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VRTULNÍK SE SNÁŠÍ 
DO POVRCHOVÉHO DOLU

Těžba v povrchových dolech, kte
rá je velmi hospodárným způso
bem dobývání rud, uhlí a jiných 
užitečných nerostů, postupuje 
rychle do velkých hloubek — 
400—600 metrů pod úroveň povr
chu i hlouběji. V takových hloub
kách je však při organizaci těžby 
třeba nově řešit četné technické 
otázky, především ovšem dopravu. 
Cena odvozu rudy vzrůstá jeden- 
apůlkrát až dvakrát a dosahuje 
celkem témě;ř sedmdesáti procent 
všech nákladů spojených s těž
bou. Je to způsobeno mnoha pří
činami: nutností rozšiřovat komu
nikace, složitějším řízením do
pravy v povrchovém dole, zvýše
ným množstvím hlušin, které je 
třeba z místa těžby odvážet. Pro
to se povrchový způsob těžby ve 
velké hloubce považuje již za má
lo hospodárný. A tak vědcům a

Vrtulník se snáší do povrchového dolu, kde 
jej očekává kontejner naplněný rubaninou. 
Vrtulník uchopí kontejner a vynese jej k ú-

inženýrům vyvstal úkol navrhnout 
použití účinnějších dopravních 
prostředků, které by co možná 
nejvíc zkrátily vzdálenost od po
rubů k povrchu a snížily zároveň 
rozsah prostorů nutných k dopra
vě. Do určité míry tento úkol 
řeší různé výtahy (skipové, vo
zové, dopravníky). Provoz výtahů 
je však složitý a neosvědčuje se 
zejména při rychlém snižování 
úrovně povrchového dolu a při 
rozšiřování těžby do hloubky.
A přece lze v současné době vy
užít způsobu dopravy, který bez 
větších ztrát času a finančních 
prostředků umožňuje organizovat 
těžbu a odvoz těžených užiteč
ných nerostů na povrch. Jsou to 
vrtulníky. Vlak potřebuje želez
niční trať, automobil dobrou sil
nici, letadlo letiště. Avšak vrtul
ník může letět kamkoli a starto
vat odkudkoli. Dovede stoupat 
svisle vzhůru, létat malými rych
lostmi, má schopnost viset ve 
vzduchu — a všechny tyto vlast
nosti vrtulníků se zrovna výtečně 
hodí k využiti při odvozu rubani- 
ny na povrch z hlubokých a pro
storově omezených povrchových 
dolů.

se může přepravovat 
ve zvláštních výměnných 

skříních (kontejne- 
s nosností 5—15 tun. Skří- 

musí být v tomto případě pev-
kovové, s dvoukřídlovým spod- 
vykládáním a nahoře vybave- 
pevným kloubně upevněným 

závěsným zařízením. V porubech 
se skříně rozestavují po obou 
stranách pracujícího rypadla, na
kládají se shora při odklopeném 
závěsném zařízení. Po skončení 
nakládky se závěsné zařízení 
zvedne do dopravní polohy a 
skříň je připravena ke zvednutí. 
Vrtulník, který sestoupí do povr
chového dolu k převzetí nákladu, 
visí ve vzduchu nad skříní a 
zvláštní mechanismus, jímž je vy
baven, »uchopí« přívěsné zařízení 
dopravní skříně. Obsah skříně se 
na povrchu vykládá do shora ote
vřených těžebních zásobníků. Vr
tulník klesající nad zásobník se 
skříní dotkne speciálního mecha-

„Je to vyznání lásky," ale nějak nemohu 
přečíst, co jsem napsal." (France Dimanche, 
Paříž)

nismu a náklad se vysype do zá
sobníku.
Při využití vrtulníků při těžbě na 
povrchových dolech nebude nutno 
odstraňovat po stranách velký 
objem hlušin. Snadno bude lze 
vytěžit zbytky užitečného neros
tu, když se zvedání nákladu usku
teční nejkratším směrem, s mini
málními časovými ztrátami. »Ko
munikace« vrtulníků se zmenšují 
ve srovnání s železniční dopra
vou 16—28krát, s automobilovou 
7—12krát a dopravníkovou 1,5 až 
3krát. Cas potřebný k přepravě 
rubaníny se přitom zkracuje až 
osmkrát. Efektivnost použití vr
tulníků je tedy nepochybná. 
Použití vrtulníků v povrchových 
dolech je ovšem účelné jen při 
zvedání velkých nákladů, nejméně 
5—7 tun. Soudobá úroveň rozvoje 
techniky však umožňuje zkon
struovat vrtulníky ke zvedání ješ
tě většího nákladu: 15—20 tun. 
Pak cena odvozu jedné tuny vr
tulníky s turbovrtulovými motory 
může být levnější než při jiných 
druzích dopravy, má-li ovšem po
vrchový důl hloubku přes 200 m. 
To vše ukazuje, jaké perspektivy 
má použití vrtulníků při povrcho
vé důlní těžbě rud a jiných uži
tečných nerostů. fk

LES LETTRES
<®2> françaises

Paříž, č. 819, 7.-13. 4. I960

FRANCOUZŠTI KOMUNISTÉ 
A KATOLÍCI O MORÄLCE

Francouzský pokrokový časopis 
Lettres françaises, řízený Louisem 
Aragonem, uveřejnil nedávno jako 
dokument výňatky z diskuse mezi 
marxisty a katolíky, nazvané »Mo

566



rálka křesťanská, morálka marxis
tická«. Otiskl úvodní a závěrečné 
slovo známého levicového spiso
vatele Vercorse, který diskusi 
předsedal, a důležité části z pří
spěvků Cl. Tresmontanta (za kato
líky) a R. Garaudyho (za mar
xisty). Kromě nich vystoupili Ještě 
dva katolíci (P. Chauchard, C. Cué- 
not) a dva marxisté (G. Besse, G. 
Múry), Jak bylo pří přípravě pro
gramu dohodnuto.
Již sama skutečnost, že k podobné 
diskusi došlo, zasluhuje pozor
ností. Nebyla jen důsledkem Jar
ního »oteplení« v mezinárodních 
vztazích a příznivé nálady fran
couzské veřejnosti před chystanou 
návštěvou soudruha Chruščova. Je 
třeba ji posuzovat jako součást 
vytrvalého úsilí Komunistické stra
ny Francie — vyjádřeného znovu 
v usnesení jejího XV. sjezdu — o 
vytvoření jednoty demokratických 
sil Francie a o rozšířeni vlivu 
marxistických idejí. Uvedenou dis
kusi totiž uspořádalo nedávno zří
zené Ostřed! pro studium marxis
mu a marxistický výzkum, které 
chce mj. pečovat o rozvoj mar
xismu v přírodních a společen
ských vědách a rozšiřovat styky 
marxistické inteligence s předsta
viteli nemarxistické Inteligence, 
kteří neodmítají vědecké diskuse 
s marxisty (srov. Otázky míru a 
socialismu, č. 5. 1960, štr. 72 a 
73). V tomto duchu se také nesla 
výměna názorů mezi katolíky a 
marxisty o otázkách morálky. 
Diskuse byla zaměřena na tři 
okruhy: 1. Véda a morálka, tj. zda 
je možné odvodit morálku z vě
deckého poznání o člověku a 
světě a v jaké formě je to možné. 
2. Co je človĚk, tj. jak oba svě
tové názory posuzují místo člo
věka v přírodě, společnosti, ve 
světě. 3. Problém morálních cílů 
a prostředků. Výňatky ze dvou 
příspěvků, které časopis uveřej
nil, nepodávají celkový obraz o 
průběhu diskuse, přece však umož
ňují poznat některé její důležité 
stránky.
Znovu se především potvrdilo, že 
mezi oběma světovými názory, 
marxistickým a náboženským (ka
tolickým), jsou zásadní rozpory, 
i když je možné zaznamenat ně
které společné kritické postoje 
k různým směrům v buržoazní 
Ideologii, např. k filosofii exis- 
tenclonalistické. Rozdíly jsou na
tolik veliké, že se ovšem nemo
hou neprojevit i v rozdílném chá
pání morálky, v rozdílném pojetí 
místa člověka ve světě, morálních 
cílů, které si má klást, a pro
středků k jejich dosažení. Roger 
Garaudy proto mohl právem pro
hlásit, že vyslovuje souhlas s ka

tolíkem Cl. Tresmontantem pouze 
v lom smyslu, že je mezi nimi 
zásadní nesouhlas. Nelze se ztotož
nit např. s Tresmontantovým tvrze
ním, že materialismus je »myto
logický«, že dějiny jsou proce
sem »divinizace člověka« a že ná
silí je nepřípustnou a neúčinnou 
metodou boje za lidštější svět. 
Ve své odpovědi poukázal Garaudy 
na to, že materialistická filosofie 
vrací přírodě a člověku jejich sku
tečné vlastnosti, které jim ode
bral náboženský názor a připsal 
je bohu nebo absolutnu. Tím dává 
marxistická morálka člověku vše
chnu moc i všechnu odpovědnost, 
jichž ho zbavilo náboženské odci
zení. V otázce prostředků (násilí) 
Garaudy ukázal, že možnost vy
brat sí mezi násilím nebo nená
silím existuje jen v abstrakci a 
že se tato Iluze rozplývá při 
prvním setkání s konkrétní histo
rickou skutečností: »Vítězně hájit 
budoucnost člověka ohrožovanou 
koalicí zájmů a výsad minulosti 
lze jen za velkého vypětí a sou
středění proletářských sil, ať 
již jde o prostou stávku nebo o 
výstavbu socialismu.«' A v závěru 
připomněl výstižná slova Ch. Pé- 
guyho, že »idealisté by měli čisté 
ruce, kdyby měli ruce«.
Diskuse však přesto neskončila 
pouhým konstatováním, že mezi 
marxisty a katolíky jsou zásadní 
Ideové rozpory. Měla 1 svůj pozi
tivní, možno říci sjednocující vý
znam. Ne snad tím, že Cl. Tres- 
montant prohlásil, že ateističtí 
odpůrci křesťanství vystupují proti 
němu ve Jménu křesťanských mo
rálních požadavků, že »pravé« 
křesťanství se musí distancovat 
od zločinů spáchaných ve jménu 
křesťanství a že je třeba považo
vat komunismus za memento pro 
věřící, kteří zapomněli na pravý 
obsah křesťanství. Ve své obecné 
podobě může být tato argumen
tace použita i Vatikánem jako 
jeden z mnoha jeho ideologických 
úhybných pohybů, nezbytných 
v epoše rozmachu komunismu a 
moderní vědy a sloužících jako 
příprava půdy pro pokračování ve 
staré antikomunistické politice ji
nými prostředky. Pravý smysl 
těchto úvah se vždy ukáže až v je
jich konkrétním provedení. A je 
třeba říci, že Cl. Tresmontant, 
neopouštěje v obecnostech půdu 
pravověrného katolicismu, nazna
čil svými názory, že je ho možno 
počítat k levicověji orientované 
části francouzské katolické inte
ligence. Odmítl zneužití křesťan
ství ve prospěch kolonialismu a 
»studené války«, nazval »lháři« 
ty, kteří hlásají ve jménu tzv. 
»křesťanské civilizace« tažení
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Beze slov (Eulenspiegel, Berlín)

proti komunismu jako »světu tmy 
a říši Satanově«, na místo almuž- 
nictví postavil nutnost řešit so
ciální problémy na rovině poli
tické a v boji proti »ekonomic
kému systému vedoucímu ke hladu 
a smrti«. Tím ovšem vzniká jistý 
základ pro praktickou spolupráci 
francouzských komunistů s těmi ’ 
katolíky, kteří upřímně usilují o 
zlepšení života pracujících, o od
stranění vykořisťování a kolonia
lismu, o zastavení válečného ne
bezpečí. Při tomto »setkání s kon
krétní historickou skutečností« 
však Cl. Tresmontant asi přehlédl, 
že nemůže udržet své názory o 
»nenásilnosti« — má-li se usku
tečnit to, o čem mluví — a tím 
nevědomky potvrdil, že se sku
tečností, se společenským pokro
kem se shoduje pouze marxistický 
světový názor a hnutí, které se 
o něj opírá. V každém případě 
z diskuse vyplynulo, že v prak
tickém boji »za vytvoření podmí
nek hodných člověka jsme zajedno 
v tom, že je třeba pracovat spo-
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