Jak velké nadìje vkládala státní správa do dolování v Rudolfovì v sedmdesátých letech
17. století, nejlépe dokládá rozsah investic do novì budovaných staveb a zaøízení k tìžbì.
Das k. und k. Bergwerk Rudolfstadt se šachtou Tøešeò byl posledním dolem na území Rudolfova.
Nacházel se u dnešního Domova mládeže v Adamovské ulici.
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Státní dolování

K pohonùm tìžních a èerpacích strojù mìla sloužit pøedevším vodní síla.
Jako hlavní akumulaèní nádrž byl nákladnì upraven rybník Mrhal.
Geofond Kutná Hora

Bìhem 18. století hledal rakouský stát možnosti, jak obohatit
své finanèní pøíjmy. Odborníci ve státní správì poukázali
na skomírající a nedbale vedená dùlní díla, která potøebovala
obrovské, úèelné investice a profesionální pøístup, aby vydala
své bohatství. Takovým silným a dobøe hospodaøícím investorem
mohl být pøedevším samotný stát. V roce 1756 se rudolfovský
revír stal pøedmìtem zájmu báòského inspektora Lembergera,
jenž za pøíèiny døívìjších nezdarù oznaèil zejména spory tìžaøù,
nedbalost úøedníkù a nemožnost spoleèné dohody o efektivním
odvodòování podzemních prostor. Lemberger navrhl systém
vodních náhonù a èerpadel, které by vyøešily zásadní problém se
zaplavováním dolù. Také další znalci, Berchtold, Höll èi Peithner,
pøedložili své návrhy nejvhodnìjšího provádìní další tìžby
a odvodnìní.
Roku 1766 se stát stal hlavním podílníkem tìžby v okolí Rudolfova,
došlo k reorganizaci báòské správy, zásobování a financování dolù
i vlastní hornické èinnosti. Pracovalo se tehdy pøedevším na šachtách
Tøešeò, Panny Marie Vítìzné, Nové Boží požehnání, Svatá Barbora
u Dobré Vody a Zlatý jelen u Nedabyle, pozdìji pøibyla šachta
Císaøe Josefa, Sv. Filipa a Jakuba, Leopoldova a jiné. Kolem roku 1770
se pozornost státního tìžaøstva obrátila rovnìž ke zlatonosné oblasti
Dobré Vody, která se jevila velmi nadìjnou, ale také zde èekal tìžaøe
problém v podobì podzemní vody. Byla projektována složitá
technická øešení, vèetnì vodního náhonu na èerpací stroje až od
Borovan. V první polovinì 19. století se nejnadìjnìjším státním
podnikem stal dùl Sv. Jan Nepomucký poblíž Starých Hodìjovic,
ale i tady tìžba rokem 1852 ustala, èímž skonèila i aktivní role státu
v hornickém podnikání. Za období poslední tøetiny 18. a první
poloviny 19. století vynaložila státní správa do provozu zdejších
dolù zhruba 980 tisíc zlatých, pøièemž bylo vytìženo asi 2 800 kg
støíbra a pøibližnì 65 kg zlata.

Plán z roku 1773 znázoròuje stoku náhonu z Mrhalu na dùl Tøešeò
u Rudolfova. Nìkteré úseky mìly trasu zkrátit štolami, to však
nadøízené úøady z finanèních dùvodù zamítly.

Koòský žentour neboli gepl èi trejv, byl toèivý tìžní stroj
na principu kladky a navíjecího bubnu. Ve vodotìžném
provedení mìl místo bubnu paleènicové kolo, které
pøevodem pák, zdvihalo a stlaèovalo písty èerpadla.
Na dole Tøešeò byly postaveny oba jako záloha za tìžní
stroj na vodní pohon.

Terén haldy dolu se šachtou Tøešeò a Boží vùle je dobøe patrný z plánu
na stavbu vodního stroje a dodnes odpovídá situaci na místì.
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Pøíèný profil úklonné šachty Tøešeò a tìžní šachty Josef po ukonèení prací roku 1780
na novìjším plánu rudolfovské tìžební spoleènosti z poèátku 20. století.
Geofond Kutná Hora

