Edice 5.
Revize 24.03.2021

Dombrová

1898

Dombrová

1919

Pečeť Doubravy z 2. poloviny
18. století. Pták na větvi stromu
se podobá čápu. Čápi hnízdí v
Doubravě od nepaměti a v
současné době je jich možno
spatřit v hnízdě na starém
komínu pivovaru u zámku.

Ve druhé polovině 18. století obdržela Doubrava
vlastní pečetidlo. Do té doby pečetila zapůjčeným
typářem z nedalekého Rychvaldu.
V knize pozemnostních archů josefínského
katastru z roku 1790 je však již kulatá pečeť o
průměru 26 mm, nesoucí v pečetním poli
zobrazený strom (snad dub - Dombrová), na
jehož levé větvi sedí pták. Majuskulní legenda
mezi linkou a perlovcem je uvozena rozetou:
PEC NO DIEDA DOMBROWO.
Tentýž typář byl užíván ještě v polovině 19. století.
Pak byl nahrazen německými razítky bez
symboliky.

Dombrovský zámek kolem r. 1900 ze předu.

Ve štítu je erb Mattencloitů

• Zámek číslo popisné 1
•

•
•
•
•

•

•
•
•

Nejstarší dochovaná stavba v lokalitě. Barokní podoba zámku pochází z 2.
poloviny 18. století, kdy byl v držení rodiny/rodu Mattencloitů. Zámek je
jednopatrový, zděný omítaný objekt na obdélném půdoryse s valbovou střechou
krytá plechem. Hlavní zahradní průčelí je sedmiosé s obdélnými, kastlovými okny.
V šíři tří středních os probíhá mělký rizalit, završený trojúhelným štítem s
prolomenou dvojicí obdélných oken. Postranní fasády jsou trojosé. Fasády členěny lesénami
vysokého řádu, na nárožích svasčitými. Nároží jsou zaoblená, jihozápadní a jihovýchodní nároží
rozšiřuje opěrný pilíř. Korunní římsa je profilovaná. Ve 4. a 7. ose hlavního průčelí je prolomen
vstup do objektu, v němž jsou osazeny novodobé dveře, dveře v ose rizalitu jsou dvoukřídlé,
výplňové. Zámek je z jedné čtvrtiny podsklepen. Prostory sklepení sklenuty valeně. V přízemí v
předsíni a chodbě pruské klenby a placky na pasech, z chodby vede dřevěné schodiště do patra.
Schodišťový prostor je zaklenut segmentovou klenbou. Přízemní prostory jsou klenuty valeně,
valeně s pětibokými výsečemi, zrcadlovou a neckovou klenbou. V přízemí, přepažené místnosti se
zrcadlovou klenbou, jev rohu mělká nika, v níž byla pravděpodobně umístěná kachlová kamna. V
místnosti s neckovou klenbou je profilovaná římsa a v rohu mělká nika. Patro je plochostropé.
Dispozice změněna množstvím vestavěných příček. K zámku je na západní straně krčkem
připojen nízký, zděný objekt tzv. drábovny. Nad krčkem, v němž jsou toalety, je patrný zbytek
opěrného pilíře.
V přízemí se nacházely hospodářské místnosti, v patře pak domácí kaple (nejstarší v Dombrové
zasvěcená sv. J. Křtiteli - *) a apartmány majitelů včetně velkého salónu o oválném půdorysu jenž
byl zdoben štukami. Drábovna byla vybavena kamennou lavicí, na které byli biti vzdorovití
sedláci. Před zámkem bylo rozlehlé prodloužené hospodářské nádvoří, uzavřené ze dvou stran
budovami pivovaru (lihovaru), sýpek, stájí, vozovny, a především velkých ohrad a mlékárny,
neboť produkce mléka byla hlavním zdrojem příjmů panství. Na protější straně byl menší park.
Wikipedie
* - Schematismus der Geistlichkeit des Bisthums Breslau …für das Jahr 1848
Zámek v roce 2015 získala obec Doubrava a počítá s rozsáhlou opravou a dalším využitím.

Foto z r. 1960 ze zadu
Zámek postavený kolem roku 1760 rodem Mattencloitů, jejichž erb byl ve štítu nad vchodem.

Úryvek dokumentu z báně věže katolického kostela v Orlové napsaný farářem P. Emiliánem Kolářem OSB
.

Statky Orlov, Lazy a Dombrova ve farnosti ležící dostaly se zase katolickému panstvu z p. t. rodiny
šlechtické v. Mattencloit.
Bartholomeus v. Mattencloit měl statek Grüben u Wratislavi. Po rozdělení Slezska prodal Franz Ludvig v.
Mattencloit Grüben a koupil l. p. 1746 Dombrau, sám meškaje na statku v Žebřidovicích (Seibersdorf) jenž
byl dědictvím jeho choti Anežky. Richard v. Mattenclot stal se pánem statku Suché (Mittel Suchau), jeho
synové dědili: Nikolaus von Mattencloit Suchou a Antonin Dombrovu l. p. 1834.
P. T. Nikolaus koupil v roku 1844 od dědiců Tomké statek Orlov, který přes sto let protestantské rodině
Bludowský přináležel.
P. T. Baron Nikolaus v. Mattencloit umřel dne 7. Února 1852 a Orlov obdržel jeho bratr vysoce důstojný a
urozený pan baron Konrad v. Mattencloit. V roku 1853 koupil p. t. p. baron Konrad od svého p. t. bratra
Antonína statek Dombrau, na něm léta Páně 1863 dvůr nový vystavěl a posvětiti nechal dne 10. července
1864 od pisatele, kterýžto dvůr se nazývá na památku „Konradowec“.
Jak blaženě mezi katolickým panstvem katolickému pastýři duchovnímu jest, to jsem nejlépe pocítil, když
byla vzatá dne 29. července 1864 stará báň z věže dolů a jsem četl tři listiny od farářů Orlovanských psané,
neb každý sobě stěžoval na utrpění ze strany nekatolického panstva.

Erb Mattencloitů

Baron Konrád v. Mattencloit

Dvůr „Konradowec“ z r. 1863

Fotografie z 60. let 20. stol.
Dvůr již nestojí. Nacházel se u křižovatky proti soše
sv. Jana Nepomuckého. Později se uváděl pod názvem
„Malý dvůr“, jako protiváha hlavního dvora u zámku. Ve dvoře byla 1.
hasičská zbrojnice dobrovolného hasičského sboru založeného r. 1898.

Zámek s poplužním dvorem, později JZD.

Socha sv. Jana Nepomuckého [editovat | editovat zdroj]
.

Socha sv. Jana Nepomuckého (2007)
Doubrava sv. Jan Nepomucký podstavec. (2013)
Socha sv. Jana Nepomuckého v životní velikosti umístěna na vysokém
čtyřbokém soklu, jehož trnož má horní okraj profilovaný. Na přední
straně podstavce reliéf dvou zkřížených ratolestí, tvořící rámec vtesaného
monogramu P. Marie. Na Bočních stranách podstavce nad trnoží příložka
stáčená do volut, zdobení reliéfní větévkou s květem. Krycí deska
profilovaná, na přední straně uprostřed vypnuta do oblouku. Výška
podstavce asi 250 cm. Z šedého hrubozrnného kamene. na přední straně
trnože letopočet MDCCCLXXI (1871) v rámu tvořeném rytou linkou.
Socha světce v tradičním šatě s biretem na hlavě, v kontrapostu pravé
nohy. V náručí na levé straně drží kříž s korpusem Krista. V pravé ruce
drží ratolest a přidržuje střední břevno kříže.
Wikipedie
.

Socha je zpracováním stejná jako čtyři schody na schodišti katolického
kostela v Orlové a i letopočet je stejný jako u dvou z nich. Doubrava
tehdy neměla svůj kostel a patřila do orlovské farnosti. Je tedy pravděpodobné, že bylo objednáno z Frýdku 5 soch a jedna byla umístěna do
Doubravy. Pak je nepravděpodobné, že je v Orlové taky socha sv. Jana
Nepomuckého (jak se uvádí), ale spíše se jedná o sv. Jana Sarkandera –
slezského mučedníka, blahořečeného v roce 1860. Sochu v Doubravě asi
zfundovala doubravská vrchnost, protože je umístěna u čelního schodiště
k zámku naproti bývalému dvoru Konradowec.
–sdur-

Starostové Doubravy:
1850-(1861)-? Johan Nogga
? - 1876 Johan Kania
1876-1882 Johan Babiš
1882-1883 Franc Šveda
1883-1885 osef Viocha
1885-1891 Johan Babiš
1891-1894 František Jelínek
1894-1907 Josef Šveda
1907-1919 Jan Giziur
1919-1923 Dominik Olšar (Předseda správní komise)
1923-1926 Antonín Piprek
1926-1927 Ludvik Rett
1927-1938 Ferdinand Sebera
1945-1948 Vilém Kolář
1948-1949 Emanuel Krůl
1949-1950 Karel Pěgřimek
1950-1952 Emanuel Krůl
1952-1957 Ferdinand Staníček
1957-1960 Josef Velšar _____
1960-1964 Oldřich Pěgřimek
1964- ? Karel Mílek
1974-1990 Orlová 5-Doubrava
1991-1994 Radomír Trvaj
1994-2014 Květuše Szyroká
2014-2018 Karel Krsek
2018Dáša Murycová

Starostové za polské a německé okupace:
1938-1939 Žebrok 1938-1939?
(polský vládní komisař)

1939-1945 Kletus (Klemus?) Schäffler

Stručný přehled kolonií na mapce :
1. Mexiko, postavena v letech 1859 – 1869 (30 domů).
Zbourána kolem roku 1960.
2 Šimíčkova „U Seberova statku“, posta. r. 1897 (7 domů).
Zbourána v 70. a 80. letech 20. století.
3. Šimíčkova „Na kanále“, postavena roku 1897 (13 domů).
Zbourána v 60. a 70. letech 20. století.

4. Dozorecká u jámy Eleonory, postavena r. 1895 (4 domy),
Zbouráno kolem roku 2010
5. Úřednická, postavena mezi Dozoreckými (asi 4 domy).
Dosud stojí dva domy.
6. Dozorecká „Na prachárně“ stála na cestě k zadní bráně.
Poslední dům z asi 5 domů osady zbourán v roce 2007.
7. Nová, taky zvaná podle počtu domů „Děšyňťoki“, posta vená r. 1921 (10 domů). Nejmladší kolonie dosud stojí.

Tady bydlel Ing. Hořovský

Trať „lokálky“

V domě č.p. 226 označeném na mapce šipkou bydlel hornický průkopník Ing. Eduard Hořovský.
Narodil se r. 1831 v Příbrami, po studiích přišel r. 1856 do Ostravy, v r. 1868 se stal inženýrem v Doubravě, v
roce 1870 se stal vrchním inženýrem a roku 1873 svěřeno mu ředitelství dolů v Doubravě. V roce 1879 vydal
uznávanou knihu „O způsobech dobývání uhlí“.
V zahradě domu č.p. 226 „Na Vidrholci“ mu byl v roce 1925 odhalen památník. Na betonovém podstavci byl
umístěn bludný balvan charakteristické tmavočervené barvy, nalezený v roce 1920 v doubravské cihelně.
Pamětní desku z něho sundali 10. 10. 1938 Poláci a balvan čekal až do roku 1985, kdy byl použit v areálu Dolu
Doubrava na památník u příležitosti 40. výročí návštěvy Kl. Gottwalda na dole, kde 30. 9. 1945 promluvil
k horníkům. Nyní kámen slouží coby památník začátku hornictví v Doubravě.
Horní rada Ing. Eduard Hořovský vedl doly Vítkovického těžířstva v „Dombrové“ Bettinu a Eleonoru ve 2. pol.
19. stol. Zavedl několik novinek v dobývání uhlí, např. dovrchní stěnování, založil závodní školu a napsal knihu
o hornictví.
Bludný balvan má už v pořadí 2. pamětní desku a 3. text.

Ing. Eduard Hořovský

Dombrová z části dombrovského kopce Oplíží.
Po tomto chodníku se chodilo k triangulačnímu bodu, který byl označen dřevěnou trámovou
konstrukcí ve tvaru jehlanu. V konstrukci jehlanu byla vyhlídková plošina přístupná po žebříku.

Na polích v Doubravě se při orbě každoročně našel
nějaký ten pazourek. Děti je sbíraly jako suvenýry.
Tento je majetkem Hugo Kuznika. Odborníci ho
prohlíželi a konstatovali, že není opracován.

Zde byla česká škola v Dombrové v letech 1808-1812.
Roubenka č.p. 81

Fotografie z r. 1919

Dřevěnka č. 81 v r. 1928

Dům č. 26 v kterém byla česká škola v letech 1812 - … ?
V domě bydlel i učitel.

• Ze školní kroniky české školy v Doubravě:
•

•

Svědectví Josefa Schwarze z r. 1920 o počátcích české školy v Doubravě (Josef Schwarz - od
roku 1920 předseda Místní školní rady v Doubravě):

•

•
•

•
•

•

Jeho dědeček chodil do české školy v letech 1808 - 12. Vyučovalo se v domě jistého tkalce
(snad se jednalo o dům č.p. 81, který v roce 1920 vlastnil Viktor Valový).
Později vyučování probíhalo v domku (č.p. 26) - ovšem dnes již přestavěném- náležejícím
nyní vdově paní Marii Olšarové, potom v domě č.p. 5, patřícímu tehdy panu Novobilskému
(později Fil. Koláčkovi), na kterémžto místě stojí nyní Národní dům. Učitelem tu byl pan
Drštkovský. To bylo v letech 1812 - 47.
V období 1848 - 1851 se česká škola nacházela v budově velkostatku barona
Mattencloita na tzv. folvarku (dvůr Konradowec). Vyučoval tu učitel Brumovský.
V roce 1852 byla škola přeložena do zámku téhož majitele, kdež se nalézala až do roku
1857. Školu navštěvovali už Schwarzovi rodiče. V roce 1857 byla vystavěna přízemní budova
pro českou školu v místě, kde je nyní obecní hostinec. Tu se vyučovalo až do roku 1880.
Vyučoval zde učitel Knopp a po něm Škrla. K učiteli Knoppovi chodili Schwarzovi rodiče,
k učiteli Škrlovi on sám v letech 1879 a 1880.
V roce 1880 se nacházela tato budova v přestavbě a vyučovalo se opět na zámku ve
velkém sále. Pan Škrla odešel do Karviné, kdež převzal taktéž na české škole vyučování. Do
nové přestavěné školy (patrová zděná budova) přišel učitel František Uquitz, který zde
vyučoval do roku 1882. Poté přichází učitel F. Kretschmann.

•

Viz Kronika Obecné školy Doubrava (1920-1946), Státní okresní archiv Karviná.

•

Toto pojednání se liší od článku doubravského kronikáře Františka Willertha „K dějinám
české školy v Doubravě 1850 - 1975“ v periodiku Těšínsko. Mýtus, že v Dombrové byla 1.
škola v roubence č.p. 81 od r. 1850 uvádí více autorů.

•

Bývalá škola č. 81 v červnu 2000.

První školou byla asi dřevěnice z konce 18. století č.p. 81, která dosud stojí. Vyučování
probíhalo v českém jazyce.

Dům č. 81 byl postaven koncem 18. století.

Pískovcový kámen s písmenem „D.“ nalezený u bývalé školy.

Dombrová v roce 1879

•

•

•

•
•

•

•

•

Leží západně od Fryštátu, vzdálena asi půl hodiny, na tzv. "uhelné hoře" mezi Karvinou a Orlovou. Tento kopec,
porostlý částečně jehličnatými, částečně listnatými stromy, vysoký 912 st. sev. šířky (podle Kořistky) skýtá ze svého
vrcholku nádherný pohled do dáli a každé hlasité zvolání, které z lesní stráně proniká mezi kopce, tříští se v
mnohonásobné ozvěně o úbočí kopců zaznívajíc všude v údolí. Avšak téměř pohádkový dojem zajišťuje kopec za noci.
Tu a tam lze spatřit, jak temnotou lesa probleskává světýlko, brzy se vynořujíc na jednom místě, brzy opět na jiném
místě mizejíc, mohlo by se věřit, že se nacházíme v kouzelném lese z nějaké rozkošné pověsti. - Jsou to důlní kahance
havířů ze šachet v Karviné a Doubravě, kteří na své cestě po směně musí přecházet přes "Uhelnou horu".
Je to statek a vesnice, náležející pánu Richardu sv. pánu z Mattencloitů; toto panství patří ke spojenému majetku
jmenovaného šlechtice, který je převzal dědictvím po svém strýci Konrádovi sv. pánu z Mattencloitů po jeho smrti v r.
1875. Před časem patřila Doubrava ke statku Dolní Žibřidovice, který byl tehdy majetkem Jana sv. pána z Mattencloitů a
po němž přešel statek na Richarda sv. pána z Mattencloitů (dědečka nynějšího vlastníka).
U tohoto statku se nachází starý jednoposchoďový panský zámek se zámeckou kaplí, avšak toliko obytné světnice v
přízemí jsou používány pánem hospodářským správcem Josefem Chlopkem pro jeho soukromé i úřední účely, jelikož
hořejší místnosti, nalézající se již odedávna ve zchátralém stavu, se používají jako sklad pro hospodářské nářadí etc.,
neboť se jako obytné již nehodí; nikoliv však proto, jak by to chtěly věřit některé úzkostlivé mysli, že tam prý o půlnoci
straší!
Na zámek navazuje poplužní dvůr s velkým stavem dobytka a výnosným mléčným hospodářstvím, vedle je pak
palírna, ke statku patří i mlýn ve vsi.
Doubravská škola je jednotřídka s právem veřejnosti, je zařízena pro obě pohlaví a v posledním školním roce ji
navštěvovalo 260 dítek; vyučovacím jazykem je němčina a polština, učitel pan Karel Skrla je ve 3. platové třídě. Zde je
nutná změna ve prospěch učitele a obyvatelstva, neboť při tak velkém počtu dětí je pro učitele téměř nemožné uplatnit
všude svůj vliv, ostatně existuje plán přistavět v r. 1879 novostavbu pro dvoutřídní školu. Jako předseda školní rady zde
pan Josef Kostka, směnmistr Doubravské uhelné společnosti.
Zdejší obyvatelé jsou téměř všichni katolíci a jsou přifařeni do Orlové, v obci se nachází malá kaple s věžičkou a
zvonem. Doubrava postrádá dosud poštovní úřad, tento by zde měl být asi brzo zřízen, obec patří toho času k
poštovnímu okrsku v Orlové. Místní obec patří pod okresní hejtmanství fryštátské - Obec má 1753 obyvatel, úřad
starosty obstarává pan Jan Babisch.
V Doubravě jsou dále 3 obchody smíšeným zbožím pánů: Bernharda Abela, Jiřího Moldrzika a pani Terezie Ligotzké,
3 kramářství (hokynářství) pánů Matyáše Eisenberga, Jana Holesche a Adolfa Ziffera a 3 hostince a výčepy pánů Adolfa
Ziffera, Matyáše Eisenberga a Alberta Schlesingra. Hostinec poblíž silnice, nesoucí podivný název "U vidrholce" vyhořel
před léty až do základů, byl znovu vystavěn a má vídeňský kulečník.
Plošná rozloha katastrální obce činí: stavební pozemky 10 jiter 948 čtv. sáhů, role 1002 jiter 110 čtv. sáhů, louky 20
jiter 251 čtv. sáhů, zahrady 28 jiter 34 čtr. sáhů, pastviny 69 jiter 1393 čtv. sáhů, vysoký les 143 jiter 149 čtv. sáhů, nízký
les 19 jiter 365 čtv. sáhů, neplodná půda 41 jiter 1241 čtv. sáhů, celkem 1334 jiter 1291 čtv. sáhů čili 1334 jiter 17/18.

Uhelné doly v Dombrové v roce 1879
•

•
•
•
•
•

•

Uhelné doly v Doubravě, jedny z nejstarších ve Slezsku, jsou nyní racionálně dobývány, avšak teprve od r. 1836,
kdy přešly do vlastnictví barona Rothschilda. Počátkem šedesátých let (19. stol.) bylo v provozu 5 dolů a 6
koksových pecí a zaměstnávaly cca 400 mužů, tehdy patřily tyto doly Šalomounovi sv. pánu z Rothschildů.
Provoz těchto dolů, které podléhaly vítkovickému centrálnímu ředitelství, řídil hormistr pan Kristián Mebert. V
roce 1868 byly doly pronajaty "Doubravsko-orlovské báňské společnosti", která v současné době těží ročně
kolem tří milionů celních centů. Doubravské uhlí je ceněno jako plynové uhlí a těží se nyní na povrch dvěma
hlavními jámami - "Jámou pokusnou" a "Jámou Eleonora", přičemž tento podnik zaměstnává přes 800 dělníků,
rekrutujících se přímo z místa nebo z okolních obcí. Společnost má v Doubravě 30 dělnických domů, které stojí
poblíž nádraží Doubrava, Košicko-bohumínské dráhy a jsou známy pod názvem "Kolonie Mexiko". Takový dům
v kolonii má 4 byty, které jsou pronajímány horníkům za mírné nájemné.
Kromě toho zřídila společnost ve spojení s Kamenouhelnými doly Orlová-Lazy vlastní závodní školu, dívčí
průmyslovou školu a mateřskou školku a vybavila ji potřebnými učitelskými silami. Učitelem této školy je pan
František Polassek. Výuka se poskytuje dětem horníků bezplatně.
Zdravotní péči mají na starosti dva závodní lékaři pánové Dr. Josef Mikeš a Dr. František Pelikan, kteří oba
bydlí v Orlové a samozřejmě provozují jen domácí lékárny, nikoliv veřejné.
Kromě toho existuje zde pro dělníky spořitelní a spotřební spolek "Záložna orlovská", jehož dlouholetým
předsedou je důvěryhodný a zasloužilý knihvedoucí Doubravských kamenouhelných dolů pan Jan Funker,
rodák z Fryštátu.
Tento spolek vytváří dělníkům na jedné straně možnost ukládat účelně úspory, na druhé straně obstarává
pro ně nejběžnější konzumní artikly.
Ačkoliv Doubravské uhelné těžířstvo nemá vlastní samostatnou hornickou hudbu, existuje tato přesto u
Kamenouhelných dolů Orlová-Lazy ve spojení s tímto těžířstvem a během krátké doby své existence, neboť
byla založena počátkem roku 1878, se těší všeobecné oblibě i úspěšně koncertovala již společně s karvinskou
hornickou kapelou. Pochvala za uvedení této kapely do života přísluší neúnavné snaze pana vrchního inženýra
Hugo Ullmanna, který si získal neocenitelné zásluhy za společenský život v Doubravě a Orlové.
Stav úřednictva Doubravsko-orlovské báňské společnosti se skládá z tohoto statutu:

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

I. a) Závod Doubrava.
Pan horní ředitel Eduard Hořovský (současně i hlava společnosti), pan směnmistr Josef Kostka, vedoucí
závodu pan Jan Šimáček, důlní měřič pan Jan Funker, knihvedouoí pan František Jelínek, inženýr - asistent.
b) Závod "Jáma Mühsam" v Orlové
Pan Jan Mladek, inženýr.
c) Závod "Stará strojní" v Orlové
("Altmaschinenschacht")
Pan Hugo Ullmann, vrchní inženýr.
II. Pronájem arcibiskupských dolů v Orlové-Lazích.
Pan vrchní inženýr Hugo Ullmann, závodní, pan Josef Rameš, účetní.
Jámy v Doubravě jsou spojeny vlastní dráhou - "Báňskou dráhou", která končí v M. Ostravě a dotýká se
svými odbočkami všech jam s ní hraničících, s c. k. Ferdinandovou Severní dráhou. "Jáma pokusná" je
kromě toho spojena ještě závodní vlečkou se stanicí "Doubrava" Košicko-bohumínské dráhy.
Stanice "Doubrava" této dráhy byla založena v roce 1868, je spojena odbočkami s kamenouhelnými doly v
Doubravě, Karviné (západní revír LM-dolů). Orlovou a Petřvaldem a rozvíjí se tu zejména v zimních měsících
živý provoz. Přednostou stanice je p. J. Magg, úředníci pan Leopold Zohner a pan Ignác Chowanetz.
Jak Doubravsko-orlovská báňská společnost, tak i stanice Doubrava i tamní obyvatelstvo projevily své
vlastenectví u příležitosti jízdy Jeho císařské Výsosti korunního prince Rudolfa dne 28. října 1877 z Bohumína
do Těšína způsobem důstojným a živým. Nádraží bylo vkusně ozdobeno a již o 4. hodině odpoledne vládl tu
čilý ruch. Z Petřvaldu přibylo hornictvo a požární stráž s hudbou, z orlovského a doubravského dolu
připochodovali havíři se svými kahany. O páté hodině bylo rozestavení lidí podél drážní čáry od orlovské k
doubravské šachtě v délce 900 kroků dokončeno a vznikla dlouhá ohňová čára, z níž obzvláště vynikly
pochodně petřvaldské požární ochrany, všechny domy v okolí byly osvětleny. Nádraží se ukázalo být velmi
pěkné a v moři světel se vyznačovalo uvítací bránou u vchodu a četnými lampióny. Všude bylo vidět skupiny
příslušníků místní honorace a lid dychtivý podívané. Konečně přijel toužebně očekávaný dvorní vlak, hudba
spustila národní hymnu a v pomalém tempu za provolávání slávy z úst horníků projížděl vlak stanicí.
Jeho Veličenstvo korunní princ stál u okna salonního vagónu a děkoval velmi srdečně. Právem se mohl každý
oddat domněnce, že císařské Výsosti byly přijetím v Doubravě za jízdy příjemně pohnuty.
Kolonie Špluchov, náležející k Doubravě, je položena naproti Olzy a tvoří rovinu. Kromě hospodářského
dvorce a zájezdního hostince čítá tato osada jen několik budov. Orná půda je dobře obdělávána a je velmi
úrodná.
Úryvek z knihy fryštátského lékárníka Dr. Juliuse Bayera „Pamětihodnosti města Fryštátu“
http://www.archives.cz/zao/resources/karvina/hruby/bayer/bayer.htm

První písemná zmínka o obci Doubrava je v listině papeže Řehoře IX. ze dne 5.5.1229.

evangelické
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U příležitosti nadcházejícího 800-set letého výročí 1. zmínky o obci.

Národní dům z roku 1903. Byl v něm Hostinec, Občanská
záložna, Čtenářská beseda, Spotřební družstvo „Hospodyně“.

Národní dům v dubnu 2000.

V zahradě Národního domu bývaly ještě v 70. a 80. letech 20. století dva volejbalové kurty, které
byly upraveny z původní plochy cvičiště pro hromadná vystoupení cvičenců původního Sokola
Doubrava, poté TJ Baník Doubrava. V sále trénovali stolní tenisté pod vedením p. Niesyta a trénoval zde 7. hráč čsl. žebříčku Vlčko, zaměstnanec Dolu Doubrava.

Národní dům v květnu 2017

Tato budova vznikla na dluh v období, kdy byl v obci pociťován Čechy nedostatek vhodných
místností pro společenskou činnost. Plány na stavbu zpracoval stavitel Miroslav Martinec.
Národní dům byl postaven v r. 1903. V předvečer otevření 3. října prošel z Orlové do Doubravy
lampiónový průvod a večer sehráli divadelní ochotníci orlovského sokola Tylovu hru „Paní
Marjánka, matka pluku“. Otevření se zúčastnil také spisovatel František Sokol Tůma.

Ředitelství dolů a nemocnice byly v Orlové

Pohled Doubravy z roku 1902.

Pohled před 1. světovou válkou asi na část Dombrové ze Sovince.

Mám nakreslit i ty sloupy el. vedení?

V popředí je zřejmě kaplička
zasvěcená sv. Josefovi, která je
vpravo na fotce z roku 1998.
Kaplička byla po roce 2000
zbourána. Stála na Sovinci v
Karviné nedaleko Špluchova v
Dombrové. Na Sovinci i Špluchově zbylo jen několik domů.

Možná je
obrácený
negativ.

Pravděpodobně obraz namaloval učitel Vilém Kolář, který nastoupil v doubravské škole v roce 1928.

Kresba z r. 1947 od Kovalovského Jaroslava roubenky v Doubravě na Grobli č. 94.
Zajímavé jsou vnější vzpěry krovu použité i na 1. české roubené škole v Doubravě.

Kaplička se zvoničkou zasvěcená sv. Janu Nepomuckému na
fotce z r. 1940 a zakreslená na katastrální mapě z roku 1836.
Nad dveřmi je nápis: „Pochválen Buď Ježíš Kristus“
Červená šipka označuje místo, kde stála kaplička krytá šindelem asi z roku 1767.

v roce 1999

Kaplička ve Špluchově.

Kaplička stála na soukromém pozemku u místní komunikace do Sovince. Zbourána byla jako poslední při
bourání domů v oblasti kolem r. 2007. Nedaleko místa,
kde stála kaplička, zůstal stát jediný dům č.p. 853 (označen červeně).

Kaplička do mapy z r. 1999 byla dokreslena.

Mapa těžních polí v Karviné a Doubravě v r. 1870.

Grobla

Výseč mapy části Slezska III. vojenského mapování z r. 1876.
http://oldmaps.geolab.cz/map_viewer.pl?lang=cs&map_root=3vm&map_region=25&map_list=4061_3

Na mapce je vidět kříž ve Špluchově. Původně byl dřevěný, v r. 1845 byl vyměněn za kamenný.
Dnes stojí v centru obce v zahradě nad hasičskou zbrojnicí. Kaplička není zřetelná.

Výseč vojenské rastrové mapy.
https://geoportal.gov.cz/web/guest/map

Na mapě je vidět značku kapličky přibližně v místě křižovatky poblíž asi první školy v obci č. 81.
Škola je vybarvena červeně. Kaple stála v centru historické obce, později nazývané Dědina.
Postavena byla v průběhu stavby zámku a zbourána byla někdy v průběhu 50. let 20. století.
Zvon z kapličky rekvírovali Němci v roce 1942. V kapli zvonili lidé ze sousedního domu.

Wikipedie:
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Doubrava_(okres_Karvin%C3%A1)

Doubrava, okres Karviná, mapa katastrálního území 1:30 000.

Vysvětlivky k mapě.
Kulturní památky:
1. Zámek
2. Socha sv. Jana Nepomuckého
3. Kostel Husova sboru Církve československé husitské
Přírodní památky:
A. památný dub u náměstí
B. památný dub u Finské kolonie
Ostatní objekty:
1. kostel sv. Hedviky
2. Národní dům
3. dřevěnice z konce 18. stol., zřejmě první česká škola
4. škola
5. školka
6. koupaliště
7. hasičská zbrojnice
8. kolonie Mexiko
9. Úřednická kolonie
10. Šimíčkova kolonie
11. Nová (Bílá) kolonie
12. Finská kolonie
13. vodojemy
14. krůtí farma
15. Dyhor
16. Dinopark
17. pekárna Komendir

Rekonstrukce nápisu z kapličky

Tak nějak, jako ve
středověku začínalo
hornictví i v Dombrové.
Uhlí na svém panství začal hledat svobodný pán
Richard Mattencloit už v r. 1781. Uhlí našel až
jeho dědic baron Anton z Mattencloitu v r. 1822
na kopci Viderholec v hloubce 7 metrů. V tom
roce nechal při hranici s Karvinou hloubit
pokusnou jámu Verschus – Pokus. Toto datum
se považuje za vznik Dolu Doubrava.

Obrázek z publikace „Dvanáct knih o hornictví a
hutnictví“ z roku 1544 od Jiřího Agricoly.

Z kroniky Doubravy
Pamětní kniha městyse Doubravy 1923 – 1965, 1. kronikář Kondělka Damián č.p. 308
Pamětní kniha městyse Doubravy 1928 – 1946, 2. kronikář od. r. 1927-37 Kondělka Fr. - syn
Pamětní kniha městyse Doubravy 1923 – 1965, 3. kronikář od r. 1945 Hekl Bedřich, učitel
Roku 1822 tehdejší majitel panství dombrovského baron Mattecloid dal hloubit jámu na kopci
blíže karvinských hranic. V nepatrné hloubce přišlo se na uhelné vrstvy. Povzbuzen tímto
objevem nařídil baron hloubiti více jam do hloubky 23 – 27 m, ze kterých těženo uhlí pomoci
rumpálu. Tento způsob těžení uhlí byl prováděn kolem roku 1830.
První důlní míry propůjčené od 5. 1. 1835 – 24. 3. 1835 jmenovanému baronovi Mattencloitovi v
počtu sedm.
Jsou to:
St. Antonibau Z 1, St. Antonibau Z 8, St. Antonibau Z 9, St. Antonibau Z 11,
St. Antonibau Z 12, St. Antonibau Z 29, St. Zoe Z1, St. Zoe Z 12
Skupina jam s příslušným pojmenováním a udanou hloubkou (sáhů) z let 1820 – 1830 je patrná
na obrázku.
Souvislé dobývání sloje tzv. „Oberflöz“ je zakresleno dle starých map z ústř. měř. odděl. v M.
Ostravě. V dobývání sloje dělo se v letech 1848 – 1857. Sloj nachází se v hloubce 57 m jámy
Eleonory. Dle písemných záznamů započato s těžením pomoci šachtice roku 1835.
Hloubení Eleonory započato r. 1854 a jámy Bettiny r. 1855; dle starého profilu jako „Versuchschacht“ r. 1822. Jáma Eleonora prohloubena tehdy do 152 m, jáma Bettina do 120,8 m.
Jáma Eleonora po vyrubání IV. sloje byla zastavena r. 1883 – 1893 a používána pouze pro
odčerpání vody. Roku 1893 započato s dalším hloubením jámy Eleonory a byla prohloubena do
hloubky 608 m.

Důlní míry a jednotlivé kutné jámy
Halda

Lágr?
Kutné jámy:
Ferdinand
Albert
Sofie
Zoe
Josef
Neu
Wetter
Fúnot?
Paulinet?
Libertine
Schmiede
Johann-Aeinrieb?
Lift
Wasser
Overrany
Anton
Maschinen
Wetter

#

#

Kolonie Mexiko

Karvinský (Vogluv) les

1 : 10 000

Pohled od karvinského lesa (Voglův les) na jámu Bettinu
a nádraží v Doubravě v roce 1928. V pozadí vodárenská
věž na Kopaninách v Orlové.

Jáma Bettina prohloubena v roce 1882 z 120,8 m na 320 m, později v roce 1896 do 476 metrů.
V roce 1910 prohloubena na 578,2 metrů. Další prohloubení jámy proběhlo v letech 1928-1929
do hloubky 628 metrů a roku 1937 do hloubky 658 metrů.
První parní stroj byl instalován v roce 1857. Byl to stroj stojatý, jednoválcový se setrvačníkem a
ozubeným kolem převodem na bubnovou hřídel. Jeho těžní rychlost byla 1,2 – 2 m/s. Klec byla
jednoetážová pro jeden vůz 600 kg netto váhy. Původní jednoválcový stroj byl r. 1883 nahrazen
novým dvouválcovým ležatým těžním strojem o výkonu 350 HP, zároveň byla klec vyměněná za
dvouetážovou pro 2 vozy. Tímto strojem těženo do roku 1898. Po rekonstrukci těžní jámy Bettiny
roku 1896 na klece pro 4 vozy instalován parní těžní stroj dvouválcový o síle 600 HP vyrobený ve
Vítkovicích. Podobný těžní stroj byl instalován také na jámě Eleonoře roku 1897.
Na jámě Bettině zrušen parní těžní stroj z r. 1896 po osvobození r. 1946 a nahrazen strojem na
elektrický pohon.
Elektrické osvětlení zavedeno r 1888 na jámě Bettině. Dvě dynama byla hnána parním strojem o
síle 50 HP. Proud vyráběn o napětí 65 voltů.
Elektrický pohon zaveden roku 1897.
Dva stroje postavené fa 1. Brněnská strojírna o síle 250 HP. Motor dodala fa Barttemus & Donátt.
Vyráběl proud o napětí 550 V, 250 A při 200 obrátkách. Roku 1899 instalován nový stroj pro
osvětlení o síle 100 HP, dodala fa Ringhoffer a S.H. Proud vyráběn o napětí 120 V, 550 A při 230
obrátkách.
Tyto zrušeny roku 1910 a nahrazeny turbogenerátorem o napětí 3 200 V, výkonnosti 1 340 kW.
Elektřinou poháněné stroje v prádle, v seperací, v dílnách, větrníky, důlní čerpadla a čerpadlo u
Olše.

První kompresor instalován roku 1866 na jámě Bettina. Byl to parní stroj dvouválcový, 230 PH,
válec 550 mm, zdvih 1 100 mm, počet obrátek 30 a vyvinul tlak 6 atm.
Roku 1903 nainstalován kompresor systému Rieder, dvoustupňový, o síle 360 HP. Výkon 3 600 m³
za 1 hodinu a tlaku 10 atm.
Turbokompresor systém Brietfeld – Daněk o síle 1440 HP a výkonnosti 1 200 m³ za 1 hodinu,
napětí 9 atmosfér instalován r. 1914. Všechny tyto kompresory byly vyřazené roku 1946.
Další kompresory fa Škoda instalovány : r. 1930 o síle 3 200 kW výkon 20 000 m³/hod
r. 1943 o síle 3 200 kW výkon 30 000 m³/hod
r. 1944 o síle 5 000 kW výkon 50 000 m³/hod
Všechny tři kompresory jsou poháněny elektrickým pohonem a dávají tlak 6,5 atm.
První vysokotlaký kompresor byl instalován r. 1914 a druhý r. 1919. Každý z nich docílí 125 atm
tlaku a má výkon 600 m³ stlačeného vzduchu za 1 hodinu.
První pokus s vrtáním strojem učiněn byl r. 1900. Byl to stroj „Teiutuf“ s výsledkem dobrým. Pak
objednány postupně stroj „Little – Hardy“ r. 1903 „Ingersol“ a r. 1906 „Duisburg“. Jejich vadou
byla velká váha a upevňování na železných stojanech vyžadovalo mnoho času.
Roku 1905 zavedeny vrtací kladiva „Demag + Flottmann“. Pro vrtání v uhlí používáno strojku
„Imgerooll David“. Tato lehká ruční vrtací kladiva vytlačila těžké stojanové vrtací stroje. Současně
se sbíjecími kladivy vítkovickými byla zavedena i vrtací kladiva vítkovická, kterých se používá
dodnes. Pro výzkumné vrtání v dole bylo použito vrtacího stroje „Kraelius“ v dole Bettina na
severovýchodním překopu za tehdy neznámou „Eleonorskou poruchou“ za účelem prozkoumání
vrstev. Vrtů bylo několik vesměs do stropů ač docíleno až 150 metrů, byl výsledek negatívní.
Teprve vrtáním do počvy zjištěn produktivní karbon. Vrtací stroj „Kraelius“ byl poháněn ručně,
novější použito, jako pohonu vzduch. motoru. Vrtalo se soutyči, diamant. korunky, teprve těsně
před 2. svět. válkou používáno korunky „Vidia“. Vrtání je s vodním výplachem a dá získání jádra.

V roce 1947 přivezeny hornické vrtací stroje poháněné vzduchovou turbínou, tyto stroje byly výkonné
pro kratší výzkumné vrty, jimi se jádro nezískává, ale uložení vrstev se zjišťuje dle vrtné sutě.
První pokus se šramacím strojem byl učiněn r. 1900 a sice strojem „Ingersol“. Stroj ten spočíval na
dvou kolech a pohyboval se po nakloněném můstku do pracovního místa. Při šramání sedl havíř za
stroj, rukama řídil směr dláta a nohama opatřenými dřevěnými klíny zadržoval odraz stroje.
Tento stroj se neosvědčil, vyžadoval veliké námahy obsluhujícího. V r. 1903 byly pokusy činěny se
strojem „Triumf“, který byl opatřen šroubovým soukolím. Výsledky byly dobré. Současně zavádělo se
šramání vrtačkami „Little Hardy“ bez vodícího zařízení. Stroj byl opatřen tyčí, pomocí které byla koruna
vedena ve šramu. S tímto strojem nedocíleno žádoucího výsledku a s pokusy se muselo přestat,
protože dělník trpěl při tom přílišnými otřesy rukou. V r. 1906 zaveden stroj „Diamant“, který se plně
osvědčil v uhlí prostřední tvrdosti. Šramadlo 80 – 100 mm za směnu. V r. 1910 zaveden válcový stroj
(tyčový) „Pick – Quick“, stroj tento byl lepší stroje „Diamant“, zvláště v tvrdém uhlí. Oba tyto stroje
byly poháněny čtyřválcovým motorem na stlačený vzduch. V r. 1925 zavedeny turbinové šramací stroje
„Universal Gidehoff“ řetězové. Tyto stroje mají výhodu šramacího stroje „Diamant“, který jediný z
předchozích odstraňoval drť ze spáry a tím ulehčoval práci horníků.
Rubací methoda, jako je piliřování, kladla na přípravu v prvních dobách hornictví značné požadavky.
Ražení směrných tříd, rovněž dovrchních tříd dvojí tým předkem, neznalost odvětrání lutnama, těžení
ručně a na svážnách pomocí rumpálu a brzdicích kotoučů, práce ručně, bez mechanických prostředků,
byly problémy se kterými se museli naši předkové v hornictví potýkati. Pilířové rubání předpokládá
rubaní z pole domů, t.j. k těžní jámě, aneb k překopům a množství tříd nutných k rozdělovu pole
vyžadovalo mnoho času potřebného k přípravě. Zavedením těžení třasavými žlaby v rubáních kolem r.
1910 byla možnost prodloužiti porubní stěnu, odstraniti mnoho zbytečných tříd a tím zkratiti dobu
potřebnou k přípravě plochy určené k exploitaci. Je úkolem horního ing. Organizovati práci v přípravě
tak, aby doba byla co nejkratší a ihned po skončení přípravy bylo započato s rubáním. K tomu cíli bylo
nutno využiti všech technických prostředků, které byly po ruce.

Od r. 1906, do r. 1930 používáno šramacích strojů stojanových. Stroj „Demag“ s „Duisburg“ským svěradlem
(sektor). V r. 1930 započato se šramáním velkými pojízdnými šramacími stroji, které byly opatřeny 5 m dlou.
vodícími tyčemi. Šramání dělo se na způsob zašramování strojem do uhelného boku. Stroje měly většinou
šramací řetěz.
První zásekový stroj „Giekhoff“ objevil se na našem závodě r. 1935. Střelba byla tehdy povolovaná ve více
případech, anebo bylo již používáno sbíjecích kladiv. V dovrchních předcích r. 1929 byly používány třasavé
žlaby. Na konci žlabové soustavy byl přidáván žlab rozšířený na způsob lopaty, aby roztřelené uhlí padalo na
žlab.
Do směrových tříd ražených podle udaného směru byly kladeny ihned dopravní gumové pásy prodlouženy s
postupem ražení díla, které měly později sloužit k dopravě uhlí z rubání (r. 1936). Roku 1947 z akce „Unra“
byly k nám dodány nakladače „Joy“ a r. 1948 „Sulivan“. Oba tyto stroje jsou dosud ve stadiu zkoušení.
V otvírce (překopu-šachtice) nebylo možno raziti díla dvojitým překopem. Odvětrání dělo se tedy větrní
přehradou, která musela být v důsledku dlouhého důlního díla zděna na ½ cihly (šaider). Tento způsob udržel
se do roku 1922, kdy započato s používáním plechových lutní o prům. 300 – 500 mm. Větrání lutnami je
specielní pomoci větrníků poháněného stlačeným vzduchem. Větrání předku pomocí přehrady dělo se
průchodním větrním proudem. Roku 1918 objevily se první plechové lutny z vlnitého plechu o prů. 300 mm,
které se navzájem do sebe zasunovaly.
Dobývání slojí mohutnějších i slabších dělo se do r. 1912 pilířováním na zával. Se sběrných úklonných tříd
raženy směrné třídy ve vzdálenosti max. 50 m od sebe vzdálenými. Pilířovalo se vesměs domů na zával. S
rozvojem mechanického těžení zakládány po r. 1912 delší stěny, max 100 m. Bylo to stěnování vždy z pole
domů a zajištění rubání dělo se částečnou základkou ze slepých tříd zvané „výboční“. Hlušina pro zakládku
byla brána ze setřeleného stropu. Tento způsob zakládky udržel se do r. 1927, kdy započato s pleněním
(rabováním) výdřevy (na zával). Zajištění porubu provádělo se zpočátku hrančemi z měkkého dřeva a kolem r.
1929 dubovými hrančemi s ocelovými klíny zv. „Cocsony“. Plenění provádělo se ručně vysekáváním výdřevy,
později, 1931-1938, pomocí lan a vzduchových vrátků. Za německé okupace 1939-1945, změnili Němci
způsob stěnování z pole domů za stěnování do pole. Ochranné pilíře nebyly dodržovány, překopy podrubané,
což mělo veliký vliv na provozuschopnost překopů. Veškerá betonová tvárnicová výstroj překopů, která byla
provedena v r. 1935-1938 byla zničena tak, že překopy zatlačilo a Němci byli nuceni těžit místo lokomotivami

dopravními gumovými a ocelovými pásy na hlavních překopech. Rubáním do pole byly mnohé
úseky důlního pole těžko přístupné. Za okupace byly nejbližší a nejlepší sloje vyrubány a nové
připraveny nebyly.
Takovou základku použili Němci poprvé r. 1941. Foukací stroj systému „Brieden“: Základkový
materiál byl dovážen z prádla. Drtič kamene byl dokončen r. 1942 na VII. patře jámy Bettiny, kdež
byl veškerý kámen místo na haldu vyvážen do drtiče a drcený spotřebován ihned v dole pro
foukací zakládku. Střelná práce na závodě, která je v II. třídě nebezpečnosti, byla povolována
RBÚ, v rubáních jen ve vyjímečných případech. Za německé okupace střílelo se v rubáních
mnoho a často bez povolení. Střelné práce „Cardoxem“ (stlačený kysličník uhličitý) bylo použito
poprvé r. 1947 s velmi dobrým výsledkem. V rubáních budovalo se vesměs dřevem, r. 1935 bylo
použito poprvé železných stojek systém „Gerlach“.
Od r. 1931 postupně zaváděny dokonalejší žlabové pohony. Byly to: Eickohoffův expansní motor,
r. 1932 Eickohoffův MED, který byl prvním dvojčinným motorem. Současně byl zaveden
vítkovický dvojčinný motor. Těsně před 2. svět. válkou byly zavedeny trojmotory fa. Eickohoffův
RMED. Veškeré tyto stroje a zvláště RMED se velmi dobře osvědčily.
První hrabicové žlaby (Panzerförderer) byly použity za německé okupace r. 1942. Spirálových
žlabů používáno v šachticích k těžení uhlí dolů. Těžení na směrných třídách dělo se v
prvozačátcích ručně, aneb koňmo. V letech 1929 – 1933 bylo zavedeno několik lanovek s
nekonečným lanem. Tento způsob těžení byl v r. 1936 úplně vytlačen dopravními pásy.
Těžení na svážnách bylo organizováno tak, aby se využilo živé síly hmoty. Vozy na svážnách byly
pouštěny pomocí brzdicího zařízení (rumpál – brzdicí kotouč) tak, aby plný vůz jel dolů a
současně táhl lanem prázdný vůz nahoru. S rozvojem použivíní stlačeného vzduchu, zavedeny
důlní vrtáky, kterých bylo hodně typů. Byly to vrtáky vzduchové, jedno až dvojválcové s
rozvodem šoupátkovým a s pomocným šoupátkem k docílení vratného chodu. Roku 1937 byly
zavedeny první turbinové vrátky.

V r. 1908 byla použita na zdejším závodě 1. důlní benzínová lokomotiva. V r. 1914 vyměněny
důlní benzínové lokomotivy za lokomotivy na stlačený vzduch. Používáno bylo lokomotiv
„Schwarzkopf“ a později vítkovických. Oba typy mají 3 nádrže pro stlačený vzduch na max. tlak
120 atm. Používají se také lokomotivy s 8 nádržemi, ale pro veliké rozměry nejsou oblíbeny.
1. exploze důlního plynu byla 11.9.1878. Jeden horník zabit, 2 zranění
2. exploze důl. plynů 27.3.1885 ve sloji Ludvík-Vilém při střelbě v uhlí, zahynulo 65 hor.
Další hromadné neštěstí se událo r. 1944 za německé okupace, když náhlým zřícením stropu ve
sloji Eduard VII sev. překop bylo zabito 12 horníků. 6 mrtvých vyproštěno: havíři Shončok,
Kucharčik a 4 sovět. zajatci. Ostatní, vesměs sovět. zajatci, jejichž jména nelze zjistit, zůstali
pohřbeni v dole. 29.9.1948 vznikl požár na pravé třídě ve slo. Eduard, pole bylo 6 týdnů zavřeno,
k poranění nedošlo.
1. majitelem dolů byl do r. 1840 baron Mattencloit, od r. 1840 do r. 1867 náležely doly baronu
Rotschildovi. R. 1967 byly zdejší doly pronajaty na 25 let tehdy založené pachtovní společnosti
Orlová – Dombrová. Po uplynutí nájemní doby převzalo závod Vítkovické horní a hutní těžířstvo.
Dne 28.10.1945 stal se zdejší závod zároveň s veškerými doly v Československé republice
národním majetkem. Správu dolů převzal r. 1886 ing. Hořovský, po něm ing. Frič do r. 1925.
Závodními byli ing. Jelínek na dole Bettina, ing. Bařikovský na dole Eleonora. Za závodního
Preisera byly oba závody sloučeny 1916 a ustanoven i správcem závodů Kiedroň, 1918 – 1923
ing. Dangl a v letech 1923 – 1932 ing. Daumann. R. 1933 převzal správu závodů ing. Kančucki. Za
jeho správy byl závod zreorganizován, těžba zmechanizována, použito veškerých tech. vymožeností té doby a rovněž zavedena koncentrace těžby zavedením velkostěn. Nádobové (skipové)
těžení bylo plánováno, rekonstrukce jámy a překopů byla z velké části provedena. Dokončení
projektů přerušily říjnové události r. 1938. Za polské okupace byl ředitelem závodu ing. Madejski
a „kirownikem szybu“ ing. Plonka. V době německé okupace byl krátkou dobu závodním ing.
Saner, který byl brzo zatlačen římskými Němci do pozadí.

Direktor : Waskönig ; Závodní: Heckmann. Za éry těchto Němců byl závod totálně vydrancován.
O hospodaření těchto lidí svědčí fakt, že za jejich éry byly vyrubány nejlepší sloje do pole,
připraveno po nich nezůstalo nic, vytěženo bylo za okupace pomocí ruských zajatců a totálně
nasazených za 5 let a 7 měsíců: 4 496 500 tun uhlí. Za celou dobu trvání 1. republiky (20 let) bylo
vytěženo 8 093 000 tun. Smutné dědictví okupantů převzali po osvobození Rudou armádou dne
4.5.1945 závodní Dr. Ing. Vitásek a po něm ing. Pavlů, který byl do r. 1949. Po důlním neštěstí po
čas příprav a otvírkových prací byl závodním ing. Pstružina, po něm Dr. Ing. Nesed do roku 1951.
Roku 1951 byl jmenován správcem závodu dělník Ludvík Polák, který byl počátkem roku 1952
vystřídán s. Chobotem.
Velká většina osazenstva závodu hlásila se k národnosti české. Národní uvědomění sice v prvních
dobách hornictví bylo nepatrné, což při nízké sociální úrovní tehdejšího hornictva bylo
pochopitelné. Zájem dělníka soustřeďoval se na existenci jeho rodiny. Velkou zásluhu na
kulturním pozvednutím horníka měl závodní ing. Jelínek a jeho zástupce ing. Žalman. Oba byli
jedněmi z mála českých inženýrů, kterým byl za rakouské éry svěřen chod závodů. Národní
uvědomění horníků stouplo vlivem založení závodní školy r. 1873, která byla v r. 1890 rozšířena
na dvoutřídní a r. 1899 na trojtřídní. Škola byla určena pro děti horníků. Zásluhou vlasteneckých
učitelů, řídicího Poláška (spisovatel, básník, autor slezské hymny), učitelů Ondřeje, Jurka atd.,
bylo tam vychováno mnoho věrných českých lidí. Přílivem polského dělnictva stouplo značně
procento Poláků na závodě, ale část se přiklonila ke kultuře české. Dělníkům německé národnosti
na závodě nebylo. Němci byli většinou na vedoucích místech a v kancelářích, bohužel i za 1.
republiky (Danýl, Daumman, Sauer, Kelner – účetní). Velkou vinu na národním klopýtnutí nese
ing. Sauer. Po obsazení závodů Němci bylo nařízeno: hlášení osazenstva dle národnosti. Ing.
Sauer svolal osazenstvo do nové strojovny a promluvil: „Kdo se narodil ve Slezsku přihlásí se k
národnosti slezské, Němci k německé, Poláci k polské a Češi k české.“

Mnozí vlažní Češi, Slezané, hlásili se k národnosti slezské, později přijímali tzv. „Volksliste“,
poněvadž návrat k české národnosti v těchto dobách byl nemožný. Velký vliv na smýšlení
osazenstva byla malověrnost v obnovu republiky. Němci stále tvrdili thézi o tisíciletém trvání 3.
říše. Dlužno připomenouti, že stovky horníků, všichni čeští úředníci byli zbaveni místa, aneb
dobrovolně odešli do Protektorátu. Sociální poměry za Rakouska na závodě byly velmi bídné.
Výdělek horníka při tehdejších početných rodinách jistě nestačil na slušnou výživu rodiny. Horníci
si vypomáhali obděláváním závodních pozemků, který skoro každý měl od závodu pronajatý a
chovem domácího zvířectva. V době trvání 1. svět. války trpělo osazenstvo podvýživou. Nejhorší
byla léta 1916-1918. Chléb byl nestravitelný, maso jen koňské a tuky skoro žádné. Docházelo k
hladovým stávkám, které vyvrcholily v červenci 1917 v drancování obchodů. V posledním roce
války mnozí mladší horníci opouštěli práci v dole a odcházeli na Slovensko (do tehdejšího
Maďarska) na zemědělské práce, byli proto žalářováni. Po dobu války byl závod pod vojenským
velením. Žalář, slupky a špangle dostávali horníci častěji, než potraviny.
28.10.1918 byl radostným dnem pro závod. Poměry vyživování se zlepšily.
Spor o Těšínsko: Poláci uplatňovali nárok na celé Těšínsko, docházelo k útokům na české
obyvatelstvo a jeho majetek. Tehdy organizovalo občanstvo obrannou akci, kterou vedl na
závodě ing. Novák. Horníci po celé noci hlídali s puškou v ruce tzv. demarkační čáru a ve dne
pracovali. Po rozřešení těšínské otázky, nastal krátkou dobu klid. Dělníci byli organizováni v
sociální demokracii. Po rozkolu v soc. dem. straně politická hladina se na závodě znovu rozčeřila
a docházelo k divokým stávkám.
1. stávka na závodě byla v r. 1865. Stávkovali tehdy vozači pro malé výdělky, stávka trvala 3 dny.
V r. 1890 vznikla velká stávka, která trvala 14 dní. Příčina: zavedení 10 hodinové pracovní doby.
V r. 1910 stávkovalo dělnictvo 3 měsíce pro zvýšení mzdy.
V r. 1923 stávkovali dělníci pro zvýšení mzdy.

Doba 1. republiky by nebyla pro horníky po stránce hospodářské, sociální, ani politické dobou
příliš zlou, nebýti světové krize a jejich důsledků. Vliv světové hospodářské krize se projevoval na
závodě často katastrofálně. Již v roce 1925 byly na závodě volné směny.
Nejhorší byly roky: 1932 – kdy místo 296 pracovních dnů bylo jen 190
1934 – kdy místo 296 pracovních dnů bylo jen 163
1935 – kdy místo 296 pracovních dnů bylo jen 155
1936 – kdy místo 296 pracovních dnů bylo jen 177
Docházelo k propouštění horníků z práce a obava horníků o své zaměstnání vháněla tyto do tzv.
žluté organizace, kterou bylo tzv. „národní sdružení“ (odborová organizace polofašistické strany
národní demokracie). V letech 1937 - 1938, kdy celý svět se připravoval na novou válku, nastala
konjunktura. Dlužno připomenout též, že v letech 1929 - 1931 v důsledku tzv. anglické stávky
trvala na závodě dobrá konjunktura a horníci zaměstnáni cítili se spokojenými. Nutno také uvážit,
že závod Doubrava, který má uhlí hodící se velmi dobře do plynáren, měl poměrně k jiným
závodům Ostravsko -karvinského revíru velmi dobrý odbyt, protože zásoboval plynárny ve Vídni a
neprojevila se proto světová krize hospodářská na závodě tak katastrofálně, jak například na
závodech Larisch-Mönich v Karviné.
Radost z konjunktury let 1937 - 1938 kalená byla přízrakem nové světové války.
3. října 1938 protestovali zaměstnanci v Orlové proti připojení Těšínska k Polsku. Marně.
10.10.1938 čekali zaměstnanci před hlavní bránou na příjezd polských okupantů (Beckovci).
Kolem 9 hodiny ranní objevily se na silnici od Fryštátu první polské tanky. Za nimi v autech nová
polská správa závodu. Všichni inženýři: Kančucki, Jandera, Pavlů a další ihned museli opustit
závod. Důlní i kancelářští úředníci byli postupně vypovídáni a odcházeli do Protektorátu. Čeští
lidé byli týráni a vyháněni do 24 hodin za hranice a bez „powrotu“. Stejný osud postihl je po 11
měsících.

Německá okupace: trvala do 3. května 1945, tedy 5 let a 7 měsíců.
Za německé okupace byla pracovní doba prodloužena na 10 hodin. Ve skutečnosti však
byla neomezená. Horník mohl vyfárat až odpracoval svůj „Zoll“ denní úkol, Zacházení
německých úředníků s dělníky bylo surové. Nelidské řvaní a týrání bylo u nich
samozřejmostí.
Zacházení s ruskými zajatci postrádalo jakékoli zdání lidskosti. Ruský zajatec byl pro ně
ještě něco horšího než zvíře. Naprostá podvýživa, neohraničenost pracovní doby,
tělesné tresty, týrání, hrozná úmrtnost, trest smrti, byly jejich údělem. Popravy konaly
se u prádla (separace) a v Pytlíkových stávkách (lesík u nové sokolovny v Orlové). Jsou
svědci, kteří viděli ubíjení zajatců v křoví u strojovny na Eleonoře. A kolik jich bylo ubito
v lágru na haldě – nedovíme se nikdy.
Není divu, že takový život neměl pro ně cenu, neměli zájem o svou bezpečnost v dole a
mnoho jich bylo proto zabito při práci pod zemí. Zaměstnanci byli často svědky kopání
a bití pažbou zajatce jen proto, že při odchodu z práce do tábora nedržel krok.
Severní větrní jáma (u Potyšů) začala se hloubit v září 1951, vrt započal v červenci.
1. nádoba (skip) byl vytěžen po explozi 10.10.1950 na dole Doubrava
Bedřich Hekl, *12.12.1913 v Lužicích okr. Hodonín, odb. učitel – 3. kronikář Doubravy
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Pravděpodobně chybný letopočet a název jámy. Podle všeho se jedná o jámu Eleonoru před
rokem 1873. Zajímavý je v pravém rohu obrázku nějaký kanál (tunel), který může být pod cestou
Orlová – Karviná, kterým se vyvážela hlušina na haldu (označeno šipkou).

Jáma Bettina kolem roku 1900.

?

Ofotografovaná
pohlednice z
Dombrové s
jámou Bettinou.
Lidé stojí na
kolejích, které
vedou vlevo k
jámě Eleonora.

V popředí úpravna uhlí, v pozadí jáma Eleonora.

- značka původu uhlí z Dombrové ve Slezsku.

1898

Zámečníci („kovole“) na jámě Bettině.

Tihle pánové dali mému dědovi tzv. špangle
za absenci v neděli,
když šel místo do
práce do kostela.

Voj. uhelný kádr na jámě Betině v Dombrové 1915

Za první světové války zde byl umístěn Kohlenkader - Uhelný kádr No. 8 složený z opavských občanů
(Landwehr Infanterie Regiment, Ersatz-Battalion - Cadré NRO 15 in Troppau) a ruští zajatci na práci.

Paběrkování na doubravské haldě.
Asi kanál pod cestou Orlová – Karviná kolem jámy
Eleonory a části Šimičkovy kolonie zvané Na kanále.

Dvě generace havířů
Tátové

Havíři po směně jdou se asi ještě umýt domů.

Synové

Obraz horníků z obecního úřadu.
„Porada u vozíku“

Uhelné prádlo

Vodárenská věž na
Kopaninách v Orlové.

Panoramata jámy Bettiny.

Jáma Bettina v různých dobách.

Hloubení jámy Bettina II v roce 1941.

Jáma Eleonora

Kresba orlovského konstruktéra Jana Konečného.

Jáma Eleonora na začátku 20. století v pohledu od Orlové.
V popředí domy dozorecké kolonie stojí již v Orlové.

V r. 1906 Doubravu navštívil rakouský císař František Josef I. Jako host hraběte
Larische sledoval na severní straně jámy Bettiny malé vojenské cvičení.

Fotografie je ze cvičení rakouské armády v Bystřici pod Hostýnem v roce 1897.

Český obrněný vlak v době sedmidenní války o Těšínsko 23.- 30. 1. 1919 údajně
za doubravským nádražím u Voglova lesa. Nádraží mělo strategický význam.

Byl to první pohřeb československých legionářů sedmidenní války mezi Československem a
Polskem v lednu 1919 a to padlých v Doubravě a Karviné. Během této „sedmidenní války“ na
československé straně padlo 44 mužů, zraněno bylo 121 mužů. Zhruba třetina těchto ztrát
připadla na příslušníky legionářského vojska. Poláci měli větší ztráty.

Rakve padlých československých legionářů v kapli na starém hřbitově v
Orlové u evangelického kostela. Kaple byla zanedlouho zbourána.

Pohřeb 8 padlých čes. legionářů při bojích o jámu Bettinu a Karvinou 23.1.1919, kde na
příkaz závodního jámy Bettina ing. Kiedroně Poláci na těžní věž umístili strojní pušku.
Boje o dřeviště a jámu trvaly celou noc a skončily, až když
Češi nasadili malé dělo.
Veškeré dění na Těšínsku
natáčeli filmaři z Prahy.
Na dotaz filmový historik
Čáslavský nereagoval.

Původní podoba
pomníku českým
obětem 7- denní
války v Orlové

Území obsazené
Polskem
Území obsazené
Československem

Polská mapa
vojenských akcí
sedmidenní války

T. G. Masaryk na Těšínsku 5.- 6. 7. 1930
1. den příjezd do Frýdku 18:32, pak přes Dobrou,
Vojkovice, Dolní a Horní Tošanovice v 19°° v Hnojníku.
Tam byl ubytován na zámku svob. pána Jiřího Beesse V.
2. den – po snídani v 8°° svita p. prezidenta odjela auty
do Třince kolem stanice Střítěž přes Nebory a
Oldřichovice. V 8 hod. 25 min. bylo uvítání v Třinci a v 8
hod. 35 min. p. prezident odjel na prohlídku železáren.
V 9 hod. 15 min. kolona odjela přes Nebory, Ropici a
Svibici na radniční náměstí do Českého Těšína. Po
přivítání a krátkých oslavách pan. prezident odjel přes
Zpupnou Lhotu, Podoboru, Louky a Darkov na náměstí
do Fryštátu, kde v 10 hod 30 min. proběhla sláva. V 11
hod. 10 min. byl odjezd přes Sovinec do Karviné. Tam p.
prezidenta v 11 hod. 25 min uvítal starosta MUDr.
Waclaw Olszak. V 11:40 bylo občerstvení v radnici a ve
12°° odjezd přes Doubravu do Orlové. Z Karviné až za
Porubu se jelo souvislou zástavbou. Jízda kolony byla
proto velmi pomalá. Na kraji Doubravy kolonu uvítalo
několik tisíc lidí se starostou Ferdinandem Seberou.
Další zastávka byla u jámy Eleonory v Doubravě.

Zde uvítání osazenstvem dolu proběhlo rovněž bez
vystoupení z auta. Ve 12:15. kolona dorazila do Orlové,
kde uvítání starostou prof. Janem Jařabáčem proběhlo
na zastřešené dřevěné tribuně před radnicí, postavené
k tomuto účelu. Pan prezident dostal hornický kahan
s nápisem „Panu prezidentu T. G. Masarykovi
v upomínku na zájezd na Těšínsko horníci orlovského
kraje“. Ve 12:45 pan prezident odjel přes Porubu,
Rychvald a Skřečoň do Bohumína, kam dorazil ve 12
hod. 50 min. Po přivítání následoval odjezd na nádraží,
kam auta dorazila ve 13:10. Tam na 1. koleji delegace
s p. prezidentem nastoupila do vlaku, kde od 13:15 byl
v železničním vagónu podáván oběd. Ve 13:57 vlak vyjel
z nádraží a ve 21:10 dorazil do Lán. Všude, kde se při
své cestě po Těšínsku pan prezident zastavil, učinil
zápis do pamětních knih.

Jáma Eleonora v roce 1902.

Jáma Eleonora v různých dobách.

Málo známá a
zapomenutá zákoutí.
Chladící věž na Prachovně - 1939

Cesta přes šachty, vpravo konírny.

Závodní kuchyně za německé okupace mezi Eleonorou a
Bettinou.

Bourání železničářského domu č.p. 324

Železničářský dům č.p. 323 zezadu.

Eleonora - laboratoř, evidence a po válce závodní rada

Zasypaný kanál z Eleonory na haldu v r. 2008.
Dopravovaly se tudy i cihly z cihelny na nádraží.

Evangelický kostel

Závodní škola v zatáčce

Vodárenská věž na Kopaninách

Hloubení jámy Bettina II.

Pohled z těžní věže Bettina I ke Kopaninám v Orlové.

Důl Doubrava
Část dolu Bettina: vlevo těžní věž Betina II, v zadu Betina I skip. Vpravo
železničářský dům, za ním tzv. kasárna, v zadu vpravo uhelné prádlo.
„Kasárna“ č.p. 739 strojí již v Orlové.

Uprostřed snímku tři brigádnické domy,
později zde bylo rozšířeno nádvoří.

Vrátnice
Větrní jáma Sever

Pohled z těžní věže na Koksovnu Lazy

Nové uhelné prádlo

Strojovna jámy Bettina 1, malý skip za okupace. Detail těžního stroje Bettina 1, malý skip

Těžní stroj jámy č. 1 Bettina, velký skip, stroj. Adolf Krůl.

Měnič ward-leonard
na jámě č. 2 staré.

Černý prapor na těžní věži po výbuchu důlních plynů.

Dne 12. 2. 1949 došlo na noční směně ve
3:55 ve sloji Hubert k výbuchu, který následně
vyvolal důlní požár. V krátkém časovém sledu
se ozvaly další dvě exploze. V době výbuchu
pracovalo v postižené oblasti 32 horníků, z
nichž 19 z dolu nevyfáralo a 8 s popáleninami.
Příštího dne byl do 11:00 prováděn průzkum
četou pěti záchranářů pod vedením Ing.
Alexandra Kanczuckého z Doubravy. V 11:35
došlo k další silné explozi a celá četa zahynula.

24 padlých hrdinů práce na závodě Doubrava při neštěstí 12. 2. 1949
František Bystroň – Stonava
František Bijok – Doubrava
Rudolf Džuman – Doubrava
Hildegard Urbánek – Dětmarovice
František Švarc – Doubrava
František Fojtík – Prostřední Suchá
Josef Kajzar – Doubrava
Emanuel Konkolski – Orlová
Alois Krejčí – Doubrava
Arnošt Paloncy – Rychvald
Bohumil Poledník – Doubrava
Karel Richter – Orlová
Jan Billiy - Orlová
Josef Návrat – Doubrava
Josef Chajura – Petřvald
Viktor Sosna – Doubrava
Bruno Škuta – Dolní Lutyně
Antonín Kluz – Mosty u Jablunkova
Arnošt Jasník – Lobodice

Záchranářská četa:
Alex Kanczucki Ing. – Doubrava
František Kunčický – Doubrava
Vilém Hudeček – Doubrava
Josef Musiol – Nová jáma, Lazy
Antonín Fluxa – Hlubina, Ostrava

Čest jejich památce!

Tři četaři a mužstvo důlních záchranářů v roce 1949 na Dole Doubrava.
Důlní záchranáři z jam
Bettina a Gabriela v
centrální stanici důlní
záchranné služby v
Lazích v roce 1940.
Znak za socialismu.

Pohřeb záchranné
čety v roce 1951.
Pět členů čety bylo
vyproštěno až po
více jak roce.

Důlní neštěstí 1985
Tato tragická událost se řadí svými následky k nejhorším v novodobé historii ostravsko-karvinského revíru.
Důlní neštěstí, při němž zahynulo 25 horníků včetně 6
záchranářů, platí stále jako memento pro současnost.
7. května 1985 došlo na Dole Doubrava k výbuchu v
oblasti 37. sloje 1. kry. Ihned po výbuchu zahynulo 8
pracovníků a vyfárat z postižené oblasti se podařilo 9ti,
z nichž 8 bylo po poskytnutí lékařského ošetření propuštěno do domácího ošetřování. K 17 pohřešovaným
se pro silný kouř, otevřený oheň, vysoké teploty a
vysoké koncentrace kysličníku uhelnatého nepodařilo
záchranným četám proniknout. Vysoce překročené
hodnoty oxidu uhelnatého způsobily spotřebování
veškerého kyslíku a následně prudké šířeni požáru.
Možnost přežití pohřešovaných byla za této situace
zcela vyloučena. 2. den po výbuchu bylo přistoupeno k
dočasnému prostorovému uzavření havarované oblasti
výbuchovzdornými hrázemi a úplným zatopením přístupu do 37. sloje. Další práce byly zaměřeny na zchlazování požářiště nepřetržitým zatápěním důlních děl
vodou. Současně se připravoval postup vyproštění 17
pohřešovaných horníků. Přes veškerou snahu se však
jejich těla nepodařilo vyprostit. Čest jejich památce!

Rok 2007
Důl Čs. armády v Karviné ukončil
těžbu na svém závodě v Doubravě.
Zbývající uhelné zásoby budou
odtěženy přes karvinský důl.

Pomník obětem důlní katastrofy z
roku 1949.
Pomník má tvar
vstupu do důlní štoly.

Kladení věnců na doubravském hřbitově.

25 padlých hrdinů práce na Dole Doubrava při neštěstí 7. 5. 1985
Ammer Milan
Bělák František
Fismol Jaromír
Cajda Alois
Hámek Marian
Hanusek Jiří
Kavan Antonín
Kratochvíl Ladislav
Luček Petr
Marek Jan Ing.
Parišek Štefan
Pavelka František
Sikora Josef
Sikora Otakar
Sobocik Jiří
Sova Čestmír
Syslo Jiří Ing.
Škovroň Josef
Šostok Ivo
Štencl Jiří
Štěpánek Ivan
Tomáš Karel Ing.
Ulman Jaromír
Vaško Štefan
Weiss František

Čest jejich památce!

Důl Doubrava v 70. letech 20. století.

2. 11. 2007 - odstřelena těžní věž č.2 Dolu Doubrava

Jáma Eleonora v r. 2008, dva roky před likvidací.

To je vše co zbylo po dolech v Doubravě.

Prachárna se
říkalo místu,
kde se skladoval
střelný prach
pro trhací práce
v jámách.

C.K. Kutací byla u
odbočky silnice z
hlavní cesty, která
pak pokračuje kolem
školy k náměstí v
Doubravě.

Triangulační bod nedaleko
doubravského nádraží na
Vyhlídková plošina?
Vrchovci na kótě
262 m.n.m., kousek od
Voglova lesa v Karviné
v roce 1951.
Ve Voglovém lese na kopci byla údajně na
konci války umístěna německá dělostřelecká
baterie, která postřelovala frontu od Petrovic
po Petřvald.
Odtud byl 1. 5. 1945 vypálen dělostřelecký
granát na křižovatku u klášterní školy v Orlové
kde zahynuli 4 rudoarmějci a osm Orlovanů.
V lese Holotovci v Petřvaldě byly zase nějaká
německá děla, která kryla frontu k Ostravě.

Pohled od nádraží na kolonii Mexiko, v pozadí je jáma Bettina.

Nejstarší hornická kolonie v Doubravě byla kolonie „Mexiko“.
Kolonie byla postavena v letech 1866 – 69, za občanské války v Mexiku,
kde se angažovala habsburská monarchie prostřednictvím Maxmiliána,
bratra císaře Františka Josefa I.

Kolonie Mexiko při doubravském nádrží na začátku 20. století.
V popředí je „stolařská“ dílna v areálu jámy Bettiny.

Stavba nového uhelného prádla Dolu Doubrava na úkor části kolonie Mexiko.
1958
Hlavní jáma v Lazích
Nádraží

Závodní hotel

Závodní hotel
Hospod bývalo kdysi v obci celkem osm a 9.
byla v hotelu u doubravského železničního
nádraží. Z původního počtu se zachovala jen
jediná v Národním domě.
V roce 1862 u křižovatky pěti cest na Veverce
v Lazích postavil, nebo spíše přestavil, dům č.p.
41 na hostinec Žid David Königstein. Patrně
koupil starou dřevěnici, zboural ji a postavil na
jejím místě zděnou budovu. Místo u křižovatky s
výhledem na Beskydy slibovalo velké tržby.
Königstein asi nebyl spokojený. V Lazích tehdy
ještě nebyly v té době žádné jámy a kolonie a
proto v roce 1868 postavil hospodu novou proti
nově založenému nádraží Košicko-bohumínské
dráhy v Doubravě nedaleko kolonie „Mexiko“.
První promítání filmů se uskutečnila v
Königstenově hospodě, než bylo 25. 12. 1928
otevřeno kino Slávia u kostela, jehož obliba byla
velká. Výnosy ze zábavy z kina představovaly
skoro 50 % z celkových odvodů. Vzrůst společenského dění brzdila nastupující krize v roce 1930 a
následně zhoršující se mezinárodní situace.
Hostinec koupilo těžířstvo, rozšířilo ho a pojmenovalo Závodní hotel.

Königsteinův hostinec, později Závodní hotel.
Nápis na hostinci zní Čtenářský spolek (šipka).

V r. 1881 byl v hostinci u Ziffra na Vrchovci založen Čtenářský
spolek, který v r. 1904 změnil svůj název na Čtenářský spolek
Po koupi Königsteinového hostince ho závody rozšířily - na snímku a
v Dombrové a Orlové. V pozadí je kolonie Mexiko a j. Bettina. novostavbu nazvali Závodní hotel. Lidová restaurace měla vchod vpravo,
šípka. Hotel byl zbourán ke konci 50. let v důsledku důlních vlivů.

Hostinec Jan Šířina stál v Dědině u cesty k Orlové.

3. obchod Spotřebního družstva v Dombrové stál asi mimo
obec.

Novější dům v kolonii Mexiko č.p. 107 v r. 1927

Obraz o životě v kolonii Mexiku nejvýstižněji podává tklivá báseň spisovatele Leopolda Beny.
(*1904 Doubrava, kolonie Mexiko - †1978 Zlín)

Za kolonií Mexikem
Už tu nejsem doma, už tu jsem cizí
Už mi na Betině pisček nezapíská,
vyvráceny zahrádky – už nikdy nerozkvetou, janáčkovským nápěvkem nezavržou vrátka.
Domek za domkem nenávratně mizí
Srdcem mi projíždí trať košicko-bohumínská.
a svlačce už nikdy ploty nepropletou.
Ó, nádraží, kde do světa mě vyprovázela matka.
Už včely se nerozletí do hadinců na trati
a špaček zobákem budku nezměří.
Ó, domku, cos slyšel mne nad matkou plakati,
oknem ji vynesli – nešlo to ze dveří.

Už ulicí nepůjde otec s metrem v kapse,
už dozvonila jeho modrá konvička.
Jak málo jsme se uměli přiznat ke své lásce.
Už zmizela v zahrádce jeho betonová lavička.

Už dozněly v jizbě housle sestřiny.
Ó, komůrko, kde jsem svůj první román psal.
Už nezazvoní tu zvony z dombrovské doliny.
Hledáš-li, nenajdeš. Kde Mexyk stál …

Panská ulice v kolonii Mexiko v roce 1956.

Před nádražím.

Česká červená škola z
roku 1906

Národní dům
Železničářské domy ještě mimo šachtu.

Doubravské nádraží po 1. světové válce.

1. února 1869 byl dokončen 32 km úsek Bohumín - Orlová - Doubrava - Karviná - Český Těšín
Košicko-bohumínské dráhy (KBD). V r. 1872 byla dráha dostavěna až do Košic. Do roku 1914 byla
trať zdvojkolejněna. Už 9. února 1869 byla jáma Bettina spojena železniční vlečkou, napojenou ve
stanici Doubrava na nový úsek KBD Bohumín–Těšín. 1.9.1870 byla dána do provozu báňská dráha.

Vlakové nádraží v Doubravě kolem r. 2000. Přibližně od
r. 1966 již jen pro nákladní dopravu, hlavně uhlí.

Vlakové nádraží s kolejištěm.
Odtud jsem s rodiči začal poznávat svět.
Dnes koleje zarůstají trávou.

Šimíčkova kolonie – osada (olejomalba)

Postavil ji stavitel Šimiček v letech 1897–1912. V r. 1911 prodal 13 domů Vítkovickým závodům. Kolonie, v
které bylo celkem 20 domů s 55 dělnickými byty, se nacházela mezi jámou Eleonorou a Kotlinami. V 60.
letech zde již stálo jen několik domů bývalé kolonie. Větší části kolonie u jámy Eleonory se podle tunelu pod
cestou z jámy Eleonory na haldu začalo říkat Na Kanále. Kanálem se ve vozících vyvážela hlušina na haldu.

Otisk Lubomír

Seberovka
Mezi nejznámější sedláky patřili:
Šiřina se statkem a hospodu v Dědině, Švejdovi se statkem Pod Ujalou,
Szyroký se statkem u cihelny,
Viochna s poli a lesem na Doubravském kopci, Sebera v Kotlinách, … .
Zemědělstvím se živil jen malý počet
obyvatel. Drobní zemědělci byli stále
víc zaměstnání na šachtě.
Obdělávání malých políček sloužilo k
přilepšení v domácnosti nebo zabezpečení v časech krize, a také k pěstování plodin pro drobné zvířectvo.
Havíři v nově vzniklých koloniích si
najímali kousek půdy od sedláků,
nebo jim byla za nízký nájem přidělena důlním závodem. Vazbu na
drobné hospodaření můžeme
zaznamenat i v 50. létech 20. století,
kdy se havíři odmítali přestěhovat do
nově zbudované kolonie tzv. finských
domů, protože u nich chyběly „šopky“ kůlny pro uložení zemědělského
nářadí a místo pro drobné zvířectvo.

Na poválečné fotografii obyvatelé části Šimičkovy kolonie U Seberova statku za domem kolonie č.p. 411.
Popis zezadu na fotografii asi zleva : Chlebovský, Franková, Franek, Mičková, Kučera, Rudolf Kučera, Vladislav
Kučera, Leon. Grygová, Josef Linek, Rudolf Šlachta, Isaiáš, Kraihl , Miček, úplně vpravo s rukama v kapsách
stojí sedlák Sebera, pak asi ve předu Lidka Franková, Jiřina Mičková, Irena Grygová.

Tzv. kasárna pro přespolní horníky.

Zastávka lokálky na „Vidrholci“.

Elektrická úzkokolejná dráha Slezských zemských drah. Výstavbou spojky Bohumín – Německá (Dolní) Lutyně –
Kopaniny (Orlová) – Karviná a její uvedení do provozu 31.5.1913 se rozšířila možnost přepravy zboží a osob. V
Doubravě byly vybudovány tyto zastávky ze směru Karviná: Pohraniční kolonie (Finské domky) - Obec Doubrava (Svět loutek) - Vidrholec (Vrcholec) - Jáma Bettina (Důl Doubrava) – Orlová Kopaniny. Pro míjení tramvají
zde byly výhybny a to u pekárny Komendír a Důl Doubrava. Úzkokolejná trať byla postupně zkracována.
Z Doubravy přestala tramvaj jezdit 18. 7. 1966.

Doubravská stará lékárna.
MUDr. Radim Uzel, CSc.
*27. 3. 1940 Ostrava

Je český gynekolog, sexuolog a regionální politik, popularizátor sexuologie, čestný tajemník
Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu, a vysokoškolský pedagog. Narodil se jako
pohrobek. Pochází z rodiny docenta analytické chemie na Karlově univerzitě a magistry farmacie.
Po maturitě v r. 1957 na gymnáziu v Orlové nastoupil na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity
v Brně, absolvoval v roce 1963. Vzpomíná na taneční v Cingrově domě na Kopaninách v Orlové a
na preludování prof. Míši na varhany v kat. kostele v Orlové. Vyrůstal v lékárně v Doubravě.

Restauraci u autobusové zastávky u Dolu Doubrava ve směru na Orlovou se
říkalo „Frloch“. Za ní stála stará lékárna. Všechno už je jen vzpomínka.

2007

Dům u cesty z Vrchovce ke Karviné.

Náměstí u radnice, v pozadí zámek s dvorem.

Zámek

Dvůr

Cesta k zámku kolem dvora „Konradowec“.

Pod zámkem byl rybník, pak náves, viz foto z r. 1928
Význam obce stále stoupal s jejím rozvojem a tak v r. 1908 byla Dombrova povýšena na městys.
V roce 1924 byla Dombrová přejmenována na Doubravu.

Cesta směrem k Národnímu domu.

Národní dům

Hostinec na náměstí U Franka v bývalé škole v přízemí byl uzavřen v prosinci
2016. Kino vpravo postavil pan Franek, který tam docházel promítat z lokálu.
V patře bylo dlouhou dobu krejčovství pana Febera v režii drobných provozoven.

Kino Slávia
z roku 1928 již nestojí, nyní je tam parkoviště.

Náměstí v Doubravě v 50. letech.

Náměstí v Doubravě v 60. letech.

Prvomájový průvod Dolu Doubrava směřuje přes Kopaniny na náměstí v
Orlové. V čele folklorního souboru Dombrovan tančí s valaškou Karel Rašík,
pozdější ředitel Dolu ČSA, v současnosti jednatel firmy THK Čechpol s.r.o.

Foto kolem r. 1960

Hornická hudba Dolu Doubrava
Kapela vznikla z podnětu důchodce Rudolfa Štuly na jámě Betina v r. 1930. Tvořilo ji pouze 7 členů. Když se
vrátil z vojny Karel Opušinský, převzal i kapelnickou taktovku. Dvojnásobný počet hudebníků propagoval
především české písničky a naše autory.
Karel Opušinský stál v čele kapely bezmála 40 let. Po kratším působení J.R. Míši a Otakara Dzika, vedl po roce
1947 – už jako kapelu Dolu Julius Fučík – Josef Hansel.
Orchestr pravidelně vystupoval při Filmovém festivalu v Orlové-Lutyni, pod novou hlavičkou DOUBRAVANKA,
zúčastňoval se různých oborových a městských přehlídek, soutěží a festivalů, Krajské přehlídky v Bílovci,
zajížděl za pacienty rehabilitačních středisek a léčeben, poznávali jej také posluchači v Polsku. Zásluhou
Otakara Dzika navázala kapela úzké styky při výměně instrumentovaných skladeb s Ústřední hudbou čs.
armády v Praze a při rozvíjení družby s polskou hudbou z Dolu Janina. Za svou příkladnou činnost obdržela
Doubravanka řadu vyznamenání a uznání, diplomů a odznaků.

S kapelou Dolu Doubrava kapelník K. Opušinský

Taneční orchestr závodního klubu ROH Dolu Doubrava v r. 1959.
S trumpetou dirigent Miroslav („Mireček“) Moskala.
V Doubravě ještě byla dechovka pod vedením Karla Opušinského, který ji vedl 40 let.

Doubravská beatles mánie.
Spiders

HROBAŘI

Junior 69

Mackbet Group

MOBS

The Spiders

The SPIDERS (Pavouci)
Skupinu The Spiders založil v Doubravě roku 1964 Jaroslav Mazurek (1950), přezdívaný „Mára". Co tomu předcházelo?
Jaroslav začal hrát na velmi dobře znějící „španělku“ za cca 100,- Kčs velmi pozdě, a to ve 12 letech. Rodiče jej poslali k výuce ke
známému učiteli hudby panu Klaputovi, který bydlel na pomezí Doubravy a Karviné a kterému se pro jeho zalíbení k houslím říkalo
„Kalafuna". Bohužel snaha rodičů neměla dlouhého trvání, neboť nepřekonatelný odpor učitele hudby ke všemu elektrickému a
zvláště jeho umíněnost k elektrické kytaře se vzájemně neslučovaly. Záhy se k Jaroslavovi přidal spolužák Láďa Strnadel alias „Sarna"
(1949) s doprovodnou kytarou, tedy dvě kytary „španělky“ - to už znělo lépe. Naštěstí je však brzy odložili a vrhli se na kytary na
elektrický „pohon“.
Jaroslav si pořídil Jolanu Star, přezdívanou „placka" a Láďa „lubovku“ Jolanu Diskant. Spolu hráli různé písničky, samozřejmě od
českých interpretů. Jejich první veřejné vystoupení bylo zřejmě na Dětských radovánkách pro orlovské školy, které se konaly v
Kulturním domě Horník v Orlové-Porubě. K tomuto vystoupení se traduje i historka, kdy perfektně zazpívaný duet Zdeňky Špernolové
a Zdeňka Špetíka (spolužáci Jaroslava a Ládi) „Milenci v texaskách" z muzikálu Starci na chmelu rozhoupal nohy i nejmenovanému
řediteli jedné orlovské školy, sedícího v sále v první řadě, o zbývajícím publiku nemluvě.
Na zcéně se ale objevili The Beatles. Bylo nutné reagovat, proto doplnili v roce 1964 sestavu o basovou kytaru, na kterou hrál Jiří
Válek (1947), a o bubeníka Ottu Maléře (1948), přezdívaného „Oškvar", z dnešního pohledu s tristním vybavením, neboť jeho
nástroje měly s bicí soupravou společné snad jenom paličky. Tímto byla založena skupina The Spiders. Posléze se k ní připojil i Otto
Bulawa (1949), přezdívaný „Olačka" s klavírním doprovodem. První skladba, kterou nacvičili, byla And I Love Her od The Beatles.
Skupina zkoušela v sále Domu ČSM v Doubravě. Doba západní hudbě a bigbítu zvlášť moc nepřála, takže museli mít v záloze i české
písničky, které hrávali při namátkové návštěvě pana Popiolka, který jako zástupce MNV v Doubravě dohlížel na ideologickou čistotu
hudebního projevu. Skupina vystupovala téměř výhradně v uvedeném sále, a to na oblíbených tanečních zábavách Čaj o páté.
Základní repertoár tvořily oblíbené skladby od The Beatles, The Rolling Stones, The Hollies, The Kinks, The Shadows a mnoho dalších.
Většinou se jednalo o skladby, které hrály i ostatní kapely v okolí. To vše probíhalo v poklidném tempu až do roku 1968, kdy skupina
The Spiders ukončila svou činnost z důvodu odchodu Jaroslava na studia do Brna, Jirka se oženil a Otto se ubíral vlastní cestou, mi
neznámo kam.
Skupina neměla žádného manažera ani zvukového technika. První zesilovače byly zapůjčeny ze ZDŠ v Doubravě, kterou Jaroslav a
Láďa navštěvovali. O ozvučení skupiny se staral fanda elektrotechniky Jaroslav, který byl velmi učenlivý a ihned zjistil, že první jejich 5
Ω reproduktor bez transformátoru, „zapůjčený“ ze sloupu veřejného rozhlasu, se 100 voltovým výstupem zesilovače nefunguje.
Tímto ovšem v Doubravě bigbít neskončil. Volným pokračováním The Spiders byla skupina MACKBET GROUP ve složení Otto
Bulawa (klávesy), Láďa Strnadel (doprovodná kytara), Zdeněk Šolc (saxofon), Jaroslav Šlachta (basová kytara), pak Edward Francuz
alias „Šošon" (bicí), který nahradil Mirka Poláčka narukovavšího na vojnu. Na scénu opět vstoupil pan Popiolek a zápisem na MNV v
Doubravě označil skupinu za šiřitele „amerikanismu", což vedlo skupinu k přejmenování na JUNIOR 69 a následnému odchodu do
prostor PZKO v Doubravě. Došlo částečně i k obměně hudebníků, ale to je již jiná historie.
Jaroslav Mazurek, Ladislav Strnadel

Hrobaři

V roce 1968 se Hrobařů ujala právě vzniklá mládežnická organizace JUVENA v Doubravě a začalo veřejné vystupování v sále
domu mládeže (později SSM) v Doubravě. Hrálo se nepravidelně na čajích o páté v sále v 1. poschodí domu SSM (nyní školka
a knihovna), při kterých vystoupení nemělo vždy hladký průběh. Skoro vždy se našlo několik výtržníků, kteří na sebe
upozornili nevhodným chováním. Kazilo to renomé zábav, ale jelikož byl sál vždy plný a platilo se vstupné, organizátoři to
tolerovali. V sále byl klavír, a tak se toho využilo a několik písniček při vystoupeních hrál Ociepka i na něm. Poněvadž Hrobaři
byli skupinou Juveny, nehráli nikdy jinde než v domě mládeže, neměli předehrávky a taky nebrali honorář. Peníze ze
vstupného zůstávaly Juveně. Je s podivem, co se v době Pražského jara v roce 1968 dalo podnikat. Juvena byla zrušena v
roce 1971. Záhy na to všichni hudebníci narukovali k výkonu základní vojenské prezenční služby a to hrobaře pohřbilo.
Složení: bicí - Petr Sosna, Otto Malirz („Oškvar“);
doprovodná kytara – Zdenek Procházka;
basová kytara – Josef Harčarik;
zpěv – Jaroslav Vach
Emil Ociepka
sólová kytara – Emil Ociepka;
Pořadí hudebníků je na obou fotografiích stejné.

Emil
Ociepka

Petr
Zdeněk
Sosna Procházka

Josef
Harčarik

MACKBET Group

Mackbet Group
Byli jsme tři kamarádi z Doubravy, Dětmarovic a Bohumína, co jsme studovali železniční učiliště v Šumperku.
Na učilišti jsme se s dalšími spolužáky ve volných chvílích věnovali kromě muzicírování i hraní loutkového divadla. Na
celostátní přehlídce loutkových divadel v Chrudimi jsme dosáhli pozoruhodných výsledků, když jsme zvítězili v soutěžním
klání asi patnácti souborů. Do loutkové hry byla zakomponována i hudební vložka s živým vystoupením muzikantů. A to byl
vlastně impuls, který měl rozhodující vliv na další naši činnost po návratu domů v září roku 1966.
Stali jsme se členy divadelního souboru Světa Loutek v Doubravě. Po divadelních zkouškách jsme začali zkoušet hudbu,
což se brzy po Doubravě rozneslo. Po nějaké době jsme přibrali další dva kamarády a rázem nás bylo pět.
Zkoušky probíhaly v divadle Svět loutek, kde nám zároveň kromě přístřeší poskytli nezbytnou aparaturu jako lampové
zesilovače 25W, mikrofony a ozvučení kapely.
S velikým nadšením jsme trénovali, ale až teprve doubravský Svaz žen nám nabídl, zda bychom chtěli zahrát na jejich akci.
Samozřejmě jsme souhlasili a toto hraní se uskutečnilo v budově ČSM, dnes je to tuším školka. Horečně jsme vymýšleli název
kapely, a proto, že to byla éra Beatles, chtěli jsme anglický název. Už nepamatuji, kdo s tím přišel, ale asi Láďa Strnadel, nebo
Otto Bulawa, že bychom se mohli jmenovat Mackbet Group. Všem se to líbilo a kapela měla jméno.
Samozřejmě toto naše hraní vyvolalo ohlas hlavně mezi mladými, a tak nám předsedkyně Svazu žen nabídla spolupráci,
hlavně nás „zastřešila“. Začalo pravidelné hraní, tzv. Čaje o páté, nejen v Doubravě, ale i v okolí. Hráli jsme převzaté skladby
od našich interpretů: Petr a Pavel Novák, Přenosilová, Olympic a další naše vzory. Na „Čaje“ se chodili bavit nejen mladí
z okolí, ale i z Karviné, Orlové atd. Hlavně Karviňáci se přišli vždy vyřádit a porvat.
Jaroslav Mazurek („Mára“) nám opravoval zesilovače, čili měnil vadné elektronky. To bylo ze začátku, potom se toho ujal
Motyka. Bydlel o tři baráky nad Světem loutek směrem ke Kopaninám. Postupně, jak jsme se dostávali do povědomí lidí,
zlepšovali jsme vybavení kapely a celkovou kvalitu projevu. To trvalo do roku 1968, kdy republiku obsadila vojska Varšavské
smlouvy, nesmělo se chvíli hrát a kdy jsem narukoval na vojnu. Tím pro mne účinkování v kapele skončilo a na prvním
„opušťáku“ po půl roce kapela hrála v jiném prostředí a složení.
Zakládající členové: Jaromír ŠLACHTA - baskytara
Zdeněk ŠOLC
- saxofon, klarinet
Miroslav POLÁČEK - bicí
Přibraní členové: Laďa STRNADEL - sólová kytara
Otto Bulawa
- klavír, klávesy

Miroslav Poláček

Dělnický dům, středisko polských
spolků - 1928

V r. 1955 byla budova přestavěna do podoby dále.

Divadlo Svět loutek.
Od roku 1902 se v Doubravě traduje loutkářská činnost, kdy byl založen spolek Popelka.
V r. 1986 loutkářství v doubravě končí a v r. 2000 je na budovu vydán demoliční výměr.

Foto z r. 1960

V roce 1922 Tělocvičná jednota Sokol Doubrava získala darem od svých kolegů z Vysokého Mýta
Alšovo loutkové divadélko. Vzdělavatel jednoty, učitel Ant. Steuer byl pověřen ustavením loutkářského kroužku. Tuto výzvu přijali učitelé František Kondělka a Karla Kravčíková a první soubor
"ochotníků" byl na světě. Prvních 5 let se hrálo v místnosti vedle hlavního sálu Národního domu
za vstupné 20 hal. Od roku 1934 se divadélko jmenuje „V říši loutek“. V r. 1945 bylo divadlo
přemístěno do Dělnického domu pod názvem „Svět loutek“. Dělnický dům v mnoha ohledech
potřebám divadla nevyhovoval a tak od r. 1950, kdy se stal soubor součástí závodního klubu ROH
Dolu Doubrava, probíhala jednání a 13. 8. 1955 byla nově upravená budova slavnostně otevřena.

Foto: Vlasta Gřivová (zahynula při svatební cestě s baskytaristou skupiny Gattnarem).

Junior 69
Na podzim roku 1969 narukoval Ladislav Strnadel k výkonu základní vojenské služby. Zbylí hudebníci kapely Mackbet
Group přibrali do kapely další dva členy. Byli to Geniek Gattnar a Bronislav Marcol. Až na Miroslava Niemiece byli zbylí
členové obměněné skupiny polské národnosti, a tak se její domovskou scénou stalo doubravské středisko Polského kulturněosvětového svazu v České republice (Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej), ve zkratce PZKO. Kapela se
zároveň přejmenovala na JUNIOR 69. Byla to reakce na normalizační proces ve společnosti započatý v roce 1969, nepřející
západní kultuře.
Používali jsme zesilovač TRANZIWAT o výkonu 150 W od Janety, zesilovač KZK 40 W a svépomocí dělané reprobedny a
další lampový zesilovač. O aparaturu se nám stále staral Geniek Motyka, zkoušky jsme měli v polské škole.
Kromě zábav v PZKO jsme hráli na různých místech v Karviné a Havířově. V roce 1971 jsme hráli na silvestrovský večer ve
Varšavě v Klubu Diekanka a po půlnoci až do rána v Klubu U Bab. Střídali jsme se autobusem s polskou skupinou Hi-Life. Této
skupině jsme prodali Echolanu Efekt a za utržené peníze jsme si koupili sólovou kytaru Schaller. Dále jsme vystupovali
v kulturním domě textilky Tepny Náchod v Náchodě a v roce 1971 v Parku Boženy Němcové v Karviné na pódiu letního kina
na Slavnosti jednoty Čechů, Slováků a Poláků za rozvoj socialistické vlasti, kde jsme se střídali se skupinou Braňo Hronce.
Po smrti basového kytaristy „Heňo“ Gattnara při autonehodě na svatební cestě v roce 1972 pak s kapelou hrál Ladislav
Strnadel. Zanedlouho však skupina ukončila svoji činnost. Většina hudebníků pak hrála v jiných kapelách.
Repertoár: Tremeloes, The Kinks, The Beatles, Czerwone Gitary, Rebels … .

Složení zleva:
Bronislav Marcol (51) – sólová kytara (Jolana)
Otto Bulawa (1949) – klavír, klávesy, zpěv
Klávesy zn. MATADOR byly propašovány z Polska.
Miroslav Niemiec (1948) – doprovodná kytara, zpěv Kytary Jolana STAR a Alexandra (pololubovka)
Geniek Gattnar (1951) – basová kytara
vzadu: Edward Francuz (1949) – bicí
Miroslav Neimiec

Mobs
s přáteli
2. složení
od r. 1970

Obsazení: Jaromír Puhr
(kytara, vokály)
Zdeněk Slabý
(sólová kytara, vokály)
Eduard Svačina
(basová kytara)
Miroslav Javorek
(bicí)
Karel Parchanský
(vokál)
Vzadu vpravo stojí
manažer skupiny
Tomanec
Ladislav.

Kapela se skládala z Orlováků, ale hrála pod hlavičkou Závodního klubu ROH Dolu Doubrava.

MOBS
První zkoušky někdy od jara 1968 byly u Vladimíra Sosny v garáži, která byla u „finského“ domku v Orlové 1 na
Kopaninách, kde Sosnovi bydleli. Ještě nějaké pokusy byly před tím u Sítků doma, prozatím bez Javorka. Ke dvěma kytarám
bylo potřeba sehnat bubeníka, a tím se stal Mirek Javorek. Jeho prvním bubnem byl pionýrský bubínek, který mu zůstal po
funkci bubeníka v Pionýrské organizaci na Základní škole v Orlové 1 - Kopaninách. K prvotní „bicí“ výbavě ještě patřily
Javorkem dobrané nejrůznější plechovky od barev, kbelíky a židle, kterých bylo v garáži dostatek.
Jako poslední přišel do skupiny dne 2. 9. 1968 Jaromír Puhr, (kytara Jolana Discant, pololubová, pružinové vibrato, dva
magnetické snímače, cena v roce 1966 byla 1.250,- Kčs, byla to jedna běžná dělnická výplata po vyučení.
V té době je již ustálený název skupiny Mobs. Název byl vybrán nahodile z anglického slovníku a v překladu znamená
„lůzu“ nebo také „dav“. S anglickým významem si však nikdo hlavu nelámal, rozhodlo pouze to, že slovo „mobs“ bylo krátké
a dobře znělo. Také návštěvníci Čajů o páté si z názvu těžkou hlavu nedělali a domlouvali se, že jdou na „mobslíky“ nebo
„mobsáky“, takto počeštěný název skupiny získal zcela jiný význam.
Od začátku října 1968 hrají Mobs na Čajích o páté a různých společenských akcích pořádaných Závodním klubem ROH
Dolu Doubrava.
Když Mobs začínali v Klubovně, měli jen asi 25 skladeb, které ještě nacvičili u Sosny v garáži, s tím se nedalo utáhnout celý
Čaj o páté. Proto již na prvním „čaji“ v říjnu 1968 po nabídce a dohodě se Svatoplukem Guziurem, který v té době dotvářel
kapelu The Drink Kings, bylo dohodnuto společné střídavé vystupování. Společné hraní tehdy rozhodl Jenda Sítek a Tomanec
bez vědomí paní Rašíkové. Společné hraní trvalo asi dva měsíce, než se to provalilo, a pí Rašíková přiměla Sítka, který byl
vedoucím skupiny, Javorka a možná i Tomance, aby to vyřešili a zajistili, aby už do klubovny Guziurovci nechodili.
Repertoár byl tvořen vlastními skladbami a skladbami převzatými od našich a zahraničních soudobých skupin. Zhruba
polovina skladeb byla vlastních. Jejich autorem byl Viktor Sítek, který měl v počátcích Mobs 14 let a ještě chodil na základní
školu! S postupem času přidal vlastní skladby i Jarda Puhr.
S rozšiřujícím se repertoárem Mobs se pomaličku vylepšovala i zvuková aparatura. Bicí soupravu Amati zakoupil Závodní
klub Dolu Doubrava. Autorem nápisu na bubnu byl Petr Olšar, jenž se věnoval ručnímu krasopisu - kaligrafii. Nové a hlavně
„velké“ reprobedny skupině vyrobili ve stolárně na Dole Doubrava. Tyto skříně, osazené nejméně deseti oválnými
reproduktory Tesla (mimo jiné měly vynikající zvukové parametry, ale ne do skříní, které jsme si navrhli podle hesla: „čím
větší, tím lepší“, a to byl omyl). Nějaké zesilovače vyrobil amatérsky pan Jan Janeta, přítel kapely a rovněž muzikant.
Tranzistorový zesilovač 25W měl i velmi vzhledné amatérské provedení. Časem někdo (a to už se neví přesně kdo – tipoval
bych Jirku Karase) vyrobil z odněkud získaného el. schématu pro sólovou kytaru booster, který značně ovlivnil zvuk kapely.
Občas kapela využívala centrálního zesilovacího a ozvučovacího zařízení, instalovaného v budově klubovny pro ozvučení
jeviště, sálu a také venkovního jeviště a altánu.
Zdeněk Rada, Jaromír Puhr

Alois Lučík

Původně stará sokolovna v Orlové na Kopaninách se stala od rocku 1950 Závodním klubem ROH
Dolu Doubrava. Na snímku je organizace odjezdu 9.A třídy ZDŠ Orlová Kopaniny na výlet v r.
1964. Zády je tř. učitel Al. Lučík, vlevo stojí učitelé pí Špetíková a p. Olšar František. Vpravo u
cesty jezdila tramvaj z Karviné do Bohumína. Na křižovatce v pozadí se na trať napojovala
odbočka z orlovského náměstí. V budově byla restaurace a za budovou bylo cvičiště.

Raszik

Kunsche

Folwarczný

byla již vyloženě taneční povahy.

V době poválečného neklidu, zmatku a mravního úpadku vzplál národnostní boj ještě více,
než kdy jindy a zakončil se založením Církve československé husitské. Přes 1700 obyvatel
Doubravy katolického vyznání odpadlo z církve, když většina z nich k tomu podle slov
patera Karla Bialka byla dohnána agitací, hrozbami apod. Někteří se ke katolíkům vrátili.

Kostel Církve československé husitské z r. 1928.

Kostel Husova sboru Církve československé husitské
•
•

Kostel Husova sboru byl v Doubravě vybudován v roce 1928 architektem a stavitelem
Čeňkem Volným, bývalým italským legionářem.
Kostel patří Církvi československé husitské, která jeho stavbu financoval ze sbírek místních
věřících v letech 1921 – 1928. Jedná se o stavbu obdélného půdorysu se železobetonovou
vyzdívanou konstrukcí a plochou střechou. Na jižní straně se nachází věž, která vystupuje
nad budovu s okny původně na všechny světové strany. Na věži je rovněž zobrazen znak
Církve čsl. husitské – kalich s křížem. Obdélníková okna jsou geometricky členěna a
vykládána skly v kovových rámech. Fasáda je členěna lizénovými rámy (členícími svislými
pruhy zdiva) a ukončena profilovanou korunní římsou. Vchod zdobí dvoukřídlové dveře,
nad kterými je nápis: „Živ buď národe, posvěcený Bohu“ , což je slovo požehnání od J.A.
Komenského. Vnitřní prostor je členěn na předchrámoví (předsíň), schodiště na kruchtu a
kolumbárium. Na východní straně kostela se nalézá kancelář a modlitebna. Mobiliář, stůl
Páně, lavice, křtitelnice, kazatelna, to vše bylo znovu pořízeno po 2. světové válce. Kostel
byl prohlášen kulturní památkou rozhodnutím ministerstva kultury ze dne 15. 11. 2001. Za
dobu své existence prošel kostel několika rekonstrukcemi a mnoha opravami. U příležitosti
svých sedmdesátin dostal i kostel Husova sboru, který znají občané Doubravy spíše pod
stručným názvem Husův sbor, dar v podobě celkové rekonstrukce, včetně zabezpečení
základů proti následkům vlivů důlní činnosti. Slavnostní znovuotevření s díkuvzdáním se
uskutečnilo v neděli 25. října 1998.

28. 5. 1928 - průvod na Vidrholci jde klást základní kámen Husova sboru

Zajímavost kostela.
K Husovu sboru patří také hudba. Varhany známé krnovské značky Rieger-Kloss poprvé zazněly
9. 9. 1957. Jedná se o jednomanuálový nástroj s širokým spektrem zvukových možností. Vynikající
Akustika kostela je využívána k pořádání koncertů a pořizování hudebních nahrávek.

Stavba Husova sboru v roce 1928 - foto z boku

Slavnostní otevření
Husova sboru 4. 11. 1928

Kostel v dubnu 2000.
Balustrády sneseny
při opravě kostela
v r. 1998

Kostel by už zase potřeboval nový kabát.

Balvan našli na poli Jana Lapiše
čeští legionáři v době
plebiscitu a vyryli
na něm
hlavu
Husa.

Balvan byl znovuobjeven
Jaromírem Káňou v
r. 1990 a umístěn
obcí před
radnici.

Jeden z mnoha bludných balvanů nalezených v obci.

Kolem kostela sv. Hedviky z roku 1898 se utvořilo náměstí.
Dům za kostelem na náměstí je ještě sám.

Škola

Fara

Střed Doubravy s doubravským kopcem v pozadí.
Na kopci je vpravo vidět triangulační věž.

Radnice z roku 1925.
Význam obce stále stoupal s jejím rozvojem a tak v roce 1908
byla Dombrova povýšena na městys.

Radnice
za
okupace,
v pozdí
Národní
dům.

Radnice dnes

15. července 1993 byl
obci přidělen znak.

Polská škola

V Doubravě žije i polská menšina, která
zde dříve měla i svou mateřskou školku
a 1. až 5. ročník základní školy.

26. 8. 1928 byla otevřena budova polské školy Dom Macierzy szkolnej. Stavitelem byl mistr
zednický a tesařský Karel Kraus z Doubravy. Do té doby se vyučovalo v domě č. 233 na hranicích s
Dětmarovicemi. Každoročně byl pořádán "Běh napříč Doubravou" s účastí mnoha škol okresu Kar.

První pošta č. 111 u doubravského nádraží vedle kolonie Mexiko.
Dne 15.10.1894 na základě přípisu 52081/1894 byla v Doubravě zřízena poštovní služebna, která
byla rozhodnutím 5407/1895 proměněna na poštovní úřad. Poštovní úřad byl otevřen 14. května
1895 v domě č. p. 111 v blízkosti nádraží. Dne 1. 9. 1943 byl úřad přemístěn do středu obce do
budovy č. p. 444 a od března 1951 se nacházel v budově č. p. 476. Poštovní úřad byl 30. 6. 1951
přestěhován do místnosti po zrušeném jednatelství spořitelny v budově č. p. 600, kde je dosud.

Druhá pošta č.p. 444.

Dnes je tady zdravotní středisko.

Třetí pošta č.p. 476.

V současnosti obytný dům.

Čtvrtá doubravská pošta č.p. 600 - dosud

V budově dnešní pošty za okupace byla Raiffeisenbank.

Pošta v současnosti.

Dívčí obecná škola z roku 1905

Školka a knihovna.

Původně česká červená škola z r. 1905.

České školky bývaly v Doubravě tři (u cihelny, na Vrchovci a v centru obce, později takzvaný Dům
mládeže). V Domě mládeže byla rovněž školní družina, knihovna a sál s jevištěm, který se v době
Beatlesmánie otřásal v rytmu místních skupin jako Spiders, Hrobaři, Juvena Club apod. Wikipedie

Ulice před bývalým Domem mládeže (vpravo mimo snímek). V jeho prostorách byla i tělocvična, v níž byly položeny základy kulturistiky nejen v rámci
Severomoravského kraje, ale možno říci i v rámci celé ČSSR. František Škorpík byl dokonce ve své době i přeborníkem republiky a se svým bratrem
Romanem se staral o líheň kulturistických talentů ze širokého okolí.

Učitelský dům z r. 1924.

Původně SK Doubrava byl založen v r. 1933. Pak se jmenoval TJ Baník Doubrava-střed, kde byl na
místě bývalého (kdysi i závěsnými svítidly osvětleného) kluziště zbudován tenisový kurt, který
nyní slouží už pouze pro nohejbal. Fotbalový klub TJ Baník Doubrava-Střed býval líhní talentů pro
divizní klub Doubrava Kopaniny, poté přejmenován na TJ Slavia Orlová a pro TJ Baník Karviná.
Nyní se klub jmenuje TJ Baník OKD Doubrava podle svého spenzora. Bohužel asi už ne dlouho.

Škola

V roce 1900 vlivem přistěhovalců především z Haliče vzrostla negramotnost, počet analfabetů
stoupl na 32 %. Tato skutečnost vyžadovala nové školy a také řešení národnostních sporů. V roce
1906 se vyučovalo v nové české školní budově tzv. červené. V r. 1910 byla stavitelem M. Kabátem
postavena původně polská měšťanka, pro nedostatek dětí zde umístili i Szkolu wydzialowou,
kde probíhala výuka důlních techniků - štajgrů. V této budově na snímku probíhá výuka dosud.

U hlavní silnice na křižovatce u pekárny Komendir stojí asi 30 let
obchod. Zezadu před pár lety vznikla restaurace U Bobříků.
Vlevo od odbočky cesty k náměstí stálo Divadlo Svět Loutek.

Budova stála u cesty ke
Karviné na samé hranici
Doubravy.

Pohřební průvod nad pekárnou Komendir kolem r. 1930?

1926

Evžen Komendir

Pekárna Komendir

Široko daleko je známa pekárna Komendir.
V obci do 2. světové války stále pekla pekárna rodiny Šiřinů, kteří mimo to, že byli jedněmi z
největších vlastníků půdy v Doubravě, měli i řeznictví a hospodu. Vlevo nahoře je stánek pekárny
na průmyslové a živnostenské výstavě v Orlové v r. 1926. Evžen Komendir je zde s personálem.

Přírodní památka - dub letní pod pekárnou Komendir.

Nová kolonie

Kolonie postavená v r. 1921 má celkem 10 domů s 20 dělnickými byty
č.p. 575 až 584 a stojí kolem cesty z křižovatky u pekárny Komendir
směrem k zámku. Kolonii se taky říká „Děšyňťoky“ podle deseti domů.

Obytný dům u koupaliště.

Koupaliště postavené svépomocí v letech 1954 - 1960 ještě není
napuštěné a to už jsou tropické dny.

Areál koupaliště.

Stav kolonie finských domků je různý. Od velmi zanedbaných po takto
vyšperkované. S novou zástavbou u bývalé cihelny to však nejde srovnat.

Nová zástavba na poli statku Szyrokých u bývalé cihelny budí
dojem VIP obyvatel. Je dokonale skryta zrakům zvědavců.

Restaurace U Kantorů na hranici s Dětmarovicemi.

Naučná stezka po Doubravě končí u bývalého podniku Dyhor, dnes TiZ.

Kostel sv. Hedviky

Postaveno

Kostel sv. Hedviky
Mezi významné události nepochybně patří výstavba kostela sv. Hedviky v roce 1898. Doubrava
patřila pod farnost v Orlové. Z důvodů velké
vzdálenosti a malé kapacity tamějšího kostela, žádali
doubravští farníci o výstavbu kostela v Doubravě.
Pozemek k výstavbě nového kostela daroval Richard
sv. p. Mattencloit-Ubelli. Stavbu pseudorománského
kostela navrhl a prováděl architekt Bedřich Fulda z
Těšína. Základní kámen byl posvěcen 30. září 1894 a
výstavba pokračovala až do roku 1898, náklady činily
90 000 zlatých. Do věže kostela byly zavěšeny tři
bronzové zvony. Vysvěcen byl 15. října v den svátku
patronky Slezska sv. Hedviky (Hedvika Slezská). Na
žádost doubravských farníků se kostel stal farním a
obec Doubrava samostatnou farností, ale za cenu
toho, že obec musela platit faráře ze svého.
Během 1. světové války (1916) byly dva zvony
sneseny a odevzdány armádě. Nové 2 zvony byly
vysvěceny v r. 1925. V březnu 1942 všechny tři zvony
byly opět sneseny a rekvírovány. Nové bronzové
zvony byly zavěšeny až v roce 1947.

Dříve rušné centrum městyse s 5 000 obyvateli v současnosti působí dojmem ospalé návsi.

Soška svaté Hedviky v kostele

Svatá Hedvika Slezská byla slezská kněžna, světice a patronka narozena v roce 1174 v Bavorsku. Již ve dvanácti
letech byla provdána a ve šťastném manželství měla celkem 7 dětí. Po porodu posledního potomka dostala od manžela
souhlas, aby s ním směla dále žít ve zdrženlivosti a začala se věnovat duchovní činnosti. V roce 1203 založila klášter v Třebnici,
první ženský klášter na území Slezska. Zbytek života věnovala prohloubení křesťanské víry. Zakládala nemocnice, ošetřovací
ústavy a kláštery. Její svátek se podle liturgického kalendáře slaví 16. října. Sv. Hedvika zde vystupuje jako řeholnice a
vévodkyně slezská s korunou na hlavě, třímající v pravé ruce sošku Rodičky Boží, v levé ruce zmenšený klášter třebnický. V ruce
často taky nese své boty, protože podle tradice chodila vždycky bosá.

Svatá Barbora podle starobylé křesťanské legendy žila ve 3. století v Nikomedii v rodině bohatého kupce. Otec byl
zapřisáhlým nepřítelem křesťanů. U domu nechal vybudovat luxusně zařízenou věž, do níž svou krásnou dceru zavřel údajně
proto, aby jí uchránil od všech svodů. Zásluhou jednoho ze služebníků přijala Barbora křest. Když se posléze přiznala otci, že
chce náležet jen Kristu, byla před jeho hněvem dočasně ukryta do země. Zatím co otec pro ni chystal kruté týrání, ona
rozjímala o mučení Krista a čerpala tak sílu, aby pro něho dokázala snést všechno. Mezi popisovaná muka, kterými ji chtěli od
víry odvrátit, se uvádí drásání žeůeznými hřeby, pálení boků, tlučení do hlavy, z níž ji chtěli Krista vymlátit, ale i uřezání
prsou. Nakonec soudce rozhodl Barboře useknout hlavu. Vykonáním rozsudku se ujal sám otec, kterého po vykonání
strašného činu vzápětí usmrtil blesk. Svatá Barbora, držící v pravé ruce kalich a v levé meč, bývá vyobrazena nejčastěji v
zelených šatech jako symbolu Boží síly, smíření i pevné naděje ve věčné milosrdenství. Vedle svatého Prokopa je patronkou
horníků, a proto není divu, že našla své místo ve zdejším kostele na pravém bočním oltáři. V posledních letech se u příležitosti
jejího svátku (4. prosinec) koná v kostele bohoslužba za horníky, kteří přišli o život v podzemí ostravsko-karvinských dolů.
Svatá Barboro oroduj za nás!

Sv. Barbora

Sv. Hedvika

Doubravské Jezulátko

Doubravské Jezulátko
Jedna z kopií sošky malého ježíška, jejíž originál je přes 4 staletí vystaven a především uctíván v Kostele Panny Marie
Vítězné v Praze na Malé Straně, je chloubou také doubravského kostela svaté Hedviky. Už od 1. poloviny 20. století se
mu do zdejšího chrámu chodí poklonit lidé, aby milostnému vyobrazení Božího dítěte přednesli své prosby, nebo
vyjádřili dík za dobrodiní. Jezulátku jsou přičítány mnohé zázraky a Bohu milé skutky. Jak je známo, jeho sláva
pronikla z Česka daleko do světa. Samotná vosková soška představuje Ježíše jako skutečné malé dítě, oblečené do
obyčejné košilky. Vznešené ve své prostotě, bývá oblečeno nejčastěji do bílé alby a královských šatů., aby se vyjádřila
myšlenka společná všem křesťanům, a sice že toto Dítě je králem z Davidova rodu. Starobylý zvyk oblékání milostné
sošky Ježíška do královských šatů různých liturgických barev má za cíl přiblížit nám Ježíše jako skutečného člověka,
který nám pomáhá zakusit Boží blízkost. Nové šaty pro doubravské Jezulátko byly pořízeny v letech 2013 – 2014.
Zvláštní pozornost zasluhuje výšivka, převzata z originálu oblečku. V době adventní a postní obléká šaty fialové
liturgické barvy, o Vánocích a Velikonocích bílé, a během většiny roku ho najdeme v šatech zelených.

Pochválen buď
Ježíš Kristus
1879

Doubravské kříže
Vlevo kříž na
hřbitově.

Kříž stával u domu č.p. 54 u kterého
byl věcným břemenem. Po zbourání
domu byl převezen na hřbitov, viz
předcházející obrázek.
2006

Ústřední kříž na hřbitově.

Odpočiňte v pokoji - po boji.
Kříž zfundoval v r. 1912 sedlák Karel Olšar.

Kříž zezadu

Pohled ze hřbitova na doubravský kopec.
Vodojemy na kopci

Kříž proti Národnímu domu
POCHVÁLEN BUĎ JEŽÍŠ KRISTUS
Josef Franek
1875
Sedlák Josef
Franek se v
roce 1864
taky zasloužil o opravu
kostela v
Orlové, jak
je zapsáno
v Pamětní
listině P.
Koláře OSB
uložené v
báni věže.

Kříž z r. 1921 u cesty na
Kopaniny v Orlové.
POCHVÁLEN BUĎ
JEŽÍŠ KRISTUS
Kříž postavil sedlák Olšar z domu poblíž.
Nedaleko stál i dům č. 26 v kterém byla
na počátku 19. století česká škola.

Kříž z r. 1921 v dubnu 2000.
Kolem je ještě louka, v současnosti si
příroda bere krajinu nazpět.
Ulomená hlava Krista je nasazena na
kříž, v současnosti není ani ona.
Nedaleko stál dům č.p. 488.
Nápis „Pochválen buď Ježíš Kristus“ se
v Doubravě vyskytuje skoro na všech
křížích a taky byl nad dveřmi do
kaple se zvonicí v centru historické
vesnice zvané později Dědina. Kaple
byla zřejmě postavena v době
dostavby doubravského zámku rodu
Mattencloitů.

Vlevo je kříž u fary ještě pod
„ohlou“ stříškou.

Kostel ze zadu od křižovatky.

Kříž za plotem u fary v květnu 2004
již bez stříšky.
Tento kříž možná původně stál na rozcestí nad folvarkem, jak je zakresleno v mapě z roku 1890.
V roce 2004 již nemá lucernu ani stříšku.
Fara květen 2017

Červená šipka označuje
v r. 1836 jediný kříž v obci.
Pravděpodobně byl dřevěný. V r. 1845 byl nahrazen
kamenným. Při bourání
části Špluchov byl odvezen
do centra obce k hasičské
zbrojnici.

Kříž stál původně ve Špluchově (na snímku),
odkud byl při likvidaci zástavby v důsledku důlní
činnosti přemístěn nad hasičskou zbrojnici do
středu obce. Ve Špluchově stál dříve kříž dřevěný,
který v r. 1845 nahradil tento kamennolitinový.

Kříž z roku 1845

Kříž a zvonice
u kostela.

Zvon z r. 1895 ve
zvonici u kostela.
Zvonici požehnal
2. 12. 2016 biskup
František Václav
Lobkowicz.

„Mrtvé oplakávám, živé svolávám“, tato slova v latině má na sobě zvon z
kostela sv. Hedviky, který od r. 1895 vyzváněl jako umíráček v sanktusníkové věži. Nyní ve zvonici bude připomínat oběti důlních neštěstí.

V březnu 1942 byly zvony „sv. Barbora“, „sv. Jiří“ a „sv. Hedvika“ německými okupanty zabaveny.
V březnu roku 1940 vyšel v Německu zákon o čtyřletém hospodářském plánu na shromáždění
neželezných kovů, jehož realizací byl pověřen Hermann Göring. Podle tohoto zákona měly být
shromážděny bronzové zvony a měděné části budov z území celé říše a neodkladně poskytnuty
jako materiál pro potřeby zbrojního průmyslu.

Před dvorem : odvážení zvonů ke Karviné v r. 1942

V září 1936 se stal
Petr Bezruč čestným
občanem obce. Na jeho
počest byla vysazena
lípa u domu č.p. 348..

Petr Bezruč
DOMBROVÁ
I.
„Jsme Moravci, ale jsme z Dombrové,
je možné jiný někdo z Doubravy ;
kde Doubrava, to vědí bohové,
snad při Praze, na břehu Vltavy.
Tak mluvil otec náš, mluvili dědové,
tak od kolébky znělo v šediny,
my žili jsme i zhasnem v Dombrové,
co páni z Čech nám křtíte dědiny?
Ta Doubrava – tak u nás nepraví,
tak z ciziny snad řondí rodáci.
Jsou rozumnější lidé z dálavy?
Když polsky Dombrová, tak Poláci.

II.
Než v Dombrové do roka školu mi vezmou,
já biju na zvon: Dombrová, Dombrová!
než o míli na západ pošinou mez mou,
rok poslední, co jsi má, rozhoupám zvon:
Dombrová, Dombrová!
Zástava z cimbuří káci se. – Z dolů
motyk a kladiv zní hučivý tón.
Kde jste kdo na stráži? Čepice přes uši dolů,
budí vás ze spánku prokletý zvon:
Dombrová, Dombrová!
Cos hořkého skočilo mi v oči obě.
Zvon zvoní temně: Dombrová, Dombrová!
Až půjdu z Ostravy, vyhnu se tobě.
Zcizilas se mně. Dombrová, Dombrová!

Do půlnoci hučí zvon, neštěstí věští.
Kdo dbá na zvoníka? Svět hluch a slep.
Než provaz vymkne se z umdlené pěsti,
než srdce strhne se, prorazí leb,
Dombrová, Dombrová!
V roce 1924 byla Dombrová přejmenovala na Doubravu.

Demolice domu v dubnu 2000.

Dům č.p. 488 nedaleko kříže z roku 1921 v tzv. Dědině.

Bývalá škola č.p. 81 v obci v květnu 2004 - stojí v části Dědina.

Dědina č.p. 7
2017

Původní dům je zmodernizován, aniž by ztratil původní ráz.

Dědina č.p. 4 v květnu 2004.

Tento dům je asi jeden z nejstarších v obci kromě bývalé školy č. 81. Letos byl znovu vykraden.

V důsledku důlní činnosti se na místech
domů objevují rekreační chatky.

Dům ve Špluchově č.p. 42 v květnu 2004.
V současnosti většina domů ve Špluchově je vykoupena a zbourána
z důvodu těžby uhlí. I tento dům s žudrem byste marně hledali.

Doubravský kostlivec na „kostitřesu“ u domu č.p. 68 ve Špluchově v květnu 2004.
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Kostlivec na „kostitřesu“ se přestěhoval k restauraci Partyzán v obci Morávka i se svými majiteli.

Jeden z posledních domů ve Špluchově.

S ekololgií si zde hlavu nelámou.

„Olsa“ – Olše po deštích.

Betonové hraniční kameny: Geminde Dombrau a Obec Doubrava.

Dozorecká osada z r. 1895 měla
4 domy úřednické s 8 byty a stála u
vjezdu na Důl Doubrava, dříve na
jámu Eleonoru. Hned na ni navazují
2 domy asi pro vyšší techniky
u silnice č.p. 421 a 482.
Kousek níže u silnice k zadní
bráně dolu stálo ještě několik
domů.

Poslední dům č.p. 482 úřednické kolonie při jámě Eleonoře v r. 2007.

2007

Dům na Vrchovci v zatáčce pod rozvodnou VN už taky nestojí.

Jeden z posledních domů na Vrchovci
(Vidrholec).

2007

Dům č.p. 474 z r. 1904 v secesním slohu v červnu 2000.
Doubrava Dědina

Dům průběžně chátrá, pravděpodobně
ho demolice nemine.

Hasičská zbrojnice

Cvičení hasičů před cihlovým
domem zaměstnanců statku č.p. 128.

Sbor dobrovolných hasičů vznikl v roce 1898. A byli to právě
hasiči, kteří pořádali každoroční plesy, zábavy a zahradní
slavnosti, přednášky, výlety a sami se všech dalších
kulturních akcí a církevních slavností zúčastňovali.

Druhá cihlová bytovka postavená pro zaměstnance statku č.p. 129.

Kříž proti Národnímu domu.

Doubravský potok,
podél něhož vznikla
osada Dombrová.

Radnice

Pošta

Bývalý hostinec U Franka,
původně II. škola v obci.
Centrum obce vyfotografované zezadu od části obce Dědina. Původně byla centrem obce
Dědina, ale to se změnilo po výstavbě kostela na darovaném pozemku od svobodného pána
Richarda z Mattencloitů, majiteli panství Dombrové, který ke stavbě kostela daroval stavební
místo o výměře 1 joch (po zavedení systému dolnorakouských měr v r. 1764 užíváno vídeňské
jitro, neboli katastrální jitro (Joch) = 5756 metru čtverečního).

Jubilejní škola císaře Františka Josefa I. z r. 1898.

Ve škole se vyučovalo v polském jazyce, což se změnilo po
roce 1920. Na snímku je na budově nápis Chlapecká obecná
škola. Níže za stromy je pak Veřejná obecní knihovna.

1. třída Chlapecké obecní školy v Doubravě 1931 – 1932
Učitelka Helena Benová z kolonie Mexiko v Doubravě, sestra básníka Leopolda Beny.

3. škola v obci, nyní nájemní dům na náměstí.

V r. 1898 byla postavena u kostela „Jubilejní škola císaře Františka Josefa I.“ s polským
vyučovacím jazykem. Dnes je to dům s pečovatelskou službou. Přibyly byty v mansardě.

Nájemní dům ze zadu.

Bývalý hostinec U Franka, nyní je budova nevyužita.
V roce 1880 se vyučovalo v domku na náměstí (2013 restaurace p. Konečného), kde po
rekonstrukci byly i byty pro učitele a obecní kanceláře. Škola byla již dvoutřídní.

Bývalé obchody na náměstí

Po 2. sv. válce mimo hospod a pekáren bylo v obci 6 obchodů s potravinami (nyní 3), provozovna
řemeslných prací a další služby: lékárna, lékař, holičství, sběrna čistírny a správky obuvi, zahradnictví, výkup sběrných surovin, knihovna, spořitelna, pošta, kino Slávia, drogérie, 2 mlékárny,
řeznictví byla čtyři (nyní jedno), zelenina, textil a oděvy, železářství a lisovna ovoce ČSSZ. Wikipedie

Dle výčtu kronikáře Fr. Kondělky bylo v obci v roce 1927 na 150 živností. 29 obchodů smíšeným
zbožím, 13 hokynářství a trhovnictví, 12 hostinců, 11 obuvníků, 10 krejčích, 6 holičů, 5 stolařů, 4
řezníci, 5 švadlen, 4 živnosti hudebnické, 2 natěrači, 2 stavební kanceláře, 4 povoznictví, 2 pokrývači, 3 hodináři, 1 drogerie, 1 lékárna, 1 malíř, 1 kamnář, 1 čalouník, 1 kovář, 1 zahradník, 1 zubní
technik, 1 mechanik, 1 instalatér, 1 knihař.

Náměstí v roce 1964, do okupace tu byl vpravo rybníček.

Obchody pod náměstím.

Zámek č.p. 1 v dubnu 2000 ještě za plotem.

Zámecké schody v dubnu 2000.

Vlevo památný strom dub letní.
V Doubravě jsou jen dva.

2017

Dub letní u zámku.

Drábovna, kde byla kamenná lavice
pro bičování vzpurných poddaných.

Barokní křeslo ze zámeckého zařízení.

Už je to 41 let od poslední opravy zámku.

Zámek se po roce 1844 používal jako správní budova pro panství Mattencloitů, kteří se
přestěhovali na reprezentativnější zámek do Ropice a pak po Bludowských do Orlové. V r.
1844 totiš vdova po Thomkem, který koupil panství od Bludowských, prodává toto panství i
s doly baronu Mikuláši Mattencloitovi, pánu na Střední Suché a Pavlovicích u Pštiny - cena
dolů stanovena stejně jako duby na panství. Nahoře detail klenby na fotografii z roku 1992.

Na statku u zámku se v současnosti chovají koně.

www.drakknet.cz
https://drakknet.cz/capionline/?param1=capionline

Komín je prasklý a
pokud se neopraví
brzy spadne.

Koně ze statku u zámku – areál za párem koní.

Ranní panoráma Beskyd
Trávný,
před ním Prašivá

Lysá Hora

Z doubravského kopce je zajímavá vyhlídka na
pohoří Beskyd. Tady by se hodila rozhledna.

Přistávací plocha

Foceno ze starého stožáru VN.

Pohledy z Doubravského kopce v červnu 2000.

Vodárenské věže na Doubravském kopci. Za nimi je triangulační bod.
Ještě v 60. letech 20. století byl označen jehlanovou konstrukcí z
dřevěných kulatin. Odtud kdysi startovaly kluzáky do údolí.

Německé zákopy v r. 1945.

Pravděpodobně pozůstatky zákopů ve směru od Kozince z r. 1914.
Při osvobozovacích 3 denních bojích na doubravském kopci v roce 1945 přišli o život dva sovětští
vojáci, dvanáct jich bylo těžce zraněno, pět z nich na následky zranění podlehlo. Doubrava byla
osvobozena 3. 5. 1945 v 7°°. Za dobu německé okupace zahynulo 67 doubravských občanů.
Podle některých pamětníků byly vykopány na kopci zákopy již za 1. svět. války, když ruská armáda
v srpnu 1914 pronikla ke Krakovu.

Pozůstatky německého protiletadlového postavení na doubravském
kopci v lese pod domem č.p. 700 proti svazům spojenců, kteří od roku
1943 podnikali z Itálie nálety na průmyslové podniky v Horním Slezsku.
Pravděpodobně při obraně kopce zde měli Němci minometné postavení.

Ráno 30. dubna 1945 pískala šachetní siréna na poplach, že
fronta je tady. Do práce již nikdo nešel. Němci k večeru odjeli a
závod byl dva dny téměř liduprázdný. Německá fronta, která
prošla závodem v noci z 2. na 3. května, byla příliš v rozkladu a
šachtu již nestačila zničit. Přímé boje proběhly v Doubravě na
jiném místě.
Ze vzpomínek Františka Kuzníka.
Když se ze začátku roku 1945 přiblížila fronta byla zdejší oblast
prohlášena za frontový týl. Jednotky německé organizace „Todt“
vykopaly na doubravském kopci obranné zákopy pro vojáky, lehké
Německé zákopy na doubravském kopci. děla a pro kulomety. Od doubravských hranic směrem na Orlovou
- „Dvě hranice“ a s pokračováním až do Poruby byl vykopán protitankový příkop. Celý tento systém zákopů byl orientován ve
směru Orlová, Horní Lutyně, Dětmarovice a pak ve směru na Karvinou. Když 1. května obsadila sovětská vojska Dětmarovice
a Dolní Lutyni, německá vojska ustoupila do připravených zákopů. Počet německých vojáků byl okolo 300 mužů.
V té době jsem odešel s otcem z domova, abychom navázali spojení s velitelem sovětských vojsk v Dětmarovicích. Setkání se
uskutečnilo u občana Dědice, kde byl velitelský štáb postupujících sovětských jednotek. Informovali jsme velitele o pohybu
německých vojsk, o obranných zákopech na doubravských kopcích a poskytli jsme mu i další informace, které žádal.
V nočních hodinách z 1. na 2. května sovětští průzkumníci prohlédli terén a k ránu se sovětská vojska přesunula až na
doubravskou hranici, kde zaujali postavení i s minomety. Druhého května kolem 7 hodiny ranní zahájily sovětské minomety
palbu na německé zákopy. Sovětští vojáci se při ní jednotlivě dům od domu, různými dolinami i jinými úkryty přibližovali k
německé linii. Navečer se dostali až do úžlabiny pod doubarvským kopcem. Tam zůstali po celou noc.
Sovětské jednotky pak využily poměrně klidné noci z 2. na 3. května k doplnění svých početních sil a vojenské techniky. O
pomoc při dopravování střeliva byli požádání i místní občané. Pomoc byla zorganizována mnou a Drahomírem Kolderem. V
časných ranních hodinách 3. 5. 1945 zahájila sovětská vojska útok ze 2 stran na německé zákopy, a to ze západu od orlovských hranic a ze severu od hranic dětmarovických. Německé vojsko nápor nevydrželo a již v 7 hodin ráno ustoupilo směrem
na Karvinou. Doubrava byla osvobozena. Bohužel, naše radost byla zkalena tím, že jen na „našem“ úseku fronty byl zraněn 1
důstojník a 6 vojáků sovětské armády, kteří svým zraněním podlehli. Doubravští občané na jejich oběť nikdy nezapomenou.
Ze vzpomínek Arnošta Krůla.
Dne 1. května přišli Orlované vítat sovětská vojska. U tramvajové zastávky Orlová – klášter se sešlo nejvíce lidí. Tohoto
shromáždění si všimli němečtí dělostřelci ukrytí na kopci na hřbitově u evangelického kostela a vypálili na ně dvě rány.
Granáty roztrhaly 8 místních obyvatel a 4 sovětské vojáky.
Přeloženy z polštiny vzpomínky Karola Gnidy.
Alois Kunčický zase vzpomínal, že granáty hučely při letu nad jeho domem v kolonii Mühsam, tedy letěly z daleka. SD

Čištění Doubravy od zbraní a munice občanskou milicí po ukončení bojů.
První Rusové přišli brzy ráno po silnici od doubravské cihelny. Nejprve šel jeden voják se samopalem, s odstupem za ním asi 30 m další a pak asi po 50 metrech celá skupina. Ptali se mě u kapličky „Gdě German“? Šířina

Německé obraně na doubravském kopci velel učitel, vídeňský Čech, který
bojoval už od Dukly. Důstojník měl velitelství v domě č. 569 u kapličky.
Na kopci byly jen kulometné postavení a vojáků kolem dvaceti. Hráli jsme
mariáš, když přiběhl kamarád a řekl, že v Dětmarovicích jsou Rusi. Známý
přišel z Dětmarovic, když šel pro chleba do Komendira. Pustili ho Rusi i
Němci tam i zpět. Večer 2. 5. nám velitel Němců řekl lámanou češtinou, že
pokud Rusové nezaútočí budou se k ránu podle rozkazu stahovat, ať nevycházíme z domů.
Rusové však v noci zaútočili a tak se do rána bojovalo, než Němci podle plánu začali ustupovat. Kryli jen
bok ustupující armády od Třince, Těšína a Karviné. Dne 3. 5. 1945 byl úkol splněn a Němci z vytvářející se kapsy
unikli. Ve Frýdku se pak snažili probít přes město, což se jim nepovedlo a museli ustupovat bočními cestami. Šířina

Kozinec je dnes pod vodou. Pravděpodobně i tam mohly
přistávat kluzáky ze startovacího svahu od triangulace.

Soupis škod způsobených okupací a
osvobozovacími boji na majetku
železničního zřízence pana Bohumila
Adamčíka z domu č.p. 814 na
doubravském kopci.
Pravděpodobně nebyl odškodněn v
plné výši, protože noví majitelé po
koupi domu v roce 2016 museli
vyměnit prostřelené dveře. Zajímavé v
soupise je sdělení o devíti německých
zákopech na jeho poli, které musel
zaházet. Podle pamětníků to byly
zákopy 3 m dlouhé, tedy jen pro
střelce asi z kulometů.

Schulgleiter SG 38 byl nejmasověji vyráběným školním kluzákem všech dob, k čemuž mu dopomohla druhá světová válka.
Zalétán byl v roce 1938 a stal se základním typem užívaným německou polovojenskou leteckou organizací NSFK (nationalsozialist isches Fliegerkorps). Celkem bylo vyrobeno kolem 10 000 SG 38. Startovalo se pomocí gumového lana, tzv. gumicuk.
Kluzák se ve výchozí pozici přivázal k zatlučenému kůlu, nebo ho další adepti létání pevně drželi. Hákem v přídi kluzáku se
protáhlo gumové lano, jehož obou konců se chopili další pomocníci. Ti začali na povel běžet a lano tím napínat. V příhodný
okamžik byl kluzák uvolněn, lano ho táhlo kupředu a vzniklý vztlak vzhůru. První skoky žáků probíhaly roztahováním po
rovině, let trval několik vteřin do vzdálenosti řádově desítek metrů. Když si adepti letadlo osahali, startovalo se gumicukem
ze svahu, délka letu se prodloužila. Potom následovaly vzlety pomocí navijáku. letadlo má hmotnost pouhých 120 kg.
Maximální letová hmotnost je 210 kg, maximální rychlost: 115 km/h, minimální rychlost: 40km/h, start aerovlekem do 105
km/h, plocha křídel: 16 m2, plošné zatížení 13,1 kg/m2, klouzavost 1:10.
Zdroj: http://folprecht.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=177777

Němci chtěli z Doubravy udělat čistě německou obec.
Na začátku okupace zřídili na doubravském kopci
leteckou školu, kde se mladí adepti učili létat na kluzácích.

Ilustrační obrázek

Schulgleiter SG 38 A

Tady byla
louka, pole
Současná
Hlavně u zámku
se přistávalo.
Zámek

Kóta 282,2 m nm na Doubravském kopci označená triangulační věží.
Od věže je vidět šikmo stín (označeno šipkou). Startovací plochy pro kluzáky byly zřejmě vlevo a
vpravo od lesíka (označeno siluetou kluzáku) a startovalo se asi podle toho, odkud foukal vítr.
Ještě po II. svět. válce bývalo v Doubravě i sportovní letiště, odkud se pořádaly vyhlídkové lety. V
současné době jsou tam rybníky a vede tam několik vedení vysokého napětí (VN).
Hydrogeologický pozorovací vrt

1954

Provizorní letiště pro vyhlídkové
lety bylo na louce u hranice se
Sovincem, kde je nyní kaliště.

Takto by se dnes letělo nad stromy z Doubravského kopce.
Za války svah nebyl zalesněn.
Průměrná délka letu byla 3 minuty. Za příznivých podmínek se dalo letět o trochu déle. Tehdy se
dalo letět např. až nad kostel, otočit se a přistát u zámku. Nejčastěji byla dráha letu ve tvaru „S“.
Adepti létání letěli maximálně 2 krát za den. Hangár pro kluzáky byl ve stodole nad hasičskou
zbrojnicí. Kopec je nyní o 1,5 m nižší.
Ze vzpomínek Emila Šířiny *1924

Při převýšení kolem 50 metrů byl při
klouzavém poměru 1:10 dolet 500 metrů. Nazpět se
pod kluzák podsunul speciální vozík a odtáhl se po louce na kopec.
Výcviku se účastnili perspektivní chlapci z rodin z Doubravy a
širokého okolí, které přijaly tzv. Volkslisty. Kluzáků bylo 3 – 4 kusy.
Po válce tady létali místní chlapci asi pod hlavičkou SČM vedení Fr.
Wewiorou. Asi r. 1947 byly kluzáky převezeny na letiště v Petřvaldě.
V Petřvaldě se startovalo pomocí elektrického navijáku.

Doubrava se vrací do druhohor prostřednictvím
Dinoparku Ostrava.

Park je na části haldy Dolu Doubrava a areálu
doubravské cihelny.
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