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práce kronikáře!

Čist; Zpravodaje, Horníky, Právo , Den, Mf., úterní deníky s pfflohami
Havířovsko, Ostravsko, Karvinsko i jiné s naší tématikou.

Zúěastňovat se co neivíee akcí pro dokumentaci kroniky.

Vybírat foto a dávat zpracovat pro kroniku.

Vyhodnocovat události a hlídat rŮzná výročí.

Evidovat mimořádné události, doplňovat historická foto.

Vybírat texty z našich shromáždění.

Telefonovat, mailovat, setkávat §e.

Na podkladě výše uváděných impulsůl

Navrhovat úpravu, barevnost každé strany, listu kronikyr.

Stanovit písmo textu.

Problížet naše internetové stránky,

§ledovat s možným využitím zaiímavosti z vybraných souborŮ.

Ghce to denně alespoň 1až 2 hodinyvěnovat se práci pro kroniku.

Při absenci to pak bývaií půldny i celé dny.



LťÁ

7O ťet /,cz]dr' _ts cz.r./an é

.-b

.?aqzeťruy'dor

l, /

PrLPzjra,
Jn?, ;2?ay'ana-A ,
-DL ,n Á.e r< lt,Ct,

7frďseda k?t/}/

Mer. Pa,/a,-
é.o,le r;J

-^.1-r'/il,,ou
Zorz /z'LZC€ n eé
?řed-seda rPul"l
v 4 an rrr'r-ot!

71 a-9 etnJl- áar-re ra trl at- n-e /+,

o3/ tr..L lou-4_2í _ťrcubeA 2d.ayl'",no lor-reťe ,írá(
ťloÍ d,€,/€



r',],.ť.*

ll( p H M ol

lRlxl

V,/l'b: - .7<?H n
ža.'_/; ,D-..d-zé

,s áe.r a I

.?a.e/ hud/n-
Ll

,pondo ťcz'k

Adoť laneřny

thq. -í!a^,k/a,
Zu-ba-

t

\
tr

-.J

ř /era :

Ja:z flz'ncen e c

?*/, Jn?
Jčřť Grqqďrcf

ťéJ
hv, Pe*r

' 

" 
a7'r'cL/



+q

Hxpozlcg hámskÉhg záchranářství
r/ PIETNÍ SÁr, - posválrré místo nejen záchranářťr, ale každého

havíře i člověka, kteú pozná tuto expozici.
Tento sál sloužik\r5unamenávání báňslcých záchranářťr a těch,
kteří §e zasloužili významnými činy o záchranářsM,
předcházeni důIním nehodám a také řízení záchranných prací.
Nejvyšším a nejvýznamnějším je \ryznamenání Maltézsl€ým
lďížem, kteú má osm hrotů a každý má svůj význam a toto
jsou důIežité vlastrrosfi každého záchranáře.

statečnost
chytrost skromnost

rozvážnost >&svobod,omyslnost
spravedlivost AÁOromyslnost

bohabojnost

zl Pamětrrí stěna se jmény záchranářtl, kteří zahynuli při
plnění záchrarrářslcých povinností.

3/ Foto s řediteli HBZS

4/ V této mísbrosti se Záchranářské záslužné lďíže předávqií
za účasti nejbližších rodinných příslušníků \ryznamenanýďr,
zástupďr vedení OKD, &.§.2 ředitelů a hlavních inženýrů dolů
OKD, státní báňské správy, starostů a primátorů měst a obcí
v nichž vyznamenarú bydtí a zástupci odborových oqganizací.
Předávajícím je předseda Českóho báňského úřadu.
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úTcta k hornickému konání je vyjádřena horrrickou vlafkou,
praporem, který sestává ze dvou barev - zelené a čerreé. Zel.ená
barva představqje přírodu - loulqy a lesy kde se začaly otrzírat
nové šachty, černá představuje smutek za všechny kamarády,
kteff věrni svému cechu zemřeli.

Dobývání nerostů z naší matky Zerné, z jejího nitra to ruIr.

z hlubin nejen suchozemského masivu ale dnes i z hlubin moří
a oceálrů, bohužel doprovází nehody a havárie.
Pro poučení, varování napsal náš kamarád záchranář Petr

Fastr s posvěcením profesora JUDr. Ing. Romana Makariuse
CSc. emeribrího předsedu ČSÚ, knihu: MEMENTO důlních
nehod v českém hornicM.

Statistika důlních nehod začíná rokem 182<l a končí 2006 a
dále kniha popisuj e 6z nehod ze 458 - mi. Za toto zkoumarré
období zemřelo 3 436 kamarádů, r 244 bylo zraněno, celkem
postižených bylo 4 68o havířů.

Největší nehody:
1. r. r89z - 4. Července v odpoledních hodinách na rudném
dole šachty Marie v Březoých Horách při požáru, taeú vznikl
od lmotu lampy, zůstalo v dole 3r9 kamarádů.
z. t8g4 - !4. ěervna na jamách Jan a Františka v Karviné z -
Doly zůstalo v dole z35 kamarádůo z z6c - ti postižených.
3. r. tgr.g - 2tl. kvěura na Nové jámě (Lazy) v Orlové , Lazry
zůstalo v dole 9z kamarádů ze t64 postižených.
4. t. tg34 - 3. ledna v SHR na Dole Nelson III došlo kwýbuchu
a důl pohltil t42 našich kamarádů, zrričil těžní věž včebrě
správních budov na povrďru, v Osekrr u Duchcova.
5. r. 1885 - na Dole Jan v OKR v Kanriné II zůstalo v dole ro8
kamarádů ze trg postižených.

V období mých studií na VŠB v Ostravě došlo ke dvěma
nehodám. 21. l,rvětrra 196o na Dole Hlubina v Ostravě v noční
směně došlo k výbuchu a v dole usmrtilo 54 kamarádů z 57

. Rok před tím jsem na této šachtě fáral
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7. čenrence 196r na Dole Dukla v Dolní Suché v OKR došlo
vpodzemí šaďrty vodpolední směně kvelkému požáru, kteú
má snad srovnání jen s jámou Marie v Březoých Horách r.
t$gz, také v čenrenci. Výžár|al si ro8 obětí.

Moje éra dobrovolného záchranáře!
Od r. tg66 až do f. tggojsem se zúčastňoval zmáhárú záparů,
odvětrávání pracovišť, prťrzkumu uzavřenýc,h prostor,
tikvidaci ohňů, záchrany postižerrých ale také těchto
ýznamnějších nehod:
22. 2, 1g?5 na Dole Staříč 2 po výbuchu metanu, rr obětí z t8 -
ť postižených.
22. 3. tg77 při výbuchu na svém mateřském závodě Dolu Čs.
Armáda v Kanriné - Doly jsem se, bezprosředně po výbuchu
v t9.45l zúčasbrit průzkumných prací se 6 - ti četami pffmo ve
36. sloji z r.o. patra. Ostatrd je uvedeno v MEMENTU rra §tr. 374
s pop§anou sitrrací. ?.e 4l posfižených v dole zůstalo 31
kamarádů. Týdenní činnost báňslcých záchranářů při
vyprošťovárú posťžených je zkráceně popsána v Mementu na
§tr. 375 ajájsem jako velitel základny seúrral až do konce.
3tr. 12. 1976 na Dole §taříč 3l po 17. hodině, došlo kýbuchu
metanu.7s 45 - ti postiženýeh bylo 43 obětí.
7. 5. 1985 na Dole Doubrava při tikvidaci ohně bylo e5 obětí z
34 postižených.
Po sých 45 - d letech, jsem se zúčastňoval ještě různých

odvětrávaček a také průzkrrmných prací na vlastrrí šachtě,
většinou o volných dnech ažda roku 1990.

Byl jsem jediným ekonomem v našem OKR a snad v celé ČR,
kte*T se věnoval záchranářsM, mimo sv&j obor. ZldŇ Bůh!



10.11.2011 lng" lvan Stejskal

MUDr, František Cibulka

Hornická

nemocnice
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V Karviné

1.12,2011 Hodnotící schůze

V bor KPHMO pobočka Pet vald

členské schťrze
se budou konat v prostorách
kulturního domu v petfualdě,

vždy 2, čtvňek v měsíci od 'l 5. hodin
dle plánu práce pro rok 201 1.

V jimku tvo í záiezdy
a exkurze pokud je klub
v daném roce za adí
do programu, nebo jiné organizační
změnyvynucené zvláštními
okolnostmi.

lxg l**-,
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Základní pravidla členství v KPHMO :

Klub p átel hornického muzea v Ostravě,
zkratka KPHMO je zájmouim

a dobrovoln m odborn m sdružením,
nezávisl m na státních a politich ch

organizacích ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb.
o sdružování občan v platném znění,

Cílem KPHMO je sdružovat zájemce
o hornictví a hornickou historii za čelem aktivní

spolupráce
na kulturních,dokumentačních,

vědeckov. zkumn ch a q chovn ch tikolech
Hornického muzea v ostravě.

člensíví v klubu -
lndividuální - každ občan ČR starší 16 let

kolektivní - se mohou stát u,robní
i neu, robní organizace , společenské instituce,

školy, muzea a jiné právnické osoby včetně
zahraničních.

Čestné - rn značn m hospodá skl m, kulturním
a pedagogick m pracovníkum, p ípadně ijin m,
kte í se zasloužili o rozvoj vědecké a odborné

č|nnosti v hornictví a kpHMo muže b t uděleno
čestné členství jakož i adovému členu Klubu
jako ocenění za mimo ádn osobní p inos pro

činnost a rozvoj Klubu.

Členské p íspěvky
V ši člensk ch príspěvku schvaluje plenární

schuze na návrh r4iboru Klubu a uvádí
se v P íspěvkovém ádu Klubu.

Pro rok 201 1 jsou stanovené členské p íspěvky
takto:

Člen - d chodce, student 20O,- Kč
Člen - 400,- Kč
Kolektivní člen - 5000,- Kč

&{f;rrh p- él* fuowxi ehi#Fnt,*

É*fi#b{&ffi w &*&w@
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Klub p átel hornického muzea
Ostrava držitel prestižní ceny

Českli Permon ,

Pobočka Pet vald p ipravila
pro své členy následující

program p ednášek;

13"1 ,2011 Doc, lng, Jan Folprecht , C c.

Citery u nás
a

v Evropě

1a.2,2011 Doc. PhDr. lng. Arch. Miloš Matěj, Ph. D

Technické

památky

na

Karvinsku

10.3.201 1 Mgr. Rodan Broskevič

Muzeum
změna

vlastnick ch stavťt

14.4.20'| 1 lng. Petr Jelínek, Ph.D.

Termicky

aktivní odvaly

12,5.2011 lng. Josef Kimer, CSc.

Nadace

Landek

9.6.201 1 Stanislav Žák

václav $mička

Zájezd s exkurzí

na HBZS

Ostrava

Radvanice

8.9.2011 Stanislav Žák

: :.in| ]:,,
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Den

horníkťt

Areál
HEPo

13.10.201 1 lng. Vilém Uher
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PETŘVALDSKÉ NOV|NY

CITERYUNASAVEVROPĚ
Klub přátel Hornického muzea

v Ostravě - pobočka Petřvald uspo-
řádal 13. ledna v Kulturním domě
v Petřvaldě přednášku předního
znalce citery Doc. lng. Jana
Folprechta, CSc. na téma ,,clTERY
U NAS A V EVROPE", Přednášku
doprovázela zvuková nahrávka
skladeb, už(vaných v zemích čes-
kých, Bavorsku, Rakousku a
Německu, přičemž přednášející
představoval autory skladeb hry
na citeru azároveň komentoval vý-
voj stylu tvorby, týkající se přede-
vším české citerové školy. Před-
nášku vhodně doprovázela slečna
Nováková, studující na konzerva-
toři a gymnáziu v Ostravě hru na
hoboj, která předvedla několik
skladeb na koncertní citeru, za
což sklidila upřímný potlesk.
kladem večera se stala velká ná-
vštěvnost, což jistě potěšilo ak-

čensko-politické pozadí, které se
v průběhu 2O. století rozhodující
měrou přičinilo o téměř úplné vy-
mýcení citer z českého hudebního
instrumentáře, Je útěchou, že už
není druhého takového hudebního
nástroje, který by se tak ne-
šťastně zapletl do národnostně-
politických zvratú, které Evropou
zmítaly celé dvacáté století.

Roku 2002 se podařilo manže-
lům Folprechtovým zřídit citerové
muzeum pod názvem ,,Citera v Če-
chách, na Moravě a ve Slezsku".

Vzniklo i s podporou Nadace
Landek a současně se nachází na
Masarykově náměstí v Ostravě,
Muzeum je z hlediska střední
Evropy zcela ojedině!ým kulturním
zařízenim, nebot jako jediné ucho-
vává a dokumentuje překvapivě bo-
hatou kuiturní tradici citer v čes-
kých zemích. Právě Folprechtovou

stupu k historii nám umožnil zís-
kat nový pohled na minulost.

Y závéru akce proběhla disku-
se, ve které autor přednášky za při-
spění petřvaldského hudebního
skladatele PhDr. Leona Juřici vy-
světlil, proč tuto přednášku po-
řádá Klub přátel Hornického mu-
zea právé v Petřvaldě. Vysvět|ení
je V tom, že V minulosti citera byla
téměř v každé hornické domác-
nosti a pozdéji z různých důvodů
se z hornického prostředí vytráce-
la. Další vysvětlení možno spatřit
i v tom, že v Petřvaldě v roce 1930
působil ,,l\roužek citeristů" a
,,Kvarteto citeristů Radioklubu
v Petřvaldě" s vedoucím J, Bed-
naříkem. Je však velkou škodou,
že podrobnějši údaje o počtech
členů a o veřejných akcích obou
kroužků nebyly dosud dohledány.y závéru diskuse otakar ko-
chan z vlastního archivu předal do-
centu Fo|prechtovi obrazový doku-
ment, zobrazujíci hrajícího cite-
ristu Františka Havláska z roku

1930, který byl lidovým komponis-
tou. před nedávnem vzniklo cD
pod názvem ,,Zdař Bůh" s hornic-
kými písněmi, které upravil PhDr.
Leon Juřica. Mezi hornickými pís-
němi se nacházi haví7ská ukolé-
bavka, kterou na slova lng, J.
Rohla složil právě František
Havlásek. Autor těchto úprav pou-
žil iako doprovod citeru a složil
mimo jiné pro zpěv a citeru cyklus
hornických písní.

každá kulturní a umělecká
práce potřebuje svého Jana
křtitele i uměleckého šiřitele. Je
tomu tak i u citerové hry. Pro
české citeristy se jím sta| Doc.
lng, Jan Folprecht, CSc., který
v krátké době svůj zájem o citery
rozvinul.

Klub přátel Hornického muzea
vyslovuje Doc. lng. Janu Folprech-
tovi, CSc. dkauznán(zajeho sym-
patické vystoupenl, které u přftom-
ných posluchačů zanechalo dobrý
dojem.

otakar kochan

téry a organizátory této hodnotné
kulturni akce.

Autor přednášky odkryl spole-

velkou zásluhou je, že se přičinil
o zachování kulturní paměti na-
šeho národa a základníformou přÉ

STOUPA|ICI HVEZDY 20ll §li..Fél!ía'o,,,z!llÉ,5§__c_E1,v_!l.D_|$!1l_9g3ry§§;:i:1
To je název publikace, kterou

v únoru vydalo petřvaldské nakla-
datelStVi- Alisa. Představuje se
v něm jedenasedmdesát českých
básníkú a samostatná kapitola je
věnována mladé ruské básniŤce
Jekatěrině Zverevové z Moskvy.

Z petřvaldských autorů se v al-
manachu představuje spisovatel
Vladimír Kostiha dvěma povídkami
a bajkou a básníci Jarmila Spá-
čilová a Jan Káňa svými verši, ne-
chybí ani báseň petřvaldské ro-
dačky Dagmar Čžové. Kniha má
312 stran, obálku navrhl známý
kopřivnický výtvarník Zdeněk
Babinec, ilustrace jsou z dilny ne-
méně známého ilustrátora Jindři-
cha oleše z valašského Meziřňí.

V almanachu se setkáváme jak
se známými jmény autorů, tak
s novými básníky. Z našeho kraje
se do aImanachu probojovaly
básně Víta Adamuse z Frýdku-
|Vlístku, který již zvftézil v literární
soutěži o Cenu královny Alisy,
Janiny Borowské z Orlové, Mar-
cela Háby z Moravského Berouna,

Moniky Hoňkové z Jistebníku,
Šárky Konvičné z Kopřivnice, lvy
Savkové a Jaroslava Minky
z Havíova, Věry Petrové z Frýd-
lantu nad Ostravicí, Naděždy
Rýcové z Nového Jičína, Karla
Sikory z Karviné a Evy Tžkové
z Tísku. lva Savková, Naděžda
Rýcová a Karel Sikora se umístili
na předních místech v mezinárod-
ních literárních soutěžích, které
pořádá Miejsko-Gminny Ošrodek
Kultury ve Strumieni ve spolupráci
s petřvaldským nakladatelstvím
Alisa a městskými úřady obou
měst. Mezi nadějné objevy z na-
šeho okresu patří zejména bilin-
gvální autoři Janina Borowska a
karel sikora,

Stoupající hvězdy 2011 a ús-
pěšnou knihu Petfualdský muzikus
(o životě a di]e PhDr. Leona Juřici)
lze zakoupit přímo v nakladatelství
Alisa nebo objednat na webové
stránce www.al isabooks.cz.

(vx)

Ovdově|ý starý muž chytil zlatou
rybku, Když ji Vytáhl, rybka promlu-
vila lidským hlasem: ,,Když mě
pustiš, splním ti tři přáníl"

Starý muž se zamyslel. ,,Dob-
rá"' řekl pak. ,,Chci být zase mladý
azdravyl"

ozvalo se cinknutí a ze starého
muže byl zdral} mladý muž.

,,Jaké je tvé druhé přání?" ze-
ptala se zlaíárybka,

,.Proměň se v krásnou princez-
nu!" řekl mladík.

Cink! - a zezlaté rybky byla krás-
ná princezna s korunkou ve vla-

sech a se zlatými střevňky na no-
hou.

Mladíkovi spadla úžasem čelist.
,,Bože, tyjsi krásná!"

Princezna se usmála. ,,Zb,Ýlá ti
poslední přáníl"

Mladk byl dosud ohromen její
krásou. ,,Ted'si přeji, abys mi dala
podobu, v nž se ti budu libit nei
víc!" Cinkl - a z mladíka byla zlatá
rybka.

Princezna ji špičkou střevíčku
odkopla do vody. Potom si po-
zvedla šaty, aby si je neumazala, a
vydala se dobývat svět.
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PŘnuysl oBoTKA

st VÁs novoruJE pozvAT

NA PŘÁTELSKÉ SETKÁNI
E ZÁ TUPCI DRUŽENÍ IIORNICKÝCH A IIUTNICKÝCH POLKŮ

čnsxÉ REpuBLIKy.

etkání se mskuteční ye t edu 2. nera fr(}l1 &ď 1 "{}& hodin
ve Frydlantskérn salonku Y*ldštejnského palá*e.

,Řffi*Xffie,,**ffi
Ystup z ValŇtejnské ulice p es recepci A, pománlcu vezměte s sebou.

Prosime o potvrzení Vaší časti.
t*
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PARLAMENT ČESKÉ REPUBLII(Y

sENÁT
PŘEMYSL SOBOTKA

1. MÍSTOPŘEDSEDA SENÁTU

V Praze dne 15. února 2011

Vážený pane Broskeviči,

chtěl bych Vám touto cestou ještě jednou poděkovat, že jste přijal mé

pozvání na setkání ve Valdštejnském paláci dne 2. února 201,t,

Velice mě těší, že jsem měl možnost se s Vámi opět setkat a budu se těšit, že

se budeme potkávat častěji, a to nejen na pŮaě Senátu Parlamentu České

republiky, ale i na Vašich akcích.

Setkání s Vámi i ostatními zástupci hornických a hutnických spolkŮ bylo pro

mne velice milým a příjemným zpestřením mého pracovního dne.

Se srdečným pozdravem, Zdař bŮh...

M

Vážený pan
Rodan Broskevič
Klub přátel hornického muzea v Ostravě
Pod Landekem 64
725 29 Ostrava

;ťj.l:]'i:l",,--.l;,r*!:i-., __.l;:*],_,-.. _-.-,] ]'jJ;§ffi3]gg§,*i*
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PaedDr. MiladaHalíková

oslanecká §němovna

PaedDr. Milada Halíková

Strankaé.Iz1

Narozena:6. l. 1950
Volební kraj ; Moravskoslezský

ls§lenqoté*sěnaa\ma Qa06 - 2a l0)

o parlament

Pq§!a!_epkés!ě!s9vna, poslankyně od 29. 5. 20W
+ Výbor
+ Podvýbor
+ Komise
+ Klub
+_ Meziparlamentní skupina v rámci MPU

Předkladatelem návrhůákanů
Podané ggtní a pisemné interpelace

Beč*w sněrnovně
Jak jsem hlasovala

Asistent:
Bc, Monika Havlíčková
Jan Chlouba
PhDr. Miroslava Moučková
R§Dr. Jiří Nytra

Kancelář: §němovní 4,1l826Praha l
tel.:2§717 2188

Kancelář:Polská L20,1U 01 Knrviná

Mužetge!-uap§a1

hog/a al7t^! pa-r/aft2 u,/ct_ {"
,o!z',7/a- ; ^ 

b e- e.d u_ k ?,,? /? v //arz'ir, ě
/4,2. 20/í a 71onnozt ro/rle/ďciluze
d.perr'da/.> fua ďchz2 ta/e47{o 1o/"2,! ,

Parlament České ťepubliky, PoslanecM sněmovna. Sněnovní 4, 1 l8 26, Praha l - L/íaLá Stana
Tel.:2 5717 11ll,fax 25153 4469
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Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

oslanecká §němovna

Výbor pro veřejnou §právu a r§gionální rozvoj
Aktuální stav ke dni: 4. dubna 20l l
Předseda

JUDr. §la_uis!g].ť§!čá k

Místopředseda

PaedDr. Milada Halíková
ae_gbalgupke
Ins. Jarc§Iay_Krupka
Ing. Jiří Petru

Podvýbor pro cmtovní ruch
Podvýbor pro územní rpzvoj a íinancování vpřejné správy
Podvýbor pro veřejnou správu a informační systémy

Stránkač.lz1
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-:blřValdštejns§i palác - Wikipedie

Valdštejnský
palác
Z Wikipedie, oteťené encyklopedie

Valdštejnský palác je objekt vPraze na Malé
Straně, jedna z nejvýrazněj ších staveb ěeského
raného baroka a v současné době sídlo senátu
Parlamentu České republiky. Součast komplexu
Valdštejnského paláce tvoří takó Valdštejnská
zaíuada a Valdštejnská jízdarna.

Senát spravuje dále sousední Kolowats§ý palác a
Malý Ftirstenberslcý palác,

Strankaé.lz5

Podzim ve Valdštejnské zahradě

s výhledem na Hradčany

Val dštej n ská zahr aďa př i
pohledu z jlzdárny

l 2 Palác
l 2.1 Astrologická chodba

r 3 současnost
r 4 Reference
r 5 Extemí odkazy
r 6 Literatura

Historie

Tento palácoqý komplex dal v letech 1623-1630
vystavět jeden z nejmocnějších a nejbohatších
šlechticů té doby Albrecht Václav Eusebius z
V,aldštejna na místě Trčkovského paláce, a dalších
23 domů, ťí vel§fch zahrad a cihelny. Palác měl
svou velkolepostí zastínit i Pražshý hrad. Původně
neqiznamný a chudý příslušník české šlechty se
qrhodnými sňatky i koupěmi domohl značného
majetku i postavení na císařském dvoře. Vojevůdce
byl poqršený roku 1623 nat<flňete,r. t627
jmenovaný vévodou fifdlantským ar. 1629
vévodou maklenburským. V roce 1625 se stal generalissimem císařské armády. Roku
l632bojoval se Sasy a se Švédy se střetl v biwách u Norimberku a u Lůtzenu.

V roce 1634 byl prohlašen císařs§imi dekrety za
zrádce říše a císařs§ými důstojníky bylzavražděn v

ht$: //cs, wikipe,dia, orglwiki/Vald%C5 7oA 1 tejnsk%C3 7oBD3 alYoC3o/o Al c 1.4.20lt



Valdštejns§ý palác - Wikipedie

Chebu. Jeho majetek v Čechách byl zkonfiskován. 
I

V době jeho největší slávy mu patřila značná část :

Čech od Frýdlantu přes Jičín, ze kterého chtěl zřidtt 
.

hlavní město svého panství, až skoro ke Fkadci l

sidlo, které by konkurovalo i Pražskérrrrr hradu. Pro 
i

architekty, stavitele, malíře, sochaře i další umělce a
řemeslníky.

Strránka ě.2z5 *oš

Na stavbě paláce působilo více stavitelů: AndreaSpezzaz Aronga, ktery mélzasebou
již pozoruhodná díla v Německu, Rakousku a Polsku, Giovanni Battista Pieroni, mj. i
autor několika ValdštejnovYch staveb v Jičíně, a Niccolo Sebregondi, působící
předtím především v RimC a Mantově. Situace s architekty patáce je složitá, protože se
nedochovaly patřičné historické doklady. Dlouhou dobu bylzaarchitekta považován
Andrea Spezza, dnes se ukazuje jako velice pravděpodobné, žeby pouze prováděcím
stavitelem a vlastrúm architektem paláce byl Giovani Battista Pieroni. Niccolo
Sebregondi nastoupil do Valdštejnoqých služeb až roku 1630 nebo I63t ado podoby
paláce zasáhl již jenom několika (i když významnými) jednotlivými zásalry.
Uměleckou qizdobu zahrady svěřil Valdštejn někdejšímu císařskému sochaři Rudolfa
IL Adrianu de Vriesovi. Ten ve Valdštejnské zahradě vyťvořil unikátni soubor soch,
sousoší a kašen spojující pozoruhodnou estetiku manýristického §pu s dynamikou
nastupujícího baroka. Sochy byly v roce 1648 uloupeny švéds§imi vojsky a teprve v
letech l9l2-1.9t8 byla zabradaozdobena jejich věrnými kopiemi.

Palác

Úctyhodné jsou především,o"*Éry arealu paláce, 
.

cca 150x 1 l0 metrů. Soubor budov je členěn na
hlavní obyfirou budovu se dvěma nádvořími, křídlo
koníren (Trčkovské křídlo) s přilehlým třetím
dvorem přístupným branou z ulice, nasleduje
jednopatrová budova (Černínské atrium) s
nádvoffm, původně určená pro páňata a jejich
preceptora. Směrem kJ:zdarné se nachází ještě jednopatrové protáhlé křídlo. Iižnia
jihovýchodní strana zahrady je v délce 200 metru uzavřena vysokou zdi s 52 oblouky.
Na ni navazuje na jihu krápníková stěna s grottami (ieskyněmi) a s voliérou, za kterou
byla původně velká cenfrální prostor4 dnes začleněná k sousednímu
augustiniánskému klášteru. Na severoqichodě je zahrada ukončena budovou jizdámy,
se kterou sousedí bývalý hospodařs§f dvur paláce, upravený jako zahradní parter při
vsfupu do stanice metra. Zdobí jej kopie plastik F. M. Brokofťa. Architektura paláce je

Letec§ý pohled óo zahtady

Půdorys Valdštejnského areáu

http: llcs. wikipedia. orýwiki/Vald%C5 7oA 1 tej nsk%C3 %BDj alYaC3o/o Al c 1.4.?01l
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členěna stovkami funkčních či slepých oken, desítkami portáů, vi§iřů, šfukových
dekorativních prvků, ve kterych se stejně jako na dřevěných vratech a dveřích
objevuje jako součást qýzdoby lví hlava * heraldický motiv z Valdštejnského erbu. I
další umělci, kteří pracovali na výzdobě paláce, patřili k tehdejším špičkám ve svém
oboru, jako například tvůrci štukové výzdoby Domenico Canevalle, Santino Galli a
hlavně maliř Baccio di Bianco,který vyzdobil freskami nejvýznamnější prostory
paláce.

V Hlavním sále, zvaném Rytřském, zpodobnil
Albrechta z Valdštejna jako boha Marta na
válečném voze, ve freskové výzdobě kaple má
Valdštejnoyy rysy postava sv. Václava,
Mytologické náměťy zvolil pro Mytologickou
(Ovidiovu) chodbu a Audienční síň, astrologické a
astronomické symbo|y ztvérnil v Astrologické
chodbě, na jejiž qizdobě se podíleli i další umělci.
Jedním z méůa domácích umělců byl Vriesův žak
Arnošt Heidelberger, ktery je autorem sochařské
výzdoby kaple a jejího oltáře. Kaple patří k
nejzajímavěj ším interiérum paláce . Stísněný
půdorys a výška 16 metru stupňuje její vertikalitu.
Stěny jsou pokryťy malbami s náměty ze života sv,
Yáclavaa s mariánskYm cyklem s výjevy
Zvěstování Panně Marii, Navštívení Panny Marie,
Narození Krist4 Klanění Tří králů, Úet do Egypta,
Nanebevzetí Panny Marie, Korunování Panny Marie
a holubice Ducha svatého uprostřed klenby jako součást scény Zvěstováni.Y západru
stěně jsou prolomena okna oratoří, které sloužily v 1. paďe vévodovi,y 2. patře jeho
manželce a podstřešní oratoře na půdě byly určeny služebnictw.

Stěny oratoře vévody pokr,ývají malby s námětem mučednické smrti biskupa, patrně

sv. Eusebia, Největší prostorou paláce je Hlavní sáI (24x12 metru), prostupující dvě
poschodí. Je situován na místě bývalého Trčkovského paláce s hlavním pručelím
směrem na Pražský hrad, Na štukované klenbě jsou kromě fresky boha Marta fig,rry
géniů a vojenské emblémy. Mramorové ostěnipochíní až zrclan 1853, kdy sem bylo
přeneseno z Černínského paláce na Fkadčanech. Kolmo na sal jsou reprezentačnt
místnosti Valdštejnovy - salonky, zniclň první je opatřen koženými tapetami, nad
krbem je jezdec§i portrét Valdštejna, Nástropní malby jsou dílem P. Maixneraz
poloviny 19. století.Y nirožní komnatě, audienční síni, zuljme freska antického
kovaře Hefaista a bohaté nástropní štukafury, rovněž dílo Biancovo, Na straně paláce
proti Hlavnímu sálu jsou nad sebou dvě již zmíněné chodby: Mytologi cká a
Astrologická. Strop sousední pracovny, upravené ve 2. polovině 19. století, zdobí
rozsáhlá freska s námětem Helia navoze doprovazeného Hórami, jejíž kompozice je
převzataod G. Reniho v Casino Rospigliosi v Řimě . ZMyto|ogické chodby se dá

Hlavní sál

http : /lcs. wikipedia, orýwiki/Vald%C 5 7oA 1 tej nsk%C3%BD jalYoC3oÁ AI c I.4.201L
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vstCIupit do qichodní části paláce, kde byla v přízemí rozsáhlá konírna pro téměř 40
koní" Zajímavostí je, že každý kuň měl nad úvazem svůj portrét. Interiéry paláce
obsahují mimo tyto reprezentační prostory množství dalších obytrých mísbrostí
spojených několika točilimi schodišti.

Areál uzmkána východě monumentální objekt jizdérny * její prostor měří asi 900 m2
* s okny na jižru stěně a qýhledem do zabrady a na umělý rybníček,

Astrologická chodba

Astrologická chodba Valdštejnského paláce je vymalovana symboly srozumitelnými
povze pro zasvěcené do tajných nauk. Palác byl inspirovan především s§vefem Italie
(Lombardie, Janov). Byla to oblast, odkud se po biťvě na Bílé Hoře rekrutovali umělci,
obnovující zpustošený a sociálně převrstvený střed Evropy. Došlo mimo jiné k rlsfupu
protestantské šlechty z Čech,kromě rudolfinské elity izolované jeho esoterismem. [lJ
Sem paťí zejména Johanes Kepler, kterY byl protestant a v Praze našel útočiště, t2]

Byl to nejen urozený muž, ale hlavně vynikající astronom a astrolog, Valdštejn ho
poznal jižv mládí za svého pobytu v cizině [3] a je velmi pravděpodobné, že s ním měl
vPtaze, sám astrologii horlivě oddan L3l,ílzké styky. Odtud zřejmě pramení
přeplněnost Valdštejnského paláce zasvěcenou symbolikou.

současno§t

Ewopská unie udělila Kancelaři Senáfu 9. kvěnra
2003 ocenění Europa Nostra za citlivé restaurování
a rekonsťukci Valdštejnského paláce. Pfipravu
celkové rekonstrukce Valdštejnského paláce
zahájllaKancelař Senáfu v roce 1996 a poslední
ťaze obnovy byla dokončena v roce 2000. Citlivou
rekonstrukcí Valdštejnského areálu se podařilo
odsřanit řadu stavebních a statických poruc[ vedle
toho byly odstraněny nevhodné stavební zésahy

Lobkovické křídlo

učiněné v předchozích letech. Podařilo se
architektonicky obnovit historiclcý raz Valdštejnského paláce, zahrady s dominantrť
salou terrenou a qistavním prostorem ve Valdštejnské jízdárně.

r V místech konírenje v současnosti Jednací sal Senátu. Další historické prostory
sloužl pro jednaní a oficialní přijetí zahraničních návštěv.

r Valdštejn§ký palácje zdarma přísfupný pro veřejnost o víkendech od 10 do 16
hodin. V lefiúm období o hodinu déle. Vstup do objekťu je z L nádvoří
Valdštejnského paláce, které je přístupné z Valdštejnského náměstí.

r Valdštejnská zakuada je volně přístupná od dubna do října od 10 do 18 hodin, v
době statrúch svátků je slavnostrě osvětlena a otevřenaaž do 2}hodn. V sa]a
terreně probíhají v letní sezóně koncerty pro veřejnost, divadelní představení a
jiné kulturni akce.

http: //cs. wikipedia. orgiwiki N aldoÁCío/o1.t tej nsk%C3 7oBDjal %C3% A1 c 1.4.1au
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botkou a zástupci §družení hornických a hutnic]rých spolků Česk

republiky

§družení hornických a hutnických spolků má oficiálně za sebou t€prve dva roky

činnosti(zaregistrováno v červenci 2009}hlavním cílem ie podpora a obnovování
hornických a hutnických tradic a zvyků a spolupráce s městy a obcemi při organizování

,,§etkání horniclcých rněst a obcí" a navazování spolupráce se zahraničními příbuznými

spolky. Obšírně jsem popsal v č.2 ZPRAVODNE průběh l4.setkání ve §tříbře.Tam §e

organizátorům poprvé podařilo zajistit záštitu druhého nejvyššího státního činitele v té

době předsedu §enátu ČR rřemysla §obotku.Ten do §tříbra nejenže přiiel,ale zúčastnilse
slavnostní valné hromady SHH§ ČR,maiící netradiční průběh a následujícího slavno§tního

zahájení §etkání..... a nakonec vzal na sebe břímě slavnostního otevření štoly
prokop,kterou v doprovodu členů z různých spolků profáral a dobře se cít§ zdržel se v
kolektivu emeritních horníků do pozdních večerních hodin.

Proto jsme asi nebyli moc překvapení,kdt' na SHHM došlo jeho pozvání na

přátelské setkání se zástupcí SHHS se srlým perkmistrem Mir.Šťastnýrn, tentokrát již ve

funkci l.místopředsedy §enátu Čn. §etkání se uskutečrrilo ve Fnýdlanském salonku

Valdštejnského paláce dne 2,února 7;gt,l.Zkrátka PřemyslSobotka dodrželslovqkteré

tehdy dal ve zřejmé snaze oplatit zdařilou návštěvu §tříbra a své snaze nadále

pokračovat v neformálním setkávání se zástupci hornických spolků z celé České

republiky.Jak později tak nějak ve zkratce řekl ,, jsem íascinován vaší činností,vašimi

stejnokroii ,písněmi a způsobem jakým se snažíte o udržování tradic a zachování

hornických památek,,.

Neformálního setkání se zúčastnilo asi 30 zástupců z 15 ti zaregistrovaných spolkŮ

SHHS ČR a tři zástupci ze spřáteleného §lovenska včele se s předsedou Združenia banichých

spolkov a cechov p. Jaroslavem Malchárkom.§etkání se zúčastnil také předseda ČgÚ No
Pěgřímek a starosta města Chodov Josef Hora,Z našeho kraje se zúčastnily spolky Hornický

spolek Prokop,Kroužek kroiovaných horníků ze §tonarty,Nadace landek Ostrava a KPHMO

v čele se srným předsedou a místopředsedou Rodanem Broskevičem a Petrem Rojíčkem.

Po úvodním slově poradce P.§obotky se ujalslova sám.Poděkoval nám za

nádherné prožitky,které si odnesl ze setkání ve §tříbře,poděkoval nám za činnost kterou

děláme,zdůraznil,že bez hornictví provozovaného po staletí by naše země nebyla

v současnosti tak průmyslově rryspělá a sdělil, že se mezi námi cítí dobře a přípomněl své

zážitky z fárání do štoly Prokop a poděkoval Hornickému spolku §tříbro za práci na díle a
jeho uchování pro příští generace. Za naše spolky poděkoval za přijetí místopředseda

Hornicko-historického spolku §tříbro p. Karel Neuberger a hlavní řeč spatra pronesl

prvky humoru a dokonce s úryvky písňí Voskovce a Vericha ( jako vtípný

stávající situace v palivo-energetické koncepci státu} a také se přimlouval,aby
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rudy,které máme v zemi bylo také b páno a ne zakopáno,Když k
přistupoval starosta Chodova Josef Hora s deskami skrývaiícími pozvánku na

lS.setkání konané ve dnech X6.-18.září v Chodově se už P.§obotka usmíval a samozřejmě
sdělil,že příiede,záštitu nad tuto akci bere za své a formality,že se vyřídí pozděii.Vystoupil i
p.J.Malchárek a pozval p. §obotku a nás všechny do Košic na 16. Evropské hornické a
hutnické dny konané v roce 2013.Při této příleřitosti si dovoluii připomenout že v roce

2015 se k pořádanítéto akce příhlásila Ostrava!!!

Závěrem P.§obotka znovu poděkoval i za kotektiv svých děvčat z protokolu,kterým
pohotově předal lq/tičky náš zástupce Karel Neuberger.

Po skončení oficialit někteří zástupci předávali drcbné dárky,připomínaiící našičinnost a
hornické tradice.Také náš předseda předal p.§obotkovi digitání vizualizací Dolní oblasti
Vítkovic.

Pan §obotka nás pak tryzval ,abychom přiiali skromné pohoštění a n€zapoměl poznamenat

s risměvem,že i on v senátě musí šetřit @. tUadále isme ve skupinkách i iednotlivě měli
možnost s p.§obotkou podiskutovat což dokládaií i některé fotografie,Záiemce pak pozval

na prohlídku reprezentativních prostor Valdštejského paláce.Ce|á akce trvala od 13 do 15

hod.Na závěr chci poznamenat, že celé pozvání dokumentovalí profesionální

videokamenaman a fotograf a tak snad můžem doufat že se nám kopie dokumentu
dostane přes vedení SHHM k nám do Klubu.Příložené fotografie,až na spoleřnou byla
pořízená P.Rojíčkem a J.Gavlasem.

Pro Hornický Zpravodai KPHMO zpracoval Petr Roiíček
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I{o*irÉ§ §{oj ffiůže zí§Řgt íož8, {ďo ďoďňuje tťaďEe,

ďí je a propaguje froínic$ frroj!

Zúčas tňu.j e s e našb fr. fi.ornic frý c fr, p ará,ď a os hll,

ujznačn:jcfr, uďáhstí a wótfrý froftúLů"

fuúčastňuje Ee ?ři {kďaúvěttcti u ponnífrg o6ětí

frorTúc§éfro pwotání a l)zpurrenc Ufrtu fonndráď1,

frteříufrm,čifr wůj žiaot ŇvjŘw froffiic§éfro pwa{óní.

Synůofu je sanozřej*ě §goj, ftgrj se mění a renotlu.je,

cBarua je stáfr čená, afe mění se stťdt

1(7oj se sftffi z fr.orfl,ic§g §ytfr - čeftť! folflátec s širofrýn

peterúnotrjn Emcml, §§ffj 
"Y*ť"j,, 

v stojaťj fuec.

íímec i ru§§uy jsou ozďoňery trlširjni frurrrir{ý*i ,,oa|y

a třá.mžmi I(ptrury u frloje bÚ ervoďnž 6íťé 6arvy,

počótfon 20. stobtíse nněni$ ru čmlé.

ltr Lroji patříješň švatuara rc6o Lifrí.
qprmaž woúrysfrteftrjm rymfioten frjvá prapor,

|íen se potĚívó jrn pft ujznantjcfr. sfavnostecfr. a při

paftřeňnfu:fr. ofiřaiecfr. čhů fromicQýcfr spo@ a us§jlpní,

CIaBí ďůbžitou reftyizitutjo frornicfrý fofraa Ltefj 6jýó

paužívón při pofrřňecfr, rc6o í{rž se ď.aprwáaí prapr.

Zďař 8ůfrl

hor
tI
_l
G
k
,e

flt
l'l



5,ť1

p
&
ďi

r-
t
ffi
ď

G
k
6m
E,,

oIr
§

A
Gt
§;e
s

},út

fims@[ffi

ffi
W

ffiEWtr
@
ffi

ffi

*3
&Á

ffi!

@

ffi
ď

@



Kroj ovaní horníci ud rž,alí tradici
STONAVA - Kroužky krojovaných
hornfl<ů se staly nedflnou součástí
kultury našeho regionu. Jejich čin-
nosti si všímá nejenom Horník, ale
také další média. Obšírný rozhovor
s přeilsedou jednoho z nict', Ladi,
slavem Kajzarem, přinesl v těchto_
dnech Karvins\i deník. Pro ty, kte-
ří příslušné vydání regionání rub.
riky Moje Karvinsko nesehnali, ho
publikujeme i na našich stránkách.

Už pét let je Ladislav Kalzar č7e-

nám Kroužku krojovaných horní'
ků při obci Stonava a rok je jeho
přeclsedou. Před tím pracoval přes
40 let na šachtě. kde v7střidal vět-
šinu hornických profesí,

0becná představa kroiovaného ,

horníka je starší ělověk
poslouchaiící dechovku.
Myslíte si, že je správná?
Nemyslím si to. Naši členové jsou ze
všech věkových kategorií, Nejmlad-
ší má něco přes 20 a nejstarší 85 let.
A na na,šich akcích také neslyšíte
ien ťlechovku, alďsnažime se, aby se

ly aly t ůzné hudební sryly.

A jak je to tedy s mladými lidmi?
Maií záiem stát se vašimi členy?
le to rtuné. Nejčastěji se tato tra-
dice clědí z otce na slma. Táta je
krojovaný horník, nosí uniformu
a ma7ému klukovi se to líbí, tak
chce b-ýt taky naším členem, aby
měl svůj vlastní, kroj. Anebo se

mezj nás dostane tak, že začne pr a-

covat na šachtě, má k té práci a fta-
dicimvztah, a jednou pŤijde , žeby
chtěl bylt členem našeho kroužku.

A jak je to obecně s vaší členskou
základnou? Rozrůstáte se, nebo
vám naopak ělenů ubývá?
Několik let se pohybujeme zhruba
na stejném počtu. Někdo odejde,
někdo pŤijde, žádné vetké výky{r.
Teď jsme napřfl<lad přijali tři nové
členy,takže momentáně jenás 82,
z toho dvé ženy.

Co musí ělověk udělat, aby se
stal kroiovaným horníkem? Je
předpokladem práce na šachtě?

To vůbec není podrnínkou. Náš
člen nebo achazeé nemusí blťrha-
vířem. Máme tady několik členů,
kteří vůbec na šachtě,nedélaji,
Musí mít ale zájem uč,ržovat tra,
clice a ctít a propagovat hornic\ý
steinokroj.

A jaké tradice dodtžujete?

Jednou ročně. okolo 4. prosince po-

Ťádáme mši za svatou Barboru, kte-
rá je patronkou horníků. Pak jsou
tu také záŤiiové oslavy svátku hor-
níků, které jsou tradiční a velmi
oblíbené u většiny obyvatel toho-
to kraje, V předvečer Hornicfoých
slavností ještě Haileme věnce u po-

mníků obětem hornického povo-

7áni a vzpomináme nakamatády,
kteří položili životpŤi práci v ťlole.

A když už jdeme chronolo$cky
takto pozpátku, tak v červnu pořá-
dórnrre Zaht adri slal.nosti, kde máme
tombolu, občerstvení a hudbu. Je to
takov;í ples pod širým nebem.

A iaké isou vaše symboty?
Go neodmyslitelně patří
ke krojovaným horníkům?

Je to samozřejmě kroj, který se

mění a renovuj e. Barva-je stáe čer-

rrá, ale mění se sďih. Necháváme
si ho šít na zakázku u jedné pani,
která se amto zabývá a je jednou
zméia, která to u nás umí.

Pak je to prapor. který je 97 tet

starý a který koupili zalrJádajlci

Ladislav kajzar před panely mapujícími historii stonavského kroužku krojovaných horníků,

Kený působí už od roku 1914.

členove ze sbírky, kterou uspořá-
da7i. P oltživ áme ho j en pŤ i uý znam-
ných slartrostech a pŤí pohŤbech
našich členů. Jinak ho máme dob-
ře schovaný. A také jsou to hornic-
ké kahany - starébenzilové7ampy,
se kter]índ při slarmostních akcích
doprovázi několik našich členů
píapoI.

Hornictví je specifikem tohoto
kraje. Jezdíte ale třeba i jinam?

Koneckonců, horníci jsou

i v čechách...
Samozřejmě, že vyrážime i mimo
Karvinsko. Například loni jsme

byli na 14. ročníku Setkání hornic-

\ých měst a obcí ve Sříbře. Letos
se chytráme zase, ovšem tentokrát
se to odehrává v chodově u kar-
loq;ch Varů. Tento !ýden jsme
pto zménu byli v Senátu Parla-
mentu Č& kam nás a mnoho dal-
ších kroužků krojovaných horníků
z celé České republiky a ze Sloven-
ska pozval ještě bývalý přeťlseila
Přemysl Sobotka,

A jak se na vás dívají lidé
z nehornicl+ých regionů?
Musím íict, žeje to pro ně velký
zážitek'. Obdivují naše kroje a ne-

bojím se Ťiet, že k nám vzhližeji
s úctou. Dokonce Ťikaji, že se jim
naše kroje Líbi-'l'ce než napíilráad,
horníků ze zahranlči.

Tomáš Januszek
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Ladislav Kajzar před panely mapujícími historiistonavského Kroužku krojovaných
Kerý působíuž od roku 1914,

To vůbec není podmínkou. Náš
člen nebo achazeé nenusí bytha-
vířem. Máme tady několik členů,
kteří vůbec na šachtě nedělají.
Musí mít ale zájem udržovat tra-
dice a ctlt a propag|ovat hornicllý
stejnokroj.

A jaké tradice dodĚujete?
Jednou ročně, oko1o 4. prosince po-
Ťádáme mši za svatou Barboru, kte-
rá je patronkou horníků. Pak jsou
ťu také záŤijové oslavy svátku hor-
nfl<ů, které jsou ťradióní a velmi
oblíbené u většiny obyv,atel toho-
to kraje. V předvečer Horniclqfch
slarmostí ještě klademe věnce u po-
mnfl<ů obětem hornického povo-
lání a vzpomináme na kamaráďy,
kteŤí položiii život pŤipráciv dole .

A když až jdeme chronolo$clry
takto pozpátku, tak v čerrmu pořá-
d,áme z al:.u: adni slarrno sti, kde mráme
tombolu, občerstvení a hudbu.Je to
takoinýples pod širým nebem.

A jaké jsou vaše symboly?
Co neodmyslitelně patří
ke krojovaným horuíkům?
Je to samozŤejmě kroj, který se
méni arenovuje. Barva-je stále čer-
ná, a7e mění se střih. Necháváme
si ho šít na zakárku u jedné pani,

ďernové. ze sbirl<y, kterou
da7i.Poažíváme ho jen při
ných slavnostech a pŤi
našich členů. Jinak ho dob-
ře schovaný. Atakéjsou to
ké kahany - staré benzinavé
se kter;ýtni při slavnostních
doprovázi několik našich
prapor.

Hornictví je §peclfikem to
kraie. Jezdíte ale třeba i

Koneckonců, horníci isou
iv čechách...
Samozřejmě, že vyrážime i
Karvinsko. NapříHad 1oni Jsme
byli na 14. ročníku Setkání nlc-
lrých měst a obci ve Sďíb Letos
se chytáme zase, ovšem
se to odehúxá v chodově
1oqfch Varů. Tento
pro zménu byii v Senátu
mentu ČR, kam nás a mno
ších kroužků krojovaných
z ce\é České rcplfuliky aze
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Místopředseda - Ing. Petr Rojíček 3.zprava
Ředitel Nadace Landek - Ing. Josef Kimer- 5.zprava
Předseda pobočky Havířov- Ing. Jan Yincenec - l.zprava
Předseda pobočky Karviná- Ing. Stanislav Kuba-z.zprava
Předseda pobočky Petřvald- Stanislav ŽaX -

i{

Měmfrmilemffinmfr§GmfuG ffiffiffi

3.kvěha201 1v15hodlfr
v Landek Parku v Ostravě - Peřkovicich, v kompresorovně

Hornického muzea.

Za předsednický stůl usedli:
Předseda klubu - Mgr. Rodan Broskevič - 4.zpíava
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Z|evalng. Miroslav Lenart, Ing. Karel Golasovský, Ing. Vladimír Špok
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§polečnosti přátel Rudolfova

Hornický folklór:

Záchrana technických památek:

Počin roku:

celoživotní dílo:

Hornický folklór:

Záchrana tech n ických pa m átek:

Počin roku:

celoživotní dílo:

Mimořádná cena (Permon 2005):

Hornický Ťolklór:

Záchrana techn ických pam átek:

Poěin roku:

celoživotní dílo:

Mimořádná cena (Permon 2006):

tické konzilium počínaje 8. §etkáním hornických mést a obcí
ně cenu Český permon v několika kategoriích:

kdo a případně jaká ěinnost

Cech příbramských horníků a hutníků

§kupina dabravalný*h techniků Cbrustenicé
za záchranu železorudného dolu chrustenice
muzeum

Redaktor Václav Ciiek
za scénář k TV pořadu Podzemní Čechy

lng. Stanislav Vopasek, ředitel Nadace Landek

s jeho rekonstrukcí na

kda a případně jaká čtnnost

Hornický spolek Prokap při VŠB-TU Osíraya

Hornické muzeuil Příbram-&řezové Hory,
záchrana technické památky Vodní kolo Drkolnov

Harnicko-bistarický spolek, Planá u Mariánských Lázní,
za provozování homického muzea v Planó, zajišťavání hornických
slavností a tradic v regionu

lng.Koloman lványi, Cech PHH

§polečnosí p řátel Ru dolfov a (předsed a sp ol eěn osti V. Kl a bou ch),
za uvedení do života, jako součást setkávání, udílení cen Ceský Permon
a předávání putovního Praporu setkáváníhomických měst.

kdo a případně jaká ěinnost

§po/ečnosí přátel Rudolfova

Krajské muzeum §akolov

Hornicko histoňcký spolek §íříĎro

lng. Chrudaš Fiafa, starosta spolku Prokop Příbram

Cech příbranských hamíků a hutníků
za iniciování prvního setkání hornických měst a za přípraw 10, setkání

2004 2010.doc str.lz3
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Homický folklór:

Záchrana tech nických pam átek:

celoživotní dílo:

Mimořádná cena {Permon 2007):

Hornický folklór:

Záchrana technických památek:

Počin roku:

celoživotní dílo:

Mimořádná cena {Permon 2008):

Hornický folklór:

Záchrana tech n ických pa m átek :

Počin roku:

celoživotní dílo:

Mimořádná cena (Permon 2009):

kdo a případně jaká činnost

§polek Prokap Příbram

podkrušnohars ké technické muzeu m M ost,
záchrana technické památky parnítěžnístroj z dolu Julius lll v Kopistech
u Mostu

PhDr. La,ďislav Jangl
za publikaci ,,Staré homické a hutnické míry a váhy

PhDr. Jiří Majer, C§c.

lng. Rudolf Tomíěek,
za zásluhy o homické tradice ve vazbě na anýšení společenské úrovně a
prestiže Setkání hornických měst České republiky

kda a případně jaká činnost

§polek severočeskýeh haviřů se sídlern y lldosíě

České muzeum stříbra, Kutná Hora,
restaurace a uchování středověkého důlního prostoru - štola sv, Jiří

Homické muzeum Landek, Ostrava-Petřkavice
celková obnova budovy kompresorovny dolu Anselm

l ng. Vlad i mi r Fetravs ký
Zbyněk J akš, ředitel Podkrušnohorského technického m uzea,
za zásluhy o hornické tradice ve vazbě na zvýšení společenské úrovně a
prestiže Setkání homických měst Ceské republiky

kdo a případně jaká čínnosí

Občanské sdružení Jihlavský havířský pruvad
za znovuobnovení a pravidelnou organizaci havířského průvodu v Jihlavě,

aA§rtO s.p., Q.z" SUL Fříbram,
za nepřehlédnutelnou podporu obnovy a zpřístupnění qýznamných
hornických děl

Jaroslav Ricbtarmoc
za publikaci 100 let uýroby důlních svítidel v Bohaticích u Karloqých Varu

prof.Ing. Pavei Prakop, CS.,
ze dlouholetou obětavou práci za udržení hornických zvyků v jejich
tradičnípodobě

Doc. RlVDr. Zďenék Laštaviěka, C§c.
za dlouholetou činnost směrující k záchraně a zdokumentování
pozůstatků po středověkém jihlavském stříbmém dolování a za kladení
důrazu na význam stříbmého dolování pro město Jihlava
(za zdokumentovrárri středověkého jihlavského dolovrini}.

2004 2010.ďoc str,2 z 3
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Hornický folklór:

Záchrana technických pam átek:

Počin roku:

celoživotní dílo:

kdo a případnělaká činnasí

Klub přátel Harnickéha muzeav Ostravě
- za dlouholetou osvětavau a publikační činnost obnovující a šířící slávu
hornictví, jeho vyznam, tradice a zvyklosti a to nejen v astnvském
regionu,

Hornický skanzen a královská dědiěná štaia Prokop- Súříbrq HH§
Stříbro
- za dokončení rekonstrukce štoly Prokop (trvala 7 let) a související
výstavbu provozní budovy, strojovny, skanzenu, hornické stezky, důlní
tratia důlníha kanálu.

Josef§uídovský, Pchary
- za jedinečnou publikaci Kronika horního města Jáchymova a jeho
hornictví, vydanou v roce 2009.

Mimořádná cena y kategarii 3- poěin roku:
lng. Václav Va[ášek
- za působivou publikacíVelká kniha o hnědém uhlí, vydanou v roce
2009,

Ing. Zdenék Brázda, Chomutov
- za celoživotní hornickou a spolkovou činnost,
Soustavně informuje veřejnost laickou i odbomou o historii homictví a
aktuálním dění v homictví články v řadě ěasopisů a jinými publikacemi.
Pravidelně dlouhodobě organizuje hornické a mineralogické výstavy
v podkrušnohorském revíru v Klášterci nad Ohří a další akce na podporu
homické spolkové činnosti v ČR.

Mimařádná cénav kategorii 4- Celaživotní díla:
lng. Jarosíav Jiskra, Bukavany
- za celoživotní publikační činnost týkající se homictví plzeňského a
karlovarského knje,
Je autorem velice plodným, Doposud vydal25 publikací a to nejen
odborných, ale i zábavných a nehodlá ve své činnosti ustat, neboť na
cestě je publikace dvacátá šestá.

Karel Neuberger, HHS Stříbro
- za zásluhy o hornické tradice ve vazbě na zuýšení spaleěenské úravně
a prestiže Setkáni hornických měsí a abci ČR a za připravu 14, setkání.

Mimořádná cena (Permon 2010):

mimořádná cena Český permon 2008 do zahraničí udělena 27.9.2008

poOpóru a udržování horniCkých á huiňicrých tradic mezi hornickými spoIky České a §lovenské

2004 2010,doc

rukou předsedy Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska lng. Jaroslava Malchárka předal
lu perkmistr Sdruženi hornických a hutnických spolků České republiky, lng.Miroslav Šťastný.
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život havíře!

Každý den siíždíme do hlubin země.
Každý den fáráme tam, kde je absolutní tma.
Xaždý den nám světlo připomíná osobní svítidlo.
Každý den se těšíme na denní světlo.
lílaždý den po vy/táráni máme rádi teplo stisku ruky;
setkání s kamarády,
setkáni s rodiěi a dětmin

a přesto stačí vteřinyn minu§rn hodiny, dnyn

a navždy zůstaneme svého povolání hrdiny,
a neštěstí a íragedie postihne havířské rodiny!

V pátek, na odpolední směně, 7. ěervence í 96í na Dole Dukla
v Havířově, zůstalo v podzemí íO8 kamarádůt
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Ten den byl jako iinýn

§to osm kamarádů fáralo do podzemí,
jen ten okamžik byl osudný.

§to o§m kamarádů iiž nikdy nepromluví,
takoqý život havíře je doiemný.

Na sto o§m kamarádŮ čekaly rodiny,
záchranářŮm v dole utíkaly hodiny,

Ovzduší v dole, absolutní tma a prach,
opět nahnaly ělověku za živata strach.
Když na těžní věži černá vlaika vlaje

je vidět široko daleko do našeho kraie.
Mámy a tátové, děti a manželky sdílí svůj bol,

hledíc marně na věž šach§l do otáčeiících se kol!

aůtDufuhv Itarlířwě
vpáufrv oďpofeďnísněně

7. čmlence 1961

10s ígn*riíů, Il4§irotftů, 63 ptav
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50 let od nehody na Dole Dukla

7. července 2011 uplynulo
padesát let od jednoho z nej-
větších neštěstí v ostravsko
karvínském revíru, při kterém
zahynulo 108 horníků. Rodinní

příslušníci pozůstalých, bývalí
spoluzaměstnanci dnes již uza-
vřeného Dolu Dukla, zástupci
vedení OKD, a.s., vedoucí za-
městnanci důlních podniků
OKD a HBZS Ostrava, členové
Klubu přátel Hornického
muzeav Ostravě a bývalí i stá-
vající báňští záchranáři uctili
v den výročí památku mrtvých
kladením věnců k památníku
obětí v blízkosti areálu Dolu
Dukla a v následujícím vzpo-
mínkovém aktu, kteryi se konal
v kině Radost v Havířově. Při
této příležitosti vydal také Klub
přátel Hornického muzea v Os-
travě publikaci ,,50 let od tragé-
die na Dole Dukla", kterou
zpracoval kolektiv autorů
pod vedením ing. Zdeňka
Dombrovského, CSc. a bý-
valého ředitele Dolu Dukla
ing. Jaroslava Gongola,
CSc.

Tato nehoda, o které
jsme v listovce Záchranář
iníormovali v číslech
71811966 a 71811991 při-
nesla na straně jedné ne-
změrné utrpení rodinám
obětí a na druhé straně
také velké poučení všem
těm, co se podíleli na její li-
kvidaci a těm co byli odpo-
vědni za bezpečnost práce
v podzemí.

To, že katastrofa do-
sáhla tak velkého rozsahu,
bylo zapříčiněno zejména
liknavým a nesprávným
postupem dispečera a vedou-
cího výroby v počáteční fázi
nehody. V 15:30 hod. byly
v dole zjištěny příznaky zápa-
chu po pálící se pryži. První
hlášení o zápachu na dispe-
čink přišlo v 16:17 hod, Poho-
tovostní záchranné sbory

HBZS Ostrava a ÚBZS Lazy
byly povolány teprve v 17:05
hod, Osazenstvo nebylo za-
včasu odvoláno z ohrožené
části dolu, Opožděně byla za-

hájená likvidace požáru. Přivy-
šetřování se zjistily závažné
závady ve vedení důlních děl.
Systém větrání by| labilní.
Nebyly řádně vypracované
pasporty pro pracoviště
v 8. a 11. sloji a havarijní plán
pro ''l1 . sloj. V havarijním plánu
pro 8. sloj nebyl uvažován ne-
příznivý odraz havárie v 11.
sloji. To vše ovlivnilo i chování
osazenstva v případě havárie,
Za závažné nedostatky byli
podle míry zavinění zodpo-
vědn í zaměstnanci včetně ředi-
tele dolu odsouzeni
k podmíněným a nepodmíně-
ným trestům.

1l1962, Bylo zavedené automa-
tické blokování pásů systémem
MJM 20, vystrojování pásových
chodeb nehořlavou výztuží, ne-
přetržitý dozor u pásů se střídá-

ním na pracovišti a vedením
záznamu o stavu pásových
souprav. Postupně se zaváděly
pásy se sníženou hořlavostí, Do
dvou let od nehody byl v OKR
v provozovaných důlních dílech
položený požární vodovod, Vý-
nosem úaú e1.2600/10/63 byly
organizovány záchranářské
hlídky, aby byly rychle dosaži-
telné a mohly v případě nehody
co nejdříve zasáhnout. Sou-
částí záchranářské taktiky se
stalo nošení přídavných jehel
a rezervních kyslíkových láhví.
Byl zahájený vývoj nových typů
hasicích přístrojů. Z Polska se
začaly dovážet harmonikové

§§ lH 0* trr§Éa§ § DO§ D§xtl
lfil§f,r${nŮ

niků se v revíru výrazné zlepšil,
bychom neměli zapomínat, že
v případě nehody jen včasně
zahájená záchranná akce má
největší naději na úspěch a že
je lepší povolat záchranáře co
nejdříve i když se třeba později
ukáže,že to není nutné, nežje
povolat se zpožděním, Otálení
může mít za následek, že
škody budou daleko větší.

václav smička

Vzpomínky
lng. Jaroslava
Gongola, GSc.

V životě jsou chvíle,
které se vám nesmaza-
telně vryjí do paměti,
aikdyž se říká, že sispíše
pamatujeme ty chvíle ra-
dostnější a na ty smutné
zapomínáme, přece jen to
neplatí ve všech přípa-
dech.

svědčí o tom i to, že
i přes oněch uplynulých 50
let od ,,dukelské havárie",
při které dne 7.7 "1961
v podzemí Dolu Dukla
v Havířově přišlo o život
108 horníku, se našli lidé,
kteří vytvořili důstojné pod-

mínky k uctění památky pa-
dlých horníků, většinou našich
kamarádů a spolupracovn íků,

V té době jsem patřil k těm
nejmladším, který byl v onen
kritický den v dole a kterému se
podařilo se svým kolektivem
bez úhony vyfárat, neboť

Památce obětí se poklonili Jaroslav Gongol Jozef Lang a Jarostav Čihař,
byvalí vedoucí zaměstnanci Dolu Dukla

Na základě tohoto neštěstí se
urychlilo vydání jednotného
bezpečnostního předpisu pro
hlubinné dobývání čj. 9000/61
a byla provedená revize před-
pisů pro likvidaci havárií v hlu-
binných dolech vydáním uj,nosu
Ústředního báňského úřadu čj,

nasávače WG 2 a příslušné de-
tekční trubičky. Do revíru bylo
ze SSSR dovezeno 8 000 ks
sebezáchranných izolačních
přístrolů SK 4,

l po tolika letech, které od
nehody uplynuly, a stav bez-
pečnosti a úrovně řídících tech-



Zplodiny po hoření naše praco-
viště nezasáhly. Dá se tím říci,
že jsme měli štěstí v neštěstí.
konec konců tak to v reálném
životě chodí.

Po těch padesáti letech se
mi vybavují dny, které jsem
jako mladý 24letý čerstvě pro-
movaný hornický inženýr proží-
val. Dne 1.7.1961 t.j. v sobotu
jsem totiž promoval na VŠB
v Ostravě a ihned v pondělí
3.7. jsem nastoupil do práce na
Důl Dukla. Možná, že se to
dnešním absolventům vyso-
kých škol zdá neuvěřitelné, že
jsme přímo ze školy nastupo-
vali do práce, ale pro nás to
tehdy bylo normální. Dokonce
mohu říci a to asi nejen za
sebe, že jsme byli hrdi na to, že
jsme s úspěchem vystudovali
a můžeme své nabyté vědo-
mosti v praxi rozšířit o praktické
zkušenosti a realizovat své ži-
votní ideály, které každý mladý
člověk má.

V pondělí jsem nastoupil
jako revírník do rubání 826/ll
a 828lll, kde jsem měl na sta-
rost dopravu a odtěžení z obou
porubů a kde onen tragický
den 7, 7.1961 zahynulo 108
lidí, Ale ihned ve středu jsem
na příkaz směn m istra nastou pil

do rubání 1140/l, abych vystří-
dal revírníka z tohoto porubu,
který nastoupil na dovolenou"
Porub 1140/l byl v mocnosti
sloje okolo 3,8 m, dobýván
ručně pomocí trhací práce
a sbíjecích kladiv. Výztuž byla
dřevěná a vyrubané prostory
byly zafoukávány základkovým
materiálem z výpěrků úpravny
uhlí. Práce v tomto porubu byla
velmi fyzicky náročná, odmě-
ňovalo se podle odrubaných
,,kubíků"(m3). Ranní a odpo-
lední směna prováděla vyuhlo-

vání, v noční směně se
překládal hřeblový do-
pravník, Z dnešního
pohledu se již jedná
o zastaralou technolo-
gii, ale na tehdejší
dobu to byla v tako-
výchto mocnostech
sloj í běžná technologie.

l dnes s takovýmto
odstupem let si vzpo-
mínám, že průběh oné
směny byl bez něja-
kých problémů, Okolo
19. hod jsem však ucítil
typický zápach mer-
kaptanové signalizace,
který jsem měl mož-
nost poznat na VŠB
v laboratorních pod-
mínkách. lhned jsem se spojil
s dispečerem a oznámil mu, že
v rubání 1140ll cíIím zápach po
sirovodíku a zda se jedná
o merkaptanovou signalizaci.
Dostal jsem pokyn, abych oka-
mžitě vyvedlosádku k jámě na
ll, patro, Nechal jsem zastavit
téžní zařízení a předákovi sdě-
lil, že má informovat pracov-
níky v rubání a poslat je na
překop 22 a k jámě. Já jsem
zkontroloval celou těžební
trasu až na tř. 1132ll na
3. patře, zda již všichni opustili
svá pracoviště a znovu profáral
celou trasu ze lll. patra ažnall,
patro, zkontroloval základko-
vou trasu, posbíral nějaké se-
bezáchranné přístroje, které
horníci nechali v dole. po-
stupně tak vyfáralo 64 horníků.
Já jsem vyfáral na povrch asi
v 19:30. Teprve tam jsem se
dozvěděl od přítomného do-
zoru, ktery7 evidoval počet vyfá-
raných pracovníků, o jak
závažnou havárii jde. V této
době se již dalo tušit, že horníci
z 8. sloje a 11. sloje ve ll. vý-
chodním poli se stali obětí důl-

ního neštěstí. Jistě si dovedete
představit mé pocity sotva za-
čínajícího mladého člověka,
kteryi ihned nazačálku své od-
borné životní dráhy se musel
vyrovnat s tak těžkou životnísi-
tuací. Asi mě dovedete pocho-
pit, když se přiznám, že i když
jsem si uvědomoval vážnosi si-
tuace, že jsem stále ve skrytu
duše doufal, že se někteří spo-
lupracovníci zachrání. Defini-
tivní naděje však padly
rozhodnutím havarijní komise
o uzavření požářiště v širším
okruhu, což se stalo těsně před
půlnocí.

Samozřejmě, že na odchod
na ubytovnu, kde jsem pře-
chodně bydlel, nebylo ani po-
myšlení. Byl jsem pověřen
pomáhat při organizování při-
j ížděj ících záchranářských čet,
zajišťován í potřebného materi-
álu a jeho dopravy do dolu dle
požadavků havarijní komise,
evidence odpracovaných směn
záchranářů apod, Poprvé jsem
podnik opustil až po uzavření
hrází v neděli 9,7.1 961 v odpo-
ledních hodinách. Teprve nyní

byla příležitost zqet za
svými rodiči, kteří byd-
leli v malé vesnici asi
20 kmvzdálené. K těm
se totiž v ústním po-
dánídostala zpráva,že
v době havárie jsem byl
v dole a pravděpo-
dobně tam také zůstal.
Jistě si dovedete před-
stavit, jaké setkání to
bylo.

Na dlouhé odpočí-
vání však nebyl čas,
nebot'v neděli v noci
muselo být provedeno
předfárání nezavřené
části dolu před zaháje-

ráno. Já osobně jsem pak od
onoho pondělí dostal funkci po-
mocníka VLH, kdy jsem byl
k dispozici ve dvanáctihodino-
vých směnách a organizoval
zajištění potřebného maieriálu
pro záchranáře. Zajišt'oval
jsem také požadavky na přísun
čet záchranářů z jednotlivých
důlních podniků, spolupráci
s HBZS a odběry vzorků
ovzduší v dole apod.

Poslední oběti byly vyproš-
těny z dolu 4.8.1 961 . Dále po-
kračovaly práce na odvětrávání
uzavřené oblasti, nebot'
všechny oběti byly vyproštěny
záchranáíi v dýchacích přístro-
jích z nedýchatelného ovzduší.
Tyto práce skončily zajištěním
průchodního větrního proudu,
čímž byl obnoven provoz ce-
lého dolu.

Od této doby tvrdím, že když
lidé chtějí, dokáží nemožné.
Záchranáíi zde odpracovali na
50 tisíc směn v dýchacích pří-
strojích při teplotách okolo
45'C, při vysokých koncentra-
cích CO, kde jediné nadech-
nutí znamenalo ohrožení
života. Letos u příležitosti 50.
výročí jsme vzpomněli na 108
obětí, Vzpomínali jsme i na ty,

kteří se podíleli na odstranění
důsledků tohoto důlního ne-
štěstí.

Dvě vzpomínky
ing. Zdeňka

Dombrovského, CSc.
K tragické události mě vážou

dvě vzpomínky k době, kdy
jsem ještě nebyl záchranářem.

První se vztahuje na pondělí
dne 10. července roku 1961,
kdy jsem jako revírník na Dole

Za oKD, a,s. se pietního aktu zúčastnili provozní ředitel Leo Bayer, ředitel pro lidské zdroje
a rozvoj revíru Radim Tabášek a ředitel pro rozvoj a strategii Ján Fabián

Čestná stráž krojovaných horníků a báňských záchranářů u památníku obětí ním provozu v pondělí


