
S rozmachem uhelné těžby 
začaly do karvinských obcí 
pronikat také specifické tradice 
pocházející z okolních hornic- 
kých regionů, Horního Slezska 
a Příbramska. 

Postupně zde zakořenily a staly 
se neodmyslitelnou součástí 
lokálního veřejného života.

V roce 1908 byla při Larisch-
Mönnichovu těžířtsvu založena 
hornická kapela, v současnosti 
symfonický dechový orchestr 
Májovák. 

Komunistický režim navázal na 
mnohé hornické tradice, dal jim 
však nový politický a sociální 
kontext.

Na čelní zdi haly jsem minule identifikoval 
oprýskaný obraz nějaké ženy, spíše 
světice, pod ním nápis "Zdař Bůh". Můj 
havíř Polda mi řekl, že to je obraz svaté 
Barbory, patronky havířů.

Hornické tradice Horníci a politika

Zápis v deníku Vincenta Kotuliaka 
ze dne 20. 12. 1951.

Systematický zájem karvinských 
horníků o politický život iniciovala 
pravděpodobně až centrálně orga- 
nizovaná  stávka,  probíhající v 
OKR v roce 1896, a parlamentní 
volby v roce 1897, ve kterých 
mohli poprvé hlasovat všichni 
dospělí muži.

Důvodem relativního zpoždění 
oproti situaci na Ostravsku a Orlov- 
sku byla zřejmě absence místní 
organizace dělnického politického 
života. Sociálně demokratický 
spolek byl na Karvinsku ustaven až 
v  roce  1904,  křesťansko-sociální 
v roce 1909.

Vzhledem k jazykové struktuře 
místních horníků slavili na Kar- 
vinsku úspěch vesměs polsky 
hovořící agitátoři.

V hostinci Ignáce Schramka (nahoře) ve 
Starém Městě byla v roce 1904 založena 
první  sociálně  demokratická  organizace v 
hranicích současné Karviné. Spolek byl 
součástí Unie horníků rakouských. Schůzí 
se v prvních letech účastnili sociálně 
demokratický poslanec za Těšínsko Petr 
Cingr i představitel polských socialistů 
Tadeusz Reger. Spolek zakládali dělníci ze 
Sovince a Fryštátu, brzy však začali 
přistupovat také horníci z Karviné, silné 
zastoupení získali zejména zaměstnanci 
dolu Hohenegger.    

Sbor krojovaných horníků byl přítomen svatbě 
Heleny Larisch-Mönichové a André Tarnow- 
ského v roce 1935.

Do  gala!  Fotografie horníka v slavnostním 
oblečení byla pořízena v období druhé 
světové války. V této podobě se hornická 
uniforma ustálila v polovině 19. století. 
Dominantním prvkem byla pokrývka hlavy, 
tzv. čáka. Chochol byl vyráběn z kohoutího 
peří. 
V polovině 20. století horníci čáky odkládali. 
Podoba uniformy byla oficiálně zjedno- 
dušena reformou v roce 1952. 

Havíři v uniformách se zúčastnili také 
slavnosti Horníci se hlásí k dvouletému plánu, 
pořádané v srpnu 1946 v Karviné. Na oslavách 
vystoupil také tehdejší premiér Klement 
Gottwald.

Hornický den byl v OKR prvně oslaven v roce 1949 s cílem 
přiblížit hornické tradice nově přicházejícím dělníkům. 
Důvěrná zpráva vypracovaná poč átkem 50. let pro představitele 
Okresního národního výboru v Karviné ukazuje pozadí příprav 
hornických oslav.

Místem oslav Dne horníků v Karviné 
je zámecký park. Po listopadu 1989 
se slavnost na čas přesunula na 
náměstí T. G. Masaryka. 

Zemědělské přebytky horníkům! 
Jeden z prodejních stánků během 
Dne horníků v roce 1950.

O lidech, kteří stáli za organizací 
každodenního politického života na 
Karvinsku před první světovou válkou, víme 
velmi málo. V depozitáři SOkA Karviná se 
podařil dohledat např. dům Franciszka Nogy 
(nahoře), který spoluzakládal místní Unii 
horníků rakouských. Noga byl původem ze 
Starého Města z rodiny chalupníka, sám se 
však živil jako horník. 
Jiný z významných členů Unie byl horník 
Pawel Bujok, rodák z polské Ustroně, 
podílející se také na zakládání konzumního 
družstva v Karviné.

Dělnické domy a družstevnictví: 
jednotlivé  spolky   zpravidla   usilovaly o 
vytvoření vlastního zázemí, které 
umožňovalo svobodně organizovat 
politické  i společenské aktivity. Některé 
domy sloužily potřebám konzumních 
družstev, která svým členům prodávala 
levnější potraviny a jiné zboží. Také 
myšlenka družstevnictví vycházela ze 
socialistické ideologie a na Těšínsku se 
začala šířit po roce 1890. V karvinských 
obcích se dařilo polskému konzumnímu 
družstevnictví, centralizovanému pod 
vedením Związku Polskich Stowarzyszeń 
spożywczych na Śląsku.

Forma družstevního podnikání se však 
neomezovala pouze na prodej potravin, ale 
byla využívána i za účelem výstavby 
dělnických domů, jak ukazuje vzpomínka 
pamětníka (vlevo).

Návrh   fasády    katolického   dělnického    domu 
v Karviné, dokončeného v roce 1903. Místní 
sociální demokraté postavili dělnický dům až o 
pět let později.

Polské konzumní družstvo (Stowar- 
zyszenie spożywcze Postęp) půso- 
bilo v Karviné od roku 1902.  

Průvod u příležitosti slavnostního otevření 
fryštátského dělnického domu.

Československá sociální demokra- 
cie otevřela vlastní dům ve Fryš- 
tátě v roce 1931.

Hlasování v komunálních vol-
bách demokratizovala až refor- 
ma   provedená   v  roce   1919. 
V obcích s vysokým podílem 
dělnického obyvatelstva se tato 
profesní skladba promítla do 
výsledku voleb, jak ukazuje 
příklad Starého Města 
(nahoře). 

V Karviné se silné oblibě těšil 
Związek śląskich katolików, za 
který mezi lety 1929–1936 
úspěšně kandidoval tamní 
starosta Wacław Olszak. Ten 
již před rokem 1914 
vystupoval na půdě katolických 
dělnických spolků.

Vzrůstající voličskou podporu 
měla  také   KSČ.   Část   
dělníků a drobných živnostníků 
volila Československou sociál- 
ně demokratickou stranu děl- 
nickou. Její představitel 
Antonín Krůta byl do čela 
karvinského starostenského 
úřadu zvolen v roce 1936.

Bývalý prezident Václav Havel během 
slavnostního rituálu nazývaného Skok přes 
kůži v roce 1991.


