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Důl Mayrau od roku 1874 do 19. 8. 2S04 !

23, 7. 1874 Na vrchu Homolka zaěala Pražská železářská společnost
s hloubením jámy, lidově zvané r,Trhanka'r. Byla kruhového profilu o
průměru 3, 95 m.
Vhloubce 515,9 m byla odkryta uhelná sloj mocná 9 metrů, Důl byl pojmenován
Mayrau podle předsedy Správní rady PŽS JUDr, Kajetánu Mayerovi, svobodnému
pánu z Mayrau.
1881-1884 Ve vzdálenosti 50 m byla vyhloubena další )áma - Robert,
1889 1 300 horníků na největším dole PŽS vstoupilo do stávky, literárně

zpracované v románu ,,Siréna" spisovatelky M, Majerové
1905 Na světové výstavě v Paříži byl zakoupen parní stroj firmy Ringhotfer,

Tento stroj byl v roce 1940 přestavěn na pohon stlačeným vzduchem.
Stroj, ktený byl vyhlášen státní technickou památkou, byl v provozu ještě
v prosinci roku 1997. Jeho znovu rozhýbání pomocí elektromotoru bylo
uskutečněno 27 . 1 1. 2003.

28. 6. 1935 Mezi doly Mayrau a Max v Libušíně byl proražen spojovací překop.
1g. 1. í940 Těžba uhlí z dolu Mayrau převedena na Důl Max v Libušíně.
1946
{958

DŮl dostaljméno Fierlinger l.

Důl byl přejmenován na Důl Gottwald ll.
5, 10, 1970 Do vyraženého spojovacího překopu mezi doly Max a Schoeller, byla

proražena jáma N l|l a tím byly propojeny doly Mayrau, Max, §choeller,
a Wanieck.

1972 Všechny výše jmenované doly byly spojeny do jednoho podniku - Důl
Klement Gottwald - Libušín.

1975 Veškerá těžba převedena spojovacím překopem na jámu Nejedlý lll
(Schoeller)

'1979 Proražen spojovací překop mezi Doly Gottwald lll (Ronna) a Gotwald ll
(Mayrau)

1986 Ukončena investiční otvírka pole Engerth a započato s geologickým
průzkumem a přípravou v této oblasti.

1993 DŮl Mayrau byl s ostatními doly podniku Kladenské doly spojen s Dolem
ČSm ve §tonavě do akciové společnosti Českomoravské doly (Čmo).

19. 8. 1994 Slavnostní otevření Hornického skanzenu Mayrau.
1997 únor Pracovníci hlubiny byli převedeni na důl Schoeller, kudy fárali na Mayrau
30. 6. í997 Oficiální ukončení těžby na dole Mayrau!
1998 Dokončeno zasypání jámy Mayrau a Robeň
2001 květen se Skanzen Mayrau stal součástí Hornického muzea OKD Ostrava.

. 8. 2004 Oslava í0, let otevření skanzenu a í30 let založení dolu Mayrau!


