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uvopEM zAMYŠrcNí NAD rrÝvoJEM HoRNlGKÉHo MUZEÁ

A člNNo§Tí xp HM oKD oD vzNIKu Do§uD

Myšlenka vzniku hornického muzea v Ostravě byla řešena již od roku
1978 v komisi při Národním výboru Města Ostravy. V této kornisi pracovali
za OKD lng. Vopasek a lng. Klát. V roce 1986 se zjistila neprůchodnost této
cesty a komise přešla pod OKD jako pomocný orgán generálního ředitele.
Předsedou byl jmenován lng, Vopasek a členové lng. K]át, lng. Vokřínek,
lng. P. Broskevič a další pracovníci odborů GŘ OKD. 18.5.í987 vyše!
souhlas ministra paliv a energetiky lng. Ehrenbergra se zřízením hornického
muzea jako centra pro rnýchovu homického dorostu. Dne 22.7.1987
následoval příkaz generálního ředitele lng. Valníčka, ktery řešil konkrétně
tuto problematiku tím, že pod řízením investičního náměstka Dolu Odra,
lng.Vopaska předsedy komise, byly zaháieny realizační práce.

Pro rozšffení okruhu dobrovolných pracovníků (fandů pro zachování
hornichých tradic i historie) by| ustaven přípravný !rybor pro vznik Klubu
přátel Homického muzea (dále jen KPHM}. 2.června 1988 byla svolána
ustavující schůze a KPHM začal pracovat pod záštitou PV ROH Dolu Odra.
By|y zpracovány a schváleny stanoly a zvolen qýbor ve složení Markl,
Vokřínek, Rajmon, Paděra a Píša. V té době to znamenalo již 2a
dobrovolníků, kteří se vedle své práce věnovali budování hornického
muzea. Přikročilo §e k vydávání lnformačních listů, které sloužily širší
hornické veřejnosti k rozšiřování informací o dění na Landeku. Získávali se
další zájemci a rozšiřovaly se aktivity. Na přímé realizaci příprav expozic se
v té době podíleli tR pracovníci (Václav Kratochvíl, Karel Šichor a Miloš
Schaffelhofer). Způsob řízení budování hornického muzea bez
samostatného vedení (komisí a klubem přátel) trval až do roku 1994. Zdeie
potřebné vyzvednout i úlohu, kterou sehrálo vedení dolu v čele s ředitelem
lng. Jaroslavem Vaněčkem.

Kolektiv zaměstnanců §e postupně rozrůstal. Pod vedením mistra
Romana Krzaka by| doplňován kádr dělníků (všeumělů, většinou
vyřazených havířů), kteří i z jednoduchých projektů dokázali realizovat
jednotlivé expozice. Jsou to: Václav Šebek, Miroslav Michalský, Antonín
Váňa, Vlastik Hrubý, Alois Košař, Vlastik Černík a Vladislav Juránek. Tito
zaměstnanci postupně dobře adádli i průvodcovskou činnost, kterou
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kus ďobréz počátku prováděl většinou pan Horst Breitkopf, ktený odvedl
práce a stal se doslova populární,,průvodcovskou hvězdou".

3.12.1993 došlo k slavnostnímu otevření HM pro veřejnost

Začátkem 90, let vyšly nové zákony a mimo jiné i zákon o obČanshých

sdruženích s právní subjektivitou, Po provedené registraci u Ministerstva

vnitra čR;sme se 11.6.1991 stali občanským sdružením a jako takové
pracujeme dosud. S narůstající členskou základnou došlo i k rozŠiřování

a změnám ve rnýboru. Postupně se v této práci zapojili kolegové Prof. Dr.

Jirkovský, Bláha, R. Broskevič, Bqým, Dombrovski, Fas& Hájek, Chamrád,
Klát, Mikulenka, Minka, Kratochvíl, Kzak, Podhajský, Vančura, Semecký,
Schichor, špok, Vaňková, Vopasek, Wolski, Žebrák V posledních letech Pak
Hedvábný, Konečný, Lenáň, Javorslcý a Složek . Základním principem

činnosti je, že KpHM pracuje dle stanov, podle schváleného plánu Práce
a rozpočtu, který vychází pouze z členských příspěvků a získaných
příspěvků od nadací, nebo ze státního rozpočtu na základě předloŽených

a přijatých projektů.
pod řízením komise a qýboru KPHM byla v roce 1992 zahájena práce na

záchraně kapličky u Polského domu v Ostravě. Schválena a realizovaná
byla alternativa přenesení této kapličky do areálu v hornickém muzeu. To

znamenalo další dosud nepoznanou činnost získávat sponzory, dárce
a příspěvky ve rnýši asi 300 000,- Kč. Poznatky a zkušenosti z této první

velké akce KPHM daly vzniknout myšlence na zalaŽení nadace, která bY se
touto činností speciálně zabyvala. Nadace byla zaloŽena v roce 1994
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a prakticky znamenala rozšíření dobrovolných pracovníků o dalšíďl'
15 nadšenců. Motorem se stal Dr. lng. Vokřínek, ředitel nadace, pod jehož
řízením se stala Nadace Landek úspěšnou a známou nejen v regionu, ale
i celorepublikově. Jeho odkaz je nepřehlédnutelný a pro nás zůstává trvalým
vzorem. l po jeho úmrtí nadace nadále dňí svůj standard, o čemž svědčí
dnes již více než desetimiliónové základní jmění. Dnem 1.1.1994 bylo
ustaveno Homické muzeum v Ostravě na jámě Ansetm v Petřkovicích jako
organizační jed.hotka Dolu Odra. Do čela byl jmenován lng. Vopasek jako
ředitel muzea.

Úzkáspolupráce nadace, KPHM a vedení hornického muzea přinesta své
ovoce, o ěemž svědčí konkrétní výsledky uvedené v přílohách. Veškeré
práce nadace,,a KPHM byly a jsou zabezpečovány uýhradně dobrovolnou
činností a tí,m i s minimální režií.

vedle porngg!,kolektivních členů, o kterých se píše na jiném místě, se
v druhé poJovině, g0, let do realizací projektů zapojlly firmy "Lesy, sady,
zahrady B- DvoffiK, ,Tiskárna Propis Ostrava" a "Sporting lng. Hampl".

Dnes můžeme konstatovat, že díky tomu bylo možné postupně realizovat
i za velmi, slořítých podmínek období útlumu těžby a nejistoty budoucnosti
homického,muzea v 90. letech jeho postupný rozvoj.

Významnou útohu zde sehrávali kolektivní členové KPHM, bez nichž by
nebyto móťié rozšiřovat homické muzeum a aktivity klubové činnosti.
Vtivem nadace, která působila i mimo OKD, se podař|lo získávat i podporu,
zejména finanči{, té§ionálních a nadregionálních samosprávných otgánů i
nehornichých podniků. Tak uptynulo 10 let, mnohdy v nejlstotě, ale homické
muzeum ro§ťo a postupně se do§talo do povědomí všech obryatel a orgánů
v regionu.

Šťastný ávér této historie tvoří vstup do dalšího stotetí a § ním
i rozhodnutí dnes liž majoritního vlastníka OKD, koncemu KARBON
INVEST, á.s., které ustavilo hornické muzeum jako podnikové muzeum.
Tuto péči rnajitélů, které si velmi vážíme, a děkujeme za ni, považujeme za
příkladnou. Díky ní může KPHM své další a zaměřit zeiména na
ublikaění čiři

o vlzpom
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a NPP Landek. Tato koncepce je postupně realizovaná od roku 2000 *dnes
se jí již věnuje pod vedení členů qýboru několik desítek našich členů.

Významným krokem bylo i vytvoření poboček v Kladně a Petřvaldě.

V tomto období, zejména po ustavení HM OKD jako samostatného
odštěpného závodu je zřejmě počátek různých názorů, Nejde o generační
problém, protože žádný z nás starších ani ve snu nepomýšlí na návrat do
hospodářské funkce. Vyslovovali jsme pouze svůj názor a chtěli jsme na
základě srných zkušeností poradit. Vycházeli jsme z toha, že na vstřícnost
a důvěru koncemu je potřeba reagovat zvýšenou snahou a lepšími výsledky.
Protože problémy se mají především řešit doma, tento stav jsme dříve nijak
nepublikovali.

V posledních letech jsem měl možnost několikrát se podívat smrti do očí.
Naposledy letos v lednu a březnu. To Vám probíhá celý život před očima
a chtě nechtě provádíte bilancování. Dalo by se tedy říci, že to mám
srovnané a sllm způsobem mám i provedenou životní bilanci. 50 let
v hornictví, téměř 40 let v prvním manželství a poslední doba nejprve
strávená v osamění a potom s přítelkyní a následně mou druhou manželkou.
Má rodina to se mnou nikdy neměla a nemá lehké. Život je ovlivňován
obdobími, kdy se daří i kdy se nedaří a mnoha různými vlivy. Při mé zásadě,
že práce je na prvním místě a rodina §e musí přizpůsobovat, jsem nebyl
a nejsem asi ten nejlepší rodinný typ. Měljsem však štěstí a i zde jsem našel
pochopení a podporu pro zásadu, že povinnosti je potřeba plnit tak,
abychom se mohli každému podívat do očí s čis!ým svědomím. Věrka, která
pochází z kolonie a havřské rodiny, ve svém nelehkém životě mne
pochopila a stala se nejen spolehlivou partnerkou, ale navíc podporovala
mé zájrny směrované na hornické muzeum, ktelým jsem dával prakticky
všechny síly a myšlenky. A to i za cenu, že v posledních dvou letech jsme,
byť jsem důchodce, neměli čas jezdit do našich oblíbených Beskyd.

Nikdy jsem nebyl prospěchář a své nér:ory jsem říkal nahlas, i kd}u jsem
věděl, že jsou nepopulární a není ani taktické je vyslovovat. Mnohdy jsem
v minulósti za to trpěl, ale čas ukázal, že jsem rněl pravdu, A tak se mohu
procházet po Ostravě, Karviné i po Frenštátu a každému §e podívat do očí.
§taný strom se již nedá ohnout a já jsem dospěl k závěru, že své zásady
nebudu a ani nechci rněnit, i když u nového vedení Hornického muzea,
kterému jsem §e snažil pomáhat radou a sqými zkušenostmi, jsem
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nenach ázel kladnou odezvu. Osobně mám řadu připomínek, jak
k onganizaČní struktuře, náp|ni práce a důslednosti v řízení, tak i k jejich
přístupu k činnosti KPHM. Tyto jsem dosud veřejně nekritizoval, abych
vedení nepodrážel, ale upozornil .jsem na ně jak lng. Fojtíka, tak Mgr,
BroskeviČe. Spotu s nadací jsme se snažili problémy v posledních dvou
letech v rámci koordinačních porad s vedením HM OKD řešit, avšak bez
valného úspěchu a porozumění. Výsledkem je, že po spotupráci, se kterou
§e do doby vzniku o.z. pracovalo bez ohledu na volný čas, nejistoty
a pracovní zaíazenÍ, přiŠlo období neupřímnosti a postupně houstnoucí
atmosféry. §nahy o yyprání si prádla doma neqyšly a nejenže nebyly
pochopeny, ale vyústily ve veřejný střet, kterlý v době psaní těchto řádek
jeŠtě stále trvá. Proto dochází k publicitě problému širšímu kolektivu. Na
řešení jsem bezyýsledně čekal více než 5 měsíců.

Na vzniklou situaci jsme společně s qýborem stručně reagovali ve rnýroční
zprávě za rok 2aa2. Reakce vedení HM OKD na výroční zprávu KP HM
OKD za rok 2aa2 a vystoupení lng. Fojtíka na plenámí schůzi mne utvrdilo,
Že je potřeba celý problém blíže rozvést. Hlavním rozporem se stalo , že
jsme konstatovali, že v roce 2aa2 došlo ke stagnaci návštěvnosti.
Samozřejrně jsme znali statistický qýkaz, kteriý vykazuje nárůst o 1 000
návětěvníků (mirnochodem nejnižší v historii), ale také jsme věděli, že toho
bylo docíleno díky větší návštěvnosti na DH, kte$ pořádal KARBON
INVEST. Tato návštěvnost činila o 2 500 návštěvníků více, než v roce 2aa1.
To mne vedlo k napsání tohoto zamyšlení, čímž se chci i distancovat od
někteqlch kroků vedení HM OKD v poslednírn období.

ZamýŠleljsem se i nad budoucností KPHMO. Dost z těch, kteří byli u toho,
jiŽ není mezi námi. Nikdy na ně nezapomcneme. Byli to lng. Paděra, tng.
Karel Lukeš, lng. Jaroslav Vaněček, lng. PhDr. Pravomil Vokřínek, lng.
Augustin Vančura, lng. Rudolf Zehnal, lng. Jiří HejI, -.!aros!av Popek a JUDr.
lng. Richard Brdička, C§c. Mnohdy nebyl čas říci jlm alespoň děkujerne.
Takouý je život. Pohled na naši věkovou statistiku členské základny mne
vŠak uktidnil. Téměř 35 % tvoří členové v produktivním věku. Nejmladší člen
nemá jeŠtě dvacet let a nejstarší z nás, pan František Káňa, bude mít g3 let.
Tento vzor seniorské vitality se do dnešních dnů zúčastňuje přednášek
i besed a dalších akcí a jeho účast na nich je lepší, než účast členů klubu
z vedení HM OKD.
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|ng, Karel Lukeš a lng. Jaroslav Vaněček nadšenci
pro budování Horníckého muzea

V p íloze uvedené tabulky o členské základně a hospoda eni'KF HM OKD
v letech ,í991 - 2aa2 ukazují u. síedky naší práce" Další stránky této
publíkace pa}t cell vifvojdále rozvádějí,

Tak současnl stav l-,líM OKD i KP l-|MO vidírn já. l v dobq ch rodinách
dochází k neshodárn. Jako optimista vě ím, že i tyto problémy vy ešíme
a pro další generace zachovánne dostatek dokladtj cl více než 200-1eté
hornické činnosti na Ostravsku a pro b valé hraví e a d chodce možnost si
zarrzpornínat.

lng. Otakar Fodhajsk
p edseda KPHM OKD
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Zpravodaj

AKTlVlw KLuBU PŘÁTEL HoRNlcKÉno rrluzee
OD JEHO VZNIKU

í988 -,l990
- organizační zabezpečení činnosti, stanovy, tvorba členské základy

a p ípravy budování Hornického muzea

- zahájenísběru exponát ajejich instalace

- zahéllení vydávání občasníku ,,lnformační listy", Do roku 1995 bylo vydáno
t ináctkrát. Vydáno bylo pět publikací v cyklu ,,Cesty za poznáním" autorťr

Paděrya Markla.

1991 -1992
- vznik myšlenky na záchranu kapličky u Polského domu, na kterou bylvydán

demoliční u. měr. Konečné ešení vyustilo v první velkou investorskou akci.

- p emístění kapličky do areálu HM v Ostravě-Pet kovicích, což sivyžádalo
zabezpečenítémě 300 000 Kč.

1993

- pokračování prací na expozicích, zpracování koncepcí

- dokončení kapličkyv areálu HM

4. 12. 1993 otev ení Hornického muzea pro ve ejnost. V tento den je

každoročně na Barborku organizován sraz krojovanyich členů kp
s fotografován ím u novyich expozic,

1994 1995

- odzá í 1994zahě4ení po ádání p ednášek KP s besedami, Do konce roku
2002 proběhlo včetně pobočekvíce jak 100 p ednášek.

- založení nadace Muzeum pod Landekem dnešní Nadace Landek

- nadace a KP HMO zahájily práce na programu bezbariéroq ch vstupťt v HM
a dalších projektťt

10 11

@1

Aktivity KP HM OKD

1996
_ na plenární schťtzi bylo schváleno doplnění rn boru a tím i p erozdělení

funkcí
- rozší ení činnosti o kulturní akce (rn stavy v galerii Barborka ,,Hornictví

v umění" a koncertyv hale HMO)
- zahájen í vydáván í čtvrtletn íku,,Zpravodaj KP H MO"
- Nadace p ipravila vydání monografie,,Landek svědek dávné minulosti"
- velká pozornost byla věnována publicitě v regionálním i celostátním tisku

a posléze iv České televizi, Zde je pot eba vyzvednout práciSt, Vopaska
a L. Hájka.

- KP realizoval 1. projektz grantu získaného od MK ČR

1997

- zaháleni oslav Dne dětí v HMO jako pravidelná každoroční akce (KP HMO
a Nadace Landekspoluorganizáto i)

- 7,8, povodeň. ŠroOy v HMO zprisobené povodní dosáhly 58O 000 Kč.
Organizace prací na likvidaci následkri a urychlení uvedení HMO do
provozu

- 1. ostravské hornické slavnosti. KP HMO a Nadace p ipravilyVelkou loterii
- ričast na Vyistavě hornicfu í 1997 Černá louka
- práce na žádostech o granty a p íspěvky na realizace projektťl

1998

- vedle dosud uváděn ch aktivit klubové činnosti ve snaze vylepšovat vzhled
HMO a NPP Landek. V období do r.2O02bylo zpracováno a realizováno 33
projekt v hodnotě 3,5 mil, Kč a zvlastních prost edkťr vloženo 242 000 Kě,
Nadace Landek financovala proJeKy HM OKD částkou 3,378 mil, Kč. Naši
kolektivní členové, ktenlich již máme 22, realizovali na povrchov;ich
id lních expozicích své náměty. Jsou to OKD Doprava, a. s., DPB Paskov,
a. s., VOKD, á. s., Rekultivace, a . s., Dtil Lazy, Dril Darkov na povrchu
a DPB, a. s. a D l Paskov v drilní expozici. Dlouholet, m spolupracovníkem
je i HBZS, a. s., která se podílela na realizaci ady našich projektťr. Všem
pat í náš dík a uznání.
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Zpravodaj

_ 24. _27,4. jsme se s Nadací zučastnili expozicí na q stavě Domov na černé
louce.

í999
_ společn projekt s Nadací Landek ,,Revitalizace NPP Landek" získal

V prestižní národní soutěži o cenu H, Forda 2. místo (auto i Dr. lng.

P,Vok íneka lng. O. Podhajsk

- v květnu proběhl 1. ročník fotosoutěže pro děti ostravs( ch škol ,,Landek
a HM OKD očimadětí

2000
_ v měsíci b eznu proběhlo jednání s p edsedou p edstavenstva

ing, v. koláčkem, kterého kp seznámil se svou dosavadní činností a plány.

Váiskusi byl ešen i problém pot eby ešit financovánísociálníhozaíízení
ve sportovním areálu HM OKD. P edseda požádalo zpracování informace,

která byla včetně studie ihned p edána. v sledkem bylo, že již na Den

horníkť_r bylo peÉektní sociální zázemí p edáno do provozu spolu

s dokoněením akce rekonstrukce p íjezdové cesty do areálu HM okD
realizované UlvtOU Ostrava-Pet kovice. Tyto dvě investice za více než

17 milionťr Kč byly největším p ínosem v budování HM oKD, Slavnostní

otev ení provedli ing. V, Koláček a ing. Tošenovsk . Dík všem včetně

dodavatel .

- 8. 9. proběhlo z iniciativy KP HM oKD setkáníhornickyich učňťr po 50 letech

_ ostravské hornické slavnosti v tomto roce proběhly ve spolupráci

s Magistrátem města ostravy a oKD, a, s., kte í p evzali záštitu nad lV.

setkáním hornicklch měst a obcí české republiky, které se kona|o v HM

oKD
- Hornické muzeum zajistilo z finančních prost edkťr OKD, a. s. zkušební

íáráníjamou do drjlních expozic. provoz pro ve ejnost byl zahájen 1. 3.

2001.
_ pro tradiční setkání uniformovanyich členů KP u p íležitosti Barborky bylo

p ipraveno p ekvapení. p edseda p edstavenstva okD, a. s, a karbon

invest, a. s., ing. V. Koláček témě po sto letech opět rozezvučel zvoničku na

b valé cechovně dolu Anselm. p itéto p íležitosti p evzal od p edsedy kp

llďpoda *ní KPŤ1M Y letc.b'l991-100]

i "* P ,Jmy ž čl. pfi.pčťB
; -*. org. r1lo;o
-,:-R alkcoprorsh ždad a gnn!ů

l -*- vldo'ldl n. pBJ.tkh

l2Nm

|0W

!0@0

0

E

E
;i,
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Aktivity KP HM OKD

HM OKD za svůj mimořádný přístup k rozvoji muzea a příkladný vztah
k hornické historii a tradicím dekret čestného člena Klubu přátel.

2001

: '|. 1.byla zahé4ena HM OKD nová tradice ,,Novoroční uýstup na NPP
Landek"

- od 1. 3. bylo v HM OKD zahájeno íárání klecí do důlní expozice na štolové
patro

- 8. 3. se uskutečnily zájezdy našich členů do Zabrze do Muzea uhelného
hornictví a tamnějších pracovníků a přátel k nám do HM OKD. KP vydal
propagační leták HM OKD v polštině a v polském jazyce ozvučil vstupní
videofilm.

- 14. - 17. 3. Policejní informační skupina Policie ČR městské ředitelsfuí
spolu s Muzeem Policie Čn pod patronací KP HM OKD připravi|i
v kompresorovně HM OKD uýstavu k problematice zneužívání drog. Akce
sezúčastnilovíce než 1200žáků 7. -9. tříd ostravských škol.

- 21. 6.byla otevřena cyklodráha a uskutečnily se 1. závodydětí

- 17, a 18,8, se konalo qýjezdní zasedání Nadace Landek na Kladně,
kterého se zúčastnili tři členové v,ýboru kp. zde vznikla myšlenka vyfuořit při
skanzenu Mayrau pobočku KP HM OKD, která byla ještě do konce roku
real izována. Obdobně byla vytvořena i pobočka v Petřvaldě.

- 22, 1 0, proběhl Sportovn í den pro žáky ostravských škol se dvěm a závody :

- Memoriál Dr. lng. Vokřínka v plážovém volejbalu

- Cyklozávody po stezkách MPP Landek,,O pohár Hm OKD"

- 4, 12. se uskutečnila tradiční Barborka. Při této příležitosti předseda
představenstva lng. V. Koláček otevřel stálou rnýstavu ,,Současná nabídka
a produkce OKD", Výstavu instalovanou v prostorách bývalých dílen
připravilo HM OKD, o. z. ve spoluprácis a. s. OKD a odštěpnýmizávody,

- v závěru roku vyšla jako klubová publikace 1. část Sborníku Hornického
zpravodaje,,Od nálezu uhlí po útlum těžby na Ostravsku"

13
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Zpravodaj

2002
- podle plánu proběhly všechny akce, včetně 2, ročníku cyklistických závodů

a soutěží družstevv plážovém volejbalu

-.27.5. postupně navštívilo HM OKD 180 dětí ZŠ v Petřkovicích a byl
oficiálně založen ,Klub mladých přátel HM OKD a NPP Landek", Ve
spolupráci s ředitelstvím ZŠ, tJMOb Ostrava-Petřkovice budou dětivedeny
k ochraně přírody a k údržbě pořádku. Bylo předáno prvních 49 legitimací.

- KP HM OKD rozšřil okruh spolupracovníků o,,Ligu lesní moudrosti" (org.
pracující s mládeží). HM OKD tak získalo dalšího partnera pro investovánív
areálu, ktený přivede další mládež k užívání příjemného prostředí HM OKD
a NPP Landek.

- 5. 9. proběhlo ,,odhalení" modelu mamuta v areálu HM OKD. Jde
o fandovské dílo jednoho z prvních zaměstnanců a člena KP HM OKD
Miloše Schalfferhofera, vfiořené z vlastní iniciativy pro zatraktivnění okolí
sídla lovců mamutů.

- 4. 12. proběhla Barborka, Tentokrát s pozvanými hosty jsme se sešli po
fotografování v hale kompresorovny, kde jsme poděkovali našim
individuálním a kolektivním členům za práci. Díky HM OKD při tradiční
besedě s občerstvením vyhrávala idechovka p. Ondruše. 5. 12. se slavila i

Barborka ve skanzenu Mayreu. Přítomno bylo jak vedení HM OKD, o. z,, tak
izástupce KP HM OKD.

- v závěru roku byla vydána 2: část Sborníku HZ ,,Od nálezu uhlí po útlum
těžby na Ostravsku" se stručným popisem všech ostravských dolů

- v závěru roku byla S. Vopaskem dokončena a dána do tisku publikace
,,Heraldická historie hornických symbolů"

- Tento výčet není zdaleka úplný. Zachyceny jsou jen hlavní aktivity a akce,
které přímo nebo jako partner pořádal KP HM OKD. Řada dalších akcí
a investic, kulturních a společens(ých událostí byly organizovány HM OKD,
Nadací Landek, a to nejen regionálního rozsahu, ale mnohdy
i s mezinárodní účastí, To vše přispívá k tomu, že Hornické muzeum OKD
má dnes již svůj věhlas.

- Plenární schůze, která se konala 4.3,2003 schválila návrh úkolů KP HM
OKD na rok 2003, které jsou zárukou, že dosavadní trend bude udžen.
V průběhu roku bude dokončena qýstavba dětského areálu a pozornost

14
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Realizované projekty KP HM OKD

bude dále věnována zejména údžbě, Zvýšená aktivita bude zaměřena na
publikační činnost a práci s mládeží.

- V závěrečné části uvádíme fotorepoňáže z ěinnosti našeho klubu jak je
zachytiliautoři St. Vopasek, O. Podhajský, H. Kuncová a L. Vidlička.

VýborKP HM OKD

REAL|ZOVANÉ PROJEKTY KP HM OKD V HM OKD
A NPP LANDEK

Přenesení kaple z Českomoravské ulice
do areálu Homického muzea

Historie osídlení Landeku
- grant MK ČR

Homicko-geologická stezka k uýchozům
uhelných slojí - grant VŽ PČn

vlastní náklady

Vybavení viIky schodolezem
-grant MKČR

Realizace stavby sochy horníka
ak. sochaře A. lvanského u kaple

Hornické cesty a chodníky v NPP Landek
l, etapa

ll. etapa

HMO a NPP Landek očima dětí
Fotosoutěž v r. 1 999 a 2000

Cyklistická trasa podél Odry a areálem HM OKD

284 730,80 Kč

30 000,-- Kč

98 300,--
31 91B,_

,l00 000,-- Kč

90 000,-- Kč

89 768,70 Kč
169 545,-- Kč

60 490,30 Kč

146 898,20 Kč

Kč
Kč
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Zpravodaj

Výstavba příměstské rekreačn í a sportovn í

oblastiv HM OKD

Videofilm o HM OKD a NPP Landek

Pod pora vy dáv ání Zpravodaj e (dovybave n í red a kce )

- grant OPSF
- vlastní náklady KP HM OKD

Výstavba cyklodráhy ve sport, areálu

1, závody na cyklodráze pro žáky
ostravských škol

ÚarZOaa doplnění dětského areálu z vlastních
prostředků KP HM OKD

Výstavba víceúčelového hřiště a přípravné práce
(HTÚ) pro volejbalové hřiště

Hřiště pro plážouý volejbal

Cyklistická stezka Landecký okruh

Turnaj v plážovém volejbalu azávody cyklistů
Landecký okruh

Společná historie slezského hornictví (realizace
2001 a 2002), grant PHARE

Nadace Landek
vlastnínáklady

Cizojazyčné ozvučení videofilmu o HM OKD

Oprava budovy biývalých dílen
Příspěvek Purkyňovy nadace

302 980,-- Kč

14 503,90 Kč

20 28o,-- Kč
12 500,-- Kč

31B 000,-_ Kč

29 693,80 Kč

46 098,10 Kč

480 000,-- Kč

305 000,-- Kč

220 000,-- Kě

56 000,-- Kč

34 549,30 Kč
23 000,-- Kč
16 906,80 Kč

13 050,-- Kč

10 000,-- Kč
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Realizované prajekty KP HM OKD

Podpora na vydáván í Sborníku
příspěvek MK ČR
vlastní náklady KP HM OKD

2,závody na cyklodráze

Oplocení volejbalouých hřišť

Sportovní den pro žáky ostravslcých škol (2 akce)
příspěvek
vlastní náklady

Heraldická historie hornických symbolů
příspěvek

Vybavení klubovny a soc. zařízení
ve sportovním areálu

příspěvek MMO

Vydání prop. skládačky o sportovním areálu
v HM OKD vlastní náklady

Vydání 2. části Sborníku
vlastní náklady

Realizované projekty cel kem

Z toho příspěvky Nadace Landek

Granty jiných nadací a ze st. rozpočtu

Jiné příspěvky

Vlastní náklady KP HM OKD

20 000,-- Kč
40 338,50 Kč

18 466,30 Kč

54 512,10 Kč

30 000,-- Kč
1257,70Ké

29 806,10 Kč

120 000,-- Kč

7 696,50 Kč

40 000,_- Kě
2 000,_- Kě

3 378 290,í0 Kč

2 600 0í4,40 Kč

270 0o0,- Kč

349 560,í0 Kč

158 715,60 Kč

17



€9
Zpravodaj

PŘEHLED KLUBOVÝCH BESED
KLUBU PŘÁTEL HORN|CKÉHO MUZEA OKD

1994

- lng. Jaroslav Král - Dosavadní uýsledky historiografického
uýzkumu ostravské části OKR

- lng. St. Vopasek - Současná situace a výhled muzeí
v Ostravě

- lng. PhDr. Pr, Vokřínek - Založení Nadace ,,Muzeum pod
Landekem"

- lng. Václav Formánek - Potřeba promyšlení uhelné politiky v ČR

-Vladimír Markl - Činnost Klubu přátel HMO

- lng. Jindřich Cigánek - Problematika stavební likvidace dolů

- lng. St. Vopasek - Prvé uýročí otevření HMO

- lng. Petr Konečný, DrSc - Možnost ukládání odpadních hmot v dole

í995

- lng, Václav Pošta - Výbuch na dole Barbora v r. 1990

- Prof. lng. lvo Čemý - Výzkumné práce v oboru důlního měřictví

- Miroslav Krůpa - Vlivy hornické činnosti na povrchu ve
lng. Jiří Matušinský východní části OKR

- lng. St. Vopasek - Koncepce HMO a revírní kulturní památky

18
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Přehled besed KP HM OKD

- PhDr. lng. Pr, Vokřínek - Hornické muzeum Revírního báňského
úřadu v Mor. Ostravě (1905 1950)

- PavelHamza - Záchrana průmyslouých památekv NSR

- lng. Ctirad Beránek - Likvidace ostravských dolů

- PhDr. Václav Štepan - Bratři Kleinové, zakladatelé ostravshých
dolů František, Albert a Hubeň

- Mgr. Rodan Broskevič - Rozvoj expozic HMO

-BřetislavAdamus - Geo|ogiclqý pavilon VŠg a jeho vztah
koKR

- lng. ZdeněkVlček - Prezentace strojů azařízení v HMO

í996

- Blanka Pitronová - Haličská migrace na Ostravsko před l.

světovou válkou

-VáclavKratochvíl - Realizace důlní expozice na štolovém
patře HMO

- lng. Martin Beneš - Historie důlních svítidel

- lng. St. Vopasek - Těžní věže kulturní dominanty Ostravy

- Horst Gondek - VYvoj dobiývacích strojů OKR od
šramačky po PANDU

- Jan Teper - Beseda s bývalým předsedou ČBÚ

19
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Zpravodaj

- Petr Fastr - Vwoj dýchací techniky pro báňské
záchranáře

- Prof. lng. Milan Dopita - Geologie vrchu Landek

- PhDr. lng. Pr. Vokřínek - Nadace,,Muzeum pod Landekem"

- lng. St. Vopasek - Problematika technických muzeí
v Ostravě

- lng, Ot. Podhajslcý - Perspektivy práce KP HMO

- Clemens Schulgen - Krása hornické techniky (vernisáž)

- Antonín lvanský - Věčná inspirace výstava soch

- PhDr. Václav Štěpan - Židovská migrace na Ostravsku

1997

- lng. Václav Kabourek - Problematika provozu dlouhých
stěnoqých porubů na dole ČSA

- Zdeněk Jirásek - Sovětští poradci a ekonomic(ý rnývoj

v OKR

- lng, St. Vopasek - Koncepce rozvoje HMO

- Zbygniew Wojnar - Severní dráha Ferdinandova a její v|iv na
oKR

- lng. L, Schellong - Dosavadní zkušenosti s dobývacím
komplexem CdF
a kombajnem PANDA na dole Lazy

- lng, Pavel Jaskovič .- Důl Frenštát otvírka ložiska
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Přehled besed KP HM OKD

- Jiří Svobod a - Archeologický průzkum Landeku
Doc. lng. Jan Folprecht, CSc

- Oldřich Klepek - Archivace v OKR

- Vernisáž rnýstavy,,Malřiv hornictví" a vystoupení citerového klubu

- lng. St, Vopasek - Důlní koně v proměnách století

1998

- lng, VladimírVykopal - Landek národní přírodní památka

- PhDr. lng. P. Vokřínek - Nadace ,,Muzeum pod Landekem"
dosavadní uýsledky

- PhDr. Jar. Dlouhý - Vliv hornictví na rozvoj Ostravy

- lng. Václav Pošta - Historie báňského záchranářství

- lng. St, Vopasek - Zfilmového archivu

- lvan Stejskal - Historie dolu Fučík
vernisáž uýstavy obrazů Jiřího a Marka
Sibinských

- Tomáš Hančl - Hornické hudby na Ostravsku

_ lng. J. Šefránek - Hornická muzea v JižníAfrice

- lng. St. Vopasek - Projekt evropského hornického prostoru
internet

- Přítomnost a budoucnost HMO- lng. M, Fojtík
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Zpravodaj

,t999

- Jaroslav semecký - Historie a současnost dokumentaristiky
důlních nehod

- lng. St. Vopasek - Hornické muzeum na obrazovkách
televize

- lng. Karel Kublín - Využívání čerpané důlní vody v ostravské
dílčí pánvi

- PhDr. Jitka Noušová, CSc - Hornické kolonie v OKR

- lng. Viktor Král - Degazece v OKR a eliminace výstupu
plynů v ostravské dílčí pánvi

- Jar. Semecký - Ženy v hornictví

- Prof. lng, Zamarski, CSc - Hornictví na Novém Zélandé
Prof. lng. Palas, CSc

- PhDr. lng. P. Vokřínek - Pět let Nadace Landek

- Prof. JUDr. lng. Makarius, CSc - 750 let horního práva

- Prof. Leon Juřica - Hornické písně

2000

- lng. L. Schellong - Uhlí s puncem ekologie, aneb Důl Lazy
pro životní prostředí

- lng. O. Podhajský - KP HMO vstupuje do 10, roku činnosti

- Prof, lng. Zamarski, CSc - Geologie Havajských ostrovů
Prof. lng, Palas, CSc
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Přehled besed KP HM OKD

-PetrAndrle - HornictvínaJesenicku
PhDr. S. Staněk

- Prof. Exner - Havárie na dole Doubrava

- lng. St. Vopasek - Hornická symbolika

- Prof. Jiří Grygárek, CSc - Výchova báňslaých odborníků v období
útlumu českého hornictví

- Mgr, Petr Baránek - Počátky v,.ýtvarného umění na Ostravsku

- Mgr. Petr Vaněk - Průmyslovámuzea v zahraničí a srovnání
s HM OKD

- lng. Václav Pošta - Záchranářsfuí v OKR a jeho prezentace
v HM OKD

2oo1

- PhDr. V. Štěpan - Působení Jana Jakuba LuEe ve Slezsku
a na ostravsku

-Výbor KP HM OKD - Plenární schůze a promítání videofilmů z
HM oKD

- lng. VáclavVoráček - Zápary a jejich likvidace u nás ive světě

- Prof. lng. P. Prokop - Skok přes kůžia jeho historie

- Doc. lng. P. Maňinec, CSc - Geologická naučná stezka Landekem

- M. Kroček - K historii ostravských dolů

- Prof. lng. K. Endel - Problémy při hloubení jámy Bedřich
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Zpravodaj

- lng. P, Janků - Hornictvív zahraničí

- M. Kroček - K umístění nádží v Ostravě-Přívoze

- lng. Ctirad Beránek - 50. uýročíWUÚ

2002

- lng, M. Fojtík - Koncepce HM OKD, o. z. do r.2002

- KP HM OKD - Plenární schůze

- Doc. MUDr, B, Chwajol, CSc - Stárnutí a pracovní proces

- Prof. lng. Vašek, DrSc - O významu rozpojování hornin
a mezinárodn í spolupráce

- lng, Jar. Klát - 15. výročí zřízení Hor, muzea OKD

- lng. O. Podhajshý - Klubové záležitosti a promítání videofilmů
(náhradní program)

- lng, Jan Březina - 10 let práce VOKD ve Španělsku

- lng. Pavel Beránek - Vodní jáma Jeremenko

- Oldřich Šuleř - Prezentace knihy,,Hořela lípa, hořela"

- lng. Milan Bystroň - Májovák a jeho historie

pobočka petřvald

2002
-Zahájení práce pobočky a volba výboru
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Přehled besed KP HM OKD

- lng. Dombrovský, CSc - 35 let od mimořádné události na dole Žofie
v r. 1967

- Konec dobývání v Petřvaldu

- Hrozí Petřvaldu uýstup plynů

- ,t10 rnýročí narození generála Vicherka

- Mgr. R. Broskevič - Hornické muzeum OKD koncepce

- lng, Holeček

- lng. Prek
lng, Medák

- V, Juřica

- lng. P. Janků

- lng. P. Fazola

- Z. Karásek

pobočka kladno

2002

- Poznatky ztéžby uhlí v Argentině

- VodníjámaŽofie

- FučíkovciveŠpanělsku

- Prof. Dr. lng. Makarius, CSc - Vwoj horního práva v českých zemích

- PhDr. E. Adler - Vliv geologického podloží na zdraví
člověka

- Karel Melicher - Vznik uhelných slojí na Kladensku

- MUDr. Jan Beran - Zdravotní problémy po padesátce
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Zpravodaj

čestní členové KP HM OKD

Prof. JUDr. lng. Makarius R., CSc

lng. J. Huplík, lng. L. Schellong,
lng. l. Zolnerčík

lng. Viktor Koláček

lng. Oldňch Faiman, lng, Karel Kratochvíl
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Fotodokumentace

Areál HM OKD po ukoněení těžby - před otevřením hornického muzea
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Zpravodaj

Otevření nauěné stezky k výchozům uhelných slojí

Převzetí ceny Henryho Forda
za projekt

Revitalizace NPP Landek

28
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Odhalení sochy horník
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7.22

Fotodokumentace

Obnova hornických cest a chodníků
v Národní přírodní památce Landek

Financovala v rámci projektu 026 Realizaci zabezpečova| Hlavní dodavatel

Klub ořátet fln\ lohulov DvoÉt

;;;.i;ň;.,,u,u" ffik# tC§Y. snDÝ 
'n'inDt'tYřťtjsEL4 hM?O,ffi

v Ostravě 'S,#M' d,b .t! r! !l, .rt 1,1l
řÁryn*: ffi
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Zpravodaj

Příměstská rekreační a sportovní zónav Hornickém muzeu a NPP
Landek v Ostravě - Petřkovicích dosud vybudovaná sportoviště azařízení
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Zpravodaj

stavba sociálního zaíízení v areálu HM okD

Zahé4ení uýstavby v dubnu 2000
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Slavnostní předání v záíí 2000
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Fotodokumentace

Realizace projektu 084 - Dostavba sportovního areálu v HMO
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Zpravodaj

40ř

CelkoW pohled

Plenární schůze v r. 2000

předání čestného členství

Výbor v roce 2000

Nová redakce Z v,ýstavy protidrogové prevence
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V roce 200í jsme navázali spolupráci

Byly zahájeny hrubé terénní úpravy pro další - sportovní zaiizení
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Zpravodaj

Fotodokumentace z turnaje v plážovém volejbalu
"Memoriálu PhDr. lng. P. Vokřínka'' projekt 

-08í
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Fotodokumentace

Cyklistický závod Ostravslcých škol
Po cyklostezskách NPP Landek "O POHAR HM OKD"

Ostrava-Petřkovice 22.1 0.2001
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Naši kolektivní členové qýznamní pomocníci v naší práci
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Kladenské doly, o.z.
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Na vydávání se podílí
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Tak jako v Příbrami vždy na sv. Prokopa děl4ií parádu,

Tak také my pochodujeme na Den horníků rv záři, z Petřkovic na Důl Anselm


