...tohle je oficiální seznam starých dolů ve Vašem okolí:
Materiál pochází z publikace „Dobývání uhlí na Kladensku“
poskytnutý ING Karlem Kestnerem
Rakovnická oblast – k. ú. Petrovice
1) Těžní štola no. 21
2) Šachtice no. 21
Při hranici katastrů Zavidova a Petrovic, západně od zástavby obce, při břehu
bezejmenného potůčku je k roku 1871, připomínána štola poblíž průzkumné
šachtice No. 21 Pražské železářské, mocnost sloje je uváděna až 0,45m.
3) Šachtice I
4) Šachtice II
K roku 1839 je připomínáno selské rubání „lidé za Šípu“ severně při cestě do
Zavidova, hloubka rubání uváděna necelých 25m, později zde pracovala těžařská
společnost Josefa Bureše, k roku 1852 jsou šachtice připomínané jako opuštěné.
5) Jáma Rudolf
Připomínána k roku 1826 v důlní míře Fridrich hraběte Jiřího Olivera Wallise, dnes
v zástavbě obce jižně od silnice k Zavidovu.
6) Jáma Barbora I
V roce 1890 zakoupil Bartoloměj Herles z Čisté staré důlní míry Barbora, Jan a
Josef, v jejichž východní části bylo již dříve těženo. V roce 1918 je hloubena jáma
12,5m hluboká a těžena západní část takto vytvořeného dolového pole. Za období
1890 – 1918 je uváděna celková těžba (zřejmě ještě původními starými díly a novou
jámou Barborou II) ve výši 180 tun uhlí.
7) Jáma Jan
Poprvé připomínána v roce 1858 se stejnojmennou štolou v důlní míře Jan
v Petrovickém lese. Jako těžař uváděn Ferdinand Guth z Čisté. V roce 1890
zakupuje důlní míru Bartoloměj Herles z Čisté a zakládá společnost
„Kamenouhelné doly Barbora v Petrovicích“. V roce 1918 je jáma prohloubena na
25m a používán název Barbora II. Ukončení provozu nezjištěno.
8) Štola Svatý Josef
Situovaná v petrovickém lese nedaleko důlních měr Barbora a Jan při výchozu
uhelné sloje ve stejnojmenné důlní míře. K roku 1858 uváděn těžař Urban ze
Zavidova.
9) Štola Svatý Jan
Spolu se stejnojmennou jámou v petrovickém lese při výchozu uhelné formace je
připomínána k roku 1858. Jako původní těžař je připomínán Ferdinand Guth
z Čisté.
10) Štola Svatá Barbora
Situována jihozápadně od zástavby obce v petrovickém lese ve stejnojmenné
důlní míře, jako těžaři uváděni Jan Urban ze Zavidova a Ferdinand Guth. Štola je
připomínána k roku 1858 a 1861. V roce 1890 přechází dílo spolu s důlní mírou do
vlastnictví Bartoloměje Herlese a k roku 1920 je uváděno „znovuzřízení štoly“ pro
odvádění vody z otevřeného důlního pole společnosti Kamenouhelné doly Barbora
v Petrovicích.
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11) Větrní jáma Petrovického dolu
Situována jižně od těžní jámy ve vzdálenosti cca 125m v polích lokality „Pod
Smrčinou“. Jáma byla vyhloubena v roce 1943 a zastavena jako Petrovický důl
v roce 1946.
12) Jáma Petrovický důl
Provozovaný v letech 1942 – 1946 v hranicích starých důlních měr Fridrich
v oblasti dnešní zástavby obce. Hloubka díla je uváděna 17,6m a dobývaná sloj
1,30m mocná.
13) Jáma Bedřich
Situována v hranicích dnešní zástavby obce cca 40m jižně od pozdějšího
Petrovického dolu. Jako původní vlastník uváděn hrabě Jiří Oliver Wallis, důl je
připomínán k roku 1826, a dále k roku 1857.
14) Jáma Borkovce
V literatuře uváděna bez bližšího určení v Petrovicích, podle dohledaných důlních
map není možno určit situování.
15) Jáma Anna
Situována ve stejnojmenné důlní míře těsně při jihovýchodní části zástavby obce.
Jako vlastník důlní míry je uváděn hrabě Nostic, bližší údaje nezjištěny.
16) Jáma Pražské – železářské
SSZ od těžní jámy Montania II v lokalitě „Na Obůrce“ při břehu Petrovického
potoka. Pražská železářská zde údajně v roce 1871 odkryla v hloubce 28m sloj až
8m mocnou, celková hloubka díla uváděna 53m.
17) Jáma Svatého Štěpána (lidově Štěpánka)
Severně od petrovického hřbitova byla povolaným havířem Lorenzem
z hořovických železáren odkryta v roce 1775 uhelná sloj. Těžba, zřejmě dalšími
šachticemi, ve stejnojmenné důlní míře je připomínána k roku 1826 a 1857, kdy se
sousedním dolem Bedřich bylo vyrubáno 120 tun uhlí. Rok 1775 je považován za
zahájení těžby uhlí na Rakovnicku. V roce 1899 zakupuje důlní míry ing. František
Herles a po vyhloubení dalších šachtic pokračuje v rubání ještě v roce 1920.
18) Jáma Marie
Připomínána k roku 1857 a 1859 poblíž petrovického hřbitova. Uváděno, že spolu
se šachtou Jan Křtitel, Josef a Barbora těžaře Josefa Urbana ze Zavidova bylo
v roce 1857 vytěženo 321 tun uhlí.
19) Jáma Svatého Jana Křtitele
Připomínána k roku 1859 a 1861 v důlní míře Johanni východně od obce a jako
těžař uváděn Jan Urban ze Zavidova. Konkrétní situování nezjištěno, jako jedna
z možností se nabízí nedávno zjištěná propadlina v nádvoří areálu zemědělské
farmy v Petrovicích.
20) Jáma Svatého Josefa
Situovaná ve stejnojmenné důlní míře, dnes východně od obce těsně při silnici do
Rakovníka, poblíž jámy Barbora (a Jan Křtitel?). K roku 1857, 1859 a 1861
připomínán těžař Josef Urban ze Zavidova.
21) Jáma Svatá Barbora
Údajně nejstarším dolem na Rakovnicku je jáma Barbora situována východně od
obce při silnici k Příčině. Nález je datován k roku 1775 a jako těžař je uváděn hrabě
Jiří Oliver Wallis, dobývána byla sloj o mocnosti asi 80cm, a to z hloubky 16 – 20m
řadou šachtic na malém prostoru. K roku 1857 jsou šachtice uváděné jako pusté.
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22) Jáma Montania I
Severovýchodně od zástavby obce v lokalitě „Na Drahách“ na starých mapách
uváděna jako Strojní šachta I. Důlní míry náleží v roce 1870 Pražské železářské a
k roku 1918 je jako vlastník uváděn Pavel Münz, jáma hluboká 12m byla v roce
1920 užívána jen jako větrní.
23) Jáma Montania II
Severovýchodně od zástavby obce v lokalitě „U obecní jámy“, též uváděna jako
Strojní šachta, hluboká 35,1m a dobývaná sloj 1,58m mocná. Jako těžař uváděna
k roku 1870 Pražská železářská a k roku 1918 Pavel Münz – v této době je uváděna
hloubka jámy jen 18m.
24) Jáma Montanela
Situována při hranici katastru Petrovice a Příčina v lokalitě „Pod vrchem“.
Připomínána k roku 1871 v důlních mírách Pražské železářské, ostatní údaje
nezjištěny.

Rakovnická oblast – k. ú. Příčina
25) Jáma Baltazar
Situována při katastru Petrovice a Příčina ve svahu pod drážním tělesem ve
stejnojmenné důlní míře. K roku 1896 je uváděn jako těžař Martin Fojtík
z Hostokryjí.
26) Jáma Melichar
Situovaná při křížení polních cest v lokalitě „Pod vrchem“ severně od obce
Příčina. K roku 1896 je uváděn jako těžař Martin Fojtík z Hostokryjí.
27) Jáma Kašpar
Ve svažitém terénu pod drážním tělesem ve stejnojmenné důlní míře při výchozu
sloje. K roku 1896 je uváděn jako těžař Martin Fojtík z Hostokryjí.
28) Jáma Alžběta
Severně od obce Příčina při polní cestě v lokalitě „Pod vrchem“ poblíž železniční
trati. K roku 1896 je uváděn jako těžař Martin Fojtík z Hostokryjí.
29) Jáma větrní Ignát
Severně od obce Příčina při drážním tělese v polích jako dílo v nejzápadnějších
porubech dolu Ignát. Založení jámy nezjištěno, ukončení předpokládáno ke
stejnému roku jako těžní důl, tedy k roku 1946.
30) Jáma Ludvík
Starý důl původně připomínaný k roku 1821, kdy těžař František Kopecký
neúspěšně nabízel rakovnickému magistrátu dodávání uhlí do Rakovníka.
Situování jámy při výchozu sloje a styky katastrů Příčina, Senec a Hostokryje.
V roce 1906 je důl znovu otevřen a prohlouben na 57m firmou F. Rosenbaun a O.
Weigner, dále přechází do majetku mnichovského soudce Dr. Lindnera, k roku
1920 je uváděn v majetku Uhelného průmyslového spolku v Teplicích – Šanově a
konečně v roce 1943 uzavřen.

Rakovnická oblast – k. ú. Hostokryje
31) Jáma Ignát
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Situována v jižní části katastru v lokalitě Brand. Těžní jámu v roce 1871 zakládá I.
Wondraczek finančně podporovaný velkoobchodním domem Átmanů
(podnikajících především na Ostravsku) a dovádí do hloubky 110,7m. Zdejší
dolování se v této době dostává na druhé místo co do objemu těžby za společnost
Moravia a důl je v té době nejmodernějším na Rakovnicku. Od roku 1921 jsou zde
těženy a vypalovány lupky a k roku 1946 (?) je důl zastaven.
32) Jáma Brand
V bezprostřední blízkosti dolu Ignát východním směrem je uváděna jáma nazvaná
zřejmě podle ohňů v důlním poli. Některé prameny dávají jámu do souvislosti
s dolováním z roku 1840 těžaře Hildebranta.
33) Jáma Nový důl
Severním směrem cca 280m od jámy Ludvík je situována v důlní míře Ludvík jáma
Nový důl. Účel ani období provozování nebyl dohledán.
34) Větrní jáma Ludvík
V klínu drážního tělesa a silnice k Hostokryjím ve vzdálenosti 280m
severovýchodně od jámy Ludvík je situována větrní jáma. Založení a ukončení
provozu nezjištěno.
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