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ÚVODNÍK
Adventní čas roku 2020

Máme  před  sebou  poslední  dny  v roce
2020 a všichni se již těší na nový rok, který bude
jistě  lepší  než  rok,  který  byl  pro  všechny  velmi
náročný,  ojedinělý,  jedinečný  a  možná  i  dosti
smutný nebo až tragický. 

Myslela jsem si, že rok 2020 bude rokem, kdy
získám všechno, co chci. Teď ale vím, že je to rok,
kdy mám být vděčná za všechno, co mám. Taky
možná  na  konci  roku  bilancujete  s tím,  
co se událo za celý rok, jaký ten rok byl, co Vám
přinesl, co Vám odnesl nebo jaká předsevzetí jste

si dali na začátku roku a co se opravdu splnilo či  
na  čem  jste  zapracovali.  Zkuste  si  to  „hodit“  na  papír,  ať  vidíte,  kam  jste  
se posunuli a jaký byl rok 2020 pro Vás a pro Vaši rodinu, popřípadě pro Vaši
firmu nebo práci. Při té příležitosti si můžete napsat Ježíškovi, aby Vám přinesl
nějaký hornický dáreček, můžete se inspirovat mými tipy, na které jsem během
svých článků upozorňovala (viz str. č. 35 a 40). 

První větou jsem nezačala zrovna zvesela. Bohužel tento rok nás opustilo
spousty příbuzných, kamarádů a přátel. Navždy nás opustil nejstarší člen našeho
klubu a to dne 17. 9. 2020 pan František Žebrák ve věku 94 let. Ve stejný den nás
opustil pan Karel Budin ve věku 75 let, který v klubu vykonával funkci jednatele 
a hospodáře. Ve věku 80 let nás opustil ostravský rodák a dlouholetý člen klubu
pan Jiří Horák. Dne 22. 10. 2020 nás do hornického nebe opustil člen havířovské
pobočky klubu pan prof. Ing. Karel Bailotti, CSc. ve věku 84 let. O těchto členech
si můžete přečíst v našem zpravodaji a uctít je tichou vzpomínkou či zapálením
svíčky. Výčtem zemřelých bych mohla pokračovat, bohužel tento rok nás opustilo
více  hornických  kamarádů,  ale  nechci,  jelikož  toto  poslední  číslo  zpravodaje
píšeme s kolegy na závěr  roku,  kdybychom se měli  radovat  a  těšit  z vánočních
svátků a z příchodu nového roku. 

Velmi  zdvořile  žádáme všechny naše  čtenáře,  aby své  příspěvky,  tipy,
názory,  zpětné vazby na aktuální  či  starší  čísla  Hornického zpravodaje,  zasílali
předsedkyni  redakční  rady  Hornického  zpravodaje  Ing.  Kateřině  Polínkové  
na  email:  k.polinkova@seznam.cz.  Uzávěrka  Hornického  zpravodaje  
č. I/2021 je stanovena na pátek 5. 2. 2021. 

Za  redakci  Hornického  zpravodaje  Vám  všem  přejeme  příjemné
prožití  adventu,  vánočních  svátků  a  Nového  roku.  Taktéž  přejeme  pevné
zdraví, hornické štěstí, pohodu, spousty energie a síly pro zvládnutí roku 2021
a též klidnou mysl!

Zdař Bůh!

                            Ing. Kateřina Polínková, Petr Kubinský a Václav Smička 

mailto:k.polinkovava@seznam.cz
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Výbor KPHMO, z. s. srdečně blahopřeje členům,
kteří ve IV. čtvrtletí 2020 slaví významné životní jubileum.

Jedná se o měsíce září až prosinec 2020. 

Ing. Jiří Čerkovský 85 let 
Ing. Václav Kulich 85 let
Ing. Miroslav Vlček 80 let
Karel Petrussek 80 let
Miluše Edrová 80 let 
Ing. Bohuslav Koběrský 75 let 
Ing. Přibyslav Jonszta 70 let 
Jindřich Borys 70 let
Jaromír Kovalčík 70 let
Štěpán Kalník 65 let 
Marie Bystroňová 65 let
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ÚVODNÍ SLOVA PŘEDSEDY KPHMO, z. s.

Vážení přátelé, členové Klubu přátel hornického muzea v Ostravě, z. s.,
jeho  příznivci  a  podporovatelé,  tímto  již  tradičním oslovením začínám článek  
do posledního čísla našeho Hornického zpravodaje. 

V netradičním  termínu  1.  9.  2020  se  konala v Restauraci  u  Vlka
v Ostravě-Svinově  plenární  schůze  Klubu  přátel  hornického  muzea  
Ostrava,  z.  s., tentokrát  se nemohl  zúčastnit  ze  zdravotních  důvodů pan  Karel
Budin,  dlouholetý  jednatel  a  hospodář  klubu.  Posunutí  termínu  způsobila
opatření  proti  šíření  koronaviru  COVID-19. Na  plenární  schůzi  byla
zhodnocena činnost klubu od poslední plenární schůze, která se konala 7. 5. 2019.
Přítomní členové byli seznámení s hospodařením klubu a zprávou revizní komise,
která konstatovala, že hospodaření klubu je bez závad. Zároveň plenární schůze
na navrch Redakční rady Hornického zpravodaje ze zdravotních důvodů odvolala
člena  redakční  rady  Hornického  zpravodaje  Mgr.  Josefa  Pintéra 
a  zvolila nového člena redakční rady Hornického zpravodaje pana Václava
Smičku. 

V tomto čase jsme si asi všichni mysleli, že život a program našeho klubu
bude pokračovat v zaběhnutých možná mírně upravených kolejích. V září 2020  
se ještě konaly besedy ve všech třech pobočkách klubu podle plánu a v ostravské
pobočce  klubu  ještě  i  v  říjnu,  i  když  se  situace  s koronavirem  COVID-19
zhoršovala.  Ještě  před  zrušením  všech  akcí  se  2.  10.  2020  v omezené  míře
uskutečnil  odložený  131.  Celostátní  skok  přes  kůži,  tentokrát  v porubském
zámečku v Ostravě-Porubě. Měl jsem tu čest se tohoto skoku zúčastnit. Pak přišly
zákazy,  rušení  všech  akcí  včetně  dalších našich besed,  zasedání  výboru klubu  
a tento stav trvá do doby, kdy píšu tyto řádky a prozatím nikdo neví, jak dlouho
tato situace bude trvat. Velmi  špatná  zpráva  přišla  17.  9.  2020.  Dny  
se naplnily a život se uzavřel pro pana Karla Budina dlouholetého jednatele  
a hospodáře našeho klubu (v těchto funkcích byl od roku 2011). Pan Karel Budin
byl  členem  klubu  od  roku  2007.  Od  té  doby  hledáme  nového  jednatele  
a hospodáře. Na doporučení jsem oslovil našeho člena Ing. Zdeňka Kohoutka,
který přislíbil ujmout se funkce hospodáře klubu. Zatím jsme se kvůli omezením
nemohli  sejít  a  prodiskutovat  danou  funkci  osobně.  Jednatele  klubu  stále
hledáme. Pokud by chtěl někdo vykonávat funkci jednatele, má možnost a bude
vítán. Zatím se členové výboru snaží pomocí dotací zajistit finanční prostředky  
na další činnost klubu, zejména na Setkání hornických a hutnických měst a obcí
ČR, které by se mělo konat 10. až 12. 9. 2021 v Mostě. Bližší informace nejsou
zatím známy,  protože  byla  odložená  také valná hromada Sdružení  hornických  
a hutnických spolků České republiky. 
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Prozatím víme, že skončí  výjimečný stav 20. listopadu 2020. Co bude
poté následovat, nikdo neví.  Musíme připustit, že se nebude konat ani oslava
svátku sv. Barbory.  Pokud máte v ruce tento zpravodaj  na oslavě sv.  Barbory
v kompresorovně v Hornickém muzeu Landek Parku (viz obr.  č.  1),  popřípadě  
na pobočkách, je všechno v pořádku.  

Musím Vám také sdělit smutnou zprávu,  že ve věku 80 let nás navždy
opustil do hornického nebe pan Jiří Horák, dlouhodobý člen ostravské pobočky
KPHMO, z. s. 

Dovolím  si  upravit  jeden  citát  z filmu,  „tento  průběh  roku  zdá  se  mi
poněkud podivným“. Doufám, že se podobný rok už nebude opakovat. Celá situace
se snad časem uklidní a budeme pokračovat v běžné činnosti našeho klubu a i celá
společnost se vrátí pokud možno k běžnému životu. 

Závěrem Vám všem přejí  klidné prožití  Vánoc v klidu a v pohodě,
v kruhu rodiny, přesně podle Vaších představ. V novém roce Vám společně  
se  všemi  členy  výboru  KPHMO,  z.  s.  přeji  hlavně  zdraví,  trochu  toho
nezbytného štěstí, pohodu a splnění všech přání.

Zdař Bůh!

Jiří Kunčický 

Obr. č. 1     

Předseda KPHMO, z. s. Jiří Kunčický při konání oslav svátku 
sv. Barborky konané dne 3. 12. 2019 v kompresorovně Hornického muzeu

Landek Parku, foto: Ing. Kateřina Polínková (3. 12. 2019)
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ZA KARLEM BUDINEM

Velmi  smutnou  zprávou  nejen  pro  nás,  členy
Klubu  přátel  hornického  muzea  v  Ostravě,  z.  s.,  byla
zpráva,  že  dne  17.  9.  2020  odešel  jeden  z  našich
nejvýznamnějších  členů  Karel  Budin.  Připomeňme  
si krátce jeho životní pouť.

  Karel  Budin  se  narodil  dne  
14. 4. 1945 v Petřvaldě. Jako vyučený
zámečník  pracoval  do  roku  1967  v
Závodech  automatizace  a  mechanizace
Orlová.  Následně  přešel  pracovat  na
Důl Václav jako důlní zámečník, kde si
studiem  při  zaměstnání  zvyšoval
kvalifikaci na Střední průmyslové škole
v Karviné, kterou ukončil maturitou. Po
uzavření Václavky přešel na Důl ČSM 
jako zámečník  a následně tam působil
jako mechanik rubání, aby se po létech
vrátil  do  Orlové  na  Důl  Žofie,  kde
pracoval  do  odchodu  do  důchodu.
Profese  jej  přivedla  k  založení
zámečnické  firmy.  Mimo  své  hlavní
koníčky  jako  filatelie,  tanec,  studium
historie Orlové a turismu, se stal rovněž
v  roce  2007  členem  našeho  klubu.
Zpočátku působí v petřvaldské pobočce.

Zde  v  roce  2011  se  jako  člen  výboru
postupně zapojil  i  do  celoklubového dění  a  od poloviny  roku 2012 vykonával
funkci  hospodáře.  Byl vždy jedním z hlavních organizátorů  všech významných
klubových  akcí.  Šlo  hlavně  o  měsíční  besedy,  zájezdy,  účast  na  celostátních
jednáních hornických a hutnických spolků, celoklubové oslavy i významná výročí.

    Jeho  organizační  schopnosti  se  naplno projevily kupříkladu  při  organizaci,
přípravě a realizaci  putovní vernisáže “Historie psaná uhlím”, která byla v roce
2016 prezentována i  v  Senátu ČR. Měl velký podíl  na tvorbě podoby klubové
vlajky či výroční medaile. V roce 2018 se stal hlavním organizátorem oslav 30.
výročí založení klubu (viz obr. č. 1 a 2). 

Nesmíme zapomenout  i  na bohatou osvětovou a literární  činnost.  Jeho
příspěvky popisující mnohdy dnes už neexistující infrastrukturu hornických obydlí
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v  Orlové,  Petřvaldě  a  Rychvaldě,  mnohé
můžeme  najít  v  rozsáhlé  publikaci
“Hornické  kolonie  Ostravy  a  Karviné”.
Shromáždil  rozsáhlý  textový  i  obrazový
materiál  k  dějinám  hornictví  v  hlavně
petřvaldské  pánvi  ostravsko  –  karvinského
revíru.  Z  něj  pak  vytvořil  ucelené
prezentace,  které  využíval  k  častým
přednáškám. Jako  hospodář  i  jednatel
klubu  měl  významný  podíl  na  zajišťování
finančních příspěvků formou dotací na naši
činnost.  Jednal  s  kolektivními  členy,  úzce
spolupracoval  s  Nadací  Landek  Ostrava  
i  s  Nadací  OKD.  Řešil  důsledně
problematiku zajišťování a realizaci projektů
od  podání  žádosti,  realizaci  až  po  jejich
vyhodnocení. 

Mimořádnou  podporu  mu  po  dobu
jejich  společného  života  poskytovala
manželka  Majka  Budinová,  aktivní  členka
našeho klubu od roku 2010. 

Poslední  rozloučení  proběhlo  
24. 9. 2020 v Obřadní síni v Orlové Město
za  účasti  mnoha  krojovaných  členů
klubu, kamarádů a přátel (viz obr. č. 3). 

Zdař Bůh a Čest j eho  památce!

Ing. Stanislav Kuba
Obr. č. 1 a 2 – Pan Karel Budin při 
oslavě  svátku  sv.  Barborky
v kompresorovně  Hornického
muzea Landek Parku, foto: Ing.
Kateřina Polínková (3. 12. 2019)

Obr. č.  3 – Poslední rozloučení
s panem  Karlem  Budinem  
v  Obřadní  siní  v Orlové  Město,
foto:  Ing.  Jaroslav  Kubánek  
(24. 9. 2020)
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ZA FRANTIŠKEM ŽEBRÁKEM

Dne  17.  9.  2020  odešel  do  hornického  nebe  
ve věku 94 let František Žebrák dlouholetý člen KPHMO,
z. s. a jeden z těch, co stáli u zrodu Hornického muzea
v Ostravě-Petřkovicích.  Narodil  se  27.  11.  1926
v Koblově,  kde  šťastně  vyrůstal  se  čtyřmi  sourozenci.
Základní  školu  navštěvoval  v Koblově,  od  roku  1937
nastoupil na reálné gymnázium v Hlučíně, kde musel skončit po záboru Hlučínska
a vrátit se do Koblova na základní školu německou. Od března roku 1939 chodil
pan  František  Žebrák,  na  střední  školu  pro  chlapce  v Hlučíně  s vyučovacím
jazykem německým.

V roce 1944 musel nastoupit do Říšské pracovní službya také od 23. 5.
1944 narukovat do Wehrmachtu. Základní ženijní výcvik absolvoval ve Wroclawi
v Polsku a do prosince 1944 poddůstojnickou školu v Německu v Rathenow. Dne
31. 1. 1945 byl zařazen do služby k ženistům na akce v okolí Wroclawi. V únoru
1945 byl raněn a po vyléčení nasazen na západní frontu, kde se dostal nejprve do
zajetí  Američanů,  na  útěku  spolu  s dalšími  pak  opakovaně do  zajetí  ruského a
následně do 13 zajateckých táborů v Německu a nakonec v Plzni na Borech. Domů
se vrátil až 18. 6. 1946. 

Na  podzim  pak  nastoupil  do  práce  na  stavební  oddělení  Chemických
závodů v Hrušově.  Od 1.  10.  1948 vykonával  základní  vojenskou službu a byl
nasazen jako člen do vojenského báňského oddílu na Dolech Dukla a Hedvika  
v OKR. Po vykonání vojenské služby se vrátil do Chemických závodů a pracoval
na vyzdívkách kotlů a pecí. Od roku 1953 při zaměstnání vystudoval na střední
průmyslové škole  stavební  nejdříve dvouleté  studium na mistra  a  v roce  1958  
na vyšším stupni úspěšně zakončil maturitou. Ve své práci se snažil neustále něco
vylepšovat. Podal mnoho zlepšovacích návrhů a pomáhal svým spolupracovníkům
při zvyšování odborné kvalifikace získáváním výučních listů. V letech 1967 – 68
byl vyslán na Institut pro výchovu pracovníků chemického průmyslu na speciální
studium  stavebních  techniků  na  ochranu  staveb  proti  chemickým  vlivům.
V chemických  závodech  na  stavebním  oddělení  postupně  vykonával  funkce
asistenta,  plánovače,  vrchního  mistra  a  zástupce  vedoucího  stavebních  dílen.

V roce  1977  přešel  na  podnikové  ředitelství  Dolu  Vítězný  únor  
na investiční odbor. Jako samostatný referent pro výstavbu povrchových objektů 
se  podílel  na  zajišťování  rekonstrukce  koupelen,  výstavbě  ventilátorů,  skladu,
mostu plynovodu a dalších. Na Dole Vítězný únor pracoval do června 1987. 
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Od  ledna  1988  vykonával
v Ostravském  muzeu  funkci
přípraváře  Hornického  muzea  a
dále  spolu  s Ing.  Pravomilem
Vokřínkem  připravovali  a
realizovali  Hornickou  výstavu  na
Černé  louce  v době  od  18.  2.
do  22.  3.  1988.  Ze  sbírek  muzea
vybírali  exponáty,  které  pak  jako
zápůjčky  byly  vystavované
v expozicích  Hornického  muzea
v Ostravě-Petřkovicích,  které
vznikalo  právě  z iniciativy
pracovníků  vedení  Dolu  Vítězný
únor inženýrů Vaněčka,  Vokřínka  
a  Vopaska  a  mnoha  dalších
příznivců hornictví. 

V letech  1991  až  2000  vykonával
funkci archiváře odboru výstavby a vodního hospodářství, lesnictví a zemědělství
na Obvodním národním výboru (dále jen ObNV) Ostrava 2.

Pan Žebrák byl aktivní i mimo svoje hlavní povolání. U Krajského soudu
v Ostravě byl vedený jako znalec pro ekonomii a u Okresního národního výboru
Opava jako okrskový kronikář pro obce Antošovice, Koblov, Ludgeřovice, Lhotku
a  Hošťálkovice.  Pracoval  v komisi  pro  výstavbu  a  plánování,  byl  poslancem
v plénu ObNV Ostrava 2. Byl členem Revolučního odborové hnutí jako hospodář,
členem  Československého  svazu  požární  ochrany,  Svazu  československo-
sovětského  přátelství  a  aktivní  jako  člen  hudebního  souboru  ve  hře  na  klavír  
a saxofon. Zpracoval také dějiny Dolu Jindřich v Ostravě a Dolu Jiří v Přívoze.  
Je  autorem  knih  „Život  pod  Landekem“  a  „Koblov  a  hrad  Landek  z pohledu
staletí“.  V těchto knihách je představen široký záběr  jeho aktivit,  které se vždy
snažil vykonávat poctivě a s velkým zaujetím. 

Děkujeme  za  vykonanou  práci  a  loučíme  se  s Tebou,  náš  velký
hornický kamaráde, milý Františku!

Zdař Bůh a Čest jeho památce!
            Roman Krzak
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ZASEDÁNÍ VÝBORU KPHMO, z. s.

Zasedání výboru klubu se uskutečnilo od září do listopadu 2020 dvakrát
a to v těchto termínech: 29. 9. (viz obr. č. 1) a 30. 11. 2020 v zasedací místnosti
Kulturního  domu  Petra  Bezruče  v Havířově.  Další  zasedání  výboru  
se  uskuteční  v pondělí  28.  1.  2021 taktéž  v Kulturním  domě  Petra  Bezruče
v Havířově v naší malé zasedací místnosti. 

Projednávaly se tyto záležitosti, tradičně rozděleny do dvou kategorií: 

1. Akce v      období září až prosinec 2020:   celostátního skoku přes kůži na Zámečku
v Ostravě-Porubě  se  zúčastnil  předseda  klubu  Jiří  Kunčický.  Výčet  akcí,  které
musely  být  zrušený  z důvodu  Vládního  nařízení  ČR  pro  šíření  koronaviru  
COVID-19: pietní akt v kostele sv. Petra z Alkantary v Karviné-Doly, konference
v Mostě, která se měla konat 6. 11. 2020 a valná hromada Sdružení hornických  
a hutnických spolků ČR, která se měla konat 7. 11. 2020. 
2. Organizační a různé: uzávěrka Hornického zpravodaje I/2021 je plánovaná  
na  pátek  5.  2.  2021 (Ing.  Kateřina  Polínková  prosí  členy  klubu  a  ostatní
respondenty  o  zasílání  příspěvků  do  redakce  Hornického  zpravodaje  na  email:
k.polinkova@seznam.cz),  oslavy  svátku  sv.  Barborky  v areálu  Hornického
muzea  Landek  Parku  musely  být  zrušeny z důvodu  šíření  koronaviru  
COVID-19 a Vládního nařízení ČR, dále byl projednán návrh na vedení ostravské
pobočky  klubu,  projednání  návrhů  pro  funkci  hospodář  a  jednatel  klubu,
projednání  možnosti  převedení  Naučené  stezky  Landek  v roce  2021  na  jiný
subjekt,  provedení  čtvrtletní  kontroly Naučné stezky Landek – úkol  má kolega
Krzak a Sisr, jedná se o dlouhodobý úkol, je třeba připravit nový rozpočet klubu na
rok  2021  podle  nové  výše  členských  příspěvků,  byly  podány  informace  
o  finančních  příspěvcích  kolektivních  členů  klubu,  byla  projednána  účast  na

plenární  schůzi  a  taktéž  zhodnocena  tato
výroční schůze,  kolega Ing. Heczko byl
pověřen  zpracováním žádostí  na  dotace
od NADACE LANDEK OSTRAVA a od
Statutárního  města  Havířova,  kolega
Černík zveřejnil dokumentaci a zprávu ze
setkání zástupců hornických a hutnických
spolků  při  konání  Hornického  dne
v Žacléři (12. 9. 2020), akci organizoval
Důl Jan Šverma Žacléř. 

Ing. Kateřina Polínková

Obr. č. 1 – Zasedání výboru KPHMO, z. s. v Kulturním domě Petra Bezruče 
v Havířově, foto: Ing. Kateřina Polínková (29. 9. 2020)
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HORNICKÝ DEN V ŽACLÉŘI 

Samotná  akce  se  konala  v sobotu  12.  9.  2020 s názvem Hornický  den
v Žacléři.  Byla zde možnost  již  v pátek 11. 9.  2020 navštívit  hornický skanzen
v Žacléři a v neděli 13. 9. 2020 navštívit rudný Důl Bohumír v Jívce. 

Páteční  program  započal  odpolední  prohlídkou  Dolu  Jan  Šverma,
hornickým  skanzenem  provázel  Ing.  Karel  Novotný  (hlavní  inženýr  Dolu  Jan
Šverma). Účastníkům byla ukázána strojova, náraží a úpravna. Pro zájemce byla
možnost výstupu na 50 metrovou vysokou těžní věž, z které byly nádherné pohledy
do  okolí  (bylo  krásně  vidět  až  na  Sněžku)  a  taktéž  celý  areál  i  s výsypkou.  
Po shlédnutí se návštěvníci skanzenu odebrali prohlédnout si nově otevřenou štolu
Jitřenka  s hornickou  expozicí.  Po  prohlídce  areálu  byli  návštěvníci  převezeni  
autobusem ke Kultrunímu domu v Žacléři,  kde hrála  Hornická  kapela  hornické
společnosti  podkrušnohorské  oblasti.  Večerní  volný  program  pokračoval
v restauraci Kahan. 

Sobotní dopolední program byl opět zpestřen prohlíkou již zmiňovaného
hornického skanzenu. Od 14 hodin začala prezence účastníků a hostů Hornického
dne v Kulturním domě v Žacléři.  Přesně v 15 hodin zahájil  Ing. Karel  Novotný
Hornický den v Žacléři. Na začátku akce byli přivítání horničtí kolegové z Polska,
minutou  ticha  byli  uctěni  horničtí  kamarádi,  kteří  jsou  již  v hornickém  nebi,
zazpívaná hymna všech horníků“ „Hornický stav“, provedený přípitek hornickou
vlajkou (panákem, kde nahoře je černý a dole zelený bylinný likér, tedy „fernet  
a  zelená  kořalka“).  Hornická  kapela  zahrála  směs  hornických  karmín  
a někteří členové si krásně tyto karmíny zazpívali. Zlatým hřebem Hornického dne
bylo  předání  cen  Českého  permona  2020,  medailí  Sdružení  hornických  
a  hutnických  spolků  ČR  a  pamětních  medailí.  Ještě  před  ukončení  akce  bylo
předání štafety k organizování Setkání hornických a hutnických měst a obcí ČR
2021, které by se mělo zhostit město Most. Na závěr ještě zahrála hornická kapela
a  oficiální  část  programu  Hornického  dne  bylo  zakončena.  Následovala  volná
zábava hornických účastníků a hostů v restauračním zařízení v Žacléři. 

Nedělní  prgram byl  taktéž  velmi  zajímavý.  Pro  zájemce  byla  možnost
navštívit rudný Důl Bohumír nacházející se v obci Jívka. Exkurze byla opět velmi
přínostná  a  také  raritní  tím,  že  účastníky  provázel  bývalý  havíř  z Havířova.
Dokonce vyprávěl,  že  zažil  neštěstí  na  Dolu Dukla,  které  se stalo v roce  1961
(naštěstí tento havíř měl jinou směnu). 

           Václav Černín 
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Z ČINNOSTI POBOČEK KPHMO, z. s.

Činnost pobočky KPHMO, z. s. v Ostravě

V pořadí pátá beseda ostravské pobočky klubu se konala dne 6. 10. 2020 
od 15:00 hod. (viz obr. č. 1). Ještě před samostatnou besedou jsme si zapěli dvě
hornické karmíny, při kterých doprovázel na kytaru člen klubu Bohumír Holub.  
Před  zpěvem  všichni  členové  dostali  od  Ing.  Kateřiny  Polínkové  text  karmín
s názvem: „Děvčátko z Ostravy“ a „My jsme ti ostravští chachaři“. Třetí sloku této
písně sepsal kolega Bohumír Holub a přímo se dotýká našeho klubu.

    My havíři, my jsme vždycky veselí,
    sejdeme se, když předseda zavelí,
    kamarádi, dálka už nás neláká,
    máme Landek a hospodu U Vlka.
    Z Havířova, Ostravy či z Karviné,
    teď jsme všichni jedna parta, jéminé,
    černé uhlí, ale vůkol pěkný kraj,
    tak zpíváme, a muzičko s námi hraj.

Refrén:    My jsme ti ostravští chachaři...

Původní  besedu  měl  mít  RNDr.  Jan  Lenart,  Ph.D.  z Přírodovědecké
fakulty Ostravské univerzity Ostrava na téma: „OvaTrip“,  bohužel z přednášky  
se  ze  zdravotních  důvodů  omluvil.  Řekla  jsem  si,  že  se  besedy  zhostím  já  
a  připravím fotografie  z Hornického dne v Žacléři,  který se konal  12.  9.  2020  
a z hornického skanzenu Dolu Jan Šverma v Žacléři, který jsem navštívila s Petrem
Kubinským  v květnu  2019  (včetně  dalších  lokalit  bývalých  Východočeských
uhelných  dolů).  Nejprve  jsem  představila  v prezentaci  osnovu  přednášky  
a  zopakovala  jsem, jak  se  konal  Hornický  den  v Žacléři,  kdy  jsem vycházela  
ze  zaslaného  zápisu  od  kolegy  Václava  Černína  (viz  článek  výše  s názvem
„Hornický  den  v Žacléři“)  a  též  od  ústního  sdělení  Ing.  Martina  Přibila
z Národního  technického muzea  v Praze.  Od obou těchto  kolegů  jsem promítla
jejich  fotografie  a  přidala  taktéž  své  fotografie  zejména  z Dolu  Jan  Šverma  
a dalších lokalit tohoto revíru (viz obr. č. 2 až 5). Když jsem hovořila o průběhu
akce Hornického dne v Žacléři, který se konal v sobotu 12. 9. 2020, uvedla jsem
ceny Českého permona 2020, které Vám nyní vypíšu, dle Sdružení hornických a
hutnických spolků ČR: 1.  Hornický  folklór:    Hornická kapela  z.  s.,  Karviná  
kapelník Jaroslav Šindel. Za dlouholetou reprezentaci ostravského hornického a
lidového folklóru. Hornická kapela z. s., Karviná je původem ze Stonavy, kde byla
založena již v roce 1908. Je tedy již 112 let nedílnou součástí hornické obce a
držitelem tradice hornických písní. 
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2.  Záchrana  technických  památek:    Hornický  spolek  Barbora  z.  s.,  
Kutná  Hora  předseda  Pavel  Novák.  Za  záchranu  a  vyzdvižení  dřevěného
větracího zařízení z dolu Bylanka IV. Hornický spolek Barbora, společně se svými
kamarády a podporovateli, které spojuje vášeň pro montánní podzemí, pracuje více
než 14 let  na obnově historického důlního díla  Bylanka IV. Práce  vyvrcholily  
v roce 2019 záchranou a vyzdvižením dřevěného větracího zařízení, které následné
dendrochronologické vyhodnocení datovalo do roku 1522. 

3.  Počin  roku:    Jaromír  Zelenka  a  Roman  Živor,  za  zpracování  
publikace  Hornické  památky  ČR.  Publikace  jedinečným  způsobem  podává
slovem i fotografiemi přehled o hornických památkách České republiky. První část
publikace  obsahuje  stručné  pojednání  o  dějinách  českého  hornictví.  Ve  druhé,
hlavní části je podán přehled hornických památek po jednotlivých krajích. Uveden
je  jejich  podrobný  popis,  historie  a  geologická  charakteristika.  Významnou
součástí knihy je množství fotografií jednotlivých lokalit, včetně těch, jež odrážejí
jedinečnou  atmosféru  důlních  prostor.  Publikace  je  zaměřena  především  
na  památky  hlubinného dobývání,  ale  také  na  naučné stezky,  hornická  muzea  
a skanzeny. 

4. Celoživotní dílo:    Ing. Josef Kovář, za celoživotní dílo v hornictví    
a  vytrvalý tlak na plnění cílů,  které  si  při  založení  vytkl Spolek Řimbaba.
Vznik regionálního muzea, kultivace objektů Dolu Řimbaba, obnova hornických
památek a mnohých dalších. Všechna tato činnost je sice dílem všech členů Spolku
Řimbaba, ale u většiny je společným jmenovatelem Pepa Kovář.  

5.  Mimořádná  cena:    Ing.  Zdeněk  Adamec,  Ph.D.  in  memoriam  ,  
za  udržování  a  rozvíjení  hornických tradic a  spolupráci  s  hornictvím v Polsku,
činnost  v  představenstvu  GEMEC-UNION  a  zejména  za  jeho  přínos  k  tzv.
pomalému  způsobu  likvidace  Dolu  Jan  Šverma,  který  umožnil  zachovat  těžní
soubory místních jam a následně je prohlásit za kulturní památky (výčet Českých
permonů 2020 je převzat ze zápisu ze dne 12. 9. 2020 od Pavla Davida ze Sdružení
hornických a hutnických spolků ČR, více naleznete na webu zde: http://www.shhs-
cr.eu/cesky-permon). 

Obr. č. 1 – Beseda ostravské
pobočky  klubu  konaná  dne  
6.  10.  2020  v Restauraci  
u Vlka v Ostravě-Svinově,

foto: Ing. Kateřina Polínková
(6. 10. 2020)
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Obr. č. 2 až 5 – Koláže fotografií z Hornického dne v Žacléři, fotografie pořídili:
Václav Černín a Ing. Martin Přibil (12. 9. 2020), zpracování koláží: 

Ing. Kateřina Polínková (12. 9. 2020)

Zdař Bůh!           Ing. Kateřina Polínková
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Činnost pobočky KPHMO, z. s. v Havířově

Po částečném uvolnění opatření nouzového stavu v měsíci červnu 2020 
a  úplném  v  prázdninových  měsících,  jsme  s  nadějí  postupně  na  pominutí
koronavirové  epidemie  COVID-19,  připravili  plán  besed  na  2.  pololetí  2020.  
Ale už v září 2020 tato naděje pominula, když koronavir se vrátil a nabíral na síle. 
Toto  se  částečně  projevilo  už  na  besedě  14.  9.  2020,  kdy  přednášející  paní  
Mgr. Alena Zemanová nám sdělila, že mohla být v kontaktu s osobou s COVID-19

a  z  preventivních  důvodů  do  Havířova  raději  nepřijede.  Místo  její  přednášky  
s názvem: „Flascharův důl po 100 létech ožívá“, jsme narychlo museli připravit
náhradní  program.  Využili  jsme  náš  bohatý  archív  a  účastníkům  besedy  jsme
promítli dva filmy o přípravě a slavnostním otevření hornické expozice v Havířově
„Historie psaná uhlím“ v roce 2012. Připomněli jsme tak významný podíl našich
členů na realizaci tohoto projektu. Besedu jsme využili i k informování přítomných
o  činnosti  výboru  naší  pobočky,  ale  i  celého  spolku  KPHMO,  z.  s.  
a o připravovaných akcích do konce roku (viz obr. č. 1. a 2). 

Sílící epidemie však záhy přivodila opětovné vyhlášení nouzového stavu 
a vyhlášení přísných opatření k zamezení jejího šíření. Významně byl opět omezen
společenský  život  včetně  naší  klubové  činnosti.  Již  jednou  přeložená  exkurze  
do výrobního závodu společnosti Mölnlycke z dubna na 12. 10. 2020 a beseda  
9. 11. 2020 k 65. výročí založení Havířova se nemohly uskutečnit. Dnes nikdo, ani
odborníci,  nedovedou  odhadnout,  kdy  nouzový  stav  a  s  ním  spojená  opatření
budou uvolněna. Všichni si určitě přejeme, aby to bylo co nejdříve, musíme mít
však na paměti, že zdraví nás všech je přednější.  Euforie a radost z počátku léta,
že  epidemie  již  pominula,  se  v  současné  době  projevuje  ještě  větším  počtem
nakažených osob se závažnějším průběhem onemocnění. 

Je  počátek  listopadu  2020  a  není  jisté,  zda  se  1.  12.  2020  uskuteční
slavnostní setkání u příležitosti oslav sv. Barbory v kompresorovně v Hornickém
muzeu Landek Parku v Ostravě-Petřkovicích, či  výroční hodnotící  setkání členů
naší pobočky, které se má uskutečnit 7. 12. 2020 v Restauraci Radost v Havířově.
S  velkým optimizmem jsme  připravili  plán  besed  naši  pobočky  na  1.  čtvrtletí
příštího  roku,  který  je  uveden  v  jiné  části  tohoto  Zpravodaje  (viz  str.  č.  41).  
Pro spolkový život, je důležitá pravidelná činnost a časté informování členů o dění,
a  to  nejen  ve vlastním spolku.  V době koronaviru,  kdy  se  nemůžeme scházet,
využíváme  elektronickou  možnost  korespondence  se  členy,  která  však  nikdy
nemůže nahradit osobní kontakt.

V  jednom  z  předchozích  čísel  Hornického  zpravodaje  (viz  Hornický
zpravodaj č. 2/2020) byla podána informace o záměru města přemístit památník
Dukelské  tragédie  z  areálu  bývalého  Dolu  Dukla  na  hřbitov  v  městské  části
Havířov-Šumbark.  Město  tak  vyhovělo  požadavku  vlastníka  většiny  pozemků  
v tomto areálu společnosti ASENTAL group, aby tento památník nebránil v dalším
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využití areálu. Společnost městu poskytla i finanční prostředky na úhradu nákladů
spojených s přemístěním památníku. Realizace  již  byla započata.  Koncem října
2020  byl  památník  rozebrán  (viz  obr.  č.  3)  a  přemístěn  do  provozovny
kamenosochařství  v  Těrlicku,  kde  bude renovován  (viz  obr.  č.  4)  a  následně  
do konce listopadu 2020 instalován na novém místě. V příštím roce to bude 60 let 
od této tragédie a pietní akt k jejímu připomenutí se uskuteční již na novém místě.

Obr. č. 1 a 2 – Beseda havířovské
 pobočky klubu konané v Loutkovém
sále kulturního domu Petra Beruče

v Havířově, 
foto: Ing. Karel Žák (14. 9. 2020)

Obr. č. 3 a 4 – Demontáž památníku na Dole Dukla a část památníku před
renovací v Tětlicku, zdroj: DENÍK MSK (23. 10. 2020)
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V  říjnu  2020  jsme  obdrželi  neradostnou  zprávu,  že  zemřel  pan  
prof. Ing. Karel Bailotti, CSc., řadě členů KPHMO, z. s. známý, neboť dlouhá léta
působil  na  Strojní  fakultě  Vysoké  škole  báňské-technické  univerzity  Ostrava.
Smuteční  oznámení,  které  jsem  obdržel  od  rodiny  prof.  Bailottiho  přikládám
k článku (viz obr. č. 5).

Byl  aktivním  členem  havířovské  pobočky  klubu  od  roku  2008  a  měl
významný  podíl  při  přípravě  a  instalaci  stálé  hornické  expozice  v  Havířově.
Z důvodu současné pandemie koranaviru COVID-19 se smuteční obřad nekonal,
pozůstalé manželce a rodině jsme zaslali smuteční kondolenci.

Toto  číslo  Hornického  zpravodaje  obdržíte  počátkem  prosince  2020,  
tedy v předvánočním období nejkrásnějšího měsíce v roce. 

Proto si dovolím Vám, členům všech poboček KPHMO, z. s. a Vašim
rodinným příslušníkům,  v tento čas popřát  pohodové a spokojené Vánoce,
prožité v rodinném kruhu a do roku 2021 hodně štěstí, radosti a především
zdraví.

Obr. č. 5 – Smuteční oznámení prof. Ing. Karla Bailottiho, CSc., 
zdroj: rodina prof. Bailottiho (říjen 2020)

Zdař Bůh!

Ing. Eduard Heczko
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Činnost pobočky KPHMO, z. s. v Karviné 

Musím zdůraznit,  že  činnost  karvinské  pobočky  klubu,  byla  v druhém
pololetí 2020 velmi výrazně omezena a to z důvodu celostátního vyhlášení šíření
koronaviru  COVID-19  a  uzavření  Regionální  knihovny  Karviná-Fryštát,  kde
míváme pravidelně naše besedy. 

Byla  tedy  realizována  pouze  jedna  beseda  s názvem:  „Sociální
problematika  a  její  řešení  na  Karvinsku“,  kterou  přednesla  paní  Mgr.  Martina
Smužová  (viz  obr.  č.  1),  která  je  vedoucí  sociálního  odboru  magistrátu  města
Karviná. Akce se zúčastnilo 24 členů naší pobočky v již zmiňované Regionální
knihovně Karviná-Fryštát. 

Díky  stále  trvajícímu  vyhlášení  stavu  nouze  ČR  se  nebudou  konat  
ani  oslavy  svátku  sv.  Barbory  v Hornickém  muzeu  Landek  Parku  
v Ostravě-Petřkovicích a v Karviné.

Seznam besed  pro 1.  čtvrtletí  roku 2021 naleznete  již  tradičně  v zadní
části Hornického zpravodaje (viz str. č. 41). Pevně věřím, že se již budou moci
uskutečnit,  aby  spolková  činnost  našeho  klubu  mohla  dále  pokračovat  
v „normálním“ zaběhlém režimu. 

Závěrem Vám všem chci popřát krásné vánoční svátky roku 2020,
hodně zdraví, štěstí, dobré nálady a těším se na spolupráci v roce 2021. 

Obr. č. 1 – Beseda karvinské pobočky KPHMO, z. s. konané
v Regionální knihovně Karviná-Fryštát, foto: Ing. Stanislav Kuba (14. 9. 2020)

Zdař Bůh! Ing. Stanislav Kuba
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Z HISTORIE REVÍRU 

GENEREL OKR – VZNIK A VÝZNAM
Část 5 – Skupinový důl Karviná – sever

V minulé části jsme si rozebrali Skupinový důl Karviná – západ. V dnešní
části  se  seznámíme  se  Skupinovým dolem Karviná  – sever,  tak  jak  jej  navrhly
Báňské projekty v Ostravě v Generelu OKR z roku 1983.

Skupinový  důl  Karviná  –  sever  měl  vzniknout  postupným  sloučením
koncernových podniků Československá armáda (ČSA) a Doubrava s dobývacími
prostory  ČSA –  základní  pole,  ČSA –  Nové  pole,  Doubrava  –  základní  pole,
Doubrava  –  0.  pole  s částí  průzkumných  polí  Dětmarovice  a  Dětmarovice  –
Petrovice (viz obr. č. 1). Celková rozloha skupinového dolu měla být 57,14 Km2.
Od úrovně -650 m měla být ke skupinovému dolu připojena také část dobývacího
prostoru Dolu 1. Máj, lokality Barbora severně od poruchy Dora 2,33 km2. 

Efektivní karbonské plochy do hloubky přibývalo. V úrovni -1050 m byla
31,01 km2.

Spojení  lokalit  mělo  proběhnout  postupně.  Teprve  horizont  -875  m
umožnil spojení ČSA – Nového pole s lokalitami pod Dětmarovickou vymýtinou.

Pro  úspěšnou  těžbu  Skupinového  dolu  Karviná  –  sever  bylo  nutno
zvládnout  složitou  hydrogeologickou  situaci.  Detrit  totiž  dosahoval  v některých
místech mocnosti až 170 m. Pasivní ochrana při tlaku v detritu větším než 1 MP
znamenalo  dodržet  150  m  ochranný  bezpečností  celík.  S tím  taktéž  souviselo
vyřešení výzkumného úkolu s názvem: ,,Dobývání pod zvodnělými horizonty“. 

Těžebním centrem se měla stát lokalita ČSA – Nové pole s plánovanou
kapacitou  28 000  t/den-1.  V základním  poli  ČSA  měl  být  postupně  likvidován
závod  Jindřich  a  ČSA  –  základní  závod  se  měl  stát  pomocným  závodem.
Pomocnými  závody  měly  být  dále  také  lokality  Doubrava  –  základní  závod,
Doubrava – sever, Závada, Prstná a Borek.

Celkem měl mít skupinový důl 6 – 8 centrálních větrních oblastí. Nově
mělo být vyhloubeno celkem devět jam z povrchu a to dvě v lokalitě ČSA – Nové
pole,  jedna  v lokalitě  Doubrava  –  sever,  dvě  v lokalitě  Závada  v 9.  pětiletce  
(1991 – 1995), dvě v lokalitě Prstná v 10. pětiletce (1996 – 2000) a dvě v lokalitě
Borek v 11. pětiletce (2001 – 2005). Jámy o průměru 8,5 m měly být prohloubeny
až na patro -1 250 m. Prohlubovány měly být těžní jámy č. 2 Karel, výdušná jáma
č.  3  a  vtažná  jáma  Jan  v lokalitě  ČSA  –  základní  závod  a  jáma  Doubrava  
č. 3 – sever v lokalitě Doubrava – sever. Celková metráž prohlubovaných jam měla
být  přes  5 000 m. Vysoké objemy hloubení  jam měly připadnout  na  8.  až  12.
pětiletku (1986 – 2010) a to od 1 745 m až po 2 990 m. Zrušeno mělo být deset jam
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a to výdušná jáma Karel v lokalitě ČSA – základní závod, jámy Jindřich 1, 2 a 3
v lokalitě Jindřich, jámy Doubrava č. 1, č. 2 a č. 3 v lokalitě Doubrava – základní
závod a jáma Orlová č. 1 a č. 2.  

Otvírka 11. patra (-696 m) v lokalitě ČSA – základní závod včetně nižších
horizontů -875 m (viz obr.  č.  2) a -1 050 m měla proběhnout  spolu se záměry
Generelu. V lokalitě Doubrava – sever byla otvírka přizpůsobena otvírce na nižších
horizontech. 

Celkem mělo být vyraženo 316 553 m překopů, 40 200 m investičních
chodeb, 51 920 m ochozů a jiných otvírkových děl, 77 zásobníků, 14 193 m šibíků
a 57 širokoprofilových vrtů. Systém a tempo výstavby nutně vyžadovalo vysoký
podíl ražby plnoprofilovými razícími stroji.

Průměrná  mocnost  dobývaných  slojí  se  měla  pohybovat  od  196  
do 229 cm. Průměrné délky porubů 115 – 130 m, výjimečně 150 m, směrné délky
až 700 m. 

Obr. č. 1 – Skupinový důl Karviná – sever
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V dobývání mělo převládat směrné stěnování na řízený zával či základku.
V Karvinských slojích se mělo dobývat pokud možno na plnou mocnost do 4,5 m.
Sloje  nad  4,5  m  se  měly  dobývat  lávkováním  s použitím  foukané  základky
zpravidla  v horní  lávce.  Těžba  z porubů s foukanou základkou  měla  činit  35%.
Měly být používány především dobývací kombajny, v nižších mocnostech pluhy
s mechanizovanými výztužemi nebo individuální hydraulickou výztuží. 

Od roku 2050 měly být dobývány následující ochranné pilíře jam: 

- závodu Jindřich v 9. – 12. pětiletce (1991 – 2010)
- orlovských jam v 10. – 14. pětiletce (1996 – 2020)
- Doubrava – základní závod v 15. – 17. pětiletce (2021 – 2035)

Na  společném  patře  -875  m měla  být  průměrná  dopravní  vzdálenost  
3,9  km,  maximální  8  km  a  na  patře  -1 050  m  potom  průměrná  3,4  km  
a  maximální  6,5  km.  Značnou  nevýhodou  ovšem byl  rozdílný  rozchod  kolejí  
a to 600 mm na ČSA, 650 mm na Doubravě, 750 mm na nových patrech.

Na původních lokalitách již byla používaná místní a patrová klimatizace.
Centrální  klimatizace  měla  být  vybudována  v rámci  výstavby  11.  patra  
ČSA –  základní  závod.  Ve  13.  pětiletce  (2011  –  2015)  měla  být  vybudována
centrální  klimatizace  také  v lokalitách  ČSA  –  Nové  pole,  Doubrava  –  sever  
a  Závada.  V 16.  pětiletce  (2026  –  2030)  na  lokalitě  Prstná  a  v 19.  pětiletce  
(2041 – 2045) potom v lokalitě Borek. 

Pro zajištění odtěžení uhlí měla být těžba soustředěna na výdušnou jámu
v lokalitě ČSA – Nové pole,  vybavenou dvěma dvojčinnými skipovými těžními
zařízeními s užitečným zatížením skipu 40 t. Soustředit ovšem těžbu 29 000 t/den-1

na jednu jámu bez rezervy byla značná nevýhoda. Proto se nadále počítalo s těžbou
i na výdušné jámě č. 3 v lokalitě ČSA – základní závod. Těžba kamene měla být
postupně koncentrována na lokalitu ČSA – Nové pole.

Základka měla být  dopravována do dolu klecovými těžními  zařízeními
v lokalitě ČSA – Nové pole a spádovým potrubím v jámě Doubrava č. 3 – sever. 

Úprava  uhlí  měla  být  centralizována  od  roku  2016  na  lokalitu  
ČSA – Nové pole na novou úpravnu s projektovanou kapacitou 28 000 tun/14 hod.
Provoz  úpravárenského  komplexu  Doubrava  a  ČSA –  základní  závod  měl  být
ukončen v roce 2010. 

Celý  skupinový  důl  měl  být  zajištěn  opravárenskou  kapacitou
s centrálními  dílnami  v lokalitě  ČSA  –  Nové  pole,  dimenzováním  rozvoden  
a přívodů elektrické energie, patřičným zásobováním vodou a taktéž i vytápěním
z centrálního zásobování teplem z elektrárny Dětmarovice.  

Těžba a výstavba Skupinového dolu Karviná – sever měla být podmínkou
pro zajištění těžby OKR a měla mít rostoucí tendenci. Úspěšný provoz ovšem
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vyžadoval  doplnění geologického průzkumu a vyřešení  problematiky dobývaní  
pod  zvodnělými  horizonty.  Přes  zhoršení  TH  ukazatelů  měl  patřit  k předním
dolům, které měly nadlepšovat ekonomiku revíru. Výstavba ovšem měla být velmi
náročná vzhledem k jejímu rozsahu. (viz tabulka č. 1).

Tabulka č. 1 – Vybrané TH ukazatele pro Skupinový důl Karviná – sever

Během následujících let a zejména po roce 1985 se ovšem zásadně změnil
ekonomický náhled na národní hospodářství, kde byl omezen přísun investičních
prostředků na období 1990 – 2005, což mělo negativní dopad na realizaci důlní  
i povrchové výstavby dle Generelu OKR. Zvláště nepříznivě to ovlivnilo budoucí
výstavbu skupinových dolů, realizaci úpravárenského programu, sociální program,
modernizaci  strojírenské  základny  atp.  Bylo  nutno  počítat  s periodickými
aktualizacemi podle momentální situace v národním hospodářství. 

V roce 1986 – 87 byla odbornými útvary GŘ OKD (Generální ředitelství
Ostravsko-karvinských  dolů)  ve  spolupráci  s  OKR  –  RPO,  k.  p.  
(Rozvoj  a  projektování  =  Báňské  projekty)  upřesněna  prognóza  dlouhodobého
vývoje důlního subsystému do roku 2010. Na podkladě upřesněných realizačních
výstupů Generelu OKR zpracoval OKR – RPO tzv. Rozvojové studie skupinových
dolů.  Cílem  řešení  těchto  studií  bylo  odvodit  z prognózy  Generelu  koncepci
reálného  vývoje  tehdejších  dolů  včetně  výstavby  Dolu  Frenštát  v souladu  
se schválenou variantou koncepce rozvoje OKR do roku 2000, kterou zpracovalo
GŘ OKD v březnu 1985 na upřesněné objemy revírních těžeb a investiční limity.
Rozvojové  studie  skupinových  dolů  OKR  –  RPO,  k.  p.  řešil  vždy  v několika
variantách, které expedoval na přelomu let 1986 – 87. Pro SD Karviná – sever,
Karviná – západ a Ostrava po třech variantách. 

K zásadním  změnám  oproti  původnímu  pojetí  nedošlo.  Bylo  nutno
upřesnit  cílové  řešení  včetně  vyhodnocení  průzkumu  vrty  z povrchu  včetně
hydrogeologické situace. Důraz se kladl na výstavbu po etapách. 

Postupný náběh těžeb na prvním společném patře -875 m měl proběhnout
v lokalitě Doubrava v 12. pětiletce (2005 – 2010), v lokalitě ČSA – základní závod
v 13.  pětiletce  (2011 –  2015)  a  v lokalitě  ČSA – Nové pole  ve  14.  pětiletce  
(2016 – 2020). 

Těžba na nový skipokomplex výdušné jámy ČSA – Nové pole měla být
soustředěna od roku 2011. Nově měla být kapacita odtěžení následující:
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- max. 21 700 t/den-1 surové těžby
- max. 1 050 t/den-1 kamene ve 13. pětiletce (2011 – 2015)
- max.  vsázka  do  nové  úpravny  21 000  t/den-1 ve  13.  pětiletce  

(2011 – 2015)

Obr. č. 2 – Otvírka na patře –875 m
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Nárokované  investiční  objemy  byly  úměrné  rozsáhlé  otvírce  zásob
v severních  polích  a  v prostoru  Dětmarovického  výmolu,  která  by  vyžadovala
nákladné  odvodňovací  práce.  Značné  investiční  prostředky  měly  být  také
vynaloženy na výstavbu povrchů a těžebního centra ČSA – Nové pole včetně nové
úpravny  a  nových  pomocných  závodů  Prstná,  Závada  a  Borek,  byť  v těchto
případech v minimálním rozsahu.  

Použitá literatura:
OKD koncern GŘ Ostrava, Generel OKR, svazek 2.3 Skupinový Důl Karviná sever, Díl 1
OKD koncern GŘ Ostrava, Generel OKR, svazek 2.3 Skupinový Důl Karviná sever, Díl 2
OKD koncern Ostrava GŘ, kolektiv autorů: Technická ročenka OKR 1987 (1988) 
OKD koncern Ostrava GŘ, kolektiv autorů: Technická ročenka OKR 1988 (1989)

Pozn. autora: pro laickou veřejnost uvádím, že veškeré hloubky jsou v absolutním
vyjádření  bez převodu do relativní  hodnoty z toho důvodu, že nadmořská výška
jednotlivých lokalit je rozdílná. V případně zájmu o relativní hodnotu hloubky je
nutno si vyhledat příslušnou nadmořskou výšku té které lokality např. v mapách  
a tuto připočíst.

Pokračování v příštím čísle HZ – Skupinový důl Ostrava.

Petr Kubinský

ŠVÉFL

Tento  švéfl  je  vlastně  historický  nejen  dobou  svého  vzniku,  ale
i  aktuálností  v  jednotlivých  obdobích,  kterými  procházel.  Má  co  říci  i  dnešní
době. Pro autentičnost  reprodukce  veřejného názoru bylo nutné použít  i  ostřejší
slova,  která  doufám  něžnější  duše  odpustí.  Těžko  by  se  také  dalo  použít  
(jak vysvítá z obsahu švéflu) slovo exkrement.

Tento švéfl je nazván:

„Světový vědecký názor – Fekalismus – úvod do teorie“

Fekalismus je vědecký světový názor, který se může definovat lapidární
větou „všechno stojí za hovno“.

Fekalismus jako světový názor  existoval  samozřejmě již  dávno,  ovšem
lidé si jeho působení neuvědomovali. Toto období nazýváme fekalismus živelný.
Lidé zastávali názor, že ledacos stojí za hovno.

Pokrok se však nedá zastavit a tak byly postupně vypracovány původní
základní zákony a lidé se dopracovali k názoru, že za hovno stojí úplně všechno.
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Jednotliví  fekalisté  však  toto  tvrzení  vykládali  roztříštěně  –  nedovedli
zdůvodnit jednotlivé stavy děje.

Toto období je nazýváno prefekalismem. Po té přišel neofekalismus, který
hlásal, že všechno nestojí úplně za hovno. Toto období na štěstí již minulo, neboť
platnost  věty  tak  obecné,  že  to  za  hovno  ani  nestojí,  je  nutno  chápat,  
jako vyhraněný případ.

Zkoumáme-li  podrobně vývoj  fekalismu několika  posledních  desetiletí,
zjistíme, že  můžeme  definovat  šest  vyhraněných  období  (z  toho  poslední  tři,  
jako stav budoucí):

1. období – jeden sral na všechny.
2.  období  –  všichni  srali  na  jednoho  (toto  období  vzniklo  relativní
přeměnou období prvého, nelze ovšem říci, kdy tato přeměna nastala).
3. období – všichni serou na všechno (toto období trvá doposud a přechod
k dalšímu období se očekává).
4. období – nebude srát na co.
5. období – nebude co srát (toto období se očekává v blízké budoucnosti).
6. období – nebude čím srát.

Vrcholem je třetí stadium. Vychází a opírá se především o teorii průserů.
Soustavným  studiem  a  těsnou  spoluprací  několika  vědeckých  disciplín  bylo
zjištěno, že tak zvaný průser vyplňuje prostor spojitě a rovnoměrně, záleží pouze
na čase a atmosféře.

Základní částí je průseron, který je podobně jako hmota nezničitelný.
Průseron lze vyjádřit dvěma způsoby:

1. – jako průserový potenciál.
2. – jako tok průseronů.

Pohybuje-li  se  průseron  prostorem, vytváří  kolem sebe průserové  pole,
jehož  intenzita  je  dána derivací  velikosti  bordelu  podle  prováděcí  blbosti.
Jednotkou blbosti je jeden blb, což je množství blbosti obsažené ve výroku „život
je stále lepší a radostnější“. Průser se šíří do prostoru tak, aby v době co nejkratší
zachvátil co nejvíce lidí. Rychlost šíření průserů dosahuje vysokých hodnot, často
rychlosti světla. To znamená – posvítíme-li si na něco, vzniká průser.

Značné urychlení průserů nastává, když se v daném případě v prostoru
vyskytuje  jeden  kiloblb,  což  je  kritické  množství.  Urychlení  je  mu  pak  přímo
úměrné. 
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V celkovém vědeckém pojednání zbývá ještě definovat přenos nasranosti
z osoby na osobu. Tak tedy, potkají-li  se dvě osoby, z nichž jedna je nasraná  
na  potenciál  A,  druhá  na  potenciál  B,  jsou  po  rozchodu  nasrány  na  součet
potenciálů nasranosti, z toho plyne, že potkají-li se v prostoru dvě osoby mírně
nasrané, rozcházejí se ještě nasranější. Je-li jedna osoba nasraná a druhá nikoliv,
je po rozchodu o to nasranější, oč méně byla nasraná osoba první, která je nasraná
průměrně.

Aby  bylo  toto  pojednání  úplné,  je  nutné  ještě  vysvětlit  vztah  mezi
průserem a srandou. Byla totiž objevena částice průseron minus, která je nazývána
sranda. Znamená to, že když vznikne na jednom místě průser, tak na druhém místě
z toho mají srandu. Je to však takové, že na základě zákonitosti takovýchto jevů je,
že ti, kteří měli dříve srandu, mají z toho po čase průser.

Průser tedy může existovat samostatně a může být takových rozměrů,  
že při něm přestává všechna sranda, o čemž svědčí řada událostí z poslední doby.

A tak nezapomeňme – slivovička po ránu zničí COVID-19 z Wu-Chanu.

Švéfl ex.
Emeritní Slavné vysoké a neomylné prezidium (SVNP)

Ing. Otakar Krajník, CSc.

DOŠLÉ ČLÁNKY DO REDAKCE HZ ZA IV. ČTVRTLETÍ 2020

Slovo ředitele státního podniku DIAMO, a.s. Ing. Ludvíka Kašpara

Vážené kolegyně, vážení kolegové, v souvislosti s tíživou ekonomickou
situací, do níž se dostala těžební společnost a jediný producent černého uhlí v ČR
OKD, a.s., kvůli poklesu cen uhlí a pandemie COVID-19, rozhodla vláda dne  
21. 9. 2020 svým usnesením č. 949 o neprodleném zahájení postupného převodu
utlumovaných dolů a dobývacích prostorů OKD, a.s., do majetku státu, s právem
hospodařit pro státní podnik DIAMO, a.s. Současně rozhodla i o prodeji závodu
OKD, HBZS, a.s., rovněž do majetku státu, s právem hospodařit pro státní podnik
DIAMO, a. s. 

V  rámci  svého  rozhodování  vláda  zohlednila  dlouholeté  zkušenosti
státního podniku DIAMO, a.s.  s  útlumem černouhelného hornictví  v ostravské  
a petřvaldské dílčí pánvi a svěřila do jeho působnosti nejen zvládnutí technické
likvidace  jednotlivých  dolů  a  důlních  areálů,  dokončení  sanací  a  rekultivací,
odstranění  důlních  škod,  ale  i  dlouhodobé  zajištění  bezpečnosti  na  plynujícím
ložisku  černého  uhlí.  Postupné  přebírání  utlumovaných  lokalit  OKD,  a.s.,  tak
logicky navazuje na dosud realizované zahlazování následků těžby černého uhlí
zajišťovaného odštěpným závodem ODRA. 
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Obr. č. 1 – Důl Darkov, Karviná, zdroj: web OKD, a.s. (říjen 2020)

    Organizačně  budou  utlumované
lokality  postupně  začleňovány  do
samostatného  odštěpného  závodu
DARKOV  (viz  obr.  č.  1),  který  bude
úzce  spolupracovat  s  odštěpným
závodem  ODRA  a  dalším  nově
vzniklým  odštěpným  závodem  Hlavní
báňská záchranná stanice, který vznikne
za  členěním závodu  OKD,  HBZS,  a.s.
Hlavním  předmětem  činnosti  o.  z.
DARKOV tak bude postupná technická
likvidace  dolů,  povrchových  areálů,
sanace  a  rekultivace  jak  povrchových
areálů,  tak  odvalů  a  odkališť.
Samozřejmostí bude i realizace systému
protimetanových  opatření  a  čerpání
důlních  vod.  V  souladu  s  usnesením
vlády, dojde k prvnímu převodu již k 30.

11.  2020,  a  to  k  odkoupení  Hlavní  báňské  záchranné  stanice.  Podstatou  této
akvizice  je  vytvoření  státem  garantovaného  a  efektivního  systému  báňského
záchranářství  s  možností  úzkého zapojení  jednotlivých  stanic  do Integrovaného
záchranného systému České republiky.

         Druhým milníkem je 1. 1. roku 2021, kdy dojde k převodu části závodu
OKD,  a.s.,  zahrnujícímu  lokality  Útlum-Jih  a  Útlum-Sever  (Důl  Staříč,  
Důl  Frenštát,  Důl  Dukla  a  Důl  Lazy)  a  příslušné  dobývací  prostory.  Třetím
milníkem je potom 1. 3. 2021, kdy dojde k převodu Dolů ČSA a Darkov, na nichž
bude k tomuto datu ukončena těžba, a doly přejdou do zajišťovacího provozu.  
V závěrečné etapě, jejíž termín je závislý především na vývoji cen uhlí, pak dojde
k převodu i posledních Dolů ČSM-Sever a ČSM-Jih. 

Vedle samotných dolů zahrnujících kromě důlních děl i pozemky, stavby,
technologie a další zařízení budou součástí převáděných částí závodu i zkušení  
a  odborní  zaměstnanci,  bez  nichž  se  i  nadále  neobejde  příprava  ani  realizace
likvidačních, sanačních a rekultivačních prací, včetně nezbytného zázemí a servisu.
Celkově bude v novém o. z. DARKOV zaměstnáno cca 650 zaměstnanců.
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Do státního podniku DIAMO, a.s. budou převedeni i zaměstnanci, s nimiž
bude  v  rámci  zahájeného  útlumu  dolů  a  vyvolaných  organizačních  změn
ukončován  pracovní  poměr.  Státní  podnik  DIAMO,  a.s.  převezme  a  vypořádá
veškeré závazky vyplývající ze sociálního programu i z kolektivních smluv týkající

se  propouštěných  zaměstnanců.  Nadbytečným  zaměstnancům  OKD,  a.s.,  může
státní  podnik  DIAMO,  a.s.  nabídnout  i  další  uplatnění  jak  v  rámci  nově
vznikajících odštěpných závodů, tak v rámci ostatních činností státního podniku.
Takovým uplatněním bude například možnost zaměstnání v rámci zpřístupňování
dolu  a  geologického  průzkumu  ve  Zlatých  Horách  nebo  uplatnění  některých
dalších profesí, například při vrtných pracích apod.

Protože  převod  utlumovaných  lokalit  OKD,  a.s.,  do  státního  podniku
DIAMO, a.s. je technicky, organizačně i personálně velmi náročný úkol, neobejde
se  bez  velkého nasazení  mnoha zkušených zaměstnanců a externích  specialistů
napříč  celým  státním  podnikem  v  řadě  odborných  týmů  a  skupin,  nevyjímaje
nezbytnou součinnost zaměstnanců OKD, a.s. Za zmínku stojí i složité podmínky
práce s ohledem na opatření proti šíření nemoci COVID-19.

Za toto  nasazení  nad  rámec  všem patří  velké  uznání  a  dík.  Věřím,  že
společnými  silami  se  nám podaří  převod zrealizovat  při  zachování  funkčnosti  
a maximální úrovně bezpečnosti všech systémů a provozů.

   Ředitel státního podniku DIAMO
Ing. Ludvík Kašpar

Setkání v Dolní oblasti Vítkovic u jachty NIKÉ I

Setkání  zástupců  KPHMO,  z.  s.,  Slezskoostravské  Sedmičky  a  Klubu
seniorů  ŽD  Bohumín  (dále  jen  ŽDB),  kde  prezentoval  své  zážitky  osamělý
mořeplavec Richard Konkolski, se uskutečnilo v pátek 18. 9. 2020 v Malém světě
techniky U6 v DOVu. Díky projektu: „NIKÉ I se vrací  domů“ byla legendární
jachta zapůjčena ze sbírek Národního technického muzea v Praze. 

Účastníci  si prohlédli plachetnici  NIKÉ I, se kterou Richard Konkolski
startoval dvakrát v závodě osamělých mořeplavců přes Atlantik a také obeplul sám
svět. Později na větší NIKÉ II startoval v závodě přes  Atlantik potřetí a dvakrát
v závodě  osamělých  mořeplavců  kolem  světa.  Celkem  vytvořil  12  světových
rekordů.  Všechny  závody  na  své  jachtě  uskutečnil  vždy  hrdě  
pod „Československou vlajkou“.

Za propagaci republiky a mezinárodní úspěchy dostal státní vyznamenání
„Za  zásluhy“,  udělené  prezidentem  republiky  Milošem  Zemanem.  Ocenění  
již dříve obdržel i od amerického prezidenta Ronalda Reagana, od předsedy vlády
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Velké  Británie  Sira  Edward  Heatha.  Získal  trofej  „Stříbrného  delfína“  
a od premiéra Západní Austrálie sira Charlese Courta stříbrnou pamětní medaili.

V rámci prezentace tohoto projektu v Dolní oblasti Vítkovic byli přítomni
i  členové Klubu seniorů ŽDB,  kteří  mu kdysi  pomáhali  při  zajišťování  stavby
jachty  a  v  přípravě  na  závody  osamělých  mořeplavců.  Jeden  z  nich,  
Ing. Gustav Uher, který s panem Richardem Konkolskim v ŽDB pracoval v jedné
kanceláři, si pana Richarda Konkolski natolik váží, že se prezentace zúčastnil i přes
své zdravotní omezení, způsobné amputací obou nohou nad koleny. 

Setkání  bylo  také  příležitostí  vzpomenout  75.  výročí  založení  souboru
Slezskoostravské sedmičky. Jeho někteří členové se scházejí dodnes 2x měsíčně  
v „Komunitním centru“ modernizované vily Hermína v Ostravě-Michálkovicích,
pod  patronací  starosty  Městského  obvodu  Ostrava-Michálkovice  Ing.  Martina
Jurošky,  Ph.D. Setkáním  bývají  přítomny  i  některé  spoluzakládající  členky  
a členové.  Eliška Dragonová – manželka zakládajícího člena Ládi Dragona, sestry
Boženka Pastrňáková a Anička Mikulová, kterým je s paní Eliškou už přes 90 let,
při  návštěvách  souboru zpívají  hornické  a hutnické  písně  i  operetní  árie,  jako  
za  mlada!  Na  klavír  nebo  keyboard  členy  souboru  doprovází  Ing.  Januš
Pardubický, CSc. Kronikářkou souboru je paní Hilde Horáková.

V dřívějších  dobách,  soubor  vystupoval  v  celostátních  i  mezinárodních
soutěžích. Společné setkání zástupců a prezentace se členy KPHMO, z. s. je přímo
symbolické pro MSK kraj s hornickou a hutnickou tradicí.

Významným  počinem  souboru  bylo  i  vydání  sborníku  s názvem:
„Písniček  a  povídaček  z  poválečné  Ostravy  (1945  –  2015)“.  Autor  sbírky  
Ing. Miroslav Šmíd,  byl mimo jiné oceněn i jako senior roku primátorem města
Ostravy  Ing.  Tomášem  Macurou,  MBA.  Dcery  a  manželka  již  zesnulého  
Ing.  Miroslava  Šmída,  kterou  „Mirek“  vždy  něžně  nazýval  „svým  děvčátkem
z kolonie“, jsou dodnes členkami souboru. 

Setkání  a  vynikající  prezentace  Richarda  Konkolského  jsou
dokumentovány přiloženými snímky (viz obr. č. 1 a 2). Uvedenou akci zvukově 
v  rozhovorech  zachytila  redaktorka  Českého  rozhlasu  Ostrava  paní  Dagmar
Misařová.

Obr.  č.  1  –  Společná  fotografie  členů
KPHMO,  z.  s.  s  lodí  NIKE,
s mořeplavcem  Richardem  Konkolski  a
s redaktorkou Českého rozhlasu Ostrava
paní Dagrmar Misařovou, 

foto:   Ing. Jiří Somerlík (18. 9. 2020)
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Obr. č. 2 – Společná fotografie všech účastníků akce s mořeplavcem 
Richardem Konkolskim, 

foto: Ing. Jiří Somerlík (18. 9. 2020)

Ing. Jiří Somerlík 

Střípky z Východočeského uhelného revíru, s. p.

Pomalu se blíží konec roku 2020, začínáme  bilancovat  uplynulé období 
a jak jinak, vracíme  se vzpomínkami do hektické doby, kdy jsme po roce 1989
zahájili  bohužel útlum Východočeských uhelných dolů, s.  p.  Pamětníci,  pomalu
odcházejí   na  onen  svět,  napsané  zprávy  však  zůstávají.  Tedy  pár  ohlédnutí  
do minulosti.

Od 1.  7.  1990 vydělením z KD Kladno,  s.  p.  vznikl  samostatný  státní
podnik VUD s. p. a následné usnesení vlády ČSFR č.  397 poslalo nejprve Důl
Zdeněk  Nejedlý  k likvidaci  k  31.  12.  1991,  poté  s ohledem  na  celkovou
ekonomickou  situaci  v září  1990  doporučila  dozorčí  rada  ukončení  těžby  již  
k 31. 12. 1990. To spolu s celkovým nedostatkem finančních zdrojů podniku vedlo
k vyhlášení stávky cca 400 horníků v podzemí Důl Zdeněk Nejedlý dne 31. 10.
1990 spolu s požadavky na vedení VUD, s. p. 

Dne  1.  10.  1990  sfáral  do  dolu  na  4.  p.  pan  Buday  za  FOS  PHGN,
zástupce FMH Ing. Karel Kopečný, CSc., a já jako tajemník klubu předních
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pracovníků.  Nikdo  jiný  se  dolu  ke  stávkujícím  nedostal.  Po  šestihodinovém
vášnivém jednání vylezl zástupce FMH na důlní vůz a ve světle blikajících důlních
lamp  slíbil  všem  havířům  při  odchodu  ze  šachty  pětinásobky  a  bezodkladné
dovezení peněz na výplaty do revíru. Další požadavky měla řešit ustavená komise.

Další  krátká stávka v podzemí,  proběhla dne 14. 11. 1990 a to v ranní
směně  zůstalo  nevyfáraných  50  horníků  a  z odpolední  směny  65  horníků.
Tentokráte bylo důvodem nesplnění dalšího požadavku na odvolání podnikového
ředitele  Ing.  Mertlíka.  V dnešní  době to  může připadat  možná úsměvné,  neboť
současné kolektivní smlouvy garantují 5-12 násobky, avšak tehdy si muselo VUD,
s. p. po vyčlenění půjčit 130 mil. Kč na provoz s mlhavou garancí na splacení.  
Po stávce odešlo ihned na dohodu 216 horníků a koncem roku dalších 82 horníků.

Kdo si tuto dobu prožil, zná, co vyžadovalo plnění plánu, likvidace dolu
po odchodech zaměstnanců,  výpadek cca  200 odsouzených z pomocných prací,
jednání  se  zaměstnanci,  odbory,  OF,  tehdy  i  s republikánem  Sládkem.  Přitom
zajištění bezpečnosti při nejistotě zaměstnání i na dalších dvou dolech.

VUD,  s.  p.  během tří  let  1990 – 1994 propustil  cca  3500 pracovníků,
neboť 1992 byla ukončena těžba na Dole Jan Šverma a 1. 4. 1994 na Dole Kateřina
v Radvanicích. Ten posledně jmenovaný jsem musel bohužel osobně uzavřít, kdo
prožil „poslední hunt“ mi asi dá za pravdu, že pro „baňaře“ je to jako smrt. 

Nyní  je  v revíru  středisko VUD, s.  p.  spolu se záchrankou  v Odolově,
které spadá pod s. p. Palivový kombinát v Ústí. Přesto kromě likvidačních prací
v uplynulých  letech  nutno  připomenout  úlohu  v červnu  2020  zemřelého  Ing.
Zdeňka  Adamce,  Ph.D.,  který  po  privatizaci  Dolu  Jan  Šverma  a  následně
strojírenského závodu v Jívce firmou GEMEC – UNION, a.s. zachoval hornické
tradice v revíru. Bohužel se již nedožil 24. Setkání hornických a hutnických měst a
obcí, které letos v září plánoval v Žacléři, o tom asi v jiném článku. Je dobré si vše
osvěžit,  neboť  ve  světle  uzavírání  posledních  dolů  na  Karvinsku  i  likvidace
zakonzervovaného  Dolu  Frenštát  i  za  pomoci  státních  dotací  a  kompenzací  
ze strany EU si možná řada z nás už nedovede představit podobný zážitek.

 Ostravsko a Karvinsko mají  před sebou problém synergie chybějícího
uhlí, na Trutnovsku se obdobný problém stal současně s likvidací textilek Texlen
Trutnov a TIBA, a.s v současné době i VEBA, textilní závody, a.s. Broumov.

Co  závěrem?  Vzpomínky  zůstávají,  nutno  se  dívat  dopředu.
V budoucnosti se badatelé zajímající o toto nelehké období budou muset obrátit  
do archivů  v Zámrsku,  nahlédnout  do podnikového časopisu Jiskra,  na odborné
články  i  vydané  knihy  od  Václava  Jiráska,  Romana  Reila,  Jiřího  Mauera  
a dalších a pokusit se zachytit atmosféru doby. Od prvního nálezu uhlí v revíru  
na Žacléřsku v roce 1570 uplynula již drahná doba.

Zdař Bůh! Ing. Michael Polák, emeritní ředitel VUD, s.p.
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USKUTEČNĚNÉ AKCE V ZÁŘÍ 2020

Hornická Ostrava

Pod tímto názvem se v době od 2. do 30. 9. 2020 konala výstava, kterou
připravil Archiv města Ostravy (viz obr. č. 1).

Na tradičním místě – Vstupní hala Nové radnice – a v tradiční době – září
2020  se  Archiv  města  Ostravy  prezentoval  výstavou,  která  představila  jeden  
z nejvýznamnějších fenoménů, které formovaly naše město – hornictví. 

Nešlo a ani  nemohlo jít  o vyčerpávající  pohled na hornictví  v Ostravě.
Cílem výstavy  bylo  alespoň  ve  zkratce  představit  některé  významné  události,  
které formovaly naše město. 

Autoři výstavy uvedli na devíti panelech tato témata (viz obr. č. 2 a 3): 
Počátky dolování a důlní podnikatelé, 
Zakládání dolů, proměny vzhledu těžních věží, 
Hornické slavnosti, zvyky a obyčeje, 
Hornické kolonie, 
Hornický sport, 
Důlní neštěstí a jejich prevence, 
Údernické hnutí, 
Denní život horníků, volný čas a odpočinek ve 20. století 
(aneb Od práce k zábavě), 
Ostravské hornictví a životní prostředí. 

V souvislosti s touto výstavou je nutno uvést
i jednu  další  významnou  událost.  Výstavu

zahájil  svým  vystoupením  primátor
Statutárního města Ostravy pan Ing. Tomáš
Macura,  MBA,  který  odmítl  názor,  že  se
Ostrava nehlásí ke své hornické minulosti a
tradici. Sdělil, že se v roce 2023 v v Ostravě
uskuteční  tradiční  hornická  akce  –  27.
Setkání  hornických  a  hutnických  měst  a
obcí České republiky.

Mgr. Oldřich Klepek

Obr. č. 1 – Výstava s názvem: „Hornická
Ostrava“ na Nové radniciměsta Ostravy, 

foto: Ing. Kateřina Polínková (28. 9. 2020)
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Obr. č. 2 a 3 – Vystavené panely s hornickou tématikou na Nové radnici 
města Ostravy,     foto: Ing. Kateřina Polínková (28. 9. 2020)

Hornické slavnosti v Zastávce u Brna

S politováním  musím  konstatovat,  že  velmi  málo  hornických  akcí  
se mohlo uskutečnit od září  do prosince 2020. Pokud vím, tak jednotlivé akce  
se  uskutečnily  pouze  v září  2020.  Já  mám  tu  čest  se  s Vámi  podělit  o  akci
s názvem:  „Hornické slavnosti  v Zastávce u Brna“,  které se konaly v sobotu  
19. 9. 2020. 

Na  čtyřech  místech  v obci  Zastávka  se  uskutečnily  předem  připravené
akce jako tradiční jarmark, ukázka hasičské techniky, pro děti kolotoče a skákací
hrad,  ukázka  historických  vozidel  a  polní  kuchyně,  kde  jste  si  mohli  zakoupit
„hornické  péro či  mini pérko“ v podobě „hornické  klobásy“ a guláše,  na pódiu
v zahradě  Dělnického  domu  jste  si  mohli  poslechnout  Hornickou  kapelu
z Havířova  a  další  kapely  se  závěrečným vystoupením Petra  Bendeho  &  band
(rodák z nedalekého Újezdu u Rosic), přímo v Dělnickém domě byly prezentace
úrody, ochutnávka vín s cimbálovou muzikou Javorník, i dětem se zde představila
dětská hornická dílnička s ukázkou řemesel a dětské divadlo. 

Mezi  doprovodné  programy  patřily:  jízdy  historických  mašin  spolku
Hrbatá Máňa, jízdy důlních vláčků na úzkorozchodné železnici Zastávka-Zbýšov,
hornická  výstava  velkoformátových  fotografií  umístěná  vedle  Regionálního
informačního  centra  (dále  jen  RIC),  promítání  dokumentu  s názvem:  „Dolů  do
dolů“  a  taktéž  jste  se  mohli  projet  autobusem  po  hornickém regionu  ve  dvou
stanovených časech. Této poslední atrakce se zúčastnilo 25 osob, průvodce byl pan
Petr  Kubinský  (místopředseda  Vlastivědného  spolku  Rosicko-Oslavanska  
a Vedoucí  hornické sekce  v muzeu na zámku v Oslavanech,  samozřejmě i  člen
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KPHMO,  z.  s.).  Komentovanou  prohlídku  Rosických  uhelných  dolů  (dále  jen
RUD) rozdělil Petr (viz obr. č. 1) na 4 lokality, s tím, že před samotnými lokalitami
stručně účastníky uvedl do historie problematiky RUD, přiblížil těžbu černého uhlí
a  okomentoval  dané  lokality.  Zájezdovým  autokarem  jsme  zastavili  u  Dolu
Jindřich II ve Zbýšově, u Dolu Antonín ve Zbýšově, u Dolu Kukla v Oslavanech
(dnes je zde zábavné centrum Permonium) a poslední lokalitou byl Důl Simson  
ve Zbýšově (viz obr. č. 2), kde se nachází jámová budova dolu s ocelovou těžní
věží  anglického  typu (v  roce  1987 byla  prohlášena  kulturní  památkou)  a  malý
hornický  areál,  kde  se  připravuje  venkovní  „hajcmanová  štola“  a  další
rekonstrukce  šachetní  budovy a areálu.  V areálu  Dolu  Simson se  nachází  malé
hornické muzeum (od roku 2017), které vlastní Vlastivědný spolek Zbýšov.

Hornické slavnosti  se také měly konat ve vedlejším městě Zbýšov, ale
vedení města rozhodlo o jejich zrušení. Jsem tedy moc ráda, že jsem se celodenní
akce  mohla zúčastnit  v obci  Zastávka a  také  si  projet  revír  autobusem, což  mi
umožnilo  vidět  dochované  dvě  těžní  věže,  bývalé  areály  RUD (např.  hornické
učiliště, areál Dolu Františka, nyní je zde Pivovar Padochov s.r.o.) a pár zarostlých
hald, včetně elektrárenské haldy v Oslavanech.

Velké poděkování patří Petrovi, který bývalý areál RUD úžasně přiblížil
nejen  mně,  ale  i  návštěvníkům,  z nichž  někteří  ještě  po  příjezdu  do  Zastávky
houfně  diskutovali  nad  těžebně  nejmenším černouhelným  revírem  ČR –  RUD
s nejhlubším dolem dobývající černé uhlí, kterým byl Důl Jindřich II ve Zbýšově
(1 454 m), těžba zde skončila dne 28. 12. 1991. Jedna okružní jízda hornickým
areálem trvala cca 2,5 hodiny a přitom Petr povyprávěl pouze „základní věci“,
jak sám často říká.

Na malém stánku před RIC a na stánku před Dělnickým domem jste si
mohli  zakoupit  různé  hornické  artefakty  (hornická  trička,  hornické  náramky,
absolventské  vizitky,  hornická  mýdla,  přírodninu  „šungit“),  ale  také  hornické
sladkosti v podobě Permoníkových černých sušenek (viz obr.  č. 3 a 4).  Některé
artefakty  je  možné  zakoupit  v RIC  v Zastávce  buď  mailem,  telefonicky  
nebo osobně. Můžete to být také dobrý tip pro vánoční dárek pro Vás nebo Vaše
příbuzné, či pro příznivce českého hornictví. 

Věřím,  že  v příštím roce  se  již  v normálním režimu uskuteční  oslavy  
Dne horníků a energetiků v nejrůznějších částech ČR a já budu moci zmapovat tyto
oslavy a sepsat pro Vás opět zajímavý článek o novodobých oslavách zejména  
na lokalitách, kde se již dávno netěží. 

Hornickým oslavám Zdař Bůh!           Ing. Kateřina Polínková



Hornický zpravodaj      IV. čtvrtletí 2020
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obr. č. 1 – Průvodce Petr Kubinský a obr. č. 2 – Areál Dolu Simson 
při autobusové prohlídce RUD, foto: Ing. Kateřina Polínková (19. 9. 2020)

Obr. č. 3 a 4 – Prodejní hornické artefakty z Hornického dne v Zastávce u Brna,
foto: Ing. Kateřina Polínková (19. 9. 2020)

ROZHOVOR S ING. VÁCLAVEM BENEŠEM 

Velmi ráda bych Vám představila mého bývalého studenta Ing. Václava
Beneše  z  dob  mého  doktorandského  studia  v oboru  Hornictví  a  hornická
geomechanika  na  HGF  VŠB-TUO.  Jednou  z povinností  studenta  čtyřletého
prezenčního studia je také samostatná výuka studentů, v té době jsem vyučovala
studenty  z oboru  Geovědního  a  montáního  turismu,  kdy studenti  v 6.  semestru
svého studia, měli povinný předmět s názvem: „Údržba a konzervace technických
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památek“.  Garantem  předmětu  byl  doc.  Ing.  Petr  Žůrek,  CSc.,  s nímž  jsme
absolvovali čtyřdenní exkurzi po hornických skanzenech ČR. Již při exkurzi jsem
si  všimla  velmi  šikovného  studenta,  který  měl  o  dané  památky  vážný  zájem.  
Pak jsem tohoto studenta potkávala při mém spoluorganizování Mineralogického
setkání  v Nové Aule VŠB-TUO jako prodejce  na stánku s minerály,  horninami,
zkamenělinami, bižutérii, s drahými kameny,ale také s hornickými artefakty. 

Před  necelými  dvěma  roky  jsem po  dlouhé  době  navštívila  obchůdek
s minerály na Staré radnici na Masarykově náměstí v centru Ostravy. A koho jsem
zde  objevila  jako  prodávajícího?  Ano,  Ing.  Václava  Beneše  (dále  jen  Vašek,  
viz obr. č. 1). Hned se ke mně hlásil a společně jsme zavzpomínali na naší Alma
mater VŠB-TUO, zejména na výuku, na spolužáky a na pedagogy. 

Kdykoliv  když  jsem
v Ostravě,  pravidelně
tento obchůdek navštěvuji
(samozřejmě vždy si něco
krásného  koupím)  
a  Vaškovi  nosím
Hornický  zpravodaj  
ke  čtení  a  k propagaci
našeho klubu. Na podzim
tohoto  roku  jsem  Vaška
vyzpovídala  a  jako
„správně zvědavá ženská“
mu  položila  několik
otázek,  z  nichž  vznikl

společný dialog. 

Obr.  č.  1  –  Ing.  Václav  Beneš  ve  svém  obchůdku  s minerály  nacházející  
se v centru Ostravy, 
foto: Ing Kateřina Polínková (5. 10. 2020)

Ing.  Václav  Beneš  se  narodil  na  Silvestra  roku  1991v Ostravě,  celý  život  žije
v Ostravě-Porubě  (naproti  VŠB-TUO),  po  absolvování  ZŠ  v Ostravě-Porubě,
studoval Gymnázium EDUCANET v Ostravě-Hrabůvce, po té nastoupil na HGF
VŠB-TUO, kde si vybral  již zmiňovaný bakalářský obor: Geovědní a montánní
turismus,  který  zakončil  s titulem  Bc.  a  obhájil  závěrečnou  práci  na  téma:
„Historický přehled důlních svítidel v Ostravsko-karvinském revíru“. Po úspěšném
absolvování  nastoupil  na  magisterské  studium,  konkrétně  na  evropskou  školu  
pro  technické  znovu  využití  brownfields,  kde  navrhl  vybudování  hornicko-
geologické expozice v prostorách bývalého Dolu Terezie nacházející se ve Slezské
Ostravě. Úspěšné zakončení studia zvládl Vašek na výbornou a získal titul Ing.,
v dalším studiu již nepokračoval, neboť chtěl změnu a vybudovat si vlastní obchod.
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Vašek  pochází  z hornicko-geologické  rodiny,  jeho  otec  taktéž  studoval
HGF VŠB-TUO v oboru  Geologické  inženýrství,  nyní  jako starobní  důchodce  
se svojí manželkou provozují Kabinet důlního osvětlení v centru Ostravy. Jedná  
se o prodejní a výstavní expozici hornictví ČR, jehož výhodou je, že návštěvník
kabinetu si  může exponáty osahat  před  případnou koupí  a  na cokoliv se optat.
Různé hornické artefakty jeho otec Martin shání a nakupuje prakticky celý život.
Vaškova maminka zařizuje logistiku a celkově veškeré zázemí. Část jejich nabídky
lze najít na webu: www.kahany.cz. Vašek má jednu starší sestru Martinu (je starší
o 4 roky), která žije a pracuje v Německu, vede tým vědců DKFZ (Centrum pro
výzkum  rakoviny)  v Heidelbergu.  Mimo  jiné  má  patent  na  lék  proti  rakovině
prostaty. Vašek o své sestře mluví velmi krásně, i když se nyní vídají velmi málo,
tak je to prý nejlepší sestra na světě a věří, že jednou získá Nobelovu cenu za svůj
výzkum rakoviny. 

Vašek se k neživé přírodě dostal již jako malý kluk, kdy se svojí rodinou
objížděli nejrůznější lokality drahých kamenů jak v ČR, tak i v zahraničí.

S prodejem minerálů započal již před 20 lety, kdy se Mineralogické setkání  
na  VŠB-TUO  konalo  ještě  v prostorách  „Staré  menzy“.  Kamennou  prodejnu
s minerály (viz obr. č. 2 a 3) provozuje již třetím rokem v přízemí Ostravského
muzea v centru Ostravy (bývalá ostravská radnice). Otvírací dobu má stanovenou
od  9  do  17  hodin  ve  všední  dny,  v  období  adventu  2020  
také o víkendech.

Obr. č. 2 a 3 – Plakát a vizitka obchodu s minerály,
který třetím rokem provozuje Ing. Václav Beneš, foto: Ing. Kateřina Polínková
(5. 10. 2020)

Zajímalo mě, co nyní frčí v rámci prodeje minerálů. Prý jsou to
náramky z drahých kamenů, které si převážně kupují ženy a tromlované kameny
větších  velikostí.  Jedná  se  o  leštěné  drahé  kameny,  které  vznikají  z drcených
surových  kamenů,  které  se  několik  dní  otáčí  v bubnech  s  brusným  a  posléze
leštícím  práškem  nebo  pastou,  za  velmi  krátkou  dobu  vznikají  různě  barevné
leštěné 
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valounky, které jsou nyní velmi žádané. Musela jsem se Vaška zeptat, co je v jeho
obchodě  nejdražší  a  nejlevnější.  Nejdražší  má  ametystové  geody  (velmi  syté
fialové barvy) z Brazílie, které při váze 100 kg mohou stát až 50 tisíc Kč. Zejména
pro děti nabízí ukázky perleti (jedná se o přírodninu) i za 5 Kč. 

Jaké skvosty bychom u Vaška mohli najít? Jsou to nerosty ze sbírky jeho
otce,  např.  ukázky  zlat  z lokalit  ze  Zlatých  Hor  nebo  staré  ukázky  minerálů
z Rumunska, dnes se jedná již o zaniklé lokality. Do obchůdku s minerály chodí
různí nakupující. Většinou se zde zastaví i ti, co si prohlédnou Ostravské muzeum
zejména mineralogickou expozici, ale také mladí, starší, ženy i muži, občas i děti.
Uznal, že nejvíce nakupujících je žen, které se velmi rádi zdobí. Občas dostává  
i speciální požadavky, lidé poptávají nerosty, o kterých prý nikdy neslyšel a ani
odborná literatura jej nemůže najít. Dnešní doba je prý taková, že zejména výrobci
se předhání  v nejrůznějším zpracování  minerálů,  např.  křišťál  (odrůda křemene)
můžete  jej  zakoupit  v podobě  obyčejné  koule,  pyramidy,  lebky nebo  v podobě
pánského přirození. Vašek si právě myslí, že je dnes vše o zpracování, o tvarech 
a o barvách. 

Se svým otcem objíždí  různé mineralogické prodejní  a  výstavní  burzy.
Samozřejmě je můžete najít 2x ročně (na jaře a na podzim) při Mineralogickém
setkání  v Nové  Aule  na  VŠB-TUO.  Dnes  je  zde  více  než  100  vystavovatelů  
a prodejců. Jezdí také pravidelně na nejstarší burzu u nás a to do Tišnova. Jedná se
o mezinárodní a také největší burzu v ČR. Oblíbenou burzou minerálů se pro něj
stalo  staré  hornické  městečko  ve  Francii  Saint-Marie-aux-Mines,  kde  se  koná
největší venkovní burza v Evropě. Je to opravdu zajímavost, neboť celé městečko 
i malé uličky jsou naplněny prodejními stoly nebo stánky. Burza má prý i krytou
část, např. v divadle nebo v plovárně. Kolem bazénu vystavují prodejci z celého
světa.  Co  se  týče  největší  burzy  „pod  střechou“,  jedná  o  burzu  v německém
Mnichově, která se koná na mnichovském výstavišti. 

Zeptala  jsem  se  také  na  Vaškův  osobní  život.  Prý  žije  s  přítelkyní
Vlaďkou  (26  let)  samozřejmě  v Ostravě-Porubě,  která  se  věnuje  veterinárnímu
lékařství jako veterinární sestra. Jako každá žena se velmi ráda zdobí a při každé
návštěvě Vaškova obchůdku si vždy něco přinese domů. Co se týče Vlaďčiných
zálib, jsou to také nerosty a dostat ji z lokality domů je někdy hodně velká práce.
Do budoucna spolu plánují  založit  rodinu, pořídit  si  vlastní  bydlení  a  rozšíření
obchodu s minerály. 

Poslední moji všetečnou otázkou bylo, jestli on sám věří, že kameny, které
prodá,  mají  léčivou  či  nadpřirozenou  schopnost.  Vašek  mi  přiznal,  že  
tzv. ezoterikou se prozatím seznamuje, ale na určitou energii v kamenech věří.

Nejlepší  je,  když  se  přesvědčíte  na  vlastní  kůži  a  nahlédnete  do  jeho
obchůdku, který má velmi dobře zásobený. Je možné, že zde najdete vánoční dárky
pro své blízké nebo si koupíte něco pro sebe, např. talisman pro štěstí. 

      Ing. Kateřina Polínková 
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PLÁN BESED NA POBOČKÁCH KPHMO, z. s.

Plán  besed  pobočky  OSTRAVA v  I.  čtvrtletí  roku  2021,  v  Restauraci  
U VLKA v Ostravě-Svinově:

1. beseda: 5. 1. 2021 v     15:00 hod   – Promítání dokumentu: „Po stopách historie
dobývání uhlí na Oslavansku“, délka dokumentu je 67 minut. 

2. beseda: 2. 2. 2021 v     15:00 hod   – Rozmanitá a barevná Čína, přednáší: Lumír
Moučka – všestranný umělec, cestovatel, spisovatel, malíř, fotograf, kameraman,
architekt, vypravěč a havíř z Moravské Třebové. 

3. beseda: 2. 3. 2021 v     15:00 hod   – Nákladní visutá lanová dráha Černý Důl –
Kunčice nad Labem, přednáší: Ing. Kateřina Polínková, KPHMO, z. s. 

Plán  besed  pobočky  HAVÍŘOV ve  I.  čtvrtletí  roku  2021,  Loutkový  sál
Kulturního domu Petra Bezruče v Havířově:

1. beseda: 11. 1. 2021 v 16,30 hod – Nová města v Evropě a Havířov, přednáší: 
Mgr. Martin Strakoš, Národní památkový ústav v Ostravě.

2. beseda: 8. 2. 2021 v 16,30 hod – Veřejný pořádek a činnost Městské policie 
v Havířově, přednáší: Ing. Bohuslav Muras, ředitel Městské policie Havířov.

3. beseda: 8. 3. 2021 v 16,30 hod – Flascharův důl po 100 létech ožívá, přednáší: 
Mgr. Alena Zemanová, zástupkyně spolku Krajina břidlice, z. s.

Plán besed pobočky KARVINÁ ve I. čtvrtletí roku 2021, pobočka regionální
knihovny v Karviné-Fryštátě: 

1. beseda 27. 1.  2021 v     15:30 hod   –  Z činnosti  Zdravotnické  záchranné služby
(územní odbor Karviná).

2.  beseda 24. 2. 2021 v     15:30 hod   –  SHIMANO Czech Republic,  s.r.o.  18 let  
v průmyslové zóně na Novém Poli v Karviné.

3.  beseda  24.  3.  2021  v     15:30  hod   –  Od  zahájení  do  ukončení  těžby  
na Dole Darkov (historie dolu).
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Mechanizovaná výztuž OMKTM, hřeblový dopravník T 5, 
dobývací kombajn KŠ – 1KG

Jeden z prvních komplexně mechanizovaných porubů sovětskou 
technikou na Dole Doubrava (1969)

Zdroj: archiv Petr Kubinský, Ing. Stanislav Kuba
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