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Kronika,.&q iv Os-travě,

O založení kroniky rozhodl v r. 2007 předseda KPHM v Ostravě lng, Zdeněk
Dombrovský CSc. a kronikářem byl určen !ng. Jaroslav Minka,
Přesná struktura nebyla stanovena. ÚOale získávám přímo z akcí, ktelých se

osobně zúčastním azáznamy dělám z novin, ze záznamů našich sdružení, ale
hlavně se jedná o fotodokumentaci.

Kronika bývá vystavena na Barborce. Jelikož jsou to tři svazky, viz záznam
na foto, tak vše je uloženo u mě doma. Nemáme žádnou místnost, kde by
denně a pod dozorem mohl se kdokoliv s kronikou seznamovat. Vítám pomoc
Jirky Hrubého, ktený postupně bude kroniku dávat na webové stránky.

Roky neuzavírám, nebotnse může stát, že se objeví nějaké fotografie, článek a
tak lze snadno doplňovat kroniku a vše zůstává živé. Až nebudem, tak to
zůstane definitivní! Stránky nejsou dosud očíslované, vše bude provedeno na
konci roku a při vkládání nov,ých článků nebo fotografií bude použito i
abecedy.

Kronika se skládá z pořadačů ve ktených jsou uloženy průhledné folie do
kte4ých jsou zakládány listy velikostí A 4 s textem a fotografiemi.

Kronika byla založena v roce 2g07 a schválena výborem klubu. Od založení
muzea v roce í988 uplynulo 19 let. Přesto se podařilo dohledat fotografie, ale u
mnohých nelze zjistit dobu pořízení ani urěit osoby, jejich jména a pamětníci se
ztrácejí, l přesto se podařiIo do roku 2006 vytvořit 57 stran kroniky. Zde by byla
ještě možnost, pokud někdo vlastní některé fotografie od roku í988 do roku
2000 s popisem obrázku s datem pořízení, že by je byl ochotný věnovat do
kroniky,

Statistika kroniky:
1 černý pořadač obsahuje období od roku 20g2 - 2008 a má 228 stran
* modqý pořadač oh,sahuje období od r*ku 20SS - 2fr10 a má ,l§S stran
3 červený pořadač obsahuje období od roku 2011 - 20í3 a má 195 stran
Celkem obsahuje kronika od doby založení, tj. za 6 let 578 stran, přitom r. 2013
je ještě otevřený,
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Získal jsem mnoho fotografií a bylo je nutno časově zařadit, dohledat jména

osob, když bylo příjmení, chybělo jméno anebo na opak. Býval jsem ěasto
í místnosti v budově GŘ OKD. Btízko byla Nadace Landek a společně



s Adolfem Konečným se mě podařilo dát dohromady první strany fotografií do
rámečků. Kronika je tvořena tako aby §e fotky daly použít pro různou
dokumentaci nebo prezentaci. Stránky jsou tvořeny hlavně fotografiemi, které
ukazují naší činnost, kde slova jsou zbytečná. To co nemůže být ve Zpravodaji,
to nahrazuje fotodokumentace v kronice.

Při vybírání dokumentů bylo třeba se zúčastňovat co nejvíce akcí, lépe všech.
Jedině tak lze zachytit skutečný život našeho klubu! Na historické snímky jsem
spotřeboval víc času a spojit vše s událostmi každého roku vyžadovalo svůj
ěas. Není možné dát do kroniky třeba ,l50 fotograíií z nějaké akce, nebylo by to
i pod|e současné finanční situace našeho klubu únosné. Jsou tam vybraná fota
a také podle expoziční kvalify,

Od roku 2a07 jsou obrázky uváděny podle akcí, které organizoval náš klub
nebo z těch akcí, kde se zúčastnil zástupce našeho klubu a dodal patřičné
dokumenty. Za prvopočátky dodávaných fotografií patří dík Ládbvi Bardoňovi.
Dnes si fotky dělám sám na tiskárně, i když to spotřebuje hodně barvy, ale je to
pořád úspornějši než od fotolabu.

V kronice jsou vedeny i dokumenty z rúzných médií, tisku, televize, filmu a
podobně, ale také něco od srdíčka havíře, baňáka.

Pro informaci široké veřejnosti zasílám na naše webové stránky další
informace spojené s hornictvím anebo také pro rozšíření naší všeobecné
informovanosti a získání více návštěvníků našich weborrrých stránek z ČR, i
historii z cest po ČR, §lovenska a podobně. Do současnosti mám zveřejněno
29 č!ánků, včetně alb s fotograflemi. Za tuto činnost patří dík Jirkovi Hrubému,
našemu webmajstrovi.

Pro kroniku se tak otvírá nová budoucnost, otevření široké veřejnosti na
webov,ých stránkách. To bude sice náročné na čas, ale bude to dostupné
širokému okruhu lidí, kteří vlastní veškerá zařízení spojená s internetem.

Stav kroniky popsán v září 2013 pro zvláštní vydání k výročí 25 let od založení
hornického muzea pod Landekem, Ostravě - Petřkovicích.

lng. Jaroslav Minka

Foto z kroniky na str. 3
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§věcení horT rického pr§psťtr.

rl táří g$11 v ts lrodit u příl*žitosť Mše svaté k naroaeni Fanny Marie a arlůvské
pctti by,l pcž*hnán Hornich"ř prapor Klui:-u přáte} horniekéh* rrrurea v Sstra**,

btši celebroval Monsiror Mgr. Rnrlolf §ikora, děkan §rýdecký ra asistence Mgr.
Martiu* Pastr,ňáka ffir, §ěkan Karvinský a t*któž pr*vedl sr.čceni h*r"rrickéh*
pTapoťtl KPHM v katolickém kostele v Orlsr€ Narozen! P*nny Marie.

§věc*rrí se z{rčastnili karnarádi z KP}IM; r Pet&,aldu - Bueiin, Koe.han, Ing, Janků,
ivíarkl, §alaman, Brrdinová, z Kaniné - Ing. Krrba s clr*tí, z Ostrary * lng. Mi:rka, lng.
G4gárek, Berd*ň, Konečný, Ye st*jnakroji bylo 7 osob.
Fři pln6 z*pl*ěxóm kostele tnala mše go miaut. Pr* uáš k}ltb je totg stteeni

bistorickou rrdá]osť & ze t€nts pďin a celr:n realiraci peťř! dik Karlt Budínovi a takó
tr,ůrei Otakanr Koclrauor.i, Vlajkruošern běbern sr.ěeeni byl lug. PetrJa*ků.

Zapsal: lug, Jaroslav Minka
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1. HISTORIE ZALOŽENÍ MUZEA

Hornické povolání patíi mezi nejstarší lidské činnosti a má více jak
tisíciletou historii, V pruběhu století vztlkala v životě hornftri celá ada
stavovsk ch tradic a zvykn. Po homickó činnost z&stává také i mnoho nástrojri,
technick ,ch exponátu i d lních zašuení.
Snahy po dokumentování tohoto stavovského vjlvoje jsou známy p edevším
v rudn ,ch rovírech naší země.

Se zahájením těžby uhlí v ostraysko-karvinském revíru koncem lS.století
píichénel;i sem za prací horníci i technici z česk ,ch rudn ch dol . Tito lidé i
s rodinami p inášeli sebou nejen stavovské tradice a zwky, ale i touhu po jejich
zachování.

Ke konci 19. století se zaóaly prosazovat i v Ostravě snahy o dokumentování
v voje i v dalších oborech, a to jako logická součást uchovávání lidské činnosti.
Tak bylo v Polské Ostravě založeno učitelem J. K. Bukovansk m první všeobecné

Počátkem roku 1905 shromáždil
baňslc, rada Ferdinanď Zach první sbírky
hornick ,ch exponátu v novém Revírním
báňském u adě v ostravě. Tak vzniklo
první hornické muzeum razoyé zábrany
snázom mi exponáty pro r,}uku drilních
pracormíkťt. Počáteční nadšení a podpora
muzea byly po prrmí světové válce
vys ídány jen několikanásobn m
stěhováním expozic do ruzn rch objeltťr po
Ostravě, V době německé okupace byly hornické expozice p ipojeny
k prumyslovému muzou. Po druhé světové válce byla obě muzea zce7a zrušena,
Zbyt exponáť a sbírka drilních lamp byly p emístěny do depozitá ri
Ostravského mlzeu
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S rychlyrn rozvojem též,by a d lni techniky v druhé polovině dvacátého
století vznikala také celá ada novych historickych exponátťr. Proto počaly znovu
v revíru počátkem šedesátj,ch lct klíčit snal-ry o založení lrornického muzea na
některé z ukončovanych šaclret jako byl dťrl Trojce, Šalamoun či Jindfich. Vesměs
však zťrstalo pouze p i proklamacích. Likvidační čety byly vždy o něco rychlejší
než travrhovatelé muzea. ChyběIa tehdy snaha o ešení problérnu ze stfirny vedení
revíru, ale byla takó postrádána vťrdčí osobnost v adách nadšenc hornické
liistorie, která by byla schoprrá p esvědčit homickou ve ejnost o historickérn
vyznamu tohoto muzea,

Teprve až počátkem sedmdesátych let vzniká na tehdejším dole Vítězny
írnor p i pobočce Vědeckotechnické společnosti odbomá skupina aktivních
naclšenc hornického muzejnictví. Tento kolektiv technik navrlrl vcclení revíru
p i zpracovávání studie dalšího vyvoje podniku, aby areá] zírvodu Urx
v Pet kovicích byl ponechán po vyuhlcní jcho uhelnych zásob jako revírní
hornické muzeum.

Siln m impulsem kjednání skupiny by|a i necitlivá likvidace historického
těžního parnílro stroje právč na uvedené jámě Urx (Anselrn) v roce 1975. Odbornír
skupina pro rnuzejnictví vyvolala s rnediá|ní podporou další jednání s orgány
města i revíru. Vedcní reviru vyslyšelo tyto silící tendence stoupenc zíizení
muzeíi a rozhodlo v roce l978 sptllu s vecler-rím města o ustavení společné rněstské
komise pro vystavbu muzea hlubinnéhtl dobl vání v Ostravě. Tato městská komise
pod vedenirn nárněstkyně primátora měla však tehdy jcn malé kompetence a
nenašlit v obdobi sedmi let žádnou reálnotr cestu k p ínlómu založeni muzea. Proto
v rocc 1985 p evza|o vedení revíru zpět celou p ípravu vystavby muzea do svó
kompctencc. Ustavilo technicky realizačni tym, do jehož čela jmenovalo člcna
byvalé komise a rránrěstka pro vystavbu dolu Víť. rinor, Nová revírní komise se
ujala ízení vystavby a bělrern jednoho roku p ipravila všechny legis|ativni
podklacly ke ziizeni muzea, které pak ministr paliv a energetiky následně schválil.
Tak se stalo datum schválení 15. 8. 1987 dnenr oficiálniho založení hornického
muzea na dole E. Urx (Anselrn).

V té době ještě pokračovala těžba uhlí ve s|ojich ohradníku jámy Urx
(Anselm). Dobyvání však bylo ízcno poclle schválené studie, která respektovala
ochranu budov areálu pro pot cby budouciho muzea. Vederrí závodu Urx rnělo
tehdy již své sídlo v novém aretilu dolu v Koblově a na jámě Urx (Anselm) v
Pct kovicích farali do dolu p edevšínr horničtí učni. UhIi z drjlnílro pole Urx
(Anselm) bylo od roku l975 odváženo d lními cestami na skipovou jámu VÚ2
v P ívoze a budoucí muzejní járna Urx sloužila již jen pro fárání lidí a spouštěrrí
materiálu.

Po uvedeném oficiálním založeni íluzea byla v areálu vytvo ena pracovtrí
skupina pod ízena nárněstku pro vystavblr dolu , ktery byl současně i p cdsctltlLl
muzejní komise Pra,covr-rí skupina pod vedením V. Kratochvíla pr",i.iirlrirllr z
r znyclr dolri revíru rrepot ebné stroje, které ukllrdala jako exponiity v tltlllrlzitlii,i
lrluzea ieště p ecl jeho otev ením pro ve e.jnost. Útnarem vystavby 1ltrilrril,rl lryllt
zpracována i první projektová dokumentace na rekonstrtrkci lt:tt,ttšt,ltyc,h

inženyrskyclr sítí a objekt celóho areálrr dolu. Tak byla realizována v roce l99l i
rekt;nstrukce prvrrího ob.jektu lnuzea sprírvní budovy dolu z roku 19l9.

Za složité ekorlornické situace v revíru po roce l9tt9 byla však realizace
všech rnuze_jníclr projekt v rtlce l990 zcela zastavena s návrhenr iiplného zrušení
|Tluzea. Za danych podrlínek bylo otev eni lrornického muzea vážně olrroženo.
Proto vedeni korl.ise rozhodlo navr|rnout otev errí muzea pro ve cjnost i za cenu
celé acly provizorií a nedokončenyclr expozic. Daturn otev ení muzea bylo
stanoveno na svíitek sv. Barborky 4. 12, l993. Hornickor_r bikoloru p išli
p esti,ihnoLrt novy primátor trrčsta Ostravy irrg. Tošenol,sky a generální editel
OKD ing. Dztda. Současně vysvětil olomor_rcky biskr,rp msgr, Hrdlička i kapličku,
p cnrístěnou do trruzea z centra města Ostravy.

Ředitelerrr rrově otev eného rnuzea se stal p edseda muzejní komise a
closavadní nárlčstek pro vystavbu dolrr ing. St. Vopasek. Do vederrim muzea byli
jrnenovítni Mgr. Broskevič a Ing. Vlček, kte í spolu s descti pracovníky zahájlli
vystavbrr celé d lní expozice mtlzea na tlově odkryténr štolovórn pat-e ve svazích
vrclru Landeku. Současně byla začátkem roku 1994 zahqena i opfava a
rekonstrukce clevastované brrcltlvy drrešní Hirrendy. Uryclrlcnírn procesLt otcv ení
rrluzeii i s r-rcclokonČenyrni expozicemi tak nastal tlevratny proces jelro dokončení, a
to jižbez ncbczpečí realiza,cc lravržené likviclaoe celého arcálu. Hiavní pozomost
soust eclilo novó vccler-ri muzea na realizaci vystavby nejatraktivnější rrruzejrrí části
- clťrlní expozice. Všechny části cxpozice byly navrženy na štolovénl pat e dolr-r a
je.ií vysta,vbu provádčli postupně, poclle pro.jektu zpracovanylll sarnotnynr
editelem, p írrro pracovníci ll,]uzea. P vodrrí dvč stllclie vystavby muzeil

navrhovaly vcln-ri náročné cšcni dťrlní expozice za potnocí ražby novych dťrlních
děl v karbtlnsl<ych horninách vrchu l,ancleku. Tcpr.,,e až odkrytínr obou slojí Albert
a František tra štolovórl pal e v rtlce l992 piicházi vederrí komise s levričjším
ešerrír-rr dulní expozice na tonrlo štolol,ónr pal e s napo.jením hlavní .jírrny ir s

l<lecovyrrr fáránirn návštčvrril<ťr.
Na povrchu byla celá lokalita clolu Urx (Artsclrn) ještě pi-cd otev ením

milzea prolrlášer-ra za pamá,tkor,é pásrno a clevět jeiich obiekt bylo zapsátlo do
seznaintl kulturníclr pamírtek. Z p iprirvcrryclr pro.icktír byla do otcv erri 1,11uzea pro
ve e.inost realizována pouze rel<otrstrukce vystavrrí lrudovy byvalého editclství
dolu.i(aždá rrrístnost buciovy .je včnovlrrra exponátťrnl jednó horrlické profese,
Hlavním cílcrrr vedení mllzca po jelro pt,clvizornítlr otcv cni byla realizace projektťl
trovych irržerryrskych sítí bez ktcrych lrebyl clalší rozvoj tnuzca rnožrry.Tak bylaza
ncp crr-rŠenéIlo provozlt mllzeit, rcalizována vystzrvba obort kanalizací, čističky
odpadních vclcl, slaboprouclyclr i silovyclr rozvodťr, plyrrovodu, dláždění hlavrrí
cesty it rektlnstrukce budovy lrarendy.
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2. RoZvo.I MUZEA

Homické muzeum OKD bylo z ízeno v roce l987 dohodou mezi vedením
ostravsko - karvinského revir-u a města Ostravy. Zpočátkl bylo jeho irkolem
zajišťovat záclrranu strojri a strojnich zaiizeni, dokument a fotografii
prezentujícich lristoricky vyvoj dobyvání čemélro uhlí v OKR a jejiclr umístění
v irreálu byvalého dolu Anselm v Ostravě-Pet kovicíclr. Pro ve ejnost bylo
otev eno o témě 6 let později,4. prosince 1993 na svátek svaté Barbory, patronky
horníkťL. Do funkce editele muzea byl jmenován Tng. Stanislav Vopasek. Dne l . 1.

1998 nastoupil do funkce nynější eclite| Ing, Miroslav Fojtík, Organizačně bylo
Hornické muzeuln zaiazeno do odštěpnéIlo závo<lu Dťll Odra. V roce 1999 bylo
p evedeno pod odštěpny závod IMGE a rozhodnutím p edstavenstva OKD, a. s. ze
dne 29. 8. 2000 bylo z ízeno jako sarnostatny odštěpny závod OKD, a. s.

s činností od l. 1. 200l. Svedením ve složení: Ing. M, Fo.jtík - editel"
Mgr. R. Broskevič vedoucí provozně-technického ritvaru, Ing. L. Plac - vedoucí
ekonomicko-personálním tvaru, Oblast hlavních činností byla značně rozši ena.
Jetlná se p edevšim o pr vodcovskou činnost, koupi zboži a prodej, pronájern
movitostí a nen'ovitostí, reklamu, propagaci a inzerci, lrornickou činnost,
poradenství a konzultaci. Novy odštčpn . závod byl zíizen pro zajištění péče o
kulturní památky v meLjetku OKD, a. s., prezentaci historie í-inny, podniklrní
v irrdustriá|ním směru turistiky, odborné ízení a organizaci provozu Hornickélro
sknrnzenu Mayrau, Archivu OKD a Spisovny Svermii. Nezanedbatelnym r-ikolern je
získávání [rnarrčních prost ecikťr fornrou dotaci a grantťr pro záchranu kulturrlíclr
parnátek a podporu cestovníl]o rucl-tu. Provoz a r<>zvoj všcch lokalit muzea je plně
ílna,rrčrrě zajišťován akciovou spo|cčností OKD. Hornické muzeum OKD .;e
budováno dle schviilené koncepce, která vyrnezu.je postrrpny rozvo.j jednotlivl ch
1okalit.

l{ornické muzeuln je největšírn podnikov}rn a zároveň homickym
muzeem v České republice. Ve spojerrí s Národni p írorlní památkou vrchetrr
Landek tvo í uniklrtní areál,.jchož vyznarn dalccc p csahuje rámec st ední Evropy.
Na Lancleku poprvé na světě použil člověk černé uhlí pro udržování ohně, bylo to
píed22 tisíci let. V té době vzrrikla soška ženy, později nazyaná Landecká Venuše,
která je jediná štíhlá v Evropě. Geologickyrn urrikátern jsou vychozy uhelnych slojí
na povrch. B,val ,drjl Anse|m vjelrož areálu je provozová,no Homickó muzcum
by| prvním hlubinnym dolem v ostravskó části revíru. Ultlí se zde dob valo
nep etržitě nejd íve štolovánírn od rokti l782, později hlubinnym dob}váním od
roku l835 až do roku 1991.

V současnosti je areiil i,lornickélro lnuzea rozdělerr na rnuzejr-rí čiis1,

sporlovní a rclaxační areál a l<lidovou zórru. Muzejrlí část je věnová,na prczcll|;tci
historie dobyváni černél-ro rrhlí v ostravskrl-karvinskérn rcvíru, ve spcrrltlvttč,

relaxačnínr areálu je buclováno contrun1 sportu a oddechr-r a klidová zóttlr sltlrrži
procházk/rnr i cykltlturistice. Landek ve spojení s muzeem je veden v tll'it,ililrrírrl
seznamu parnátek za Čcskou rcpubliku, ktcró meljí b,t clo roku 2008 zlt;,tslilrv tltt

Seznatnu světovélro clědictví UN ESCO.

.je svilu pcllohoLl a snac]noit dostttpncrst,í z Kladna i Prah1,, p edr-rrčer-r prcl bohatotr
nrir,štěvnclst a popLrlaritLr v rozvíjejicí se ilrdtlstriální 1rrristice. Vlastrrí dirl .;e svym
silutlvánírrr a sevt'eností v jeclné lokalitě scltopen tra ponlěrtrč malé pioše p edr,ést
návštěvníkovi konlplexně ce]ou dťrlrrí čirrnost a souvisejíci povrclrovó prol,ozy. P i

brrdor,átrí mrrze.jrrich expozic bLrde clťrsledrlě rrplatriován prirrcip 121,, poslednílrtl
pracovního dne, tzrr. žo brLde zachovrirr stav, jakotry lidó, ktc í zdc pracor,ali, právč
včera odešli a zarrecltali vše na svérn rirístě. V tot-t-titl polrledu.je rozvtlj lokality
MayraLr odlišny od lokaIity Atlselnr, ale 1eví se pro rozvoj skatrzetllt jako vlrodrlější
i s ohlcdom tla tnožló prohllršcní lokality za Nlrrodlri kulturní par.rlrtl<u.

Arclriv oI(D je ncivčtšírn podr-rikovyrn arclrit,etrr rl trrcrravsko-slezskérrl
kra.li a pat í lr r-re_irlětšínr v České reptrblice. Archiv OKD p c_|ínlá cto svó póčc
veškerou dokunrentaci trvalé lrodnoty všech vrritr",ních organizačrriclr jcrlr-rotel<

OKD, a. s, Sotrčástí archivtl je spisovna na lokalitě Šverma, kde.jsou uložerry
všcclrny píser-rrnosti t ,kaiící sc utlr-rmcrró člrsti ostlal"sko-karvinskélro revíru,

Vyztratrrnott čir.rTostí Honlickóho l"llllzca je po áclání krrlturně,
spolcčenskyclr irltci. Dcn dčti a Dcn lronríkťl sc již staly tradičrrí. Srrad nejzdar"-ilejší
byl Derr lrorníkťr v roce 2000, ktery byl spojcn se :1. sctkárrírrr lrornickych tnčst a
tlbcí, V brrclovč byvalé kotrrprcsorovny jsor-r por",áilirrry vystotrperrí znárnych skupin i
jeclnotlivc . Vclnli írspěšrló jsou koncerty v ránlci Janáčkova rnáje. V roce 200l sc
zcle uskutečnil l l2. Skok pr',es kťrži. Horrrické muzeuíT podporuje také akce v rámci
prevence krirninality rrrládeže po áclanó Policii České republiky a prezentační
vystoupelri dětskych a mládežnick}ch organizací (nap .Barnbiriáda).
Hornické muzeum .1e,z,celtt specitickl m zaíizením OKD, a. s., jehož ncjvčtšírr-r
p ir-roscrlr je bezesporu prezentace rspěšné firrny, historie dobyváni černého uh|í
v Českó republice, zaclrování hornickych traciic a budování rnimo ádného
multiílrnkčního sporlovně-reltrxačnílro areálu.

HornickÝ skanzen Mayrau
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3. pAMÁTKovÁ pnčp

péče o kulturní památkv v areálu Hor.muzea okD
v roce 1999

Do roku l998 nebylo požádáno o dotace památkovj,ch orgánu na opravy objcktii
vareálu Hornického muzea. Na počátku roku 1998 proběhla ada jedrrání sc
zástupci Památkového risttrvu v Ostravě a Magistrátu nrěsta Ostravy - odboru
památkové péče o možrrosti využiti finančních p íspěvku na opravu olrjcl<tťr

v areálu Hornického muzea OKD.
Na základě jednání s editelem odboru památkové péče Ministerstva kultury ČR
Ing. Kajglern jsme byli za azenj do Programu postupné obnovy kulturních
památek v ČR u v roce 1999 jsme získali částku ve v ,ši 500 tis. Kč. V tomto rtloe
jsme na základě žádosti podané na Magistrát města Ostravy obclrželi částku l00
tis.Kč

Zv še p idělené dotace Ministerstvem kultury ČR ve v ši 500 tis. Kč byly
provedeny práce na opravě těžní budovy která je prohlášena za kulturni
památku pod r.č.8-2896/1 :

o obnova suterénu a zajištění stability budovy
o instalace p vodních lanovnic natéžnivéž
. vyměna st ešní krytiny + oprava oplechování včetně vyměny okapťr

Z finančního p íspěvku ve vyši l00 tis. Kč kter;i byl poskytnut Magistrátem
města Ostravy - odborem památkové póče na základě smlouvy až 20.12.1999
byla nakoupena st ešní kq,tina na obnor,.u kultumí památky - více rčclová
budovy.(4 450ks st ešní krytina BETERNIT).

péče o ku|turní památky v areálu Hornického muzea okD
v roce 2000

V roce 2000 bylo Hornické lnuzeuill OKD opětovně zaíazeno do Programu
záchrany architekt. dědictví a obdrželi jsme ričelov;i finanční p íspěvek ve
q ši 700 tis. Kč.na obnovu kulturní památky budovy téžnívěže.
Na základě vysledku vyběrového íízeni byla uzavíena smlouva s VOKD,a.s. a

byly provedeny níže uvederré práce:

r dokončení stavebních prací v těžní budově dle stavebního rozpočttr
(zazďěni nepot ebnych otvor,oprava podlahy,oprava oh evu
větru,odstranění nepot ebnych konzolí,usazení novych vsttrpn ích
vrat,nátěry atd).

oprava oken včetně novélro zasklení
. opravaelektroinstalace

Na základě žádosti a doporučeni parnátkové komise byl v r,2000
mrrzeu OKD poskytnut íinanční p íspěvek Magistrátem města
opravu více čelové budovy-cechovny ve v ši 750 tis.Kč.
Tento p íspěvek byl použit na:

. opravu st echy, která se nacházela v havarijním stavu

. opravu a instalaci pťrvoclní zvonice.

Hornickému
Ostravy na

Péče o kulturní památkv v areálu Hornického muzea OKD
v roce 2001

V roce 2001 poskytlo na základě žádosti Ministerstvo kultury ČR Homickému
muzeu OKD finančrrí p íspěvek z Havarijního programu ve vyši 300 tis.I{č. na
opravu objektu víceírčelové budovy - cechovny.
Na opravu zmíněného objektu jsme rovněž získali vrocc 200 l finančrrí p íspěvek
z Magistrátu města Ostravy ve qiši 350 tis. Kč.

Byly provedeny lyl() príce:
o pokračování v opravě st echy včetně částečnó vyrrrčny krovu,oplechováni

a vyrrrěny dešt'ovych svod
Dle schváleného projektu SPÚ v Ostravč bylir provcdena vyměna oken
včetně zasklení rr nátčru
V rámci stavebních ťLprav byl odbourán p istavek a byly vyrobcny a
usazeny novó vchodové dve e

Péče o kulturní památkv v areálu Hornického muzea OKD
v roce 2002

V roce 2002 isrne požádali o finanční p íspěvky orgány parnátkovó póčc na opravu
objektu Správní budovy a pokračoválrí v postupné obnově ob.jektu víceričelové
budovy.
V polovině roku jslne obdrželi od:

o Magistrátu města Ostravy 480 tis. Kč - p íspěvek byt využit na opfavu
st eclry správní budovy (vyměrra st ešní krytiny včctnč novóho
opleclrování a vyněny clešťovych svod ).

SPÚ v Ostravě l00 tis.Kč - p íspčvek byl poLržit na pokračování
v opravě st ech víceírčelovó budovy - koupelny

Ministerstva kultury Čn tZO tis.Kč- pokračováni v opravě st echy víceučelové
budovy -cechovny
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péče o kulturní památky v areálu Hornického muzea okD
v roce 2003

V roce 2003 jsme obdrželi z Havarijního programu z MK ČR částku 70
tis.Kč na dokončení opravy st echy objektu více čelové budovy - cechovny.
Se započetím celkové opravy vrátnice (objekt je prohlášen MK ČR za KP) j srrrc
obdrželi od Magistrátu města Ostravy p íspěvek ve 1 ši 400 000,- Kč, za ktery
jsrne realizovali vyměnu st ešní krytiny, včetně oplechování a vj,měny dešťovlic|r
svodri uvedeného objektu. Rovněž bylo započato s postupnou vyměnou oken dle
schváleného závazného stanoviska odboru památkové péče MMO.

V roce 2003 jsme byli za azeni do Programu obnovy (restaurování)
movit; ch kulturních památek Ministerstvem kulfury ČR a získali jsme p íspčvel<
ve v ši 300 000,- Kč na obnovu pamího těžního stroje BREITFELD a Daněk ,

rejst . Č. ÚSr<P :S-tO571. Na v}še uvedené restaurováni TPS jsme rovněž
obdrželi p íspěvek s Nadace Landek ve v ši 130 000,- Kč.
V současné době probíhají restaurátorské práce v areálu OKD, Bastro, a.s. pocl
odbomym dohledem pracovníka pově eného Ministerstvem kultury ČR tng.
Flímelem.

4. VYZNAMNE AKCE A UDALOSTI

Rok 1993

Rok 1994

expozice razící a dobyvací techniky
dťrlní trafostanice a p íprava patra

plynovod
vystavba karvinského porubu

Rok 1995

instalace věže geologického pruzkumu

98

slavnostní otev ení muzea

,ž\



insta]ace lokomotivy u hlavní brány

svátek sv. Barbory
ostravskó hornické slavnosti

karvinsky porub s KWB-3RDU

l

l

i
Ill

l

I

Rok 1996

- slavnostní otev ení Harendy

kanalizace
ostravsk porub s PL-81 (instalace h eblového dopravníku, montáž
pohonu pluhu)

Rok 1997

PoVoDEŇ
r

ao



Svátek sv, Barbory

Rok 1998

Otev ení,,Sídliště lovc mamutu"

Realizace projektu ,, Historie drilních svítidel v OKD" - vila
Dokončena expozice ,,Drilní doprava" - vila

Řešení větrání d lního štolového patra včetně stavby ejektoru
Do ešení větrání dťrlního štolového patra
Postavení yozi a lokomotiv - poutače na p íjezdovych cestách do Ostravy
Rekonstrukce budoly parního těžního stroje

svátek sv. Barbory

|1

43
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l

Rok 1999

Oprava d evěné vyňuže ahráze štoly František
Vystavba expozice ručního porubu

Vyroba nového značeni expozic - jednotny informační systórnS()
Instalace sochy hornfta
Svatek sv. Barbory

První etapa rlí,stavby pŤijezdové cesty (vrátnice - vila)

Rok 2000

I. etapa vystavby sportovně relaxačního areálu (sportovní klub, bul'et, s<lc.

za izeni)
Vystavba expozice Darkov (oběh voz + vyklop)

Zp ísfupnění drilní expozice fáránim privodni téžnikleci jámou K1
(vytahovy systém)
Vystavba komunikace od vily k těžní budově

Otev ení cyklotrasy p es HM
Vybudování asfaltového h iště

a5

i

il

il

4. setkání hornick ,ch rněst a obci
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Rok 2001

Vybudování cyklodráhy

Otev ení expozice revíru OKD
Oprava investičního skladu (st echa, okapy, okna)

- Dokončení dťrlní trafostanice
- Instalace a zaháieli provozu monitoringem drilních plynťr

D l Mayrau
- Oprava st ešní krytiny a vyměna klempí sk ch konstrukci - sprírvrlí

budova
- Opravy st ech nabudovách
- Oprava sociálního zaiizeni ve správní budově

Rok 2002

Oprava st echy správní budovy
Oprava st echy byvalé cechovny

/6:
47

-=

r

Zahájena oprava st echy rozvodny
Vl stavní expozice HBZS - kompletní rekonstrukce části budovy
mechanick ch dílen pro umístění unikátní expozice prezentující historii,
vlvoj i současnost báňské záchranné služby

Pro provozování loděk na slepém rameni eky Odry bylo vyrobeno a

instalováno molo

Oprava v drilní expozici - zabudování štoly Albert
Svátek sv. Barbory

Vlistavba sociálního zaíizeni v kompresorovně
lnstalace plotu kolem budovy kotelny a okolo těžní budoly pro zamezeni
p ísfupu a zajištění bezpečnosti pro návštěvníky



Dťrl Mayrau

- Oprava st echy strojovny Koeppe

Opravavodovodní p ípojkypro areál skanzenu
Oprava krytiny a okapri st echy nad star mi koupelemi
Rekonstrukce vl,tápění v budově b;ivalého cechu

Rekonstrukce strojovny těžt:iiho stroje Koeppe - rekonstrukoo strrlitlvny
včetně konzervace těžního stroje

Rok 2003

vystavba tenisovj,ch kurlri

vybudování p etlakové haly včetně plynové p ípojky

:/a ,,79

otev ení expozice báňského záchraná ství

rekonstrukce st echy budovy vrátnice

vybudování lanového centra

5. KONCEPCE RoZvoJE HM

Hornické muzeum zpočátku své existence p ežívalo na okraji zájmu, až do
nástupu současnych majitelri, kte í rozhodli o jelro podpo e a nrožnosti vyrazného
rozvoje.

Rozvoj si vyžádal naprosto jasnou a vymezenou koncepci, která určí
smě ování a využití jednotlivych lokalit

Zák|adni cíle pro lokalitu Anselm a Mayrau:
. vyhlášení lokality Mayrau za Národní kulturní památku



. zapsání Nároclni p íroclrrí parrr/rtky vrclttr Litlttlelt vi't,ltlt' lrrliltllly
Anselm clo seznatnu Svčtovólro ktrlltrrrriho clcltliclvi t ]Nlilj('( )

Rozsah areálu a jelro možnosti mnohostratltlólrtl vyrržili.ic j 1ri,e:tlrlrť,rrii 1ll,tt

vytvo ení ojedinělého multifunkčního sportovnč-rclit;tllčttilttr ltl,cljlrt.

A. Současná nabídka muzea:

" Expoz,ice
- Povrchové expozice stroj u za ízettí
- Vystavní buclova - historie osídlení Lanclc,ktr, ziil<llrtlrri rlirllri 1lrrlIi:sc, tlirllií

svítidla
- D lní e:cprlzice - zp ístupněna fáránínr (250 rn cltrlrliclr clrtrtle ll)
- Expozice bci.ňského zťtchra.n.á sťvi - novč <ltcv,ctll't rllril<ljlrri cx1-1tlzite,

ncjvětší svého druhu v Evropě
Expozice ,,Sottčasná. nabídkct a procllt.ltt,e ()Kl) t, lltltltlvč |lyvlrlych
mechanickych dílen

. Sport - h iště na plážovy volejbal, antukové h,išlč, 4 lcltistlvi, littrly (litiln<l

sezónu 2 kurty zakryty p etlakovou halou), z,itzení pf() s|x)11, vtltll1ckó cL]llIfillrr
Landek, víceírčelovó h iště, cyklodráha

, Rekreace a odpočinelc - cyklistick/l stezkzi ,,Oclra-LlrIltlck", rrlrrtčrrú stczky
v Národní p írodní památce Landek, dětsky areiil, llarctltlit tl I}lrlbol,ky,
ohniště s posezením, bistro Landek

Řada projektri vzešla z velice spěšrró spoltrlrrácc s rrczisktlvyrrri
organizacemi - občanskym sdnržením Klub p átel llorrriclróho ttltrzc-ir ()Kl) a
Nadací Landek Ostrava. Hornické muzeum bude i nadále spolu;lractlvltt s tčrllito
neziskovymi organizacemi a dosavadní spolupráci dále rozši ovat.

B. Další rozvoi:

S rozvojem Hornického muzea se také rozširrje počet hlavnícll
činností, V počátcích muzea se jednalo p edevším o činrrost rr-ruzejrrí a posttlpllóln
zapojovt'rní do podnikání v oblasti indrrstriálni ťuristiky. Muzeuln takó 1lr"-cvzalo
zodpovědnost za jcdnárrí sc státrrími orgány v oblasti pa,n-rátl<ovó póčc. Zíízeni
odštěpnóho závodu Ifornické muzeuln všzrk znamenalo vyznamrry posLrrr v této
oblasti. Archivni, sportovní a odpočinková činnost, doplrrěná o po itclliní kulttrrnícl'
a společenskych akcí logicky navazr-tje na p vodní hlavní čirrnosti..lo.jiclr rozvo.j
bude vyváženy. Nejvčtší d raz bude kladen na činr-rosti souviscjící s 1lrezclltací
historie tirmy ir hornickych tradic.

. Expozice - muzejní činnost stavebními pravami budov v areítlu lrorlricl<óhrl
muzea se bude současná nabidka expozic rradále rozši ovat.
- Rekonstntkce víceírčelové budovy č. 12 expozice - cesta h<l1,1líl<lt,

hospodá sk a společerrsky vyvoj OKR

2o

Rekonstrukce strojovny PTS č.

vertikální dopravy
Rekonstrukce budovy byvalych
dopravy

parního stroje - expozice

expozice historie OKR

2J a instalace

kancelá í č. 17

Sport a rekreace - základním cílem vytvo ení spofiovního a odpočinkového
centra je p ilákat k návštěvě muzejního areálu širší ve ejnost, která se taktcl

nenásilně seznámi s celkovou nabídkou muzea a okolí, Spojení muzejní
činnosti s doprovodnymi aktivitami je ve světě považováno za ešeni
současného snižujícího se zájmu o klasická muzea.

Současná sporlovni vybavení a zaíizení se
budou dále rozši ovat,

- Vystavba lanového centra
outdoorovy adrenalinovy sport
(p ekonávání lanovych p ekážek ve
vyšce cca 8 metru), první lanové
centrum na ostravsku

- Rekonstrukce rozvodny - vybudování
bowlingové dráhy a fitcentra

Rekreace a od1ločinek - rozvoj aktivit pro odpočinek je prostorově zaŤazen na
p ilehlou rekultivovanou haldu a slepé ralTlcno Odry, pat ící k areálu
Hornického muzea v pet kovicích. základni rrabídku zde budou tvo it
p edevším procházkové trasy s vyhlídkami a zákoutírn pro odpočinek,
napojené na turistické trasy pěší i cyklistické a naučné trasy v Landeku.

DALŠÍ ČrNNoSTl:
. Archivní činnost - hlavní cíle archivni činnosti jsou: záchrana unikátníclr

archiválií (dokumenty s trvalou hodnotou), vytvo ení ochrany dat a informací
(zamezeni neoprávněné manipulaci s vybranymi písemnostmi), vybudování
moderní arclrivní a spisové služby, včetně adekvátnílro pracoviště

. Památkov péče - hlavní cile : zachovat dominantní těž,ni vóže vč. unikátních
technickych zaíizení, rozvíjet činnost Horrrického muzea a tím dokladovat
vztah k hor, parr,átkám ze strany OKD, využít v max. mi o státních dotaci a

nadačních p íspěvk ke stabilizaci kulturrrích památek

. Indusíridlní turistika - v současné době prochází rozvojovou fází, zvyšuje se
zájem o tento druh cestování a jak lokalita Anselm, tak skanzen Mayrau, tak
mají reálnou šanci na zvyšení návštěvnosti a vyrros . Je navržetr tr,rristicky
produkt, ktery zahrnuje celodenní program v areáiu hornickélro muzea (ten je
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prozatiítl využíván p edevším trrrnami p i po ádání firemrlích ttslav lt lrlici)ir
prumyslovó památky na Severní Moravě.

Další kroky: navázat spoluprírci s cestovními kancelá emi, které by lcttto vy(r,rl'ctty
tr_rristicky produkt za adili do své katalogové nabidky 0 rozši ,crlí slltlltt;lr,áe i

s informačními centry 0 rozší ení mezinárodní spoluprácc v tlblasti ilrtltrs(l'ililrrí
turistiky 0 lokalitu Mayrau zahmout do projektu Bohemia Centralis, l.j. zllptl.icrri tltl

sítě památek v rumci Klirdenska

Kulturní a společenské akce - oblast doprovodnych akcí p-ctlstirvtrji
p edevširn vystavy, koncerty, bienále, divadelní p edstrrvení, akcc 1lrrr širrlktlu
ve ejnost apod. Základním cílem po ádání kulturních a spolcčcnskyclr irkcí
v zaíizeních Homického íluzea je vybuclování image muzea jakrl |<LrltLr1,1rílrtl

stánku, ktery nabizi nejen poučení ve svyclr expozicich, alc osltlví svtltt

nabídkou nejr znorodější společnost.
Od roku 2001 je každoročně zpracováván l(alenclá akcí - prograrrrrlvy pliin
na ce|y rok. Tradici získaly akce jako Den dětí, Den lrorník , Slet čarotlč.jrric

aj.
Další kroky: rozší ení spolupráce s místnirni organizacerni včetně nabídky prostorťr

muzea ke konírní akcí 0 zkva|itrrění propagace a cílené reklamy 0 po ádání a|<cí pt,o

širokou ve e.jnost

ROZSIRENI PUSOBNOSTI

1.1.200l tlornické muzeum se osamostatnilo a je odštěpnym
závodem OKD.

P edstavenstvo akciové spolcčnosti OKD na svém zasedátlí koncem srpna 2000
rozlrocllo o zíízení dalšího odštěpného závodu, kterynr se od 1. ledna 200l stalo
Hornické tTluzeum v Ostravě Pet kovicíclr.

l.,1.200t Archív OKD p idělen k odštěpnému závodu Hornické muzeum
Do konce roku 1998 byl Archív OKD začleněn do ídící složky OKD, potó byl
p íkazem č. 22 editele pro strategii OKD, a.s. p eveden do odštěpného závociu
Správa majetku. Toto ešcrrí bylo jen dočasné a v krátkó době se ukázalo, že jej

bude nutrré p ičlerrit k jirré organizačni jednotce. Tato situace byla vy ešena
ziizením odštěpnólro závodu Hornické muzeufit, do jehož organizační stnrktury byl
Archiv OKD začleněn.

30.4.2001 Skanzen Mayrau - pobočka ostravského Hornickóhtl
muZea

Dle 2. b ezna 200 l bylapodepsirná kupní sn-rlouva o koupi HorniŇého skanzenu
na dole Mayrau ve Vina ících u l(adna od akciové společrrosti Ceskornoravskó
doly. K 30. dubnu 2001 byl majetek zapsán na Katastrální u ad.

2z- '{\)

31.12.200I Spisovna OKD zaíazena do organizační struktury Hornického
muzea oKD
Spisovna OKD, urnístěna na dole Jan Šverma, organizačně p evedena v r/rmci

společnosti od odštěpného závodu D 1 Odra pod odštěpny závod Homické
muZeum.

n"n."e-.p"t.r"".

Rok 1993 - Slavnostní otev ení muzea

Rok 1994 - Den dětí Ostravské hornické slavnosti

Rok 1995 - Den dětí, Ostravské hornické slavnosti

Rok 1996 - Den dětí, Ostravské hornické slavnosti

RpB.1.?27 - Den dětí, Ostravské hornické slavnosti

Bgk.L99$.
21 -bíezna
30. května
5. záíi

4, prosince
5. prosince

Oíiciální otev ení Národní p írodní památky Landek
Den dětí otev ení makety sídliště lovc mamutťr

ostravské hornické slavnosti- dechová hudba
Ondruš, program pro děti, mše svatá, folklorni soubor
Hlubina, Pavel Dobeš, Country skupina, Marie
Rottrová

Nově otev ená expozice d lních svítidel

Rpk.L999
29. května

Koncert Valašské Vánoce - soubor Polajka
Jarmark na Barborku + vánoční koledy a loutkové

divadlo Babky Miládky

Den dětí - loutka i, koncefi Heidi Jarrk , Že\ezny
Zekon, odhalení sochy horníka akadernického soclra e

Antonirra lvanského, dětská lanovkap edána dětem
4. záíi ostravské hornické slavnosti - kouzelnické

p edstavení, dechovka Ondruš, Heidi Jankrl, folklorní
soubor Hlubina, minicirkus Navrátilovych, imitátor Petr Stenicky

27 . íilna Trojkoncert - vysokoškolsky pěvecky sbor Ostr. um.,
pěvecké sdružení Slezská Ostrava a pěvecky sbor
Mladost z Báňské Bystrice

l

L
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2c) listopadu k est kompaktu hornickÝch píslrí lirrtrr(l,y |lyIi
Miss Errrcrpe Monika Žídková a, p et,trscclti

p edstavenstva OKI} Viktor l(oiáčcll,
4, prosince svátek sv- Barlror5, - oterl enil Itrlrlit čitst 1ttrtlzt,ttlltl

cxpozice : reptrika ručrrílrtr i]orutru

ROk2..00ft
l7, rinrlr-a Ministr kultury Par,el Dosttii nirvštívil Htlrtticlit

muzeull], skočil p e s i< i,:l a byl p ijat do ccchu
hornického

dubna Favel Dobeš - koncert v kompresorclvnč
25. kl , 10. mezinárodní konference Hornická Ostrava 2(llXl

Holnicl<y večer .,Šachták" - skok p es k ži a niivštčvlr
Horriickélro lnuzea byla součástí konference

3. června Dcn dětí - divadlo Babky Milárdky, hlrclební skttIlilr:r
STESS, kabaret Zdcrika Kačera, šenrrí i. Minicirku_s

9, záťi Hornické slavnosti - prrivod, prográm pro clčl i"

Hlubina. Elvis Presley, Pave] Dobeš, Petra Janťr
imitátor Petr Stcnick1,, 4. setkání lrornickyrr-r rrrčst a obci

29, záíi Slavnostní reccpce Investičního íóra v kompresorovně
4. prclsince oslava svátku sv. Barlrorv - znovu zaznčl ohnovcnÝ

šaclretní zvon Anselmu

Rqk,?00l.
l, ledna Novoroční vystup na Landck I(ČT Pcnnon Ostrava
27. dubrra 1l2. ročník celostátního skoku p es k ži - p ijírnáni do ccclru
hornickéh<l
l. května Slet čarodějnic - hry, sor.Ltěže, testy pro děti (DDM Ostrava.-
Záb eh)
25.-21 . kv. Bambiriáda - setkání mládežnicirych organizací (ukázky tábo errí,
táborrrickych dovcdnosti a sportovních činností)
2. června Den dětí - soutěže, hry, hlavolamy, divadelní lrry, klauni
t].- l0, červn. Janáčkriv máj - hudební festival (Urbánkťrv Big Band, J,
Nohavica a Čechomor, P. Šporcl, M. Srloboda, Camerata, Janáček)
4, července Sv. Prokop patron lrorr-ríkťt - koncert dechovky Ondruš
8. záíi Den horníkii v rytmu písně Hajcman blues - celodenní program
(skupina Brrty, P. Dobeš, skupina Kryštof, Rock & rolI band Marcela Woodmzrna)
23. listopadu Hradišťan - koncert cimbálové kapely

v kompresorovně
4. prosince Svátek sv. Barbory - 8. vyročí otev ení fituzea, tradični setkání
krojovan}ch homíkii

2+
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Rok.?-Q02
l. ledna Novoroční v;ístup na Landek - 2. ročník, ve spolupráci s KCT
permon ostrava
1l, dubna Konccrt Františka Nedvěda se skupinou Druhé podání na konceft

v kompresoror,rrě p išli na t i stovky divákťr

1. května
návštěvníkri
6. května

Slet čarodějnic - 2. ročník, do areálu našli cestu na dvě tisícovky

václav klaus k til
perspektivách hornictví

24.-25.kv. Bambiráda - setkání a p ehlídka činnosti občanskych sdružení a
DDM. V Hornickém n-]uzeu se organizace ujal Samostatny kmenovy a klubovy
svaz DAKOTA
1. června Den dětí - kouzelnice Radana, kat ajeho pacholci, Zdeněk
Kačor p ipravil hry a soutěže pro děti a hlavním aktérem byl Vliclav Upír
Krejčí,
8.a 9.červ. Janáčkrjv máj - XXVil. Mezinárodní hudební festival p ední česká

cirnbalistka Zuzana Lapčíková, Trio Emila Viklického, Michal Prokop
v cloprovodu skupiny Friends, vynikající houslista Jan Hruby a kytarovy virtuos
Luboš Andršt.
14. červen.- Mezinárodní kamenné sympozium Landek '02

l0. slpna občanské sdružení pro činnost mezinárodních kamennych
syrnpozií, zastoupené lraví ovskym socha eln Marlinern Kucha em. Zirčastnilo se
šest socha ťl z 5 zemí světa
7. záíí Den horníkri - horrricky prrivod, horrrická dechová kapela,

rrraŽoretky, píograme pro děti, Práskaní Rosti Pet íka, Rock & Roll Band Marcela
Woodrnana aZlatá slavice Lucie Bílá.
4, prosince Oslavy Sv. Barbory - 9, v ročí oteťení homického rnuzea

Rok 2003
|. leclna Novoroční v stup na Landek - 3, ročník, ve spolupráci s KCT
permon ostrava, zilčastnilo se více než dvě stovkv rradšencťl

21. b ezrra Peka ská Venuše aneb soutěž mistr peka ského emesla o

nejkrásnější a nejchutnější Landeckou Yenuši
l. května Slet čarodějnic na Landeku - 3. ročrrík, testy, lrry a soutčže (ve

spolupráci s DDM Ostrava -Zábich)
16. května Otev ení místa nálezu Landecké Venuše - slavnostní

otcv ení clrodníčeku k místu nálenl Landecké venuše na Landeku
a odhalení socha Landecké Venuše (dílo Miloše Schaffelhoí'era). Vystouperrí
skupiny Keltik a koncert kapely Magnet
21 .-29.kv. Originál Landecké Venuše v Hornickém muzeu Landecká
Venuše se po 50. letech alespoň na t i drry vrátila na místo svého nálezu a zroclu.

Rěhem těchto t í dnťr navštívilo muzeum rra 2000 návštěvníkťr

v Hornickóm muzeu knihu



l. června Den děti aneb Archeopark Landek - Hopsalín, Dčtsl<1r rlťlciní
prohlídkaaMichalNesvadba, Arclreopark Landek - malovírní na katllony,
yyrábění Landeckych Venuší, hod oštěperr, na mamuta.
7.-S.červn. Janáčkriv máj - Ji í Stivín a Jazzovy kvartet a Petl Lilla sc
skupinou
l 8, červen. koncert Landecká Venuše ve 2l. století - u p íležitosti 50. vyročí
náIezu L, V. (Tomáš Kočko & Orchestr skupirra Jablkoň).
5. z,áíi slavntrstní otev ení tenisovÝch kurtri a slavnostní otcv cní
novó expozice Báňského záchraná stvi
6. záíi Den horníkti - prograln pro dčti, Práskaní Rosti Pct il<a,, R<lck &
Roll Band Marcela Woodmana a skupina Olympic

6. spolupráce s neziskovÝmi organizacemi

Ktub p átel Hornického muzea.

Od doby za]oželi muzea v roce 1987 pomáIrala p i realizaci jednotliv;i,clr
expozic celá acla nacJšcncťr a p ízrrivcri lrornici<é historié sclrr-rženych v roce l988
do K|ubu p átel Hornického rnuzea. Jeho člerrové pomáhali v íluzeu rrejen ra,clolr,

alc i v|astníml silami realizovali rnnolré projekty muzea. P vodně byl klLrb Llst.lvetl
p i Závodrrírn klr"rbu ROI-I a prvni vybor tehdy začal pracovat ve složeni Vok írTek,

Paděra, Píša, Rajmon a Markl, Klub byl roce 199 l zaregistrovírn.jako samostatné
sclružer.i občanťr. Z p vodních 20 člen v roce 1988 vzrostla členská zákla<lr-ra

v roce 200 l na témě 200 individuálniclr a 17 kolektivníclr členťl. Neivětší ztllětra
v aktivrlí činnosti kltrbu nastala v roce 1996 pc,l zvolení nového vyboru v čele
s lng. Poclha.jsk rn. Jeho p sobnost byla, v roce 2001 rozší ena i do l(laderrského
revírr-r p i skatlzentt c1olu Mayrau.

Klub p átel p ispěl k realizaci projekt expozic Hornického lnttzea,
k zacl-rráněrri kaple sv. Barbory i k obrrclvě slavností Dne lrorrríkii v revíru od rclkr,t

1L)94. Za celoLr historii p ispělKPFIM částkou 4 089 7l2,- I(č.
l(lub p átel po ádá od roku 1994 pravidelně každy lrrěsíc odborné

p ednášky spojené s kltlbovorr besedou a od roku 1996 vydává čtvrtletně svťrj

vlastlrí Hornicky Zpravoclaj.
Od roku 200 l zahlrjil za finanční pornoci Nadacc Lar-rdel< vycliivár-ri

včdccko populárnílro sborníkr,r o historii clolťt OKR nazvanólro Od nálezu trhlí po
rlrtlum těžby na Ostravsl<rt.

Nadace Landek Ostrava

Za ričelen další podpory vystavby, činrrosti a rozvoje Hornického muzea
OI(D byla dnern l5.1 .1994 založena Nadace Muzeum pod Landekem.
Zakládajícími člcny se stali Klub p-átel Hornického muzea , městsky obvocl
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Pet kovice a dťrl Odra jako statutámí správce muzea. Prvním p eclsedou Nadace
se stal PhDr. Ing. Vok ínek a jejím správcem Ing. Vlček. Nadace v roce 1998

dále rozší ila svou prisobnost o podporu dalších horrrickyclr památek v revíru i
mimo něj a byla p i p eregistraci p e.jmenována na celostátně pťrsobící Nadaci
Landek Ostrava. Od ruku 2000 byl zvolen editelem Nadace za zesnulého Ing.

Vok ínka Ing. Vopasek a p edseclou.lejí správní rady zťlstává PhDr. Štebel. Za
celkovou dobu své existence získa]a Nadace do roku 2002 pro realizaci
sclrválenych projekt od svych dárcri a sponzoru finanční prost edky p esahující
částku 7 milion Kč,

Z nadačnich daru bylo realizováno 48 projektťr v cclkové v ,ši 5,8 nil. Kč,
Realizované projekty ešily hlavně vystavbu expozic Hornickélro muzea,

program revitalizace Národní p írodní památky Landek a programy záchrany
homick}clr tradic a kulturního dědictví v revíru i mirno ně.j. Po získání prost edkťl

z celostátního investičního fondu od roku 2002 financuje Nadace navíc i projekty
z oblasti kultury.

7. VÝvoi návštěvnosti

RoK

1994
l995
l 996
l991
t998
l999
2000
200l
2002
2003

Počet návštěvník (za.ieden rok)

,1900
9 910

12 110
24 430
30 000
32 511
38 902
50 462
51 113
63 391 (rrezahrnrrty rněsícc listopad a prosincc)

8. Závér

Publikace v Hornickérn muzeum OKD | 993 2003 je ohlédnutírn za l0
lety ne vždyjeclnoduchého vyvojc unikátní lokality, kteráje považovánaza
turistickou atrakci číslo jedna v mor. - slez. kra.ji,

Díky těrn, kte í se zasloužili o jelro založení a později zp ístupněni a
p edevším těm, kte í muzeum financují a podporují.

Bez těchto všem známych osob, by muzeum dnes nemohlo existovat
v současné podobě ajeho rozvoj by skončil někdc u zaprášenych vitrín.



V prvé adě díky většinovjim vlastníkrim OKD, a. s. člen koncernu
KARBON INYEST, a. s. a v neposlední adě neziskovjlm organizacim
spolupracujícím s muzeem.

Auto i stati se p edern oml,ouvají všenr, l<íe í se zasloužili o muzeum a
byli v textu opomenuti a zdtlrazňují, že si nekladli za eíl naprosto p esně a
podrobně popsat desetilet ,v voj muzea.

Cílem této publikace bylo ohlédnutí za 10lety unikátní tokality" která
sv}m v znamem daloce p esahuje rámec sťední Ellropy.
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