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Úlaie o Nadaci

Název:

Adresa:

Spojení:

,laložent. 15 i.1994

1 1 ]998

Registrace;

DlČ:

Nadačníjmění: Stav ke dni 31.12 2008

500 000, - Kč

21 100000,-Kč

Statutárn í zástupci nadace:

Řídící normy pro činnost nadace:

Nadace LANDEK 0strava

Prokešovo náměstí6, 72830 0strava

596 262 228 - kancelá( n ad ace

724133630 - ředitel nadace

604168 008 - tajemník nadace

E-mai l : nadace, landek@okd.cz

l nternetové strán ky nadace: www.vo l ny.czlnadace- landek

původníjako Nadace Muzeum pod Landekem

transformace podle zákona č ,227 l97 Sb včeině

změny názvu na Nadace LANDEK 0strava.

Rozhodnutím Krajského obchodního soudu v 0stravě ze dne 26.4,i 99B

Č t, rirm 4042lRg,N 2/1 o zápisu do rejstříku nadací

a nadačních íondů - oddíl N, uložka2

60 34 00 53

CZ 60 34 00 53

kmenové nadační jměnízřizovací- Termínovaný vklad

Raifíeisenbank 1 0050241 29/5500

kmenové nadačníjměníNlF - Termínovaný vklad

Raifíeisenbank 1 0350049] 1/5500

lng, Miroslav Lenart, předsedasprávnírady

lng, Joseí Kimer, CSc., ředitel nadace

Statut Nadace Landek 0strava

Zásady pro poskytován í nadačn ích příspěvků

Vnitřní předpis nadace pro hospodařen í.

lč:
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Zápis z ustauuiící schůze ]|adace

Registtace iladace

Správní rada Nadace 
,l995:

Dozorčí rada Nadace 1 995:

Gúnther Michalík

Správce nadace:

PhDr. Miroslav Štenel - předseda

PhDr. lng. Pravomil Vokřínek

lng. Pavel Broskevič

Gúnther Michalft
lng. Pave| 0hneiser
PhDr. Lubomír Zaorálek

Ing, Kare| Šmaus

lng. Antonín Vančura

PhDr. Pavel Hamza
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Prozatimní správní rada nadace:

lng Stanislav Vopasek

PhDr. lng. Pravomil Vokřínek lng. Zdeněk V|ček

5/gq
MAGlsTRÁT MĚsTA osŤRÁvy -Zll1994

ODBOR VNIŤŘNÍCH VĚCÍ

RoZiloDNoTl

nadace

"WzEUu PoD rÁNDBKDú''

3e sídiefr Ho.nické FéiikóÝi..

1) Proti tonuto rozhóddurí se ]ze odvolat dó ]5-ti dnů od iéhó dó-
-,i.n. prosrreon,cLvlr pódPp.ánF' ,ja,:, i n.n,,,é|_,\, J||]é
či (§5] sD!. rádu).

2) změny státutu podréhají regislŤac! PodePsanÝm úřadem.

Jng. Ji.di i .;h Gold
vedoncí odh.r! !ai1 řní.b vě..i
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Krajský obchodní soud
obchodní rejstřík
28. října150
7 09 I'7 Ostrava

Váš dopis značky/ze dne Naše značka
N2

Věc: Obchodní rejstřík - potvrzení

ostrava dne:
13.5. ] 99B

26 .4 .7998
Potvrzujeme, že dne byl povolen zdejším

soudem zápis NADACE

Obchodní jméno: NADACE LANDEK Ostrava

Síd]_o: Správa OKD a.s. Prokešovo nám. 6, Ostrava-Moravská
Ostrava, 728 30

zřízovaLelé: OKD a.s. nů1 Odra o.z.
Ostrava-Přívoz, Koksární 2, 702 IB,
Ičo 0OO07234

Klub přáte1 hornického muzea v Ostravě
Hornické muzeum w Ostravě, ul. Pod Landekem, Ostrava-
Petřkovice, '725 29
Ičo 41033035

úřad městského obvodu ostrava-petřkovice
Ostrava-Petřkovice, Hlučínská 135
Ičo 600989

úče1 nadace: 1. záchrana a údržba hornických památek a dokumentŮ,
především v ostravsko-karvinském revíru

2. záchrana a údržba tokalit, které s hornictvím
, souvísejí nebo kdykoliv v minulosti souvisely
3. seznamování veřejnosti s historií hornictví,

jeho vývojem a významem
4. zachování obnovování starých historických tradic

a zvyků

výše nadačního jmění:500.000,- Kč

Spis. značka: N 2

Toto potvrzení se vydává jako doklad o povoleném zápisu
do obchodního rejstříku.

čís. potvr ,rit i'[ 
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Registtace Nadace dle zákonaé,22llg7 Sb,

Správní rada Nadace 199B: PhDr. lVliroslav Stebel - předseda

PhDr. lng. Pravomil Vokřínek - ředitel

lng. PaveI Broskevič, CSc
Gúnther Michalík
Ing. Pavel 0hneiser
PhDr. Ing. Gustav Pieran

Ing. Otakar Podhajský

Ing Radoslav Stědroň

lng. Stanislav Vopasek

Dozorčí rada Nadace 
-1 99B: PhDr. Pavel Hamza - předseda

lng. KareI Smaus

Ing. Antonín Vančura
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PhDr. lng. Pravomi! Vokřínek

Narodi I se 1 3. května 1 924 v Praze jako jediné dttě Pravomila Vokřínka a Františky Vokřínkové,

rozené Skřivánkové 0tec byl státním zaměstnancem, matkaživnostnicí.
ZákIadníškolu navštěvoval v letech 1930 - 1935 v Praze. V letech 1935 - 1943 absolvoval osmitřídní

Státníreálné gymnázium v Praze.

0d akademického roku 1945/6 studoval na filozoíické íaku|tě Univerzity Karlovy obor hudební věda

a psychologie. V roce 1 949 by| ze studia z pol itických důvodů vyloučen.

V době od 1.10.1949 do 6 3 ]950 vykonával u vojenského útvaru v Domažlicích (u vojenské hudby)

vojenskou prezenčnísI užbu.

Vojenský dril mu značně nevyhoyoval, a tak využiI možnosti dosáhnout zkrácení vojenské prezenční

služby uzavřením záuazku práce v dolech na dva roky (v dělnickém stavu) Byl přidělen na Důl Stachanov

v Ostravě, Toto rozhodnuií se ukáza|o 1ako rozhodující pro jeho celý dalšíživot, který by| od této chvíle navždy

spojen s hornictvím v Ostravě.

Na Důl Stachanov nastoupil dne 30.3.1 950 a pracoval nejdříve v dělnickém stavu jako íigurant a potom

podepsal záuazek na prodloužení brigády na další třl roky By| převeden do technického stavu a od

27.1 0 1 952 pracova| jako dů |n í měřič,

Do tohoto období spadá i významná udá|ost v jeho osobním životě, 5.února ]954 se oženil

s Dobromi lou (1 929), rozenou Srámkovou, s n íž měl dvě děti Zuzanu (1 954) a Petru (] 966)

Při zaměstnán íabsolvoval v letech 1 957 - 1 963 studium na Vysoké škole báňské v 0stravě. Na hornicko
geologické íakultě, směr horní inženýrství, specializace hlubinné dobývání ložisek dosáhl 18. Ďervna ]963
vysokoškolské kval iíikace báňský inženýr

Poté se stal na Dole Stachanov zástupcem hlavního inženýra pro ražbu příprav. 0d 1 .1 0.1 963 nastoupi I do funkce vedoucího oddělen í důlního měřictví a

geologie na dole Eduard Urx v Petřkovicích. K dalšízměně v jeho pracovním zařazenídoš|o k 20 6,1966, kdy by| jmenován hlavním inženýrem závodu l DoIu

Vítězný únor Tato íunkce byla současně i íunkcízástupce vedoucího závodu.

Prosvojepolitickénázoryvletech1968-1969bylztétofunkceodvolánaod1.10,,1970bylpřeložennazávod3DoluVítěznýúnor(Stachanov)dofunkce
směnovéhotechnika pomocníkavedoucíhovýroby.Od1 2.1974bylpřeložendoinvestičníhoútvaruředitelstvípodniku kdepracovalnejdřívejakosamostatný

referent d ů | n ích i nvestic, pozděj i jako vedoucí referent dů l n ích i nvesti c,

Přestože měl od 14 května 1979 nárok na starobní důchod, pracoval dále s kratšími přestávkami až do konce srpna 1985, kdy deíinitivně ukončil své

zaměslnán í v horn ictví, Paradoxně teprve nyn ízačalo období, kterým se natrval o zapsal d0 h istori e ostravského horn i ctví.

0d33,1986nastoupildoOstravskóhomuzeajakosamostatnýodbornýpracovník hisiorik.SvojeúsilítamsoustřediInapřípravuoievřeníhornického
muzea (provádě| revizi hornických sbírek v muzeu, studoval historii průmysIových muzeí v 0stravě, aktivně se zapojiI do dlskusí

i jednán ío technickém muzejnictvív 0stravě, publikoval odborné i propagačn íčlánky, připravi l výstavu Historie hornlcké práce a technlky).

Byl iniciátorem myšlenky na ustaveníKlubu přátel Hornického muzea. Ustavujícíschůze klubu se konala 2.6.1988. lng. Vokřínek se významně podílel na

tvorbě zákIadních dokumentů klubu a stal se členem jeho přípravného výboru.

Jeho další aktivity uýrazné ovlivni I těžký úraz,kIerý utrpěl dne 3. řlna 1 9BB. Při íotograíování těžní budovy s věží a býva|ou strojovnou Dolu Eduard Urx v

Ostravě Peřkovicíchpropadlzteřeloupodlahoubývaléhotěžníhomostuprotěženívozůodtěžníjámynatřídírnu.Vdůs|edkutohomuby|od178i9B9přiznán
inval idnídůchod.

Na základě politických a společenských změn po l istopadu 1 9B9 se dočkal l rehabi l itace svého vyloučeníze studia na íi lozofické íaku ltě Univerzity Karlovy

a byI mu udělen titul PhDr.

Jeho zřejmě nejvýznamnějším počinem v oblasti péče o hornické památky na Ostravsku byla realizace myšlenky na vznik nadace zajišťující íinanční
p rostřed ky na iuio či n nosi. 0d té doby byla či n nost nadace spojena předevš ím s jeho jménem,

Nadacespůvodnímnázvem,,NadacemuzeumpodLandekem"bylazaložena jakoneziskováOrganlzace15.7.1994naustavujícíva|néhromadě.U jejího

zrodu byl jako jeden ze zřlzovatelů Klub přátel Hornického muzea, reprezentovaný PhDr.lng Vokřínkem. Především jeho dílem byl základní dokument statut

nadace,Bylostanoveno,žeprostředkynadacebudouvyužitypropodporučinnostiHornickéhomuzeavOstravě azachováníhornickýchtradic,zvykůapamátek.

Na první řádné valné hromadě nadace konané dne 23.3,1995 byla zvoIena správní rada nadace a dozorčí rada, PhDr.lng. Vokřínek byl zvo|en č|enem

správní rady a správcem nadace. Na jednání byly schváleny vnitřní stanovy a jednací řád nadace a dále vydání monograíie
oLandeku,kterábyladruhýmprojektemnadace.MonografleukázalaveIkéautorské,redakčníaorganizačníschopnostiPhDr.lng Vokřínka.

Výsledkem práce správní rady, po přijetízákona o nadacích a nadačních íondech č. 227l97 Sb., bylo zapsání nadace pod novým názvem ,,NADACE
LANDEK 0STRAVA"do rejstříku nadacía nadačních íondů.

0d roku ] 997 byl změněn názevíunkce správce nadace nařediteli nadace.

VýznamnýmoceněnímčinnostinadaceatímiPhDr Ing,VokřínkabyloudělenínárodníCenyHenryhoFordavroce1999zaobnovuživotníhoprostředía
ku lturn ího dědictvív Evropě, a to za prOgram revital izace Národnípřírodn ípamátky Landek,

S jeho vydatným přispěnrn se podařilo v roce 2000 stanovit nové zásady pro rozdělení prostředků 2. kola Nadačního investičního fondu

a tyto zásady schvál it v Parlamentu CR.

V období od roku 1994 do roku 2000, kdy stál v čele nadace, poskytla nadace nadační přispěvky pro realizaci 42 projektů v celkové výši

3 /B] 345,40 Kč.

Přínos PhDr. lng Vokřínka k záchraně kulturního dědictví zůstal pro jeho skromnost zatím nedoceněn. Hlavní shromáždění občanského sdružení

Památková komora CR, konané dne 20,4,2004 se usneslo, jmenovat jej ,,in memoriam" svým čestným č|enem za zásluhy o záchranu našeho národního

ku|turního dědictví.

PhDr.lng,PravomilVokřínekzemřelpotěžkéchorobědne7.prosince2000vOstravě Porubě,Navlastnípřáníbylpohřbenbezobřadudorodinnéhrobky
v Praze,

Jeho iméno zůstane trvale zapsáno v historii ostravského hornictví.
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lng. StanislavVopasek

Narodil se 7. května ] 935 v Kostel ní Lhotě jako nejstarší ze tří sourozenců Aloisi Vopaskovi a Mari i

Vopaskové,rozenéZalabákové 0tecbyltypografem,matkapracovalavzemědělsiví.
Po ukončení zák|adní školy v roce ] 950 se rozhodl pod vlivem Lánské akce nastoupit na dvouleiý

učebníoborhorníkdoKladenskéhorevíru.Vroce1952sevyučilnaDoleNosekvTuchIovicích.Vletech1952
- ] 955 studoval na Středníprůmyslové škole hornív KIadně, obor hlubinné dobývání,

Vzáří1955 nastoupil na hornickou fakultu Vysoké školy báňské v Ostravě, obor hlubinné dobývání
ložisek a projektovánídolů. Studium ukončil 20.6.1960 a získal titul inženýr, Během studia se v roce ]956
oženil s Věrou, rozenou Novákovou (1 936)

V 1 960 si zvol i l za své působiště Ostravu, které zůstal věrný až do konce života.

Dne 28.6.1960 podepsal pracovní smlouvu s Dolem Eduard Urx v Peiřkovicích. V roce ]961 tam

nastoupi l jako prouozn( inženýr, nejdříve jako dů l n í úředn ft, pozděj i revírn ík a vedoucí úseku,

K ].] 1964 byl Důl Eduard Urx sloučen s Dolem Vítězný únor, v rámci tohoto podniku pak lng

Vopasek p racoval až do konce své p rofesn í kari éry.

V této době se jeho rodina rozrostla o dvě děti Lenka (1 961 ) a Tomáš (1 964)

0d března 1 964 do dubna i 965 vykonával íunkci samostatného reíerenta důlních investic. 0d května

do prosince 1965 pracoval jako směnový pomocnft pro výrobu. V lednu by| 1966 přeložen nazávod 2 Dolu

Vítězný únor Eduard Urx jako vedoucí pole. 0d prosince 1966 do kolce dubna 1968 vykonával íunkci

vedoucího HS dů lně iechnických služeb. 0d května ] 968 do konce září ] 970 byl zařazen ve funkci samostatný

odborný pracovník specialista vedoucí výchovy kádrů. 0d řlna 1970 do řúna ]971 se vrátil k prácl

směnovéhotechnikanáměstkaprovýrobuaod 11.10.197]bylustanovendoíunkcevedoucíhoodboruinvestičnívýstavbyodúnora1975dofunkcenáměstka
pro i nvestice a stal se tak členem veden í Dol u Vítězný ú nor.

0sobněsezasloužilozáchranuIěžnívěžejámyJindřich zdezachránilprvníhornickoudominantuOstravy azřejměitatoakceunějpodnítilapřesvědčení,
že je potřeba věnovat zvýšenou pozornost hornickým památkám a jejich ochraně, Da|šíobdobíjeho života bylo sice i nadále spjato s prací na úseku investic, stále

více se ale zapojoval do real izace myšlenky vybudovat v Ostravě hornické muzeum. Celý nelehký a složitý proces byl formálně uzavřen v roce ] 987,

Vznik muzea byl organizačně završen dohodou mezi OKD a Národním výborem města Ostravy ze dne 2.9.1 987 o spolupráci při výstavbě hornického muzea

naDoleEduardUrxvOstravě Peiřkovicích,PoobsahovéstráncemělobýtmuzeumbudovánopodIestudieBáňskýchprojektůOstrava,zpracovanévroce1987.
Ta vycházeIa ze současných požadavků světového muzejnictví, tj. předvádět co nejvíce exponátů v činnosti. Generální ředitel koncernu 0KD pověřil

zabezpečen ím či nnosti muzea řed itele Do l u Vítězný ú nor Ten pak přenes I konkrétn ízodpověd nost na l ng, Vopaska,

0d této chvíle byl celý další proíesníživot Ing. Vopaska spojen s budováním a provozem Hornického muzea v 0stravě. Za pomoci nemnoha pracovníků

muzea řeši I zák|adníúko|: uvést muzeum do života a otevřít jej pro veřejnost.

V roce ]988 byl i u zrodu Klubu přátel Hornického muzea. V přtpravném výboru klubu zastupoval Důl Vítězný únor. Ustavenim klubu získalo hornické

muzeum vyn l kaj ícího, d l ouhodobě zdatného pomocn íka.

Prvořadým úkolem při budování muzea bylo vytváření sbírkového íondu techniky, Jen díky nezměrnému úsi|í lng. Vopaska a pod jeho vedením

zaměstnanců muzea,za rozsáhlé pomoci členů klubu a podpory vedeni DoIu Odra (nový název od ].4.1990), do jehož organizačnístruktury Důl Anselm

hornické muzeum patři |, se podaři Io tento úkoI splnit
VsouvislostlsprobíhajícímútlumemDoluOdrabylozměněnoiíunkčnízařazenílng.Vopaska,0dbřezna]990doledna]991bylvedoucíminvestičniho

útvaru, vedoucím odboru investic a od ledna ] 991 do konce roku 
-1 

993 byl vedouc ím oddělen í investic,

Vyvrcholením celého tohoto obdobíi jeho osobníangažovanosti bylo slavnostníotevřenímuzea pro veřejnost dne 4,12 1993, na svátek svaté Barbory,

patronky horníků. Svátek svaté Barbory se stal oíiciáln ím svátkem horníků na Ostravsku,.

0d 1. ledna ]994 se Hornické muzeum v 0stravě stalo samostatnou organizační jednoikou Dolu Odra a lng, Stanislav Vopasek se stal jeho prvním

ředitelem.Odtédobyseproareá| hornickéhomuzea užíuánázevDů| Anselm,Potévobjektechmuzeanásledovalyprácesouvisejícísumístěnímexpozic
a především s vybudován ím nejpřitažlivějších částí pro návštěvníky, tj. dů ln íexpozice.

Do této doby spadá rovněž vznik Nadace LANDEK Ostrava, Ing. Vopasek byl l u jejího zrodu, Nadace byla jako nezisková organizace založena 15.7.1 994
na ustavuj ícívalné hromadě, Ta zvoll la přpravný výbor, jehož č|enem za Důl 0dra byl lng. Vopasek,

K poslednímu dni roku ]99/ skončilo jeho působení ve íunkci ředltele Hornického muzea v Ostravě, 0dešel do důchodu, ale až do konce roku 2000
v muzeu dále pracoval.

Nadále pubIikovaI a jeho zájem se soustřed'ovaI na problematiku ochrany hornických památek, hornického znaku a hornických symbolů vůbec. Velmi mu

záleželona obnovenía zachovávání hornických tradic, usiIova| o zachovánítěžních věžíjako symbolů horniciví. Tomu všemu se věnoval i v nespočetné řadě

veřelnýchvystoupení.Jehopostavasusměvavou tváří,vhornickémstejnokrojiskrásnýmíedrpušem kterývždyhrděapřivšechpřiležitostechnosil,sestala
symbolem neúnavného propagátora hornických tradic.

V prosinci 2000 byl pověřen řízením Nadace LANDEK Ostrava. Dne 12,6.2001 byl zvoIen ředite|em nadace. Organizoval práci všech spolupracovnků
k úspěšnému napInění programových cílů nadace: záchrana aúdržba hornických památek a dokumentů, především v ostravsko-karvinském revíru, záchrana

aúdržba lokalit, které s hornictvím souvisejí nebo kdykoliv v minulosti souvisely, seznamováníveřejnosti s hornictvím, jeho vývojem a významem, zachování
a obnovovánístarých hornických tradic a zvyků, Za jeho vedeníse nadace stala jedinou, které siát svěřil prostředky z Nadačního investičního íondu. V letech

20012005,kdystálvjejímčele,vybralanadacevevýběrovémřízení154projektů CeIkováhodnotanadačních příspěvkůnatytoprojektyčinila']6994,282Kč
Stanis|av Vopasek ve|mi uslloval o to, aby čtyři nejvýznamnější ostravské industriální památky byly zaYazeny do seznamu světového kulturního dědictví

UNESC0,
Svoje celoživotnípoznatky o hornictvív Ostravě shrnul do publikace (Dějlny hornictvíanebjakto by|o s uhlím na Ostravsku), kterou si sám dal ke svým

sedmdesátinám.

Jehoobětavéúsllíozachováníhornickýchpamátekaozachováníarozvtreníhornlckých tradicbylomnohokrátoceněno:
K| ub přátel Hornického muzea OKD mu 3.6. 2003 uděl il čestné člensivív kl ubu.

Nejvyšším oceněním jeho celoživotních hornických zásIuh byIo udě|eníZlatého Záchranářského kři7e dne3,9,2004zazásluhy o rozvoj báňské záchranné

sIužby.

Dne4i22007 mubylaslavnostněodhalenanabudověvareáluHornickéhomuzeavOstravěpamětnídeska(autorMgrM Kucha|zazásluhyovznik
Hornického muzea.

Zastupitelstvo statutárního města Ostravy ocenilo nasvém 16. zasedání26,3.2008 lng. Stanislava Vopaska,,zazásluhy o rozvoj kulturních aktivit města

Ostravy Cenou města Ostravy".

lng, Stanislav Vopasek zemřel 3,června 2006 v Ostravě po těžké nemoci, Jeho pohřeb se kona| B,června 2006 v Osiravě. Byl pohřben do rodinné hrobky
v 0stravě - Plesné. Byl výraznou osobnostía jeho jméno zůstane navždy neodmysl itelně spjato s propagacítradic hornictvía jeho pamáiek a jej ich uchování,
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pROGRAM REvlTALlzAcE NÁRoDNí pŘínooruí pnmÁrxy LANDEKU

Střednědobý program Revital izace Národn í přírodn í památky Landek vzni kl v roce ] 996 za spoI upráce nadace a Kl u bu přátel Horn ickóho

muzea 0KD. Program řeši l perspektivnívývoj oblasti v Ostravě - Petřkovicích na obdobízhruba osmi až deseti let.

ákladem programu bylo jednak v obIasti Landeku přispět k obnově rost|inných a živočišných biotopů, oživení přírody zpřístupněním

a oživením míst významných archeologických na|ezišť a zpřístupnění unikátních výchozů uhe|ných slojí. Druhou podstatnou oblastí byla

programová úpravá povrchových prostor ukončeného DoIu Urx na příměstskou sportovnía odpočinkovou zónu, Prostory silně zdevastované

provozem dolu rekuliivací a provedením parkových úprav přeměnii v areál pro využití volného času mládeŽe a pro sPort a rekreaci. Celkový

předpokládanýnákladprogramuRevitalizacebyIvpůvodnímpíogramuodhadnutnačástkupřes2 5milionuKč.' ' 
programu Revitalizace Národní přírodní památky Landek získal v roce ]999 Cenu Henryho Forda za obnovu životního prostředí

a kulturního dědictvív Evropě.

Po uzavření roku 2003 je možno hodnotit plněníprogramu Revitalizace takto :

Realizované projektyv oblasti NPP Landek:-l. 
Naučnágeologickástezkavčetněstezkykvýchozůmslojí.

2- Obnova starých h o rn i ckých cest a chod n íčků na Landeku.

3, lnformační materiály o N PP Landek včetně vydán ívědecko-naučné pubI ikace Landek - svědek dávné m i nu losti.

4. Replikasídliště pravěkých lovců mamutů.

5. Cyklostezka Landecký okruh.

Součet poskytnutých nadačních příspěvků pro tuto obIast : 1, 69 mi l. Kč

Realizované projekty v rámci výstavby příměstské sportovnía rekreačnízóny :

1. Dětskéhřiště.

2. Cyklostezka 0dra- Landek

3. Cyklokrosová dráha BMX.

4. Hřiště pro p|ážovývolejbal.

5. Víceúčelové hřiště ajeho ohrazení.

6, Instalace oběžného kola hlavního důlního ventilátoru,

7, Projektovéřešeníobnovylokaliisouvisejícíchshornictvím
B. Uprava ptetního místa u kapličky,

Součet poskytnutých příspěvků pro tuto oblast 
,,2,22nil,Kč,

l nvestičn í či n nost navazu jící na p rog ram Revital izace :

,] . Stavba zázem ípro sport a odpočinek v rozsahu 3 budov sociáln (hozařuení, kluboven a šatny a buÍetu.

2, úprava přístupové cesty k Hornickému muzeu včetně úprav vnitřních cest v areá|u včetně respektování požadavků památkářŮ na

zachován í historické d lažby,

3 Vybudovánítenisových kurtů včetně přetlakové haly

4. Výstavba,,Lanovéhocentra".

Náklady investic nebyly hrazeny z prostředků nadace,

původn í střednědobý prog ram revital izace je možno při získán í dalších prostředků rozšřit o další připravené projekty jako jsou rybářská

bašta,autokempadalší.Programrevitalizacejetakipřessplněnístěžejníchúkolůzroku1996nadáleaktuálníivroce2004.
původní program Revitalizace NPP Landek , který vznikl v roce ] 996 a byl po etapách prakticky realizován je nyní doplněn prováděcím

projekem pro další úpravy a vybudování nových objektů. Program vznikl na základě podpory regionu - Moravskoslezského kraje -

M inisterstvem pro mistní rozvoj

Projekt řeší:
- VybudováníTuristického informačního centra

- VýstavbuArcheoparku.
- ú p ravy Národ n í přírod n í památky Landek a přístu pových cest včetně naučných a reko nd ičn ích tras a cest.

Depozitářem projektu se stal po dohodě Klub přátel Hornického muzea 0KD a jednotlivé dílčí kapitoly budou postupně realizovány dle

získaných prosiředků na stavby a objekty, při čemž bude usilováno o získaníprostředků z programů SROP a EU.
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Aktivity lladace od založení v toce 1994

Nadace muzeum pod Landekem

Rok

1 994

1 995

1 996

1 997

Celkem

1 99B

1 999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Celkem

Poč. projektů

1

2

3

8

14

častra re

1068,00

169 039,00

800 328,00

592782,00

] 564117,00

525 094,00

703 B39,00

1 126 098,40

2297 926,00

2342362,00

2 330 143,00

6 690 577,00

3 333 271,00

1 577 949,50

1777 599,02

1752443,00

24457 301,92

Sponzoři

J

23

26

63

Nadace Landek Ostrava

9

9

11

16

39

30

27

42

29

29

31

272

29

31

30

37

57

68

58

61

50

62

63

Za období let 1 994 až2008:

Počet projeKů:

Nadační příspěvky

Plán roku 2009

Počet projektů:

Nadačn í příspěvky:

286

26021418,92Kč

21+6vzásobníku

984 500,- Kč



RekapituIace získaných prostředků podle dárců

x věcný dar neoceněný

RekapituIace Nadačních příspěvků , podIe příiemců

Rekapitulace J{adačních příspěvků - podle obIasti podpory

oBLAST
'2008 I99,B:,2007 ,199B,200B

P,oč] Kč .oÁ ., Poč. Kč Poč., Kč ,.,' Vo,,,,,.

KULTURA 22 1 468 043,00 83,77 132+5 B 663 457,20 154+5 10 131 500,20 4I,42

VZDELANI 3( 1) t8s 000,00 10,56 39+4 2069 973,20 43+4 2254 973,20 9,22

DETI 4 84 400,00 4,B2 27+1 664 365,72 31+1 748 765,72 3,07

REGIoN 25+1 2B72099,60 25+ 1 z B72 099,60 II,74

ZIV. PROSTREDI]] 1B+6 3 183 276,00 1B+6 3 1B3 279,00 13,02

ZDRAVOTNI 1 44 370,00 1 44 370,00 0,1B

JlNE 1 15 000,00 0,B5 9+5 5 207 3I4,20 10+5 5 2223I4,20 2I,35

CELKEM ] 30(1) I752 443,00 25I+22 22 704 B5B,92 2B2+22 24 457 30I,92

DARcE
200B 199B:2007 199B-200B

Poč. Kč 9/o Póč. Kč Poč. Kč o/o

ST,MESTO+OBVODY B+1* 91 000,00 5,71 135+ 12 6 74B 567,40 143+ 13 6 B39 567,40 31,03

NADACE 2 720 000,00 45,2 10 679 900,00 12 1 399 900,00 6,35

MESTA A OBCE 11 92 000,00 5,7B 43 249 000,00 54 341 000,00 1,55

MS KRAJ 2 B0 000,00 2 B0 000,00 0,36

OKD vč,DC.SPOL' 2+3* 100 000,00 6,2B 68+25 5 671 084,00 70+2B 5 77I084,00 26,IB

BANKY A POJIŠŤOVNÝ 2 110 000,00 6,90 28 BB0 000,00 30 990 000,00 4,49

PODNIKY A PODNIKAIFLE 27+2* 442 500,00 27,7B I72+19 4 BB3 803,30 I99+2I 5 326 303,30 24,I7

FYZiCKE OSOBY 5 37 500,00 2,35 9+5 254 629,00 14+5 292129,00 t,32

MMR cR 1 1 000 000,00 1 1 000 000,00 4,55

cELKEM 57+6* 1 593 000,00 468+62 20 446 983,70 525+68 22 039 983,70

PRI]EMCE
2008,

,.l99B--20a7 1,99B-2O0Bl

Poč., Kčl .g/o Póč:] Kč Póí. Kč ,||qk

oBc. SDRUZEN] B 319 635,00 IB,24 48 2 052 1BB,30 56 2 37I 823,30 9,70

oB,PRosP,SPoL, 1 70 000,00 4,00 B 495 000,00 9 565 000,00 2,3I

FYZICKÉ OSOBY 4 100 500,00 5,73 22 1 07B 351,50 26 1 178 851,50 4,B2

a.s,/ s.r,o. 3 90 000,00 5,13 9 549 500,00 12 639 500,00 2,6I

Vs, AV CR 1 60 000,00 3,42 5 189 600,00 6 249 600,00 I,02

KLUB PRATEL B 59B 600,00 34,16 65+B 4 B74 980,00 73+B 5 473 580,00 22,3B

HoR. MUZEUM 2 220 000,00 12,56 7I+14 12 27I L53,52 73+14 12 49I I53,52 5I,07

PRlSP.oRGAN. 3 263 708,00 15,05 I4 479 3t3,00 17 743 02I,00 3,04

STAT.PoDN]K 1 340 000,00 1 340 000,00 1,39

VLAST.PRo], 1 30 000,00 I,7I B 374 772,60 9 404 772,60 1,66

cELKEM 30(1) 1 752 443,00 25I+22 22704 B5B,92 2B2+22 24 457 30I,92
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ROK 1994

ROK 1995

'".'fu* ř,{ÁDAcr -A{ufiui{ poo IÁND§KEM,

,§r6

V Yt{ULNl /FI{AVA
ť& **§ 1*s§

V roce ] 994 íinancovala Nadace muzeum pod Landekem
jeden projekt v hodnotě 'l 068,- Kč

Nadaci přispě| i 3 sponzoři

V roce 1 995 íinancovala Nadace muzeum pod Landekem dva

č.002 Přípravaexponátů do muzea

č.003 Zpracování auydán í mapy Landeku

v hodnotě 1 69 939,- Kč

Nadaci přispělo 23 sponzorů

ZAHÁJENÍ ČlNNOST| NADACE

PŘEM|STĚNi HISTORICKÉ KAPL|čKY SV BARBOBKY



ROK 1996

RÍlK 1997

V roce ]996 byla Nadací muzeum pod Landekem financována realizace

následuj ících projektů

č 00]

č 004

č 0]0

[/onograíie Landek svědek dávné minulosti'

Bezbariérovévstupy do expozic muzea - l etapa

Hornické sIavnosti 1 996

Byly real izovány 3 projekty v hodnotě B00 32B,- Kč

Nadaci přispělo 26 soonzo,ů

V roce ]997 íinancovala Nadace muzeum pod Landekem rea|izaci

následuj ících projektů

č 00]
Ď 004
č 006
č,00/
č 01]
č.012
č.0] 3
č.023l1

Monograíte'Landek svědek dávné minu losti
Bezbarierové vstupy do expozic H orn ického m uzea I l. etapa

Výpočetn ítechn ika pro zpracován ísbírkového fondu HM0
Replika sídliště |ovců mamutů
paneI Landeku a Hornického muzeav petřkovicích

Věcná loterie 0stravských horn ických slavností97
Expozice na Horn ické výstavě ] 997
koncert pěveckého sdružen íslezská 0sirava

Real izováno B projektů v hodnotě 592 7B2 30 Kč
Na získáván í p rostřed ků se pod íl e l o 63 sponzo rů

t,Ť§{}č§§ x§*§ÁvÁ
"§ §{}*

vrnntsÁž vÝsrRvy rOtOGnnrtiS, ScHůLerlR lggo

nrpLtt<R silLtšrĚ LOvCů N/AN/UTů



ROK 1998

V roce ]99B
p roj ektů

č" 005

č OOB

č 009

č.0]2
č.0]4
č.022
č,02312
č,024

byla Nadací Landek financována realizace následujících

Expozice důlnídopravy Hornického muzea

Rep l i ka dů l n ího u ozku zr oku 1822

Modeltěžního žentouru jámy lhme

Věcná loterie 0stravských horn ických sIavností

Expozice vývoje důlních svítidel

Geolog ická naučná stezska

Zkvalitněníosvětové práce Hornického muzea
prezentace Hornickóho muzea

tr§ c"r/*of r§ E
- , l gÝ} !t Ěpťi}\f*

' 
= 

Flft{a
i v}ďHí r Ew

Realizováno B projektů v hodnotě 525 094,- Kč

Nadaci přispě|o 29 sponzorů

EXPOZICE SVlTlDEL
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ROK 1999

Nadačníprojekty realizované v roce,l 999

č.015

č 0]6
č.O1i
č.019
č 020

č, 021

č, 026

č O2B

č. 031

socha horníka ak. sochaře Antonína lvanského

Propagačn í materiály Horn ického muzea 0KD Ostrava

Simulace ručního porubu s nátřasnýmižIaby

Jednotný iníormačnísystém v Hornickém muzeu 0KD

Prezentace Hornického muzea a Landeku na výstavě
"Děti a přtroda"

Prezentace Hornického muzea a Landeku u přiležitosti

"Dne Země"

0bnova starých hornických cest a chodníků na Landeku

Prezentace Hornického muzea a Landeku na výstavě
"Domov 99"

Nahrávka hornických písní Pěveckým sdružením Slezská

0strava

Realizováno 9 projektů v hodnotě 703 B39,- Kč

Nadace získala prostředky od 31 sponzorů.

V hodnoceném roce obdržela Nadace za realizaci projektů z programu

Revita|izace Národní přírodní památky Landek národní

Cenu Henryho Forda v hodnotě 1B0 000,- Kč

lNG, v|KTOR KOLÁčEK rŘríco s HonntcxÝtut psnĚutspoLu S MllSS EUROpE lVONIKOU žtot<ovou
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ROK 2000

Projekty nadačního programu realizované v roce 2000

č, 01B Model porubu s kombajnem Gorňak

č,027 Vydáníinformačního letáku o NPP Landek

č. 033 Cyklistická stezka podél Landeku - 1. etapa

č. 034 Hřiště na plážový volejbal - 1. etapa

č. 035 Soutěž pro mladé íotografy 'Landek a Hornické mezeum očima

dětí a m|ádeže"

č.037 lnstalace oběžného kola hlavního ventilátoru - 1, etapa

č. 040 Novinářská soutěž o Cenu Nadace Landek

č. 04] Videoíilm o Hornickém muzeu 0KD a Landeku

č,042 Výstavba příměstské sportovní a rekreační oblasti víceúčelové

hřiště

č. 043 Výdánípublikace "7dař Bůh! Glúck Auíl"
č.044 Výstava Hornická Karviná XX. sto|etí

Bylo realizováno 11 projektů v hodnotě 1124740,-Kč
Nadaci přispělo 30 sponzorů.

CYKLOSTEZKA 0DRA - LANDEK



ROK 2001

Projekty nadačního programu realizované v roce 200]

č. 034 Hřiště pro plážouý volejba| - 2, etapa

č. 036 Turnaj v plážovém volejbalu žáků středních škol

č. 045 Cyk|istická stezka Landecký okruh

č. 046 Ekologická záchrana a obnova hornických Iokalit

č. 04B Monograíie o zlatodolu Roudný

č, 049 Výstavba cyklodráhy BMX
č, 050 Expozice dů|ního měřičství a hornické symboliky - 1. etapa

č. 053 Expozice historie rozborů uhlí a důlních větrů

č. 054 lnsta|ace historického parního těžního stroje - 1. etapa

č. 055 Novinářská soutěž "0 cenu Nadace Landek"

č. 056 Společná historie slezského hornictví

č. 057 Cizojazičné ozvučenívideofilmu o Hornickém muzeu OKD

č. 059 GeoIogická dokumentace výchozů vrchu Landeku

č. 061 Konzervace těžního stroje jámy Mayrau

č. 063 Setkání s novináři v Hornickóm muzeu 0KD

č. 064 Cesta porozumění

By|o realizováno 16 projektů.

Celková hodnota nadačních příspěvků činí2297 926,- Kč.

Nadaci přispělo 37 sponzorů.

\-a3J

vÝlrzoní znsroÁní spnÁvruí nnoy ] 7,8,2001 NA DOLE MAyRAU
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ROK 2002

Projekty nadačního programu realizované v roce 2002

č 05]
č.052
č 054
č 060
č,065
č 066
č 067
č. 068
č 069
č 070
č.07]
č.072
č 073
č.074
č 0/5
č.076
č.0/9
č 0B0
č. OB1

č, 0B2

Rozštřeni jníormačnrho systému Hornického muzea 0KD
Pohyblivy modet Hornickeho muzea OKD
1nstalace historickeho pa,ntho těžnrho stroie - 2, eIaaa
léžn věze - Synboly norn jcxe historie mě'sta - 1 etapa
"Sumna 0s|rava' Vystava a seíTIlnar
Expozice muzea "C ilerariurn"
Projekty upravy pietnrho místa Hornického muzea 0KD
Hestaurace odstřediveho regu|átoru eleklrarny 0slavany
PubIikace H,storie oslavamske eIeklrarnv"
Publikace "Rosicko-Oslavanska uhelná pánev v datech'
Galerje zdraveho mésta - výstava
[Vezjnarodnt kamenne symloziL,m
Puolit<ace ed,ce 

,Do 
nitra AskiburOionu

Nezávisiá občanská univerzita
Kulturně spolecenský mes|čnik 

,ZASE 
T0'

Rekonslruxce rěžninó stroje koeDe na iamě MavraLl
Hornicka naučná stezka Sóhweidrich - 1. etana'
Nastěnny kalend.ař "Zaniklé doly severočeské uhelné pánve''
50utez V pIalovem VOIelbalu
Soutěz na cyklostezxacň Landeku
'0 pohár Horn'cxeho muzea 0KD'
soutěž mláoeže na cyklodraze BMx
Doslavba sportovnrhb arealu v Hornickén muzeu 0KD
udržba dětského areálu v Hornickém muzeu okD
Pietnimísto v Hornickem mJzeu - 1 etaoa
sbornrk edice knjhovnička hornickeho zbravodaie
Dostavba volejbaIoveho hřiště
Mezinarodni konference 'Landecká Venuse - ], etaoa
Publjkace ' Historie a tradice setkávání absolventrl ÝŠB''
Kulturnt poóiny pro horni města Budišov nad Budišovkou
a Moravskv Beroun
Katalog siárych důlnich děl
projekt x vystavbě expozice RBzs
Wo,kshop SuS Poděbraoova
Vystava Black Project v Hornickém muzeu
Prezentace jižntho svahu Landeku
Mezjnárodní divadelní íestival 'Na hranici'
] nf o rmačn t servis ne.zi,sko_vych organ izací Památkové komory
Vydánirománu Hořela Itoa horeIa
Vydanr pubtikace HeraIdictta historie hornicxvch svrnbolů'
Zachrana historickýcn srroju NTM po povodnrcn

č OB3

č. 0B4
č 0B5
č 086
č 0B7
č 0BB
č.090
č 09]
č,092

č 093
č.094
č. 095
č 096
č.097
č 09B
č,099
č. ]00
č 102
č 103

ReaIizováno 39 projektú v hodnotě 2343362,-Kč
Nadaci přispě|o 57 sponzorů

]NG, VOPASEK PŘEDÁVÁ V ROCE 2002 pŘEDSEDOVl SENÁTU pEIRU pITHARTOV| pUBLIKACl O tANDEKu
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ROK 2003

Projekty nadačního programu rea|izované v roce 2003
č. 037 lnstalace oběžného kola hlavního důlního ventilátoru - 2 etapa

č. 03B Replika zaústění štolového díla a rumpálu

č. 050 Expozice dů|ního měříčstvía hornické symboIiky - 2 etapa

č. 054 lnsta|ace historického parního těžního stroje na dole Anselm -

3.etapa

č. 060 PubIikace "Těžnívěže symboly hornické historie města" -

2.etapa

č. 0B9 Publikace barevný průvodce "Houby národní přírodní památky

Landek"
č. 090 Mezinárodní konference "Landecká Venuše 2003" - 2. etapa

č, ]01 PubIikace "Podíl hornictv( nazáchrané kulturního dědictvína
chomutovsku"

č.104 Videoíilm "Hornickýíortel" 1.a2,díl íilmu naVHS
č. ]05 3. ročník soutěže na cyklodráze BMX v Hornickém muzeu 0KD
č. 106 3. ročník cyklosoutěže '0 pohár Hornického muzea 0KD'
č, ]07 3. ročník soutěže "Memoriálu PhDr. Ing. Pravomila Vokřínka"

č. 10B Celorepubliková hornická koníerence Rosice 0sIavany

č, 
,109 

Hudební součastnost - přehlídka soudobó ivorby 28. ročník

č. 110 Výstava v Hornickém muzeu 0KD "YeIlow projekt" (ZluIý

Projekt)
Vytvořen í souboru rel iéíu "Strom lVlnonosiromu"
Galerie zdravého města B, ročník
lV ročník edice "Do nitra Askiburgionu"
Mezinárodní divadelní festival 'Na hranici"
Pracovn í setkán í semi nář g raíi ků Galerie M Iej n

udržba zeleně v areálu Hornického muzea OkD
0hrazenívíceúčeIového hřiště v Hornickém muzeu 0KD
Vydání knihy Kaspar Stenberk "Nástin dějin českého hornictví'
Vydání 3 a 4. části sborníku Edice Hornického Zpravodaje

0bnovené vydání publikace 'Landek - svědek dávné minulosti'
Vydání stavovského kalendáře na rok 2004
Realizace náhradního pohonu parního těžního stroje Mayrau
Koncepce činnosti Památkové komory v letech 2002 - 2006
Výstava v Hornickém muzeu 0KD "Wunderland'

P i etn í památn ík zes n u lých báňských záchr anářů
Rekonstrukce historickó komunikace v Hornickém muzeu 0kD
Rozšíření sbírkového íondu Hornického muzea 0kD

*. \i.dl_/

#5i LA\t}!iíi:

yýnočx§§p§§§e
§§ffi§

č 11]

č.112
č,1]3
č. ]]4
č ,l15

č,1-16
č.117
č 11B

č ,119

č -l20

ó,121
ó.122
č 123

č,124
ó.125
č ]26
ó,127

ByIo realizováno 30 projektů v hodnotě 2 330 '143,-

Nadaci přispělo 68 sponzorů

Kč

sLRvnosrnixŘrSTKNIHyKASpARSTERNBERI<-nÁsrtnoŘtnčrsrÉHoHonnlcrví(rSTERNBERK,ING,vOpASEK,lNG N/AKAR|US)



ROK 2004

Projekty nadačního píogramu realizované v roce 2004

č, 03B Replika zaústění štolového díla a rumpá|u nad ukončenou
jámou

č 054 InstaIace historického parního těžního stroje v bývalé strojovně

doIuAnselm-4 etapa

č. 060 PubIikace 'Těžnívěže - symboly hornické historie města

č 086 Pietnímísto v Hornickém muzeu 0KD
č 128 Rekonstrukce komunikace v Hornickém muzeu 0KD
č 129 Podpora zapsání technických památek Ostravy do seznamu

UNESC0
č ]30 Doplnění důlní expozice a simuIace provozu nátřasných žlabů

v Hornickém muzeu

č 13] Videoíilm 'Hornická činnost a společenský život v hornickém

městě petřvald'

č, ]32 Vydání stavovského kalendáře na rok 2005

č ] 33 Vydání 5 dí|u sborníku Hornického Zpravodaje Hornické

učňovské a odborné školství
č 134 Vydání 6 dílu sborníko Hornického Zpravodaje. Karvinská Ďást

revíru 0KD
]35 Galerie zdravého města - 9. ročník
136 Vybudování pietního místa včetně instalace pamětních desek

a pomníčků v hornickém skanzenu N/ayrau

137 Soutěž m]ádeže "0 pohár Hornického muzea 0KD. 4. ročník

soutěže na cyklostezkách v Hornickém Tnuzeu a Národní
přírodní památce Landek

]3B Soutěž mládeže 'Memoriál PhDr, lng Pravomila Vokřínka' -

4. ročník turnaje v plážovém voIejbalu
139 Soutěže mládeže - 4 ročník závodů na cyklodráze BMX
]40 Vydání knihy Trojice 1B94'
141 2, ročník Mezinárodního sochařského sympozia 'Landek 04'
142 Zlatohorský rudní revír. Přispěvek na vydání koníerenčního

sborníku
č ]43 29 ročník přehlídky'Hudebnisoučastnost 2004'
ó 144 s kovářem keltičkou za historií a krásami 0stravska

č. 145 Výjezdní zasedání Klubu přátel Hornického muzea 0KD na dů|

Mayrau u příležitosti významného výroči _
č ]46 N/odel dolu Anselm. Výstava MlNlUNl na Cerné Louce

č 147 B setkání hornických měst a obcí v roce 2004 v Rudolíově

č. ]48 Ceny lVlezinárodního íestivalu Techné 0strava 2004'

č. ]49 Techné 0strava 2004 Mezinárodniíestiva| íilmů a teLevizních

pořadů

č ]50 Landek - místo pro volný Ďas

Realizováno 27 projektů v hodnotě 6 690 5i7 - Kč

Nadaci píispěto 5B sponzoru

C,

č

č.

C

č

č
Ď

C

ulĚLtní crny črsxÝ prnvon lNG, STANlSLAVU VOpASKOVI
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č 154

č ]55
0, |5b

č,157

Ď ]5B

č ]59

č 160

č ]6]
ó,162
č 163

č ]64
c, Ib5

C, Ibb

ó.167
č 168

č 169

Ď ]70

ó.171
ó,172
C, l/J
č,174

ROK 2005

Projekty nadačního prOgramu realizované v roce 2005

č 054l4 Restaurace a instalace historického parního těžního stroje

v bývalé strojovně doleu Anselm

č 12911 Podpora zapsání technických památek Ostravy do seznamu

UNESC0 - 2. etapa

č 1 5] Koncertní aktivity dechového orchestru Majovák v roce 2005

ó 152 Vydání knihy - J. Brothánek 'Poslední rok v Československém

Bruntále

č ]53 Zhotovení videa z histortcké koníerence ke 150 výročí vydání

obecného Horního zákona

Hornické aktivity Tomáše Bati

CD Landek quartet s díly ruských romantických mistrů

Přibl ížen í a zvid itelněn í národn ích kulturních památek

v 0stravě

Rekonstrukce náraziště jámy Mayrau včetně statlckého

zaj ištěn í věže

Soutěž mládeže - cyklostezky

Soutěž mládeže - volejbal

Soutěž mládeže - cyklodráha

Kopirovánt map důlntci něr
Vydání Stavovského kalendáře 2006

Horn ický videozpravodaj

Horn ické odznaky

Filmový dokument 'Kaplička sv, Barbory'

Historicky jsme kraj težebního a těžkého průmyslu.

víto naše děti?

Barevný průvodce 'Rostliny NPP Landek'
'Nablízko' neslyšícím v 0stravě
'Ostrava patří nám všem'
'Povídejme si s ..'

]0 ročník Galerie zdravého města

Doplnění sbírek Hornického muzea

Vydání publikace "Lignit na JižníMoravě'
Techné Ostrava 2005 Mezinárodnííestival íilmů a televizních

pořadů

č 175 Ceny mezinárodního íesiivalu Technó Osirava 2005

0stravská venuše

č, ] 76 Generální oprava komínu býva|é koteIny Anselm

č.177 Národní přírodní památka Landek Projekt oprav

č. ]78 láchranatechnické památky.

0prava střechy na strojovně Robert

č. 1 79 Statické zajištění správní budovy Hornického muzea 0KD

č. ] B0 Ekologie a hornická činnost, Putovní Výstava

č. ]B] Vydání knihy 0ldřich Šuleře Laskavé podobizny'

ó. lB2 Český Permon 2005

č ]83 Horniny Těšínska

č ]84 Publikace 'N/artinskáštola"

č 185 Světelný panei "Důlní díla v Petřvaldě'

Ď 186 PubIikace 'Jižníčást revíru 0KD"

ó.lB7 Publikace '100 let Dolu Dukla'

č, ] BB 0strava - Periíerie nebo co?

č. ] 89 0pětovné vydání knihy 'Těžní věže'

č. 1 90 Průvodce expozicí záchranářství na Horntckém muzeu OKD

Bylo realizováno 40 projektů v hodnotě 3 333 27],- Kč

Nadaci přispělo 6] sponzorů.

^. 
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PODPORA ZAPSÁNi IECHNICKYCH PAI\/ATEK 0STRAVY D0 SEZNAN/U UNESC0
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č 19B

č. ]99

č.200
č.201
č.202
č 203

č.204
č.205
č.206
č.207
č 20B

č 209

č.210
č,211
č.212
č,213
č.214
č.215
č.216
ó,217

ROK 2006

Projekty nadačního programu reaIizované v roce 2006.

č, ] 91 Komorní koncerty v kostele sv Václava v roce 2006

č 192 Mezinárodní kamenné sympozium - Landek 06

č 193 Galerie zdravého města - 11 ročník

č. ]94 Český Permon 2006

č. ] 95 Statické zajištění budovy cechovny Anselm

č. ] 96 0prava stropu v budově kompresorovny Anselm

č 197 0prava střechy elektrického těžního stroje na budově jámy

Robert - Mayrou Kladno

Soutěž mládeže - volejbal

Soutěž mládeže - cyklostezky

Soutěž mládeže - cyklodráha

Vyhledávání a kopírování historických důlních map

[/onograíie Dobroslav Lidmila
'0strava Můjdomov'
VIiv útIumu hlubinné těžby uhlí na povrch a životníprostředí
"Mezi 0stravicí a 0drou'
Zase-T0 - kulturníčasopis MS kraje

Hornický Zpravodaj

Hornický vídeozpravodaj

Vydání Stavovského kalendáře 2007

Setkání hornických kapel

KataIog izace montánních íi lmů

Těžní věže - vydání graíických listů a instalace do paspart

Publikace 'Jižníčást revíru 0KD'
PubIlkace "Vi|óm Jičínský
Koncertní aktivity dechového orchestru Májovák v roce 2006

Ceny íestivalu Techné 0strava 2006 - Ostravská Venuše

Mezinárodní festival íilmů a televizních pořadů

Techné Ostrava 2006

č.21B "Za hornictvím Zlatohorského rudného revíru'

č.219 umělecká díla akademického sochaře Antonína lvanského

ByIo rea|izováno 28 projektů v hodnotě 1 57l 949 50 Kč

Nadaci přispělo 50 sponzorů.

lVEZlNARODN FEST VAL TECl,]NE OSTRAVA 2006

Řrn rrr nnla0r ING, K||VER csc pŘrlÁvÁ cenu
NG, VOpASKA vnĚzsravu F]ETTENBERGEROV
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č

č

č

ROK 2007

Nadační projekty realizované v roce 2007

220 Projekt vebové stránky www.landekpark,cz
221 lníormačnítabule u poutního místa sv MaříMagdaleny
222 Rada komorních koncertů v kostele sv VácIava v Ostravě

223 Georgius Agricola 'Dvanáct knih o hornictvía hutnictví'
2.vydán(

č.224 Hornické kolonie - Karviná - ]. díl

č,225 Yydání Stavovského kalendáře - Těžnívěže 2008

č. 226 Hornický Zpravodaj

č 227 Soutěž m|ádeže 'N/emoriál PhDr. lng Pravomila Vokřínka'

7 ročník turnaje v plážovém voIejbalu

č 22B Soutěž m|ádeže 0 pohár Hornického muzea 0KD
7 ročník cyklozávodů

č 229 )praua výstavní budovy Celková oprava íasády a okapového

systému

č 230 Oprava budovy kompresorovny, 0bnovení historické dlažby

č.231 Ga erie zdravého města - ] 2 ročník

č 232 Uspořádánípozůstalostílng StanisIavaVopaska
č 233 0pětovné vydání publikace 'Ostrava do seznamu UNESC0?'
č 234 Veřejné osvětlení Hornického muzea

č 235 Vizualizace Národníkulturnípamátky Dů] HIubina

č 236 Hornické kolonie 0KD. Hornické kolonie 0stravy.

ó 237 Fauna Národní přírodní památky Landek

č 23B Ceské citerovó kulturní cenirum 2007

č 239 Hornický videozpravodaj

č 240 Ceský Permon 2007

ó,241 Dřevěná budova strojovny v Hornickém skanzenu

ó 242 lechné Ostrava 2007. Ostravská Venuše

ó,243 \IlezinárodnííestivaI fiImů a televizních pořadů

Techné Ostrava 2007

č 244 Pamětní Deska lng. Stanislava Vopaska

č 245 Vydání pub ikace 'Počátky dobývání v Petřvaldě'

Ď 246 Videoíi| 'Poslední vozík z Dolu Dukla'
č 24l Projektová dokumentace. Zatraktivněn(íáráni do důlní expozice

č 24B Yydán( CD dechového orchestru I\4ájovák ke 100 etům jeho

vzn i ku

onllLrui pnvĚrrui lrsry ING, vOpASKA FOTO: MGR, rnzyžallrr

Bylo realizováno 28 projektů v hodnotě 1 777 599,02Kó,
Nadaci přispělo 62 sponzorů.
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ROK 2008

Nadační projekty realizované v roce 2008

249 "Zdař Bůhl" aneb hornické tradice v 0stravě
250 "Rehabilitace" poutní kapIe sv. Maří N/agdaleny v obci Chelčice
252 Galerie zdravého města
253 4, ročník bienále - Mezinárodníkamenné sympozium Landek 0B
254 Publikace'Elektriíikace dolů 0stravsko-karvinského revíru

v letech 1BB4-1939"
č. 255 Vydání Stavovského kalendáře "Těžní věže 2009"
č, 256 Hornický videozpravodaj
č, 257 Hornický zpravodaj
ó,25B 20. výroč( založení Klubu přáteI Hornického muzea v 0stravě
Ď. 259 Geologické prostředí a geotechnické vlastnosti pokryvu karbonu

v české části Hornoslezské pánve

č. 260 Realizace koncertu dechového orchestru l\/ájovák a vydání
publikace

ó,261 Archivace a třídění dokumentů lng. Stanislava Vopaska
č. 262 Workschop "Zápis Ostravských industriálních souborů do

seznamu Světovóho dědictví UNESC0 jako příležitost pro město
0stravu"

č. 263 Hornické kolonie 0KR. Hornické koIonie Karviná - 2, díl
č. 264 ,Ostrava do seznamu UNESCO"
č. 265 Ceské citerové ku|turní centrum 2008
č. 266 Publikace '0 dolování černého uhlí v oblasti Malých Svatoňovic

na Jestřebích Horách"
č. 267 DopInění sbírkového íondu hornického muzea OKD
č.268 Hornictvíve filmu --l. část
č. 269 Horniciví Havířovska
č. 270 Publikace "Ekologie a hornická činnost"
č,271 0stravský Kahan Cup 2008
č,272 IřeIí uydání publikace "Landek - svědek dávné minuIosti"
č" 273 Techné 0strava 2008. 0stravská Venuše
č,274 Mezinárodnííestival íilmů a televizních pořadů.

lechné 0strava 2008
č.275 Ceský Permon 2008
č. 276 Soutěž mládeže "Memorial PhDr. Ing, Pravomila Vokřínka"

plážový volejbal
č, 277 Publikace "Kulturní památky Ostravsko-karvinskóho revíru"
č. 27B Soutěž "0 pohár Hornického muzea 0KD" B. ročník cyk|ozávodů
č. 279 "Landek Cup'
č. 2B0 "Fiducia 2008"
č,2B1 Oprava vrátnice Hornického muzea OKD.

Celkem realizováno 31 projektů v hodnotě 1 752 443,, Kč
Nadaci přispělo 63 sponzorů.
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ROK 2009

Projekty Nadačního programu roku 2009

č. 2B2 Galerie zdravého města

č. 2B3 CykIus komorních koncertů v kostele sv. VácIava v roce 2009

č, 2B4 Hornický zpravodaj 2009

č. 2B5 Hornický kalendář 2010

č 286 Hornické koIonie 0stravy

č.2B7 Za hornictvím Hornoměstského rudného revíru

č. 2BB Hornický videozpravoda1

č. 2B9 Kahan cup Čn-sn zooo

č. 290 Hornictvíve íilmu - 2 část

č,291 0stravsko-karvinské hornictví ve výtvarném umění
č. 292 Se slunčkem z Havťova zahauíi
č. 293 Technické vybavení výstavních prostor pro Hornické muzeum v Zastávce

č. 294 Publikace "-15 let Nadace Landek Ostrava"

č. 295 Koncertní aktivity dechového orchestru Majovák v roce 2009

č. 296 Publikace "Skok přes kůži - historie a současnost"

č. 297 Naučná stezka Landek. Projektová příprava.

č. 29B České citerové kulturní centrum 2009

č, 299 lndustriaLiíe- uhlí, ocel, život

č. 300 1. etapa vydání pub|ikace 'Nejstarší báňská mapa v 0KR. Počátky

hornické činnosti v 0KR"

č. 30] ] 3, setkání hornických měst a obcí v Jih|avě

č, 302 Na hradě straší

Dosud přijaté projekty do nadačního programu: 21

Výše nadačních přispěvků pro jejich realizaci: 9B4 500,- Kč

Projekty zatím uložené v zásobníku projektů:

2, vydán( knihy "Ostravské Těžní věže - symboly hornické historie" archiv Klubu

přátel Hornického muzea v Ostravě

SvěteIný panel - hlubinn é jámy a významné důlní štoly v 0KR v letech 1B11-] 991

0prava těžní věže Anselm - 1. etapa

Sborník příspěvků z pracovních seminářů

Kuliurní památky 0stravsko-karvinského revíru - česká mutace.

Projekty ze zásobníku mohou být v průběhu rokuzaYazeny do Nadačního programu

roku 2009 již bez výběrového řízení. Zaíazen( projektů je podmíněno získáním

dostatku íinančních prostředků. Při realizaci projektů zatím uložených v zásobníku
přesáhne výše nadačních příspěvků částku ],42 milionu Kč,

&řfr\ggx

NADAČNÍPROGRAM 2009

ro l, xorx vÝnĚnovígo Řízmú
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sPRAUlll A DOZORGI RADA ]{ADAGE 0D ROKU 1994

Stebel Miroslav, PhDr.

Lenart Miroslav, lng.

Vokřínek Pravomil, PhDr, lng. (+)

Vopasek Stanislav, lng (+)

Kimer Joseí, lng., CSc
Podhajský Otakar, lng.

Mojžšek Pavel, lng.

Přepiora Jaroslav, lng.

1 995 - 2007
2007 - dosud
1 995 - 2000
200i - 2006
2006 - dosud
i 999 - 2000
2000 - dosud
2000 - dosud

]994- 1998

1994- 1995

1 994 - 2000

1 994 - 2001

1995-1999
1995-1999
] 995 - 2007

1995 - 1996

1 996 - 2001

1997 _2004
1 997 - 2000
1998 - dosud
1 999 - 2000

2000 - dosud
2000 - dosud
2000 - 2001

2001 - 2003
2002 - dosud
2002-2004
2003 - dosud

2003 - dosud
2003-2004
2004_2006
2005 - 2006

2005 - 2006

2005 - dosud
2006 - dosud
2006 - dosud
2006 - dosud
2007 - dosud
2007 -2008
2009 - dosud

1995 - dosud
1995 - dosud
1995 - 1999
1999 - dosud

SPRÁVNÍ RADA NADACE

Michalk Gúnter

Vlček Zdeněk, lng.

Vokřínek Pravomil, PhDr., lng. (t)
Vopasek Stanislav, lng (+)

Broskevič Pavel, lng, CSc
0hneiser Pavel, lng.

Stebel Miroslav, PhDr,

laorálek Lu bom ír, PhD r.

Štědron Radoslav, RNDr.

Pieran Gustav, lng , PhDr, (t)
Podhajský 0takar, lng (t)
Dřevjaný Jiří
Bebar Jiří, lng

Mojžšek Pavel, lng,

Přepiora Jaroslav, lng.

Vaněk Petr, Mgr.

Beránek Pavel, lng,

Lenart Miroslav, lng.

Wantula Zdislav, lng.

KimerJoseí, lng., CSc
Vlček Cestmít lng

Kavečka Miroslav, lng (+)

Kolář Lubomír, lng,

Starý Břetislav, lng.

Drobil Pavel, Mgr.

Vychopeň Pett lng

Laipert Miloslav, lng,

Gavlas Joseí, lng,

PočtaJan, lng, CSc
Trejbal, Zdeněk, lng , Ph. D.

Majzlft Jaroslav, lng.

Tabášek Radomír, lng

Hamza Pavel, PhDr.

Šmaus Karel, lng

VančuraAugustin, lng (+)

StejskalAleš, lng.

DOzORcl RADA NADA0E

předseda dozorčí rady

člen
člen
člen

FUNKc!ONARI NADAGE

předseda správní rady

předseda správní rady

ředitel nadace

ředitel nadace

ředitel nadace
pokladn ík

pokladník, správce nad. jmění

tajemník nadace



Správní rada Nadace

Ing, Miroslav Lenart
předseda správní rady

Ing. Josef Kimer, CSc.
ředitel Nadace

Ing. Čestmír Vlček

Ing, Pavel Mojžišek Ing. Jaros|av Přepiora
pokadnik a správce nadačního jmění tajemník Nadace

karel smaus

Dozorčí rada Nadace

PhDr. Pavel Hamza
předseda dozorčí rady

=,#,

]iří Dřevjaný Ing, |Vliloslav Laipert Ing, Josef Gav|as

Ing. Petr Vychopeň Ing. Jan Počta, CSc, Ing. Radomk Tabášek Ing, Zdeněk Trejba|, Ph.D.

Ing. A|eš StejskaI
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odešel nestor
báňského záchranářství
inženýr Lubomir Há$ek

ního orgánu předsedy Usředního baň-
ského uřadu ,,šábu báňské záchranné
služby", V roce 1968 stojí u zrodu 1é-

Ve středu 10. února 2010 jsme
se v ostravském krematoriu naposledy
rozloučili s bjvallm ředitelem Hlai,ní
báňské záchranné stanice v ostravě
panem inženýrem Lubomírem Háj-
kem, ktery zemřel pro krátké nemoci
ve sředu dne 3. února 2010 ve věku
82 let.

Narodil se 15. srpna 1927 v Tisovci
na Slovensku. V roce 1 946 maturova1
v Bratislavě a v loce 1950 promova1
na Vysoké škole báňské. Po skončení
studií zustai na Vysoké škole báňské
jako odbomý asistentpro důlní věkání
a báňské záchranářství. I když na pod-
zim v roce 1956 přešel z Vysoké školy
báňské do funkce vedoucího větrání
a vedoucího závoďní báiské zá-
chranné stanice na dole Stalin v Heř-
manicích, pokačova1 dále v pedago-
gické čirirrosti jako extemí asistent.

V provoze na sebe upozomil svým
aktivním přísfupem ke zdoláváni zá-
važných nehod a to přispělo k tomu,
že byl ve svých jednatřiceti letech
v říjnu 1958 jmenovaný vedoucím
Hlavní báňské záchranné stanice
v Ostravě Radvanicích. S jemu vla-
stním neutuchajícím elánern zahájil
modemizaci celkové organizace, tak-
tiky a rrybavení báňské zácbranné
služby nejen v ostravsko karvínském
revíru ale v celém ceskoslovensku.

Významně se zaslouzil o rozvoj
mezinarodní spolupráce báňských zá-
chranných služeb. Stá1 u zrodu pnní
mezistátní dohody o vzájemné spolu-
práci v oblasti báňského záchranářství
s Polskem, která byla podepsaná
v prosinci 1 959 a později v roce 7979
při uzavření mnohostranné dohody
o spolupráci států Rady vzálemné
hospodářské pomoci v oblasti báň-
ského záchranářství. V letech 1979
1989 vykonával funkci vládního
zmocněnce pro naplňování cílů do-
hody. Byl lznávaným odborníkem
nejerr v zemích tehdejši Rady vzá-
jemné hospodařské pomoci ale díky
svým osobním kontaktum zejména

s ředitelem Hlavní báňské záchrann:é
stanice v Essenu Franjo Kockem i na
zápaď od našich hranic.

Důležifý byl jeho
přínos k moderni-
zací technického
a přístrojového vy-
baveni báňshých
záchranáíít. Y ne-
lehkém období hos-
podářské izolace
v šedesátých letech
se mu podařilo
v roce 1966 zajistit
pro záchranáře mo-
demí dýchací příst-
roj BG 174 oď
ťrrmy Dráger. Vždy
mě1 na mysli přede,
vším to, aby nová

technika pomáhala záchranářům, aby
zmenšovala jejich r,ysoké ýztcké za-
tíženi a snižovala riziko jejich ohro-
ženi.Y únoru 1967 se stává prvním
předsedou nově r,ytvořeného porad-

kařské pruní po-
moci v podzemí,
která je časem za-
kotvená i v zákoně.
Má velkou zásluhu
na vybudování no-
vého modemího
areálu HBZS na
ulici Lihovarská,
kteý byl uvedený
do provozu
vkvětnu 1979.

Rozsáhlá byla
i jeho publikační
činnost. ByI zakla-
dateiem a dlouhole-
ým předsedou re-

dakční rady listovky,Zácbranáí".
Velký počet záchranářských akcí,
které absolvoval se stal zdrojem zku-
šeností, které předával generacim zá-
chranářů, důlních techniků a studentů.

Množství jeho odborných článlcu,
a záclt anáí ských informací, kterými
pravidelně přispíval od roku 1964
po celou dobu až do ledna letošního
rokuje nepřekonatelné, Y roce 7977
lydává spolu se svj,rn nejbližším spo-
lupracowíkem Petrem Fasterem roz-
sahlou příručku pro báňské záchranáře

,Důlni záchranářství". Pařil ke spo-
luautorům kompendií pro báňské zá-
chranáře a pro vedoucí likvidace ha-
várií r,l,daných v letech 2000 a2004.
Podílel se na tvorbě skript pro stu-
denty Vysoké školy báňské. Aktiwě
přispíval do periodik Homík, odborář-
ských novin,,Zdař brlh" a do Homic-
kého zpravodaje. Byl členem klubu
přátel Homického muzea OKD.

V lednu 1986 předává 1irnkci ředi-
tele Hlavní baňské záchranné stanice
ing. Františkovi Papřokovi. Odchod
do důchodu pro něj neznamená od-
chod na odpočinek. Své rozsáhlé zna-
losti a zkušenosti qrržívá jako od-
borný poradce federálního ministra
paliv a energetiky. Pracuje i na Vě-
decko výzkumném uhelném ústavu
v Ostravě Radvanicích a od roku 1990
do roku 2004 opětjako odbomý asis-
tent na homicko geologické fal-ultě
Vysoké školy báňské.

V osobě inženýra Lubomíra Hájka
jsme zhatili uznávaného báňského od-
bomíka, nesmlouvavého bojovníka
za pokrok, pracovitého a obětavého
člověka, kteý celý svuj život plně vě-
noval báňskému zácltr anáŤ sty i a b ez-
pečnosti homického provozu
a se svjnn lidským přístupem se zapsal
hluboko do našich srdcí.

Čestjeho pumútce vzdóvají posled-
ním,,Zdař bůh" kolegové, spolupra-
covníci, kamarádi - búňští zóchra-
nóří



Když zazní záchranářslcý zvon,
hIavou proletí všechny nehody, záchranářské akce;

jeden z nás odcházi,ie to ieho skon!
Už nám neporadí, nepom*že - matička zem hg chce!

Do země, hlubokých šachet s námifáral,
i tehdy, kdy v dole byli ien záchranáři;

milova l svoje syn ky,, záchraná ře, pohlazení iím dával;
HBZS byla ieho svět, mělto v každém diáři!

Jeho památka na různých místech záchranáře,
v různých časopisech a knihách o záchranářství
nám bIízkým z cechu hornictví a záchranářství,

nám bude chybět v dalším konání ieho benzínky záře!

Emeritnímu řediteli HBZS v Ostravě - Radvanicích;

JiI§ LU8oŠI nÁlnoVl,t
na posledním tomto setkání slibujeme, že věrni budeme
hornickému cechu i synkům na záchranných stanicích,

už jen proto, že jsi byl náš druhý táta, proto, Tě milujeme!

AťTi zpívá celý havířů a záchranářů sbor
naši hornickou hymnu, při loučení s Tebou;

ať vane vítr přátelství kamarádů, havířů z Beskydských hor;
ať náš pozdrav ,,Zdař Bůh" je nám vždy ozdobou!

Čest Tvoji památce!

Jaro

5. února 2010



OKD - Hornické muzeum a REKREPARK

J73

Klub českých_turistů oblast Moravskoslezská, společně s paňnery
statutární město ostrava, obvod slezská ostrava

v §obotu 24, dubna 2O{O
PRoGRAM
Dopoledne před §lezskoostravskÝm hradeín {9 : í 1 hod.l

r Vystoupení šermířské skupiny ARCUS
r Pohádkový les pro děti
. country kapela

. ukázka jízdy na koni
o prohlídka multimediálního panelu ve

věži hradu.

9tevření nové Naučné stezkv Slezská Ostravq - Halda Ema (11.Q0)

Pěší trasa: §lezskoostravskÝ hr.qd halda Ema -Slezskoostravská radniee
Komenského sady - areál Hornického muzea

Na trase: exkurze na jízdárně, výstup na haldu Ema - nejvyšší bod Ostravy, prohlídka
Slezskoostravské radnice (galerie),
Od soutoku Lu§ny a Ostravice bude možno jet na čluneá k Hornickému muzeu.

Odpolední proqra{n v areálu Hornického muzea:
10:00-17:00 - Pódium před Harendou

* pásmo vystoupení zájmových útvarů SVČ se soutěžemi pro veřejnost (10:00 - 13:00)

" vystoupení kapely Acoustica (14:00 - 17:00)

" losování cen pro účastníky pochodu v průběhu programu
10:00 - 17:00 - Prezentace občanských sdružení, školských zařízení a podnikŮ

* výtvarná soutěž pro ostravské MŠ, ZŠ, SVČ, DDM, DD, SŠ ,,Příroda volá §OS!" (do

14:00)

" vr.iroba voňavých pytlíěků z bylinek (do 14:00)
* prodej věelařských rnýrobků, Fair-Trade uýrobků, tvorba chráněných dílen
" pozorování s]unce a vesmíru s hvězdárnou Johanna Palisy VŠB - TU Ostrava
* promítání ekologických filmů, prezentace ochrany životního prostředí
* opékaní špekáčků u obydlí pravěkých lidí (12:00-14:00)

" otevření kovárny pro veřejnost, tvorba vlastních uýrobků (od 12:00)

Podrobné informace: sekretariát oblasti KČT, tel. 596 134 975, www.Rct-msk.cz

Na Den Země a Naučnou stezku Slezská Ostrava - Halda Ema přispěli:

Moravskoslezský kraj Nadace Landek Statutární město Ostrava
obvod slezská ostrava obvod Moravská ostrava Nadace okD

Nadace Plzeňského Prazdroje Ostravské výstavy, a,s.

www.denzeme.info
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DŮl Trojice, Petr Bezruč a halda Ema
Důl Trotrce byl za|ožen v roce 1B4O ve Slezské Ostravě a v roce 196l sloučen se slejně slarým do|em
Terezie přejmenovaným na Důl Petr Bezruč. Těžba uhlí a provoz na Trojici by| ukončen roku ]968,
zatimco na Petru Bezruči se pokračovalo v dolování až do roku 1992 Haldovina byla ukládána a sypána
v prostoru mezi ulicemi Na Najmanské, Na Burni a bývalým železnrčním náspem průmyslové vlečky pod
Dolem Petr Bezruč v rozmezi lel 1921-1960. Maieriél byl navážen na starší plochou vyrovnávaci haldu
které měla vyplnit a zarovnat zvodnělou prohlubeň v terénu, Utvar haldy je tvořen komplexem odvalŮ
do|ů Petr Bezruč a Ema, který se nacházel v závéru Trojického údoli, a dále dolem Michélka

Je zde uloženo přibližně 28 milronů m3 horninového materiá|u. Jde o horniny ostravského souvrství
svrchního karbonu HornosIezské pánve a pokryvných ůtvarů.

Ostravské souvrství představuje u|oženiny střidavě kontinentólní a mořské Základní cyklus oslravského
souvrství začtná bazáInimi hrubozrnnými piskovci, pokračuje prachovci a kořenovými pŮdami, uhelnou
slojí a končijílovci, často se sladkovodní, brakickou nebo mořskou faunou, JiIovce obsahují otisky f|óry a
fauny, Barva le šecjá až černošedá v místech, kde 1e malerrál haldy vypálen se mění na červenou. Na
sedimentech svrchniho karbonu |eží lřelihorní usazeniny karpatské předhlubně - slepence, brekcie,
piskovce a jilovce vělšinou žluté barvy,

Těsně po ukončení navéžky vrchol haldy dosaáoval327 m n .m, Současná výška :e o12 m nižši, cc:ž 1e

způsobeno přirozeným slehávéním hlušin.

V řrjnu roku1952 propukl haldový Qožér na jižním svahu haldy těsně pod úpatím, Pokusy o lokalizaci mě|y
jen čásiečný úspěch Hlavní likvidace požáru byla ukončena v roce ]976, přesto je halda dodnes lermicky
aklivní

Kuželová ha|da dolu Trojice a Emma,Lucie je nemovitou kulturní pamálkou Cstravy, Dokládá dolování
černého uhlíve Slezské Cstravě. Ješlě v 30 letech minulého stoleti kuže|ová halda sloužila pro městskou
rekreaci jako tzv, výletní park Tivolr s lanovkou na vrchol haldy, V současnosti halda tvoři významnou
dominantu města Ostravy, Za pilznivÝch podmínek je rozeznatelná zvéže Hukvaldského hradu a naopak
z vrcholu haldy se značí panoráma západnich vrcholů Moravskoslezských Beskyd (Javornik, Lysé hora,
Smrk, Bilá hora ve Štramberku po Jesenické podhůři.

Celý komplex haIdy Ize morfologicky dělit na několik útvarů,

. kuželový útvar haldy Emy a komolý kužel

. zarovnané plošiny okolo obou kuželú , kleré sloužíjako pěšiny,
o s|rmý svah staré haldy v Trojském údolí
. rekultivované svahy hald od ulice Na Nalmanské.

Vegetaci lze částečně rozlišil podle těchlo stanovišť a dalšich podminek, tj stáří sypáni haldoviny a jejich
nás|edné ůpravy, narušování, podle světové strany, a také misla s vývěry teplých plynů po prohořivání,
převrstveni haldoviny vrstvou zeminy apod.

Na stabilnějšich plochách zarovnaných do plošin převažuji ve stromovém patře křiženci topolů
(Populus x canadensis), dále je objevuje lopol bí|ý (Populus alba), topol osika (Populus tremula), vrba jiva
(Salix caprea), javor mléč (Acer platanoides), na osvětlených pIochách trnovník akát
(Robinia pseudacacia) Vysézen ]e smrk prchlavý (Picea pungens) i modřin opadavý (Larix decidua)
okrajové pIochy tvořidub červený (Guercus rubra),

By|inné patro je poměrně druhově chudé s dominancítřtiny křovištni(Calamagrostis epigejos). Na v|hčích
místech se daří vr-bině penízkové (Lysimachia nummularia), metlici lrstnaté (Deschmpsia caespitosa)
kostivalu lékařskému (Symphytum officinale), překvapivý je výskyt rákosu obecného (Phragmites
australis) a rovněž omanu vrbolistého (lnula salicina)

V suchých lemech cestiček rostou celik kanadský (Solidago canadense), tořice japonská (Torilis laponica),
mrkev obecná (Daucus carota), jitrocel větší (Plantago major), jahodník obecný (Fragaria vesca), kuk|ik
městský (Geum urbanum), hvězdice kopinaiá (Aster lanceolatus), hvězdrce vrbovitá (Asler x salignus),
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Kdo v srdcižije, neumírá.
Fr. Hrubín

V tichém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelŮm aznámým
smutnou zprávu, že nás navždy opustil náš milovaný otec, bratr, švagr,

dědeček a pradědeček

pan

lng. Koloman lványi
Emeritní ředitel Rudných dolů Příbram

Jeho srdce dotlouklo ve středu 5. května 2010 ve věku 71 let.

Poslední rozloučení s naším drahým zesnulým bude ve čtvrtek 13. května 2010
ve 12.00 hodin v obřadnísíni Na Hvězdičce v Příbrami.

po smutečním obřadu bude uložen do rodinného hrobu na místním hřbitově.

Jménem rodinv:

Olga
dcera s rodinou

Eva
dcera s rodinou

ostatní příbuzní

Za projevy soustrasti děkujeme.

Eva Schneiderová,Praha 3,Řehořova 37 130 00

Pohřebníslužba Na Hvězdičce, Příbram 1-324
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5. května 2010

Ing. Koloman Iványi

V srdci zabolí, když zvolá
perrxoníkův duch. Nám stavcvská
čest veli, lramnrádovi na poslední
cestě ,,Zdař Bůh"!
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Vzpomínlra na Březové hory.

Na fošně stojí lamač
silně buší do skály,

v'azíky rudy tlačí odbíhač;
ženy a manželky se o nás bály!

Místo žebříků šlapací strojo
hloubka zde tisíc metrů bylao
to byl pro fárání náš zdrojo

ke slunci vyfárání půlhodina zby|a!

Březohorský rudný revír
jeho 400 kilometrů chodeb, komínů a jam,

kde větrání působilo někdy jako vír,
výduch s úvodem podobný přelótavých dam!

Byl to konec 19. století
31. 5. 1892 smutné to vzpomínání
319 obětí,289 vdov,920 sirotků!

Jak ten život, technika v hornictvío letí;
naše nostalgie z dějin ukazuje naše konání!

Ten smutný den Březových hor
ať kažďý havíř ve svém srdci nosí,

at'v ten den stojí u památníku krojovaný sbor,
at'naše činnost, kamarádstvío je jako hnízdo vosí!

At'na Březových horách zpívá sbor,
ať jevždy paráda a v ní zní naší písně chóro
ato lid kolem nás vnímá tu kamarádství síluo
at'naše cesty vedou vždy k havířskému dflu!

Necht' nám žehná rrPermoníkův" duch,
nám všem vzpomínajícím kamarádům ,,Zdař Bůh"!

Na počest všem kamarádům co už nejsou s námio
vzpomenutím této jedné katastrofy z mnohých,

yzpomenul jeden z nás Ing. Jaroslav Minka,

Jaro.
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Modlitba

Poutníče po krut,ých cestách života.
Dbej!AbyTvoje bedra

nezatěžovala závist a pýcha!

Nedovol, aby písek, Tuých myšlenek,
změnil se, v kameny falešných slov

a zlých skutků!

Až na sklonku dne se sblíží,
při ohni opravdoví přátelé a lidé dobří,

zadrž slova ukrutná a zlá
za plotem suých zubů,

ať je nikdo nikdy neuslyší!

Až nadejde konec naší pouti
s účtováním skutků předešlých,

pak můžeme b,ýtipřikryti pláštěm své dobroty!

Toť život Tvůj i můj!
Toťláska Tvá i má!
l ot osuo lVul l muJ !

Toť pravda Tvá i má!

Zdař Bůh!

Jaro
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Tak jako Liorždý rok se sešli synci 4. Května 2o1o aby zhodnotili, co se
vše událo v r. 2oo9.
Celkem přišlo na výroční plenární schůzi roz členů, z toho bylí z čestní

členové, podle zprávy mandátové komise.
Zahi.i,eni provedl Ing. Petr Rojíček. Všechny pěkně př{útal a předstaúl

přítomnó hos§.
Pavel Hamza nás seznámil s kandidaturou města Ostrava na Ewopské

hlavní město kultury.
Ján Fabián zhodnotil současný stav OKD a nastínil datší vÍvoj

společnosti.
Miroslav Fojtík zhodnotil současné aktivity Hornického muzea.
Předseda lflubu Mgr. Rodan Broskevič zhodnotil činnost za r. 2oo9 a

nastíni] program činnosti na r. 2o1o.
Potom již následovali zprfuy o hospodaření, náwh rozpočtu na r. 2o1o,

zpráva revizní komise, náwh aktualizace stanov Klubu.
Byla schválena změna příspěvkového řádu. Od 1. 1. 2011 bude

minimální výše členského příspěvku na jeden kalendářní rok pro
registrovaného člena 4aa Kč, důchodce nebo studenta 2oo Kč a
kole}tivního člena 5 ooo Kč. Čestní členové jsou od placení členských
př{spěvků osvobozeni.

Pro období 2o1o až zorz byli do ýboru KPHM zvoleni: Ladislav
Bardoň, Mgr. Rodan Broskevič, Prof. Ing. Jiří Grygárek,CSc, Mgr.
Oldřich Klepek, Adolf Konečný, Roman lkzak, předseda Karvinské
pobočky Ing. Stanislav Kuba, Ing. Jaroslav Minka, Ing. Petr Rojíče\
předseda pobočliy Havířov Ing. Jan Vincenec, předseda pobočlcy Petřvald
Stanislav Žat<,.

Předsedou Klubu byl nrolen Mgr. Rodan Broskevič. Revizní komise
bude pracovat ve složení: Břetislav Složek, Arnošt Felkl, a Zdeněk Dudek.

Čestným ďenem KPHM byl zvolen Ing. Jaroslav Klát.
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Ve dnech ,t - a* ,?" &, *fi{$ se v areálu nákladového

nádraží v Ostravě-P ívoze uskutečnil {"&. rmčmík men6rná-

rmďmíhw weletyknr drá*eaí teckmikyu v nclbkti a s n*Ře p

ffitr f,F ffi& *m&YS, Vůbec poprvé se veletrhu ztičastnila

spo|ečnost VITKOVICE Doprava (VD). P edstavovala zde svťtj

revoluční exponát , lokomotivu poháněnou stlačen m zemním

plynem (CNG), která vznikla za podpory spoleónostíČD Cargo

a v zkumného tjstavu železničního. Pokračování na str. 2
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Historická logistická linie, která neodmyslitelno rytiiI oďravsku,a v:,,,::..f::":::",,:?}i::{.',:r.Ťť*'kfr,# 
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lánujete dovolenou? T eba na některou z těch p íštích pozvete i své mimoostravské p átele, aby s vámi

bsolvovali cyklovylet, kte{ jim hned tak ner<oo iiÁ á nut,o, iino, 13 
wětě nenabídne, Sednete na kolo

, vezmele to podél rexy ósfravice od Landeku, samoz elměi prohtídkou Hornického muzea a několika

odinami v LANDEK pnnxú, cestou se zastavít. u óJ. hruuina, další p ipomínce ostravského hornictví'

r odtud už vyrazíte k vyso( m pecím, které jsou jen co by kouskern uhlídohodill

,la prohlídku areálu Dolníoblasti VíTKoVlcE (DoV) byste siměli naplánovat dostatek času, protože tady

e opravdu co vidět u u ouo*.nu toho bude ještp mnonem vícl No a pak s p áteli vyrazíte směrem k Besky_

jám, iejichž vrcholky už ted' vidíte na obzoru",

Ze ise iste ne tíh!ílhli Dream Factory ani skupinu Buty?

Tak to jsíste pěkně prohtoupitril p íště neváhejte"

Svrové prost edí Dolu Hlubina se stalo dějištěm

píedstavení a koncefi , iimiž do Ostravy vstoupil
'druh 

ročník divadelní p ehlídky činoherního

a alternativního divadla Dream Factory, Ten se

uskutečnilve dnech 28. a29. května 2010 také

na území Divadla Petra Bezruče a v solné jeskyni

HaIos, K vidění byla p edstavení Divadla Ungelt,

Divadla Kontra, Divadla Komedie, A Studia

Rubín. A na publikum 'zarjtočila'také alternativní

divadla Vosto5, Divadlo na cucky, Bílé divadlo,

MeetFactory a NOD Praha, které do Ostravy p i,

vedlo kontróverzní muzikál Pornohvězdy s Vojtě-

chem Dykem v hlavní roli. Ten si pak zahrál i se

skupinou Nightwork. ,,Prost edí šaten Dolu

Htubina má } áštní atmosíóru a ie opravdu

originální," íká t iadvacetiletá Barbora, která

vidlla hned několik divadelních a hudebních

kusů. ,,Neznám nic podobného, Člověk má pocit,

jakoby odtud p ed chvílí odešli horníci ze směny

u po nicn nasioupilo divadlo, Takové místo dodá

XáOO*, pi"Ortáu.nr riplně iiné rozměry,'něco

ii r'!ii$ fi i,r,i;' iii:: !il!:,:',' ili",, Iil i'i',,
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frj ttrDne 15. června nás náhle zasáhla smutná zpráva, že

zem el pan Vítězslav Hettenberger, čestny? člen Klubu p átel

Hornickéhomuzea,nositeloceněníStanislavaVopaska
ostravskáVenuŠe,nerinavnlíhistorik,propagátoraorganizátor
hornick ch akcí souvisejících s hornicklimi tradicemi. a zvyky,

Jeho zásluhou zaznameňaly zejména publikace o karvinsk ch a

ostravsk ch hornick ch koloniích a o likvidovan ch dolech okD

obrovskoupopularitumezistaršíostravsko.karvinskou
populací.Vroce2007sevsoutěŽi,,Seniorroku,,ostravyumístil
na'vyznamnémtetímmístě.Díkzajehonerinav'n9učinnost,
neré se věnoval do posledních dnrj svého života.Všichni s ctou

vzdáváme čest jeho hornické památce,
lng. Josef Kimer, CSc

editel Nadace Landek ostrava

zprávao rjmrtí vítězslava Hettenbergra zasáhla. i nás. k soubornému zhodnocení jeho

cel oživotn ího d íla se vrátíme v Horn ickém zpravodaj i pro lV,čtvrtletí 20 1 0,

Čest jeho památce.
V borKPHMOa RR
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Červenec 2o1o byl měsícem smutných zpráv:

0dešel profg§or Uáclav Roubíček
0§TRAIíA - Ve středu 14. četvence
podlehl dlouhodobé nemoci
prof, lng, Václav Roubíček, C§c.,
jehož jméno je ne§maZatelně
spjáto s VysOkou"školou báňskou_

Technickou univeřítou 0sťaya
a s celým krajem.

Narodilse 1. 3, 1944 v Mladé
BOleslavi, Absolvoval Vysokou
školů chemicko-technol0gickou
v?razea roce 1968 nastoupil jakg

vědecký pracgvník na Katedru
koksárenství Hutnické íakulty VŠB
v Ostravě, Po roce 1989 byt pieve-
den do funkce odborného a§i§ten-
ta, později byl jmenován docentem
a v roce 1992 profesorem v oboru
technologie paliv. 0d roku 1990
působil ve ftnkci proděkana Fakul-

ty m§talurgie a materiálového
inženýrství a od toku 199t ve íunk-
ci píorektora,pťo vědu a zahraniční
§tyky, V roce 1997 byljmencván
rektorem VŠB-Tu0. V tétg funkci
působil až do roku 2003, V říjnu

2002 byl
Zvolen

na šestile-
té období
senátorem
Parlamen-
tu čR, kde
působil
ve íunkci
místopřed-

sedy Výboru pro vzdělávání, vědu,
lidská práva a petice,

Prof, lng. Váelav Roubňek,
C§c,, byl prezidentem Sdružení pro

rozvoj Moravskoslezského kraje.

Nesmazatelně se Zapsal do novo-

dobé historie podnikatelských plat-

forem v Moravskoslezském kraji,
reprezentujících stevky §ubjektů.

V roce 2006 onemocněl těžkou
a zákeřnou nemocí, které dne 14.

7. 2010 ve věku 66 l€t podlehl.

Vzácný člověk a dobrý kamarád

bude chybět všern svým kolegům,
ff(
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Červenec 2o1o byl měsícem smutných zpráv:

Loučíme §e § neistar§ím ólenem NPI|M
0§TRAVA - §rnutná zpráva dorazila
do redakce ve středu 14, ěervence,

Zemřel František Kóňa, nejstaĚí
ólen Klubu přátel Harnického muzea

v 0strayě. 1, srpna měIslavit 100 let.

Franťšek káňa se narodil na sleaké
Ostravě a žvot spoji| s ostravskou

Trojicí. Vyučil se elektrikářem a po elek-

tiíikaci ávodu áskal místo elektikáře
pro šachfu, Pracoval dole i na povrchu

a do důchodu odcházel ve s4lch šede-

sáť od těžního stnje. Dalších patnáct

let pak pracoral v autodružstvu,

, 'l když si v posledních letech

pomáhai francouzskými holemi,
na sehůrtty.KPllM chodil pravidelně

a jezdil'na ně veřejnou dopravou. '

Přes pokročilý věk si zachovával
jasnou hlavu, žiyotní gptimismus

a smysl pro humor. Zubaté se bránil
slivovicí a medem.

,$|ivovici ale nepiji, nýbrž inhalu-
ji," vyprávět nám ještě př§d ro'kem

na výroční schůzi KPHM.,!ždy jeden

kališek ránp. druhý před spaním.
A med? Ano, rád si dám lžiěku

navečer," hovořil o svýeh zvycích.

Paťily,mezi ně i pravidelné čfurr

teční náv§těvy v o§travském sídte

OKD, kde si vždy vyzvedával sedrn

Horníků pro sebe a své kolery,
Je nám líto, že už nepiijdeš,

Františku, Zdař Bůhl bk
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Červenec 2o].o smutný to měsíc:

Zemřel Petr §e-hreibeí, nestor horn rctví
O§TRIIVA - V pátek 16, Ďervence

zemřel po krátké a ákeř,né nemoci

nesípr českého hornictvílng, Petr

Schreiber, CSc.

Narodil se 29. 3. 1937 v Osřa-
vě. V r, 1960 absolvovál VŠB-HGF
v oboru horní inženýr. 0d roku 1960
působíl na Dole ČSA v technichých

funkcích, a to 1962 aŽ 19M jako

vedoucí důlníhozávodu 7; t965 až

1976.iako hlavní inženýr podniku.

V letech 1976 až 1985 pracoval

v technickýclt funkcích na Dole

Julius Fučik, a to v letech 1976 až

1978jáko vedousí odboru a 1978 až

1979 jako výrobní náměstek, a dále,

do roku 1985 jako lrlavni inřenýr
podniku.

V letech 1985 až 199? pracoval

ve Vědecko yzkumnérn uhelnérn

ústavě v 0sťavě-Radvanicích, a to ,

jako vedoucíodboru {1985 - 1986),

námčstek ředitele pro výrkum (1986

- 1989), ve funkci ředitele a po pri-

vatizaci na akciovou společnost
jako generálnííedttelWUÚ a §útní
zkušebny č. 214(1989 * 1997).

V letech 1989 až 1997 vylto-

nával souběžně funkci presidenta

lS§A Mining §ection (Mezinárodni

Asociace pro sociální zabezpečení
v horniŇfl a současně působlljalto

stélý člen komise pro bezpečnost
v hornictví při UN v Ženevě a také
jako člen deleÉací ČssR při jedná-

ních uhelných komisí RVHP a EU.

V roce 1997 sdešel do důchodu,

ale v oboru působil ažd0 sVé smňi,

ať již jako soudní znalec, poradce,

aktivní člen Klubu přátel Homic-

kého muzea v Ostravě apod, Jeho
posledním dílem bylo vydání souboru
povídek životopisnóho chaíaKeťu

z hornického prostředí pod náaem

"Ze 
života inženýra v šachtáth oKR"

s podtitulem ,..t0 my na Aímádě",

které v]Ělyv prosřnei minulého

roku, Chtěl pokračovatv psaní

a ve spoluptáci s KPHMO vydat další
soubor povídek. Bohužel, toto se už

nepodaí,
Peťe, budeme na tebe vzpomínat!

Zdař Bůh!

Za Kjub přátel Hornického muzea

v Ostravě a širší hornickou veřejnost:

t$orI(PHMO



Nebyl by dnešní Har{řov,
nebylby dnešní ávot;
život v koloniích nahradil noý domor,,
život se změnil a měl plrro jiných novot.

Zůstalo kamarádstr,{ a soudržnost,
rodiny měly stejné starosti,
mít novýbyt byla vděčnost
a nové město žilo v mladosti.
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žrvot NA šAcHTĚ
A V HORNICKYCH
Pi{}Li};"ťiťi_ :,
§€jh§ť§{3lřs,§Á

x"*" - sffi"§" xffiá*
denně od 1O do 18 hodin
KD Radost
Havířov
v*r.mis** X,S. o.: i? Ť:*:*igl

;-r*&§:§$**j]

Upozorněni:
Součásti wýstavy je zkamenělý
kme n stromu {stáři cca 32O mll. let)
umístěný ve vstupnim vestibulu
Magisttátu města Haviřova.
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KD RADOST 2. 9. - 30, 9. 20t0 od {0 - {8 hod.

Dílo je hotovon kamarádi z Havířova připravili v,ýstavu o životě
havířů zdejšího regionu a znovu připomenuli i život na šachtě.

Vše začalo vernisáži, které se zúčastnilo vedení města Havířova
s primátorem města Františkem Chobotem a s představiteli kulturni
veřejnosti města a §amozřejmě naším KPHM, 1. g.2010 v í7 hod.
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Čwt* a Řir,,e*ě frav{řů t"o a*číná.
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Pár slov Zdeněk Dombrovský a Járačinar přesřilrne pásku.

ota Garkiš s Janem vicencem začnou nalévat!
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Permoník a haúř nás při vstuprr vítají! L"l
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