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Správní rada NADACE LANDEK OSTRAVA rozhodla na svém 207. 
zasedání dne 25.4.2017 přijmout do Nadačního programu roku 2017 
následující projekty: 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt 513  Slezskoostravský Rock-Fest open air (10. Ročník) 
 
Přihlašovatel:     Ing. Marcel Pažický 
Termíny:     Zahájení: 02/2017  ukončení: 09/2017 
Celkový rozpočet projektu:  950 000  
Požadovaný nadační příspěvek:     50 000 
Schválený nadační příspěvek:     30 000 
Kategorie projektu:    kultura 
 
Hlavním zájmem nestátní neziskové organizace kultura pro Slezskou Ostravu, z.s. je přivést 
do ostravského regionu více možnosti kulturního vyžití a zábavy pro širokou veřejnost a 
mládež. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt 514  Hornické dny 2017 
 
Přihlašovatel:     Obec Horní Město 
Termíny:     Zahájení: 04/2017  ukončení: 09/2017 
Celkový rozpočet projektu:  254 000  
Požadovaný nadační příspěvek:     45 000 
Schválený nadační příspěvek:     30 000 
Kategorie projektu:    kultura 
 
Záměrem projektu je podpora kulturního a sportovního využití v obci Horní Město a 
mikroregionu Rýmařovska v rámci tradičních akcí a propagace turistických možností 
v souvislosti s historií hornictví a zajištění nové tradice pořádání Hornického dne v rámci 
tradičních akcí obce. 
  



Projekt 515  Hornický kalendář 2018 
 
Přihlašovatel:     Nadace LANDEK Ostrava 
Termíny:     Zahájení: 05/2017  ukončení: 10/2017 
Celkový rozpočet projektu:  110 000  
Požadovaný nadační příspěvek:  110 000 
Schválený nadační příspěvek:  110 000 
Kategorie projektu:    kultura 
 
Záměrem projektu je vydání dalšího ročníku hornického kalendáře s motivy těžních věží, 
jejichž perokresby vytvořil Ing. Stanislav Vopasek. 
 
 
 
 
 
Projekt 516  IV. skok přes kůži Stonava 
 
Přihlašovatel:     Kroužek krojovaných horníků při obci Stonava 
Termíny:     Zahájení: 06/2017  ukončení: 12/2017 
Celkový rozpočet projektu:  140 000  
Požadovaný nadační příspěvek:     60 000 
Schválený nadační příspěvek:     40 000 
Kategorie projektu:    kultura 
 
Záměrem projektu je podpora šíření hornických tradic a zvyků v obci Stonava a regionu 
Moravskoslezského kraje uspořádáním již 4 skoku přes kůži, při dodržování tradičních 
rituálů. 
 
 
 
 
 
Projekt 517  Koncertní sezóna 2017 
 
Přihlašovatel:     Mužský pěvecký sbor Vítkovice 
Termíny:     Zahájení: 04/2017  ukončení: 11/2017 
Celkový rozpočet projektu:  90 000  
Požadovaný nadační příspěvek:  40 000 
Schválený nadační příspěvek:  20 000 
Kategorie projektu:    kultura 
 
Záměrem projektu je podpora koncertních sezóny 2017 Mužského pěveckého sboru Vítkovice 
a to konkrétně 10 vystoupení v domovech důchodců v Ostravě a na veřejných koncertech v 
různých místech Moravskoslezského kraje. Cílem projektu je podpora kultury v 
Moravskoslezském kraji a rovněž udržování hornických tradic, ke kterým pěvecký sbor 
Vítkovice patří. 
 
 
 



Projekt 518   Umění hornictvím kořeněné 
 
Přihlašovatel:     Městská knihovna Havířov 
Termíny:     Zahájení: 05/2017  ukončení: 12/2017 
Celkový rozpočet projektu:  20 000  
Požadovaný nadační příspěvek:  10 000 
Schválený nadační příspěvek:    5 000 
Kategorie projektu:    kultura 
 
Cílem projektu je seznámit veřejnost s uměleckou tvorbou havířů a havířovských občanů. 
Sbírka básní“Poezie hornictvím kořeněná“ bude obsahovat několik desítek básní od ing. 
Minky i vzpomínky na jeho studijní léta a profesní kariéru. Součásti projektu bude i dotisk 
Katalogu umělecké tvorby, o který byl velký zájem. 
 
 
 
 
 
Projekt 519  Oprava střechy kapličky sv. Barbory v areálu Landek Parku 
 
Přihlašovatel:     Dolní oblast Vítkovice 
Termíny:     Zahájení: 05/2017  ukončení: 11/2017 
Celkový rozpočet projektu:     71 100  
Požadovaný nadační příspěvek:     60 000 
Schválený nadační příspěvek:     60 000 
Kategorie projektu:       kultura  
 
Objekt kapličky se nachází na prohlídkové trase areálu Landek Parku-Hornické muzeum a je 
součásti ochranného pásma národní přírodní památky Landek.Na objektu je nutná oprava 
střechy včetně výměny krovů,oplechování a střechových svodů.Jedná se o historický 
objekt,který byl přemístěn z centra Ostravy,kde bránil rekonstrukci křižovatky ulic. 
 
 
 
 
 
Projekt 520  Oprava střechy bývalého skladu v areálu Landek Parku 
 
Přihlašovatel:     Dolní oblast Vítkovice 
Termíny:     Zahájení: 05/2017  ukončení: 11/2017 
Celkový rozpočet projektu:  276 847 
Požadovaný nadační příspěvek:  276 847 
Schválený nadační příspěvek:  240 000 
Kategorie projektu:    kultura 
 
Záměrem projektu je reaktivace bývalých průmyslových objektů dolu Anselm, aby je bylo 
možno zařadit do prohlídkových tras a jsou součásti ochranného pásma národní kulturní 
památky Landek. Cílem projektu je podpora kultury v Moravskoslezském kraji a rovněž 
udržování hornických tradic, ke kterým památka Landek patří. 
 



Projekt 521  Oprava a rekonstrukce starých hornických znaků a pečetí 
 
Přihlašovatel:     Hornicko-historický spolek Stříbro 
Termíny:     Zahájení: 01/2017  ukončení: 10/2017 
Celkový rozpočet projektu:  78 000  
Požadovaný nadační příspěvek:  40 000 
Schválený nadační příspěvek:  30 000 
Kategorie projektu:    kultura 
 
Záměrem projektuje oprava a rekonstrukce asi 150 hornických znaků z období 19. a 20. 
století. Jedná se o velkou zajímavost či raritu, protože v žádném muzeu nic takového k vidění 
není. Pečetě budou uloženy ve vitrinách hornického skanzenu ve Stříbře. 
 
 
 
 
 
Projekt 522  Historický vývoj důlní degazace 
 
Přihlašovatel:     Klub plynárenské historie 
Termíny:     Zahájení: 01/2017  ukončení: 12/2017 
Celkový rozpočet projektu:  25 000  
Požadovaný nadační příspěvek:  20 000 
Schválený nadační příspěvek:   10 000 
Kategorie projektu:    kultura 
 
Expozice o historii plynárenství na Dole Michal bude rozšířená dokumentací o historickém 
vývoji důlní degazace na dolech OKD zahrnující zavedení důlní degazace,provádění 
degazačních vrtů, vybavení stanic, degazaci důlních děl,porubů, slojí a celých důlních polí. 
Bude zde ucelený vývoj degazace v OKD a větrání dolů. 
 
 
 
 
 
Projekt 523 Zachování a rozvoj stálé expozice o historii plynárenství na    

Ostravsku 
 
Přihlašovatel:     Klub plynárenské historie 
Termíny:     Zahájení: 01/2017  ukončení: 12/2017 
Celkový rozpočet projektu:  34 000  
Požadovaný nadační příspěvek:  24 000 
Schválený nadační příspěvek:  15 000 
Kategorie projektu:    kultura 
 
Záměrem projektu je podpora  a  rozšíření expozice plynárenství v prostorách Dolu Michal, 
kde bude historie vzniku první koksárenské pece ve Vítkovických železárnách,historie 
tankovacích stanic pro pohon svítiplynem a rozžehnutí prvních 800 plynových lamp v roce 
1853 na nádvořích a výrobních halách Vítkovických železáren. 
 



Projekt 524  Sborník přednášek ze semináře k 30. Výročí založení klubu 
 
Přihlašovatel:     Klub přátel hornického muzea Ostrava 
Termíny:     Zahájení: 06/2017  ukončení: 12/2017 
Celkový rozpočet projektu:  32 000  
Požadovaný nadační příspěvek:  27 000 
Schválený nadační příspěvek:  25 000 
Kategorie projektu:    kultura 
 
Sborník bude obsahovat 8 originálních přednášek. Cílem projektu je vydání knihy, která bude 
mít asi 20 autorských archů (80 stran). Publikace bude zveřejněna na webových stránkách, 
což přispěje k podpoře nadační činnosti a činnosti KPHMO. Publikace bude k dispozici v 
knihovnách institucí, muzeí a archivů 
 
 
 
 
 
Projekt 525  Pohádky o permonících z ostravských šachet 
 
Přihlašovatel:     Klub přátel hornického muzea Ostrava 
Termíny:     Zahájení: 05/2017  ukončení: 12/2017 
Celkový rozpočet projektu:  85 000  
Požadovaný nadační příspěvek:  30 000 
Schválený nadační příspěvek:  25 000 
Kategorie projektu:    kultura 
 
Výstupem projektu je kniha pohádek, která vyplňuje mezeru v publikační činnosti KPHMO. 
Kniha by pamětníkům hornictví na Ostravsku měla oživit vzpomínky na zanikající povolání a 
částečně prezentuje činnost KPHMO a Nadace Landek Ostrava 
 
 
 
 
 
Projekt 526  Hornické slavnosti 2017 
 
Přihlašovatel:     Společnost přátel Rudolfova 
Termíny:     Zahájení: 06/2017  ukončení: 06/2017 
Celkový rozpočet projektu:  205 000  
Požadovaný nadační příspěvek:     30 000 
Schválený nadační příspěvek:     10 000 
Kategorie projektu:    kultura 
 
Hornické slavnosti jsou již 18. ročníkem největší kulturně společenskou akcí Rudolfova. 
Cílem je propagovat hornictví jak hornickými uniformami, tak i pozváním hornických spolků, 
zpěvem hornických písní, tancem permoníků a spolupráce s Hornickým muzeem. Pro 
návštěvníky je připraven celodenní kulturní program. Věhlas Hornických slavnosti je rozšířen 
na celý region jižních Čech. 
 



Projekt 527  Pořízení nových krojů 
 
Přihlašovatel:     Kroužek krojovaných horníků Dolu František 
Termíny:     Zahájení: 04/2017  ukončení: 06/2017 
Celkový rozpočet projektu:  42 000  
Požadovaný nadační příspěvek:  40 000 
Schválený nadační příspěvek:  30 000 
Kategorie projektu:    kultura 
 
Záměrem projektu je dovybavení chybějících krojů a tím reprezentování kroužku na 
společenských akcích. Kroužek krojovaných horníků má nedostatek finančních prostředků. 
Projekt je určen pro aktivní členy kroužku. Zabezpečí důstojnou prezentaci na území ČR, 
Slovenska  a  Polska 
 
 
 
 
 
Projekt 528  Honění krále ve Lhotce 2017 
 
Přihlašovatel:     Městský obvod Lhotka, SMO 
Termíny:     Zahájení: 03/2017  ukončení: 06/2017 
Celkový rozpočet projektu:  205 000  
Požadovaný nadační příspěvek:     10 000 
Schválený nadační příspěvek:     10 000 
Kategorie projektu:    kultura 
 
Záměrem projektu je obnova lidových slavností na svátek „Svatého ducha“z dob 30-ti leté 
války, kdy byl chycen švédský král u slepého ramene řeky Odry. Přínosem je každoroční 
setkávání občanů všech kategorií. Cílovou skupinou je široká veřejnost. 
 
 
 
 
 
Projekt 529  14. ročník podzimních slavnosti “Třebovický koláč“ 
 
Přihlašovatel:     Slezský soubor Heleny Salichové 
Termíny:     Zahájení: 01/2017  ukončení: 10/2017 
Celkový rozpočet projektu:  1 300 000  
Požadovaný nadační příspěvek:       50 000 
Schválený nadační příspěvek:       35 000 
Kategorie projektu:         kultura 
 
Záměrem projektu je podpora dětských a dospělých souborů a navázání spolupráce mezi nimi. 
Slavnost je určena pro všechny věkové kategorie. Bohatý program v celém areálu 
parku,návštěvnost 5000 osob a asi 400 účinkujících. Ukázky lidových řemesel, práce se 
zvířaty, prolínání více žánrů-folk, country, tramp i folklor. Celý program bude doprovázen 
ukázkami lidové tvořivosti a jarmarky. 
 



Projekt 530  Akce pořádané k 90. Výročí vzniku spolku 
 
Přihlašovatel:     Kroužek krojovaných horníků Barbora 
Termíny:     Zahájení: 01/2017  ukončení: 11/2017 
Celkový rozpočet projektu:     500 000  
Požadovaný nadační příspěvek:       90 000 
Schválený nadační příspěvek:       40 000 
Kategorie projektu:         kultura 
 
Záměrem projektu je podpora hornických tradic důstojným uctěním 90. Výročí vzniku spolku. 
Slavnost je určena pro všechny věkové kategorie. Projde průvod městem do kostela, 
vysvěcení nového praporu, kladení věnců k pomníku obětem důlních nehod, stužkování 
hornických praporů a bohatý kulturní program 
 
 
 
 
Projekt 531  Žacléřské doly 1570-1992-publikace 
 
Přihlašovatel:     Jiří Mauer 
Termíny:     Zahájení: 05/2017  ukončení: 12/2017 
Celkový rozpočet projektu:     125 250  
Požadovaný nadační příspěvek:     100 750 
Schválený nadační příspěvek:       35 000 
Kategorie projektu:         kultura 
 
Výstupem projektu bude vázaná barevná publikace a bohatým obrazovým materiálem. Bude 
určena nejen dosud žijícím pamětníkům, ale i široké veřejnosti. Obsahem projektu je 
vytvoření publikace, která představí historii hornictví na Žacléřsku od samotných počátku až 
do roku 1992. 
 
 
 
 
Projekt 532  Multižánrový festival Michalfest 2017 
 
Přihlašovatel:     Městský obvod Michálkovice, SMO 
Termíny:     Zahájení: 01/2017  ukončení: 10/2017 
Celkový rozpočet projektu:   1 060 000  
Požadovaný nadační příspěvek:      100 000 
Schválený nadační příspěvek:       30 000 
Kategorie projektu:         kultura 
 
Záměrem projektu je podpora hornických tradic v jedné z nejatraktivnějších industriálních 
památek v regionu Moravskoslezského kraje. Od roku 2013 se pořádá multižánrový hudební 
festival na Dole Michal, který je určen nejen pro občany Michálkovic. Od počátku své 
existence to je festivalová přehlídka různých známých i méně známých jednotlivců a souborů. 
Hlavním cílem je přilákat návštěvníky různých věkových kategorií. 
 
 



Projekt 533  Hornický fotografický koutek 
 
Přihlašovatel:     Důl Jan Šverma 
Termíny:     Zahájení: 05/2017  ukončení: 10/2017 
Celkový rozpočet projektu:        13 878  
Požadovaný nadační příspěvek:        11 278 
Schválený nadační příspěvek:           5 000 
Kategorie projektu:         kultura 
 
Záměrem projektu je vytvoření hornického fotografického koutku pro turisty čekající na 
prohlídku Měděného dolu Bohumír. Účastníci se převléknou do fáracích oděvů, nasadí přilbu, 
vezmou lampu a pracovní nářadí. Výstupem bude velké množství fotografií dětí i celých rodin 
v hornickém prostředí, které budou mnoho let uchovávany. 
 
 
 
 
Projekt 534  Životodárné údolí-publikace 
 
Přihlašovatel:     Okrašlovací spolek rozhledna 
Termíny:     Zahájení: 01/2017  ukončení: 12/2017 
Celkový rozpočet projektu:      800 000  
Požadovaný nadační příspěvek:      100 000 
Schválený nadační příspěvek:       25 000 
Kategorie projektu:         kultura 
 
Výstupem projektu bude vázaná barevná publikace s bohatým obrazovým materiálem a 
podtitulem „Od Lázní Skalka až po Beskydské rehabilitační centrum 1902-2017“. Bude 
určena nejen dosud žijícím pamětníkům, ale i široké veřejnosti. Obsahem projektu je 
vytvoření připomínky, že za posledních 115 let vznikl úžasný zdravotní a kulturní fenomén, 
jehož existence byla především dílem představitelů OKR. 
 
 
 
 
Projekt 535 Černé zlato v mapách 
 
Přihlašovatel:     Národní památkový ústav-správa Dolu Michal 
Termíny:     Zahájení: 06/2017  ukončení: 08/2017 
Celkový rozpočet projektu:  42 000  
Požadovaný nadační příspěvek:  24 000 
Schválený nadační příspěvek:  16 000 
Kategorie projektu:    kultura 
 
Záměrem projektu je podpora a rozšíření expozice důlního měřičství v prostorách Dolu 
Michal, kde budou cenné historické mapy z konce 19. a počátku 20. století, geodetické 
přístroje, měřičská technika, která je uložena v depozitářích hornického muzea. Jedná se o 
přístrojovou techniku, která nebyla k vidění v žádné expozici, a tudíž byla široké veřejnosti 
neznáma. Výstava bude ve třech výstavních sálech. 
 



Projekt 536 Petr Bezruč 150 
 
Přihlašovatel:     Slezské zemské muzeum 
Termíny:     Zahájení: 09/2017  ukončení: 12/2017 
Celkový rozpočet projektu:  1 195 000  
Požadovaný nadační příspěvek:     160 000 
Schválený nadační příspěvek:       20 000 
Kategorie projektu:         kultura 
 
Přesně 150 let uplyne od narození slezského básníka Petra Bezruče. Literárně-vlastivědné 
pracoviště Slezského zemského muzea v Opavě připravuje k tomuto výročí řadu akcí 
určených pro širokou veřejnost. V rámci projektu Petr Bezruč 150 je plánováno nové vydání 
Slezských písní, výstava věnována životu a dílu Petra Bezruče a literárně vědecká konference. 
Tato akce má celorepublikový charakter. 
 
 
 
 
 
Projekt 537 Landek Park plný historie, kultury a pohybu 
 
Přihlašovatel:     free.lepus.cz. 
Termíny:     Zahájení: 03/2017  ukončení: 06/2017 
Celkový rozpočet projektu:  50 000  
Požadovaný nadační příspěvek:  35 000 
Schválený nadační příspěvek:  20 000 
Kategorie projektu:    kultura 
 
Záměrem projektu je zmapování historického Landek Parku a okolí, vytvoření výukových 
map pro orientační běh a pohyb v přírodě, vybudování pevných kontrol a vyznačení 
kondičních tras. Celý projekt bude prezentovat historii areálu, zajímavých míst, historické 
hornické stezky a místa jejich nového využití pro širokou veřejnost. Bude osloveno a 
ovlivněno mnoho návštěvníků Landek Parku. 
 




