlem v Jičíně. Ve dvoře
areálu se prodávají cihlové obklady a fungují zde sběrné suroviny.
4.8 Bývalá cihelna hraběte Ervína Šlika ve Starém Místě
Cihelna ve Starém Místě byla poslední funkční cihelnou v jičínském okrese. Definitivní
konec tradiční cihlářské výroby na Jičínsku tak přišel v roce 2000, kdy došlo k likvidaci
podniku „CIHELNA STARÉ MÍSTO s.r.o.“. Některé objekty bývalé cihelny, včetně
výrobního, se zachovaly. Tovární komín byl nejpozději v roce 2008 ubourán a zbylo
z něj pouze několikametrové torzo.
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V současné době sídlí v areálu bývalé cihelny firma ALBI CS s.r.o. zabývající se
nákladní silniční dopravou a firma Keramika KNAP, která se zabývá nákupem
a následným prodejem obkladů, dlažeb, stavební chemie apod.
4.9 Bývalá cihelna Petra Božka v Křelině
O této cihelně se dochovalo pouze velmi málo záznamů, proto nešlo určit, kdy přesně
ukončila svoji činnost. Jisté však je, že se objekt cihelny nedochoval. Pozemek, na
kterém cihelna Petra Božka stávala, je dnes evidován jako ovocný sad. Jeho majitelem
je Václav Šolc z Jablonce nad Jizerou.
4.10 Bývalá cihelna Jana Lemberka ve Slatinách
Z původní kruhové cihelny Jana Lemberka ve Slatinách se do dnešní doby nezachoval
žádný objekt. Původní areál cihelny dnes slouží jako parcely soukromým vlastníkům.
4.11 Bývalá cihelna Josefa Vondráčka v Ketni
O současnosti bývalého cihlářského objektu Josefa Vondráčka v Ketni platí totéž, co
výše o cihelně Jana Lemberka ve Slatinách.
4.12 Bývalá cihelna Anny Bláhové v Mladějově
Výroba cihlářského zboží v mladějovské cihelně skončila roku 1957. V témže roce byla
provedena rovněž demolice výrobních objektů. Tovární komín byl odstřelen v září roku
1964. V roce 1965 vznikla na místě původní cihelny výrobna asfaltových směsí, jejímž
majitelem a provozovatelem byl podnik „Státní silnice“. Výrobní činnost obalovny
skončila v roce 1984.
Prostory bývalé cihelny tak zůstaly nevyužity. V roce 1988 zde byla postavena
budova, ve které se nacházela prádelna a mandl. Na počátku 90. let měly být pozemky
využity jako autokemp. K tomu však nikdy nedošlo, neboť pozemky byly vráceny
v restituci původním majitelům. Areál tak v současné době znovu hledá další využití.
4.13 Bývalá cihelna Františka Pabišky v Markvarticích
Z bývalé cihelny v Markvarticích se do dnešní doby nezachoval žádný z objektů
sloužících k výrobě cihlářského zboží. Již v roce 1953 byla namísto původního areálu
cihelny zahrada. Kámen, jenž tvořil základ továrního komína, byl v roce 1942 použit
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jako spodní sokl deputátního domku, který tam stojí dodnes. V současnosti je areál
bývalé cihelny využíván jako orná půda a louka.
4.14 Bývalá cihelna Josefa Špály v Sobotce
Z bývalé strojní kruhové cihelny Josefa Špály v Sobotce se do dnešní doby nezachoval
žádný objekt. V místě původní cihelny dnes stojí autoservis, na který navazuje
autobazar. Majitelem pozemku je Radek Novák ze Sobotky.
4.15 Bývalá cihelna Václava Palečka ve Starých Hradech
Ze starohradské cihelny se nám do dnešní doby zachoval pouze tovární komín. Ostatní
objekty, jež v minulosti sloužily k výrobě cihlářského zboží, se nezachovaly. Na místě
původní cihelny je dnes pole, jehož majiteli jsou soukromé osoby a firma FP Bionova,
s.r.o. se sídlem v Praze.
4.16 Bývalá cihelna Václava Kučery v Libáni
Z bývalé kruhové cihelny MUDr. Václava Kučery se bohužel do dnešní doby
nezachoval žádný objekt. Pozemek bývalého areálu závodu dnes slouží jako pole, jehož
vlastníky jsou soukromé osoby a město Libáň.
4.17 Bývalá cihelna Řádu Maltézských rytířů v Osenicích
Původní kruhová cihelna v Osenicích byla zdemolována v roce 1972. V té době byl již
ve výstavbě podnik zcela nový. Ten byl dokončen roku 1975. V roce 1990 vznikl nový
podnik „Cihelna Osenice, státní podnik“. Ten zanikl v roce 1995. Do dnešní doby se
zachovaly výrobní budovy i tovární komín.
V současnosti využívá celý areál bývalé cihelny firma „LEVNÉ SKLADY
s.r.o.“ se sídlem v Praze. Ta zmíněné objekty pronajímá pro skladovací účely.
4.18 Bývalá cihelna Karla Hocke v Žereticích
Z bývalé cihelny v Žereticích se do dnešní doby zachoval pouze tovární komín.
Pozemek bývalého areálu cihelny je dnes veden v katastru nemovitostí jako
manipulační plocha. Vlastníky pozemku jsou Miloslav Bílek a Blažena Bílková ze
Žeretic.
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4.19 Bývalá cihelna v Kozojedech
K ukončení výroby cihlářského zboží v kruhové cihelně v Kozojedech došlo v roce
1977. K demolici výrobních objektů cihelny došlo před několika lety. Pozemek je
majetkem státu a v současnosti nemá využití.
4.20 Bývalá cihelna Josefa Stibora v Sovoluscích
Žádný z objektů bývalé cihelny v Sovoluscích se do dnešní doby nedochoval.
V současnosti je areál bývalé cihelny veden jako ovocný sad, jehož majiteli jsou Josef
Sobota z Budoměřic a Zdeňka Sobotová z Krchleb.
4.21 Bývalá cihelna Jana Kordáče v Tuchomi
Po bývalé cihelně Jana Kordáče v Tuchomi dnes není ani památky. Z bývalého areálu
cihelny je v současné době louka.
4.22 Bývalá cihelna Josefa Vaňka ve Staré Hasině
Z bývalé cihelny Josefa Vaňka ve Staré Hasině se v původní podobě zachoval tovární
komín. Objekt cihelny, k níž komín těsně přiléhá, byl zrekonstruován a v současnosti
slouží jako rekreační objekt. Majitelkou bývalé cihelny je Ing. Jana Kolpeková z Prahy.
4.23 Bývalá cihelna Františka Vika v Radkyni
V areálu bývalé cihelny Františka Vika v Radkyni v současnosti sídlí firma „DOPS“,
která se specializuje na výrobu plotů, pletiv a gabionů. Na místě původní cihelny tak
vyrostly nové výrobní a skladištní haly.
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ZÁVĚR
Jak již bylo zmíněno v úvodu, má bakalářská práce se ve své první části zabývá
obecnou problematikou cihlářství na našem území a jeho dějinným vývojem od 8.
století n. l. až do 70. let 20. století.
Ve druhé části své bakalářské práce se již zaměřuji na bývalé cihelny
v jičínském okrese. Mým cílem bylo dohledat a zmapovat do maximální možné míry
bývalé cihelny na Jičínsku, sepsat jejich historický vývoj a uvést jejich současné
využití.
Vzhledem k tomu, že v současnosti neexistuje žádné ucelené dílo, které by
komplexně popisovalo problematiku cihlářství, byla má práce založena na vytrvalém
skládání útržkovitých informací do jednoho celku. Z literatury mi byly nejvíce
nápomocné, více jak sto let staré, praktické příručky pro zakládání cihlářských závodů,
knihy o cihlářských strojích apod. S jejich pomocí se mi podařilo sestavit celý proces
výroby cihlářského zboží od dobývání cihlářské hlíny, přes její zpracování, formování a
sušení cihlářských polotovarů, až po jejich finální vypálení.
Při sestavování popisu jednotlivých cihelen v jičínském okrese jsem ponejvíce
vycházel z archivních fondů uložených ve Státním okresním archivu v Jičíně a Státním
oblastním archivu v Zámrsku. Jednalo se nejčastěji o úřední korespondenci mezi úřady
a zakladateli cihelen. Informací nebylo příliš, a proto jsem musel vynaložit nemalé úsilí,
aby popis cihelny neskončil pouze u jejího založení. Často jsem musel informace
kombinovat s regionální literaturou, kde jsem hledal byť jen zmínku o její činnosti či
datu její likvidace.
Vzhledem k tomu, že se z objektů bývalých cihelen v jičínském okrese dochoval
pouze zlomek, bylo třeba dohledat informace o jejich podobě jinde. Zde jsem využil
stavebních plánu cihelen, které se často dochovaly, byť někdy v takřka nečitelné
podobě. Z nich jsem následně vyčetl rozměry pecí a jednotlivých komor, jakož i jiných
zařízení. Tyto informace tak poskytují určitou představu o velikosti cihlářských závodů
a jejich možné podobě. Stavební plány mi navíc posloužili k identifikaci autorů staveb.
Během psaní své práce jsem oslovil řadu amatérských historiků, kronikářů obcí
a jejich představitelů, potomky majitelů cihelen či v případě cihelny v Šárovcově Lhotě
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přímo jejího majitele. Někdy se mi dokonce stalo, že v odpovědi na moji žádost o
jakékoliv informace o cihelně stálo, že v dané obci žádná cihelna nikdy nebyla, přestože
se mi podařilo její historii doložit.
Ve své bakalářské práci jsem zpracoval historii celkem třiadvaceti cihelen,
přičemž cihelny v Sovoluscích, Staré Hasině a Tuchomi již nejsou v okrese Jičín, nýbrž
Nymburk. Důvodem mého rozhodnutí zpracovat historii i těchto cihelen byl fakt, že se
zmiňované obce nachází takřka na hranicích jičínského okresu a především to, že
v době vzniku tamních cihelen do jičínského okresu přináležely. V době pozdější pak
byly součástí jičínské politické okresní správy.
Z těchto třiadvaceti cihelen se jich do dnešní doby zachoval pouze zlomek a
mnohdy spíše pouze jejich části. Ze zbývajících zachovalých cihlářských objektů
v současnosti již ani jeden neslouží svému původnímu účelu.
Poslední kapitola, kde popisuji současné využití bývalých cihelen, byla
nelehkým úkolem, jakkoliv by se to nemuselo zdát. Vzhledem k tomu, že většina
objektů nepřečkala druhou světovou válku, bylo těžké dohledat byť jen jejich polohu,
neboť již není mnoho pamětníků, kteří by jejich existenci potvrdili a obecní kroniky
jsou často na takové informace skoupé. Proto jsem musel zkombinovat hledání ve
starých katastrálních mapách, v současném katastru nemovitostí, v satelitních mapách,
s informacemi z internetu a z e-mailové korespondence s informacemi od místních
kronikářů a historiků.
Co se týče dosažení stanovených cílů mé bakalářské práce, z mého pohledu byly
naplněny. Informace o cihlářství v jičínském okrese jsou v tomto díle poměrně obsáhlé,
nicméně by bylo možné je ještě rozšířit. Vzhledem k rozsahu díla a především kvůli
nedostatku informací zde nejsou popsány cihelny v Kopidlně, Ostroměři, Dobré Vodě,
Železnici, Miletíně, Vršcích, soukromá cihelna Václava Fejfara a obecní cihelna
v Jičíně, společná cihelna v Košíku (okres Nymburk), cihelna v Drahorazi a v Bělé u
Pecky.
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