
Odhalení pamětní desky Václavu Černému 

V roce 520. výročí povýšení obce Buštěves králem Wladislavem Jagelonským r. 

1497 na město Butzkow, si připomínáme také 175 let od doby, kdy zde v r. 

1842 zemřel jeden z největších těžařů své doby, Václav Černý.  

Nález uhlí – to je počátek nové éry. O tom, že se tato hornina v širokém okolí 

nachází, věděli už Gallové zhruba před 2400 lety. Tehdy z tak zvané švartny 

vyráběli černé šperky. 

K hledání uhlí vydala svolení Anna Marie Františka Toskánská na sousedním 

panství již v roce 1716 a v roce 1762 už dostal šafář na Buštěhradě formou 

deputátu 111 strychů uhlí, aby se ho poddaní naučili používat. 

Nález uhlí na zdejším panství u Vrapic v roce 1772 ohlásili Buštěhraďané 

Wentzel Burger a Jacob Oppelt. Již 27. 5. 1772 místo nálezu osobně 

zkontroloval správce panství Jaroschka a podal o tom zprávu jeho majiteli, 

bavorskému kurfiřtu Maxmiliánu III. Josefovi, který vydal souhlas s odborným 

průzkumem.  Ten v hloubce osmi loktů nalezl jeden a půl metru silnou vrstvu 

kvalitního uhlí. V sousedství tohoto nálezu vznikla zřejmě nejstarší jáma 

s názvem Svatý Štěpán a zde také bylo 14. 9. 1772 zahájeno první dolování 

v hloubce cca 15 metrů.  Jáma byla tak vydatná, že podle zprávy ředitele se 

podařilo pokrýt potřebu panství z vlastních zdrojů. To znamenalo značný příliv 

hledačů a počet šachet v krátké době dosáhl několika desítek. Proto již v roce 

1790 byla na zdejším zámku zřízena Substituce horního soudu. Pro představu o 

jak bouřlivý rozvoj šlo, uvedu několik údajů. 

• květen 1772 – ohlášen nález uhlí 

• září 1772 – zahájena těžba 

• 1775 – zřízena funkce horního úředníka 

• 1775-76 – otevřeny první hlubší šachty: Jindřich, Václav a Barbora (20 sáhů – 

cca 38 metrů) 

• 1781 – vrchnost jmenuje prvního šachtmistra 

• 1790 – zřízena Subskripce horního soudu v Buštěhradě 

• 1795-1805 – už mluvíme o vypuknutí „uhelné horečky“ a Subskripce horního 

soudu propůjčila 703 tzv. malých důlních měr … 



V roce 1819 již zdejší těžba zaměstnávala 470 obyvatel, kteří vytěžili 31 075 tun 

uhlí, což v té době představovalo 51,4% těžby celého mocnářství a v roce 1840 

Buštěhradské panství vlastní nejrozsáhlejší doly v Čechách. A nešlo jen o doly 

vrchnostenské. 

Nelze totiž pominout jméno Václava Černého. Tento šestadvacetiletý muž 

přichází do Buštěhradu v době uhelné horečky. Má značné hornické zkušenosti 

a praxi ve zlatých dolech v Jílovém u Prahy. Rozhodne se využít věna své ženy a 

spolu s dalšími příbuznými a známými zakládá tzv. Černého těžařstvo. Tím se 

mu podaří v těsném sousedství vrchnostenských dolů získat mnoho tzv. 

mutunků (pozemků pronajatých k dolování). Nejdříve využije již opuštěné 

vrchnostenské štoly, ale o množství jím vytěženého uhlí se můžeme jenom 

dohadovat. V roce 1810 již ze štol Josef a Jan vytěžil 4 058 strychů uhlí 

kouskového a 320 strychů uhlí kovářského. Víme také, že 10 let po příchodu do 

Buštěhradu, když se postupně zbavil společníků a osamostatnil se, dosahuje 

hodnota jeho důlního majetku zhruba poloviny hodnoty vrchnostenských dolů. 

Na jedné straně se s vrchností stále soudil, na druhé s ní spolupracoval a to 

v době, když budoval tzv. Dědičnou štolu, jež sloužila k odvodňování důlního 

pole. Vrchnost mu na ni přispěla částkou 1763 zlatých. 

Václav Černý jako první již v roce 1835 používal ve svých uhelných dolech parní 

stroj a při těžbě střelný prach. Opět jako první začal v roce 1838 s výrobou 

koksu. Za dva roky, tedy v roce 1840, už jeho těžba dosáhla 60% těžby 

vrchnostenské. Když v tomto roce dokončil hloubení šachty Ludvík, tak 

v hloubce 110,6 m našel hlavní kladenskou sloj o mocnosti 7,5 m. Jinak, pro 

zajímavost – opět jako první, pokořil hloubku 100 metrů. Za svého života stačil 

ještě vyhloubit šachtu Naděje, ve které se dostal v hloubce 119 metrů ke sloji o 

mocnosti 8,2 metru. 

Když 27. 4. 1842 v Buštěhradě náhle zemřel, byl majitelem třetích největších 

dolů v Čechách a v jeho více jak deseti dolech, se v tomtéž roce vytěžilo 174 

630 vídeňských centů uhlí. 

Krátce po jeho smrti dědicové majetek prodali a ten se tak stal základem 

nejprve Vojtěšské huti, následně Pražsko-železářské společnosti, která se 

rozvinula až do pozdějších Spojených oceláren. 



Tak skončil příběh malého českého kopáče, který se nikdy nenaučil německy, a 

přesto se z něho stal v rakousko-uherské monarchii velký podnikatel. Prakticky 

jediný v této kategorii. 

          (Jaroslav Pergl)  


