JAK TRAFIĆ DO MIEJSC PAMIĘCI
OFIAR GÓRNICZEGO STANU W CZECHACH
Uwaga: Informacje będą systematycznie uzupełniane w miarę ich napływu po lokalizacji
kolejnych miejsc pamięci.
Poniższe informacje należy traktować tylko jako wskazówki a nie jako dokumentację.

Doubrava
Potężny pomnik z grotą oraz zbiorowa
mogiła znajduje się na miejscowym cmentarzu. Cmentarz znajduje się przy drodze
osiedlowej, równoległej do głównej drogi
Orlova - Doubrava, naprzeciw boiska sportowego klubu Banik Doubrava. Wchodząc
na cmentarz przez główną bramę pomnik
widoczny na zdjęciach usytuowany jest w
pobliżu bramy po prawej stronie.

Za pomnikiem, w rzędzie pomiędzy innymi grobami usytuowana jest mogiła zbiorowa trzech ofiar z kopalni Barbora.

Karvina – Nove Mesto.
W pobliżu centrum, obok parku Fucika mieści się Wydział Uniwersytetu Śląskiego z Opavy.
Przed budynkiem tego wydziału, na Placu Uniwersyteckim z fontanną stoi pomnik dedykowany przez miasto Karvina „Ofiarom Trudu Górniczego”.
Dojechać należy:

- od strony Bohumina – ulicami: Bohumińską, Svatopluka Cecha, Tr.17 Listopadu aż do
skrzyżowania (z lewej strony) z ulicą Borovskeho). Ze strony prawej jest Plac Uniwersytecki
z fontanną.
- od strony Cieszyna – również ulicą 17 Listopadu aż do skrzyżowania z ulicą Borowskeho po
stronie prawej. Naprzeciw jest Plac Uniwersytecki z fontanną.

Karvina – Doly. N 49o50’27,1”

E 18o29’03,8”

Kapliczka wybudowana z woli właściciela kopalni ku pamięci ofiar wybuchu metanu w tym
miejscu w roku 1894. Jadąc drogą nr 59 z Karviny w kierunku Ostravy należy około 1,5 km
przed kościołem św. Petra z Alkantary (pochyły kościół) zjechać w ulicę U Frantiski. Na
ostrym zakręcie drogi w lewo stoi niniejsza kapliczka.

Karvina - Doly.

N 49050’106 E 18029’224

Cmentarz zlokalizowany jest przy drodze nr 59 Karvina – Ostrava nieopodal przechylonego
kościoła p.w. św. Petra z Alkantary. Jadąc z Karviny wspomniany kościół znajduje się po
lewej stronie drogi 59 a cmentarz 100 m dalej po prawej stronie drogi.

Na najstarszą część cmentarza należy
wejść pierwszą spotkaną bramą, udać się
około 50 m przed siebie i po prawej stronie
zobaczyć można wysoki czarny krzyż pomnikowy, obok zbiorowe mogiły części
ofiar wybuchu w szybach „Franciszek”,
„Jan” i „Karol” w dniu 14 czerwca 1894
roku oraz ofiar którzy zginęli w kopalni
„Hohenneger” w dniu 16 marca 1895 roku.
Obok jest obelisk i mogiła inż. Racka.

Po prawej stronie w dolinie przy ogrodzeniu znajduje się duży obelisk z dwoma
tablicami zawierającymi nazwiska ofiar
wybuchu w szybach „Franciszek”, „Jan” i
„Karol” w dniu 14 czerwca 1894 r.

Na terenie nowszej części cmentarza (po
lewej stronie cmentarza), naprzeciw drugiej bramy, na górce znajduje się pomnik
oraz zbiorowa mogiła dwunastu ofiar katastrofy w kopalni „UNRA” w dniu 16marca
1895 roku.
N 49050’088
E

18029’120.
Kilkanaście metrów poniżej w.w. mogiły zbiorowej, po prawej stronie alejki jest grób rodziny
Swaczyna, m.in. sztygara Swaczyna. Lokalizacja widoczna na lewym zdjęciu.

Orlova Centrum – Rynek N 49050’684
i cmentarz. N 49050’442 E 18025’465
Dojeżdżając drogą nr 59 od strony Karviny
zjeżdżamy na skrzyżowaniu ze światłami

E 18025’754

w prawo. Po przejechaniu dwukrotnie
przez tory kolejowe (około 100 m.) wjeż-

dżamy do Centrum na sam Rynek. Po lewej stronie ulicy pomiędzy krzewami stoi
obelisk upamiętniający ofiary strajku górniczego w dniu 4 kwietnia 1925 roku.

Wracamy przez tory na skrzyżowanie ze
światłami i udajemy się na wprost pod
górkę kilkaset metrów. Po lewej stronie
drogi jest cmentarz. Wchodzimy przez
bramę i po około 30 metrach przy alei po
jej lewej stronie znajduje się pomnik oraz
zbiorowa mogiła górników poległych w
kopalni „Nova Jama” (ob. Szyb Łazy) w
Łazach w dniu 20 maja 1919 roku.

W ósmym rzędzie grobów za mogiłą zbiorową jest grób górnika Ladislava Lysonia,
który zginął w kopalni „Pionier” w dniu
25.03.1965 r.

Ostrava – Petrkovice.
Landek Park – Muzeum Górnictwa OKD
Aby dojechać do Landek Parku jedziemy z Karviny w kierunku Hlucina. Po przejechaniu
przez most nad Odrą na skrzyżowaniu udajemy się w prawo w ulicę Pod Landekiem. Po ok.
0,5 km jesteśmy na miejscu.

Po wykupieniu biletów wstępu udajemy się w lewo pod górę w stronę szybu. Dotrzemy ku
kaplicy św. Barbary a w jej okolicy spotkamy trzy obiekty pamięci, a mianowicie pomnik
oraz dwie tablice.
Udając się dalej obok restauracji „U
Barbary” stajemy na wprost przed budynkiem w którym zlokalizowana jest ekspozycja ratownictwa górniczego. Pierwsza
sala jest salą upamiętniającą poległych
czeskich ratowników górniczych. Na całej
ścianie umieszczona jest tablica z nazwiskami poległych ratowników. Warto zwiedzić całą ekspozycję.

