LODĚNICKÉ FILMOVÁNÍ
Tajuplné podzemí – Chrustenická šachta
Mnozí návštěvníci tvrdí, že prohlídka Důlní expozice Chrustenická šachta patří k tomu nejpůsobivějšímu, co lze při toulkách Českým krasem zažít. Expozice
byla od počátku koncipována jako muzeum připomínající slavnou dobu hornictví a lomařství v celé

oblasti Barrandienu. Ale exponáty zde nejsou to nejdůležitější, mnozí sem přicházejí za tajuplnou atmosférou podzemí, za autentickými zážitky z temných
důlních pracovišť.
Mohou se zde
zašpinit, dotýkat
se naolejovaných
strojů, zažít vlhko a chlad podzemí a představit si
těžkou hornickou
práci na místech,
kde se skutečně odehrávala. Jsou tu pracoviště se vzduchovými vrtačkami, ale i s želízkem a mlátkem – dávnými hornickými
nástroji. Unikátní podzemní
konírna,
kde po těžké
práci odpočívali koně, kteří
tu tahali vozíky až do roku
1921. Je tu
strojovna Staré šachty – první šikmé jámy, kterou se
horníci dostali do hloubky 32. patra a kterou dnes
prozkoumávají potápěči. Sklad střelmistra najdete
poblíž nástupní stanice do důlního vláčku, kterým se
přesouváte k takzvané Nové strojovně z roku 1926.
Jízda vláčkem je
zejména pro děti
nezapomenutelným
zážitkem.
V Nové strojovně
mohou návštěvníci při prohlížení

exponátů, fotografií a třeba i mineralogické sbírky strávit delší čas. Odtud vede i zatopená I. vlečná
jáma až na 48. patro a tam kdesi pod vodou si musíte
představit další a další jámy a chodby až do hlubin
84. patra, 120 metrů pod hladinou moře…
V pokladně dolu je umístěna stálá expozice věnovaná známým lomům Amerika u Mořiny. Jsou tu
i fotografie z natáčení celovečerního filmu Bumerang a epizod televizního seriálu Zdivočelá země
a dalších filmů a pořadů, které se zde natáčely.
Dnes, kdy návštěvníci vidí hotovou expozici, krásně nasvětlenou, odvětranou, stovky metrů chodeb
s lesklými kolejnicemi, desítky vozíků, bagry, vrtačky, lokomotivy, rozvěšené fotografie a další exponáty, si ani nedovedou představit, že původně zde byly
jen černé zabahněné chodby s těžko dýchatelným
vzduchem, plné kamení, bláta a trosek a rezavých
zbytků zařízení. Z původního
vybavení
dolu se skoro
nic nedochovalo. Vše, co zde
uvidíte
dnes
je výsledkem
dlouholeté
náročné práce
členů CMA – společnosti pro výzkum historického
podzemí, shánění exponátů od pamětníků, záchrany zbytků důlního zařízení
z různých zanikajících lokalit na celém
území republiky. Všechny
exponáty prošly náročnou
rekonstrukcí
a obvykle jsou zcela funkční. Třeba jen důlní vlak,
kterým dnes návštěvníci jezdí, rezivěl v jistém železnorudném dole skoro 40 let.
Při náročných
zpřístupňovacích pracech se
vystřídalo mnoho dobrovolných pracovníků a také velmi
pomohli sponzoři, hlavně firma
STRAND
s.r.o - dodavatel dopravníků a stavebních prvků
z nerez oceli (nástupce původních Strojíren Chrustenice) a mnozí další.

www.chrustenicka-sachta.cz
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