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                Je známo, že v kraji se pohybovali lidé od pradávna. 
 V jeskyni Šipka u Štramberské Trúby žili neandrtálci. Ve Věřňovicích u 
Bohumína byla nalezena kamenná sekyra a hlavně je doloženo osídlení 
z doby paleolitu v Petřkovicích u Ostravy na vrchu Landek. Nedaleko 
Lazů byla nalezena při stavbě domu v hloubce dvou metrů soška 
archaického vzhledu o výšce cca 8 cm.  
  



Seznam orlovských a lazeckých svobodníků a poddaných v orlovské farnosti údajně z roku 1830. 
Eniwehner   wőn   Orlau   cu   Lazy   nabhe   Eczer   ekzuseben   verpsluhtt   Sud 

V seznamech je ještě Doubrava a Poruba. 



N.          Orlau                           

  8.  Gwozd     

10.  Mitshka    

11.  Budin       

14.  Gwozd     

17.  Gwozd     

18.  Budin       

19.  Jawurek               

21.  Witriens   

31.  Durczok   

32.  Durcok     

33.  Serafin      

36. Schosenk ?                

43.  Surma       

46.  Shaiar       

47.  Glacz              

48.  Guretzky   

51.  Gezischek                

52.  Kania        

54.  Bardon      

55.  Gwozd      

56.  Paloncy                

57.  Matushek   

59.  Rzimanek   

61.  Skuta         

62.  Gezischek                 

68.  Holesch                 

70.  Hanak         

85.  Gwuzd        

95.  Gezischek                  

    

Paul                

Johann           

Paul                

Johann            

Johann            

Johann            

Georg              

Paul                
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Matthias         
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Johann            

Johann            

Matth                

Paul              

Joh                 

Andreas         

Franz             

Paul               
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6  180 zaokrouhleno? 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

N. Lazy                           Anzahl 

  1.   Gwozd Paul             6 

  2.   Durcak Joh              6 

  6.   Liberda Georg       10 

  7.   Krischtek Wenzl    10 

  8.   Kus Joh                 10 

  9.   Tzapnik ? Georg    10 

11.Petrasch Josef         10 

12. Hrabetz Jos             10 

14. Konieczny ? Jos      10 

17. Orlik Georg                6 

23. Uhor ? Paul               6                  

                                             94 

28. Schlachta Jos.           6 

29. Krutky Paul                6 

30. Konezny Josepf         6 

33. Jantsczar Joh.           6 

39. Durcak Paul               6 

49. Olschar Franz            6 

35. Bruska Johan             6 

                                           136 
 

Domy, které jsou vynechány, 

pravděpodobně patřily vrchnosti. 

Jak je vidět v Lazích byli bohatší  

sedláci než v Orlové, protože měli 

větší pole. Jména vyznačená 

červeně jsou přepsána z originálu 

nejistě.  

 
 

Podle jmen do roku 1850 lze s velikou přesností zjistit původní obyvatelé regionu. Po zrušení roboty v r. 1849 
a rozvojem těžby uhlí lidé začali migrovat. Nově příchozí zpočátku bydleli v podnájmech u místních a často ve 
stodolách, než pro ně začaly doly stavět kolonie. Časem se s místními sňatky smíchali, protože byli stejné 
kultury. Příchozí byli bezzemci z Moravy, ale hlavně z Haliče v Polsku. Technické kádry přicházely převážně z 
Čech. Za nimi přicházeli Židé hlavně z Haliče. 

     Z Dějin Orlové – Alois Adamus 1926 
…na svahovitých stráních k jihu od Orlové 
benediktini káceli les pro potřeby klášterní. 
Toto území udělil orlovský klášter koncem 
13. stol. Paškovi, který dal  roští na svazích 
zapáliti a založil zde ves Lazy, zvané okolo r. 
1302 Lazy Paškovy, jež odváděly biskupství 
vratislavskému na desátku 4 škoty z lánu. 
Osadníci byli povoláni z různých stran, ale 
zajisté většinou odtamtud, odkud přišli 
mniši týnečtí. Nebyli to však Němci, ale 
východní Slované, jak dokazují dodnes 
jména vesnic Poremba a Lazy. 

Amulet sv. Benedikta 



Takto vypadaly Lazy zhruba do poloviny 19. století. 
Foto: Josef Jenkot 



   Lazy, položené jihozápadně od Fryštátu, přimykají se z jedné strany k Orlové k pahorkatině a  
patřily dříve k velkoobci Orlová, kam jsou dosud ještě přifařeny. Odloučení Lazů od Orlové a  
povýšení obce na samostatnou obec se datuje teprve od nejmladší doby. Původně byly  
přivtěleny ke klášteru v Orlové, zmínka o tom existuje již r. 1229 a uvádějí se i později vždycky  
zároveň s Orlovou. Orlovský opat L. Klönn (*1709-1722) zastává názor, že název "Lazy" je třeba 
odvozovat od latinského slova "silva" - "les" znějícího stejně, neboť Lazy byly za starých časů 
lesem, který byl ponenáhlu vymýcen benediktýny a půda byla učiněna schopnou k obdělávání.  
Jak se ovšem dá doložit tento název etymologickou metodou, není uvedeno. Poněvadž však tam 
existovalo mnoho hustého roští, dal by se název "Lazy" odvodit spíše od polského "loska" - hůl 
nebo od "las" - les. 
   Ještě koncem 15. století byly Lazy jednou z 29 osad, které patřily k opatství orlovskému, později  
však v důsledku náboženských nepokojů, jakož i asi z peněžních důvodů zaniklo mnoho statků  
orlovského kláštera, rovněž Lazy a staly se většinou majetkem těšínských vévodů (viz Orlová);  
Lazy i Orlová přecházejí v r. 1614 z vlastnictví rodiny Cigánů do vlastnictví rodiny Bludovských,  
která byla jejich majitelkou až do počátku tohoto století. V současné době jsou majetkem pana  
Richarda z Mattencloitů, který je převzal dědictvím po svém strýci Konrádovi. 
   Důl (*Hlavní jáma 1868 - 1931), který se tu nachází, je však pod vedením vrchního inženýra  
pana Hugona Ullmanna a účetního pana Josefa Ramesche, je pronajat Doubravsko-orlovskou 
Báňskou společností, je označen názvem "Nájem arcibiskupských dolů v Orlové-Lazích" a těží  
velmi potřebné kamenné uhlí.  
   Vesnice patří k poštovnímu okrsku Orlová. Jednotřídní novou školu řídí učitel pan Antonín  
Kasperlik, který je ve třetí platové třídě a předsedou školní rady je pan Hugo Ullmann, v posled-  
ním školním roce 1878/9 ji navštěvovalo 116 žáků a žákyň; vyučuje se v obou zemských jazycích. 

Lazy v roce 1879 - Pamětihodnosti města Fryštátu ve Vévodství Slezském, Dr. Julius Bayer 
 
 
  



   Obchod smíšeným zbožím patří panu Samueli Slatnerovi, hostinskou a výčepní místnost provo- 
zují pánové David Königstein (*Na Veverce č.41), Josef Santarius (*Na Veselé č.18) a Adolf Ziffer. 
   Lazy mají 102 domovních čísel a 1072 obyvatel. Starostou je pan Pavel Krzistek (*1864-1882). 
   Plošná rozloha činí: stav. pozemky 4 jitra 1120 čtv. sáhů, role 576 jiter 457 čtv. sáhů, louky 28  
jiter 682 čtv. sáhů, zahrady 7 jiter 566 čtv. sáhů, pastviny 56 jiter 1271 čtv. sáhů, vysoký les 320  
jiter 165 čtv. sáhů, nízký les -, neplodná půda 30 jiter 376 čtv. sáhů, dohromady 1023 14/16 jitra. 
* - doplnění sdur 

Hlavní jáma v roce 1880. 
Byla hloubena do hloubky 
106 m v r. 1865 pod názvem  
Egon. Po převedení těžby z  
okolních jam kolem r. 1870,  
hlavně Staré Mašiny, Bedřich  
a Jiří č.1, byla přejmenována  
na Hlavní jámu. 



Alej kolem pěšiny od Panského 
stavu k Ubytovně Jiří Wolker 

Foto pan Dvorok  









Kronika  
Lazů 1922 



Peške Viktor 

Křístek Emil 

Altmann Hugo 

Kraina Adolf 

Waldner Jindřich 

Wechsberk Richard 

Piegřimek Josef 

Děržawa Rudolf 

Liberda Eman 

Křistek František 

Kuznik Karel 

Barber Simon 

Bardoň Josef 

Eichner Leo 

 

201 

504 

20 

598 

41 

82 

271 

377 

325 

444 

74 

268 

255 

333 

Hostince:                        Č.p. 

Šopík Josef  

Dvorok Ignác 
 

Firek Josef 

Polák Viktor 

Prokeš František 

horník na Nové jámě 

horník na Nové jámě 
 

horník na Nové jámě 
 

horník na Nové jámě 
 

důlní na Hlavní jámě 

Padl 18.  7.1915 u Sokalu v Itálii 
 

Padl 22.  7.1915 u Varšavy v Polsku 

Padl 22.10.1915 u Doberda v Itálii 

Padl   2.  7.1917 u Zborova v Rusku 

Padl 15.  5.1917 na Lampo de Loreto 

 

 

stár 30 let 
 

stár 39 let 

stár 26 let 

Padlí Lazané za světové války 

Oproti jiným obcím jich není mnoho asi z důvodu, že bylo důležitější, aby pracovali v dolech. 



Kaplička zasvěcená sv. Janu Nepomuckému byla postavena před r. 1841 na gruntě č.p. 12 Fran. 
Hrabce. V pozemkové knize na celém gruntě je zaknihován závazek „udržovati kapli se zvonkem a 
obrazem Jana Nepomuckého na věčné časy“. Na pohlednici je kaple i s domem č.p. 12. Koláž ovcí 
s bačou evokuje vzpomínku na zeměděl- 
skou minulost Lazů. Údolíčko od Veverky po  
Žlubek se jmenuje Skotnice a ovce jsou na  
jejím svahu. Zvonkem na kapličce se zvonilo  
při úmrtí a pohřbu tak, že v den úmrtí a další 2 dny se 
zvonilo v hodinu úmrtí Ježíše Krista v 15 hodin, 3  
krát po sobě a v době pohřbu přibližně po dobu, než pohř.  
průvod dorazil na orlovskou hranici. Pak se zvonilo na kostele  
v Orlové umíráčkem. Každý den     se taky zvonilo klekání.      

Na počátku 20. století, asi do 30. let, zvonil  
starý Vajdl. Po něm zvonila Marie Veselá. 
Zvonit se přestalo někdy po 2. svět. válce.   



Kaplička zasvěcená sv. 
Janu Nepomuckému je 

zaknihovaná v 
pozemkové knize 21. 

listopadu 1841. Stojí na 
pozemku gruntu č. p. 12  
Františka Hrabce, který 
stál naproti přes cestu. 

Je nejstarší stavební 
památkou v Lazích. 



Kaple stojí přibližně uprostřed katastru Lazů,  
zvon tak mohl být slyšet všude. 



V roce 1973 kaplička ještě měla zvon. 



Hloubení Nové jámy kolem r. 1890. 

Toto je jedna z nejstarších fotografií z 
Lazů. Nová jáma nastartovala prospe- 
ritu Lazů a taky pod názvem Důl Lazy 
ji ukončila. 



Poláci a Češi se trumfovali ve vydávání pohlednic Lazů.   





Pohlednice ze začátku 20. století. 

Jan Křístek, starosta Lazů v letech 1885-1894, 1905-1920, postavil  
1. českou školu v Lazích„moravsků murovanů“ a 3 roky ji vydržoval.   



Školu č.p. 440 postavil Bezručův „Chlop Křístek“ vedle svého bytu proti kapli a pronajal ji MOL. 
Po r. 1918 byl v budově závodní „konsum“. Po válce šachta budovu vykoupila a zřídila v ní byty. 

 
   Moravská škola „murovaná“ postavená starostou Lazů Janem Křístkem v r. 1900. 
V letech 1900–11 Národní škola, 1911-18 Połska szkoła łudowa pro třídu 2 A a 2B. 
Chvíli tady byla i školka. 

 
  



Balonové závody z Ostravy 
do Polska v roce 1911. 

Asi padesát balónů letělo v r. 1911 od Ostravy  
k Polsku přes Lazy ve výšce asi 200 metrů.  
Děda se sousedy pozorovali událost daleko-  
hledem od souseda Wieczorka. Otec byl ještě  
malý a podařilo se mu dalekohledem zahléd- 
nout jen kotvu uvázanou na laně pod košem  
balónu. Balóny byly plněné vodíkem. Dnes se  
konají podobné závody balóny na horký  
vzduch.  
Pohlednice vlevo byla vydána na paměť této  
události. V současnosti by vzduchoplavci toho  
 moc v Lazích neviděli. 

Směr letu 

Talianka u koksovny 



Lazané za Rakouskouherska 

1908 

Praděda se syny. 



Havíři z Hlavní jámy v r. 1898. 

Vlevo nahoře je můj  
další praděda. 



Horníci Hlavní jámy v r. 1898. 



Asi koksaři z Koksovny Lazy se závodním Ing. Jindřich. Schwarzem r. 1906. 



„Koksaři“ z Koksovny Lazy s vedením v r. 1906.  
První závodní Koksovny Lazy v letech 1899 - 1929? Ing. Jindřich Schwarz byl německý Žid. Vedl 
ještě přestavbu koksovny v r. 1927, ale v době celosvětové krize zastavil výrobu koksu, což ho stálo  
místo - pece nesmí vychladnout. Nahradil ho chemik Ing. Dominik Kania. Schwarz odjel do Vídně,  
ale na celnici dostal infarkt, když mu celníci našli utajené úspory v pneumatice náhradního kola.  



Lazečtí hasiči. 

Dobrovolný hasičský sbor v Lazích (1. český na Těšínsku) byl založen v r. 1892. Mezi zakládajícími  
členy byl 1. závodní Nové jámy ing. Karel Jestřábek a pozdější starosta Lazů Jan Křístek. Sbor měl  
zbrojnici  přímo v areálu Nové jámy, která jim poskytovala všechny výhody a vydržovala jim zbroj- 
mistra. Za okupace byla zbrojnice přestěhována na haldu závodu. V r. 1955 pak zase na jiné místo.  



1895 - 1915 

 

Pohlednice z r. 1905. 

Spoluzakladatel 
tamburášů, směnmistr 
Nové jámy, Jan Kubát 
na fotografii vedení šachty z r. 1898.  



Nevěsty byly i z Moravy. 



Rodina Kaniová 

1914 1917 



Jan Křístek s manželkou. 

 

† 23.11.1917 



Strážmistr Alois Bittmann s manželkou.  
Od r. 1909 byl v pořadí 2. strážmistrem (Wachtmeister) četníků v Lazích. 



Asi četníci z Lazů. Jsou mezi nimi 4 strážmistři – 3 hvězdičky. 



Orlovští četníci pravděpodobně v době stávky na Nové jámě v r. 1895 se starostou 
Lazů J. Křístkem asi u jeho nové hospody č.p. 201. Vlevo stojí asi číšník z hospody.  

Čtyři z pěti četníků mají  
hodnost strážmistr. 

Možná je fotografie z pochůzky v areálu Nové jámy. 



Vpravo fotografie na měděné destičce. 
Otec a syn - Na památku z Orlové 1900. 

Olšar Josef Olšar Jan 



Rodina Josefa Olšara z „Gojičků“. 



Vznik kvalitní hornické hudby Nové jámy z které časem vznikla Lazecká 
filharmonie lze datovat k r. 1903, kdy do Lazů dorazil Josef Bártl z Brna. 

Dirigent  
Josef Bártl 



  Kompletní Lazecká filharmonie v r. 1935 s dechovou i smyčcovou sekcí. 
 Josef Bartl se narodil 24. 10. 1875 a zemřel ve svých nedožitých šedesátinách dne 3. 5. 1935. Ač 

zde nenarozený, kamenný, dnes skoro opuštěný náhrobní kámen v Orlové, je nezapomenutelnou 
vzpomínkou na vzácného a zasloužilého občana Lazů.  
     Jeho manželka Marie vedla téměř tři desítky let velmi úspěšně ochotnický dramatický odbor 
Sokola Lazy. Řady divadelních her, též operet se zpěvem i hudbou a ve spolupráci s manželem a 
synem zdobí nejedno její vysoké uznání. Na vyslovené přání hudebníků je do čela Lazecké 
filharmonie povolán důstojný nástupce, 32letý učitel, lazecký rodák, absolvent hudební 
konzervatoře v Praze a žák profesora Křičky Alfréd Kalus. Filharmonie dále umělecky roste. 

 



Konieczni, Matuszek Pavel 



Rodina Kaniová, Durčáková – 1909. 



Ze svatby v Lazích. 

Foto: Josef Dembiňiok 



Rodina Kalusova. 

Syn obchodníka v Lazích  
Alfréd se stal učitelem a  
kapelníkem Lazecké  
filharmonie. 

Johanna a Karl Szarowští asi 1910.  
V rodinách bylo tehdy hodně dětí. 



Gustav Szarowski s Rosalií. 

Jozef Szarowski *1905 







Josef  Vašut 



? 



  
Kraina 
Gustav 



Asi Kraina 

Dembiňiok Josef 



Rodina Klimšova. 
Rodina se vyfotila v době, kdy byl otec ve světové válce, aby je měl v zákopech při sobě. 

Jeden ze synů padl jako 
německý voják v dubnu 
            1945 v Německu.  



Jeden z bratrů 
emigroval do 
USA ještě za 
Rakouskouher- 

ska. Jeho syn 
bojoval v US 
army za 2. 
světové války, 
viz foto níže. 

Shledání třech bratří Cieslarových. 

Foto z USA. 



Svatba u Cieslarů na č.p. 118. 

Novomanželé 



Svatba u Poláků na č.p. 388 v roce 1919. 

Můj otec 



Nahoře dvě hluchoněmé sestry Cieslarové. 

Cieslarová 



Jak šel život … 1930 *1911 

Moje teta Anežka 



Rodina E. Cieslara Rodina Dr. Otty 



Lazané v rakouskouherské armádě. 



Josef Olšar z Hájíčků na vojně. 

Kulometné družstvo. 



Mí dědové 



  



Kania Stanislav 



Josef Vašut 

Četník? 



Staří Kucharczyci z „Liberdovky”. 



Ludvik Pěgřimek – v Rusku přeběhl. 
Hostinský „Richtig“ byl jeho bratr.  

Viktor Polák – v Rusku přeběhl,  
padl u Zborova. Bratranec otce. 



Vyobrazení uniforem, ve kterých se českoslovenští legionáři účastnili 1. světové války.    



Seznam československých legionářů z městyse Lazů 
• Bilko Viktor *16.12.1897, malíř – svobodník                        

Padl do zajetí 10.6.1916 u Dobra Noc v Bukovině.              
Ruský legionář v hod. vojín, vyřazen r. 1921 jako svobodník. 

• Bocek Jindřich *14.7.1896, elektrotechnik – vojín                      
Padl do zajetí 12.10.1915 u Ternopilu                                        
Ruský legionář v hod. vojín, vyřazen r. 1921 jako svobodník. 

• Čapla Rudolf *13.4.1897, student – svobodník                           
Padl do zajetí ??? u Kanska na Ukrajině.                                                   
Ruský legionář v hod. pracovník, vyřazen r. 1920 jako vojín.  

• Durčák Josef *23.2.1887, elektrotechnik – vojín                   
Padl do zajetí 15.9.1914 u Rozvadova na Ukrajině.                                      
Ruský legionář v hod. vojín, vyřazen r. 1921 jako svobodník. 

• Ing. Jestřábek Jan *14.5.1886, elektroinženýr – poručík     
Padl do zajetí 6.2.1915 v Rusku. Ruský legionář v hodnosti 
poručík, vyřazen v roce 1920 v hodnosti kapitán. 

• Kuznik Eduard *9.8.1872, pekař, obchodník – vojín          
Padl do zajetí 7.7.1915 u Lublina v Polsku. Ruský legionář v 
hodnosti vojín, vyřazen v r. 1920 v hodnosti vojín.  

• Liberda František *21.2.1896, zedník – vojín                          
Padl do zajetí 12.8.1917 u Paduly v Itálii. Italský legionář v 
hod. vojín. 12.10.1925 odsouzen za dezerci k těž. žaláři. 
Přeběhl asi za sedmidenní války o Těšínsko k Polákům - SD. 

• Novák Josef *19.11.1897, student – kadet                           
Padl do zajetí 9.7.1917 u Stanislav na Ukrajině. Ruský 
legionář v hod. poručík, vyřazen r. 1920 v hod. nadporučík. 

• Onderek Robert *27.5.1897, dělník – vojín                       
Padl do zajetí 19.8.1917 u Selo na Ukrajině. Ruský legionář 
v hodnosti vojín, vyřazen jako příslušník polského státu.  

 

• Pešek Kamil *17.7.1885, technolog cukrovaru – 
poru. Padl do zajetí 17.10.1915 u Rovna na Ukrajině. 
Ruský legionář v hod. vojín, vyřazen v r. 1919 v hod. 
kapitán od Kornilovova úderného praporu.  

• Polák Viktor *9.12.1891, horník – svobodník               
Padl do zajetí 27.7.1916. ???. Ruský legionář v hod. 
desátník. Padl u Zborova, pohřben v Lečově.  

• Ponča Karel *2.11.1899, ??? – vojín                           
Padl do zajetí 15.10.1918 u Piavy. Italský legionář v 
hod. vojín, vyřazen ??? v hodnosti vojín. 

• Rameš Otakar *23.7.1882, bankovní úřed. – nadpor. 
Padl do zajetí 19.8.1917 u Canale. Italský legionář v 
hod. nadporučík, vyřazen r. 1919 v hod. major. 

• Rameš Zdeněk *23.7.1881, báňský úředník – nadp. 
Zajat 26.7.1915 v Kamionce na Ukrajině. Ruský 
legionář v hod. desátník, vyřazen r. 1920 – desátník. 

• Stankuš Karel *5.8.1897, student – medik              
Zajat 21.1.1918 u Berestečka na Ukrajině. Ruský 
legionář v hod. vojín, vyřazen r. 1920 v hod. vojín. 

• Trenčina Jan *21.4.1895, horník – vojín                      
Zajat 5.9.1916 u Kielce v Polsku. Ruský legionář v 
hodnosti vojín, vyřazen v r. 1920 v hodnosti vojín. 

• Žurek Jan *10.12.1896, zámečník – vojín                
Padl do zajetí 3.9.1915 u Rovna. Ruský legionář v 
hodnosti vojín, vyřazen v r. 1920 v hodnosti vojín.                                                                          
Z knihy:                                                                        
Českoslovenští legionáři z Těšínska –                        
Muzeum Těšínska, Český Těšín 2018    

 



Českoslovenští legionáři, rodáci a občané městyse Lazů 
• Folvarčný Jan *22.7.1892, dom. obec Lazy                      

Ruská legie, 7. střel. pluk. Demobilizace ?? 

• Hampl Miloslav *5.7.1885 Žermanice, 
dom. obec Lazy, ruská legie – vojín, 
demobilizován v r. 1920.  

• Jedlička Jaromír *25.7.1890 Moravská 
Ostrava, domovská obec Lazy, ruská legie 
– vojín. Demobil. v r. 1920 - nadporučík  

• Kubicius Jiří *24.6.1890, domovská obec 
Lazy, ruská legie 3. střelecký pluk.  ??? 

• Kubicius Václav *26.6.1892 Dembowiec v 
Polsku, domovská obec Lazy. Ruská legie, 
1. střelecký pluk – vojín, demobilizován v 
roce 1920 v hodnosti desátník. 

• Micka Miloš * 11.9.1896 Terezín, 
domovská obec Lazy, ruská legie 8. stř. pl. 
Od 3.4.1918 francouzská legie - poručík   

• Onderek Jaroslav *14.1.1887 Vratimov, 
domovská obec Lazy, ruská legie– svobod. 
Demobilizován v r. 1920 jako četař. 

• Oříšek Karel *5.5.1892 Bučovice, 
domovská obec Lazy, ruská legie – vojín. 
Demobilizován v r. 1920 jako desátník.   

• Ptošek Jan *1892 – 1893 Lazy, domovská 
obec Německá Lutyně, ruská legie – vojín, 
demobil. v r. 1920 jako starší ohněstrůjce. 

• Synek Antonín *9.8.1890 Kuřim,  domovská 
obec Lazy, ruská legie, demobil. v roce 1920. 

• Šnapek Gabriel *7.1.1895, domovská obec 
Lazy, ruská legie. Demobilizován ??? 

• Zeman Josef *12.5.1891, domovská obec 
Lazy, ruská legie 1. jízdní pluk. Demobil. ???  

Doplnění o legionáře, kteří nejsou v knize z roku 2018 z knihy:  
ČESKOSLOVENŠTÍ LEGIONÁŘI – RODÁCI A OBČANÉ OKRESU KARVINÁ, Veronika Matroszová, tisk v Karviné 2005 

Pomník padlým a obětem plebiscitu na Těšínsku na orlovském hřbitově. 
Jsou zde pochováni taky padlí legionáři ze sedmidenní války s Polskem o 
Těšínsko. Sousoší slezské orlice však při polském záboru v r. 1938 zničili 
Poláci. 



28. říjen 1918 
Založení ČSR 

Kronika Lazů 1922 



Lazané v meziválečné československé armádě. 



1927 - Lipník 

otec 



1927 – střelnice u Malacek 
Vojenský obvod Záhorie. 



Vojenský ešalon ve stanici Kuchyňa.  

otec 



1934 

Kucharczyk z „Liberdovky“ – zastřelil se 



„Mladý“ Kucharczyk na vojně.  

 



2. sibiřský jezdecký pluk v Olomouci. 



Desátníci od těžkého dělostřelectva. 
Jan Olšar 



Lazané v období první republiky. 

JUDr. Augustin Janek, od r. 1906 tajemník obecního úřadu v Lazích se synem. 



Fotograf Bolek Jozef 



Pardubický 
opřený o blatník 

svého auta.  



Na výletě 8.9.1938 Cieslarová 



Auto Tatra polských  
hasičů v Lazích před 
přestavbou na hasičský 
vůz.  

Przeczek Adolf- cvičitel  

Molinek - řidič 

Gajger - náčelník 



Polští hasiči z Lazů v Řece. 



Zbrojownia ochotniczej 
stražy požarnej v 

Lazach. 

V r.1932 se osamostatnil sbor „Polské straže  
požarnej“ v Lazích. Svépomoci si postavil  
zbrojnici v zahradě hostince Adolfa Krajiny  
č.p. 598. Sbor přestal existovat za okupace  
a po osvobození nebyl již obnoven. Budova  
stála až do roku 2011, ale bez věže, která  
byla snesena v důsledku důlní činnosti.  
Objekt sloužil jako skladiště umělých hnojiv.  
Po r. 1990 dostali potomci hostinského v  
restituci zahradu se zbrojnicí nazpět a zřídili  
si z budovy rekreační chatku.  



Chatka z polské 
požární zbrojnice. 

Foto: St. Durčák v r. 2008  



Tady stála polská  
požární zbrojnice. 

Foto: St. Durčák v r. 2012 

Branka k domu  
Cieslarů č.p. 118.  



Lékárna u svaté Anny v Lazích. 

Lékárník Ph. Mr. Karel Kaštil 1916 - v lékárně v Lazích MUDr. Jaroslav Otta s otcem 
MUDr. Štěpánem Ottou 

MUDr. Štěpán Otta se v Lazích usadil 1.9.1895 jako lékař 15 000 členů Revírní bratrské pokladny.  
Bydlel a ordinoval v domě č.p. 215 Josefa Křístka na „Veverce“. V roce 1899 postavil mu stavitel  
Kramář dům č.p. 405 na „Veverce“, který však ihned prodal lékárníku Františkovi Šustovi. Pro sebe  
Dr. Otta postavil 2. dům č.p. 443 v těsném sousedství lékárny. Pozemky byly odkoupeny z č.p. 16,  
jejímž majitelem byl tehdy Jan Konečný, později Josef Jasiok. Také 2. dům stavěl stavitel Kramář.  
 



Rodina naddůlního Ludvíka Kanie. 



Naddůlní na Nové jámě Ludvík Kania. 
Jeden ze zakladatelů sboru dobrovol- 
ných hasičů v Lazích a dlouholetý člen  
obecního zastupitelstva za Rakouska. 
† 12. 3. 1927 

Kubát Jan, směnmistr Nové jámy. 



Kubát Jan z tamburášů na rodinné oslavě s mandolínou. 



Pět „Sulejmanů“, bratrů Kániových.  
Ludvík, 

naddůlní 
na Nové jámě. 

Dominik Ing. 
Závodní na 

Koksovně Lazy. 

„Karlíček“, 
směnmistr 

na Nové jámě. 

František, 
dozorce na 
Nové jámě. 

Josef, 
strojník na „veterce“  
v Suché. 



Skupina Komsomolu v Lazích v roce 1925. 



Čtenářský spolek v Lazích. 



Národní socialisté v Lazích u Panského stavu. 

Josef Günther  
– „Lajna“ 



1932 

Na sokolském cvičišti u Panského stavu se každý rok 
stavěl Máj. U všech byl šlechtic Z Bubna od kolonie.   

Z lásky k májíčku. 

1932 



Kurs medového pečiva v Lazích 16. – 19. 8. 1933 



Kurz vyšívání v Lazích 15. 2. 1927. 



Kurz vyšívání. 



Na památku, 26. říjen 1931 – JPT a Fizkultura.  

V popředí je otevřený gramofon na kliku a po bocích dvě gramodesky. 



Z divadelního představení v Lazích. Uprostřed režisér 
Kocourek, vpravo Zdenka Dembiňioková. 



Divadelníci  
TJ Orel Lazy 

Böhm – 
učitel Dvořák - učitel 

M. Konečná 

Klimša 



Básník a povídkář ve slezském nářečí ve stylu 
Petra Bezruče, zasloužilý hasič (dlouhou dobu byl 
velitelem lazeckých hasičů) a člen Sokola v Lazích. 
Byl ředitelem okresní zdravotní bratské pokladny 
ve Fryštátě. Byl taky zapojen do kulturního života 
v Lazích. Řídil divadelní ochotníky, pěvecký sbor, 
psal písně, možná i divadelní hry. Bydlel v domě 
nedaleko Kozího Becirku, který měl nápis „Vila 
práce“. Přívlastek Karvinský asi podle toho, že 
jeho otec pocházel z Karviné. Byl členem sociální 
demokracie.     

Leo („Lev“) Kazik „Karvinský“ v r. 1925. 

Obsah:  
Na té půdě. 
Karvinské chaloupky. 
Zámek v Solci. 
Laryšovy hony. 
Marno … 
Těšíne Náš!  
Jablunkovské hory. 
Ta láska! 
Přes našum doline! 
Pod okjynkym našim. 
Zpívala bych … 
Tys je synek. 
Povjadali mama. 
Ďoucha z Kocobyndza. 
Na Kazaňu. 
 
 

Žarlivo. 
Ej na této sosně. 
Za chalupum. 
Na Karvinski grobli. 
Cyguni. 
Košulički prala. 
Ej, kole Těšyna! 
Skoče pěs. 
To je synek ešče mlody. 
Leluja. 
Filip. 
Koničku, kalop! 
Ta moja ďyvčyna. 
Olza. 
Kole Jablunkova. 
 

 

Naš tatiček. 
Rymbilas. 
Jedě fura. 
Na věsjelu. 
Hrbato. 
Chlopek babe kudli. 
Sirota. 
Na Salajke. 
Až jo bydym umjy- 
rať. 
 
 





Hrabcová a snad Čížek? 
Hedvika Hrabcová,  

Ing. Jindřich Křistek        

Novomanželé jeli bryčkou na vánoční nákup do Ostravy a když  
sjížděli z kopce od kostela v Radvanicích pod Slezskou Ostravu 
neubrzdili na náledí zapřaženého koně a vjeli pod vlak na  
železniční vlečce, která tehdy křižovala cestu. Oba zahynuli 
 jako bezdětní. 



Manželé Benbenkovi z č.p. 631.. 
Zdenka Dembiňioková. 



V Lazích na č.p. 2 

Tři Orli, uprostřed Gabriel Kania fotí na samospoušť. Foto: Gabriel Kania 

Maňa Kaniová 



V Lazích na č.p. 2 v roce 1932. 

Babička s neteřemi. Prababička, roz. Javorková. 



Foto: Gabriel Kania 

V Hrabcovém lese. V Olšině. 



Skeny skleněných desek  
z ateliéru Karla Kopietze. 







Sokol v Lazích 
byl založen jako pobočka Sokola v Orlové dne 8. 12. 1904 v sále hostince „Na Veverce“. Spolkové  
místnosti byly v hostinci Jana Křístka. Jednota cvičila z počátku v hostinci „Na Veverce“, pak v  
tělocvičně I. české školy č.p.152, později v tělocvičně polské školy č.p. 410 a asi 8 roků do okupace  
v tělocvičně české měšťanky č.p. 638. Po osvobození, kdy měšťanka byla vyřazena v důsledku  
dolování, cvičilo se v tělocvičně polské měšťanky až do zániku Sokola. Od r. 1922 měli také cvičiště 
u Panského stavu. 



 

1905 



Lazečtí Sokolové v roce 1920. 



TJ Sokol Lazy 



Počátek stavby sokolského cvičiště u Panského stavu v Lazích v r. 1922. 



22.5.1922 



27 let 

Sapík Antonín 



  

Chrobák Andělín Chrobic Andělín 



Micka 

Prof. Josef Cenek v r. 1937 a  
1955. 

1937 



Cenek Jan a Cenek Karel 
v dresech 1. mužstva hokeje Klubu československých 

turistů Lazy, dříve TJ Sokol Lazy v sezóně 1933/34. 
 Karel Cenek za 2. světové války byl popraven nacisty. 



Weigner Koloef Beneš Smahelová 



Beneš 



Albrecht František Šimsa Cy. 



Slíva František Slívová Emilie, +23.8.1929 

Slívová Ludmila, +6.3.1933 



Bystroň Ludvík 

Hlísnikovský 



Pokorný Rudolf 1925 





Cochoň Jan Cedivoda Evžen, učitel v Lazích,  
po válce vysoký činitel Junáka. 



Frydecký M. Dluhoš Emil, MUDr. 



  

Lesný Bohuš Lesný Leopold Stuchlík Štěpán 



Mička Leonhard Martínek Alois,  
Šéfredaktor Moravského 

slezského deníku.  
Moravská Ostrava. 

Štětka Josef 



Vašek, elektrikář Helvín Bohuslav 
Čistírna oděvů. 

Markova Adéla 



Gurd Gabzdyl 494 T. Adolf 



Vlček Josef Weidl Frant. Fajman 



Blejchařová Růžena Brabcova Kurzová 



Zavadská Šírova Růžena Poznámka na fotografii - 1936 



Bartusková Růžena Šlégr Jindřich, před válkou místonáčelník TJ Sokol Lazy 

1952 



Tříska Petr, oficiál,  
od r. 1937 starosta  
Sokolu Lazy. 

Boháčová, 
učitelka ženských ručních prací  
ve 30. letech. 

Bartlová Marie, ochotnická  
 herečka. Od roku 1937 II.  
náčelnice Sokola Lazy.  



Kamieková Kuběnova Marie Lesná Eliška 



Leseova Markéta Tomčik Bohumil Slíva Jan 



Pácl Josef – obchodník 
Látky, garderóba. 

Zatloukal Bedřich 



Snemlík Machek 
Asi obchod sklo – porcelán v Orlové. 



Zábavná forma inzerce - doporučení pro sokoly, kde mají utrácet.          Číslo 5.     14.2.1931 
(naši – sokolští)                Zpravodaj TJ Sokol 



Článek pravděpodobně z roku 1948. 



6. 1. 1923 založena Jednota Čsl. Orla v Lazích. 

10.6.1923 posvěcení praporu Čsl. Orla v Lazích a veřejné cvičení. 



Budování orelského cvičiště v Hrabcovém lese v Lazích v r. 1928. 

1928 



Sportovní odbor československého Orla v Lazích r. 1935. 
Lehcí atleti 

Bedřich Konečný 

Josef Procházka Leoš Smyček 
Gabriel Kania 

Eduard Rašík 

Slonka 
Snopekk 

Marie  
Vranková  

Melanie 
Holeksová 

Štěpánka 
Javorková 

Marie 
Konečná 

Josef 
Podmulina Slonka 

Markéta  
Snopková 

Ludmila  
Rauchmanová 

Jaroslava  
Kusová 

Foto V. Podjukl, Lazy  



Sportovní odbor československého Orla v Lazích r. 1935. 
Nářaďovci 

Durčák Antonín 
Dvorok Fr. Gwuzd Ludvík 

Procházka Josef  Kania Gabriel 

Tomčík ? 

Cvrčinové Eduard a Rudolf Rašíci Eduard a Emil Konečný Bedřich 

Foto V. Podjukl, Lazy  



TJ Orel Lazy - plavci 

Učitel Alfréd Kalus 

1935 

Procházka  
Josef 

Svrčina Rudolf 
Konečný Bedřich 

Slonka                     Slonka?                 Snopek                 Podmulina Josef 

Foto V. Podjukl, Lazy  



TJ Orel Lazy - wolleybalisté  

Bedřich Konečný 

1935 

Rauchmanová  
Ludmila 

Holeksová  
Melanie 

Konečná  
Marie 

Kusová  
Jarmila 

Snopková  
Marie Javorková Štěpánka 

Snopek Josef      Rašík Eduard    Dvorok Frantiček    Kania Gabriel   Procházka Josef 

Foto V. Podjukl, Lazy  



Potraviny BAIER – jediný obchod v Lazích u 
zastávky MHD Orlová, Lazy, Podlesí. 

Aktualizace 2018. 
Obchod byl zrušen. 



Lazy Kornas – točna autobusové linky MHD č. 878503. 
Odtud je jen asi 20 min. chůze do Hospůdky u Ježibaby v 
Dolní Suché, nebo do Hotelu U Jelena na Šumbarku.  

Poslední centrum Lazů. 



 Točna Kornas: tady stál obchod, zůstal jen kámen. 

Obchod Kraina v r. 1962 



Orlová Lazy– dům č.p. 50 na Kornasu. 



Dům na Kornasu č.p. 747, kdysi rodiny Szarowských. 



V roce 2006 byla v domě 
truhlice z roku 1845. 

2006 



V rodině Szarowských se 
dochoval i zajímavý gramofon. 



Dům Jana Durčáka č.p. 626.  

Jan Durčák (*28.7.1863), řečený „Ďublik“ bydlel v domě č.p. 39 v Lazích Nových Dvorech na kopci  
Dombrovci. V r. 1913 dům prodal závodům a ty do domu dávaly nájemníky podle kterých se kopci 
říkalo. Poslední nájemník se jmenoval Špalek a podle něho se dodnes mezi pamětníky říká kopci  
Špalkův kopec.  Když Jan bydlel na kopci volal na sousedy, jejichž slepice se pásly na jeho poli  
„Žyňtě ty ďubliky z pola!“ Stavitel Hamrlík mu postavil v r. 1914 v Lazích „Na Podlesí“vilu, jíž bylo  
přiděleno č.p. 626. Tento dům byl vykoupen OKD a po zdevastování nájemníky byl r. 2013 zbořen.  

Foto 2007  

Jeho děda byl synovcem mého prapradědy.. 



Hostinec Pěgřimek č.p. 271 
 

 Jana Uhrová pocházející z gruntu č.p. 56 v Lazích se provdala za Josefa Pěgřímka z Dolní Suché a 
dostala věnem z otcova gruntu asi 6 jochů pozemků Na Podlesí. Manželé pak postavili v r. 1895 
dům č.p. 271 při cestě z Veverky na Šumbark a ve dvou místnostech zařídili obchod  smíšeným 
zbožím a hostinec. Hostinskou živnost  provozovali sami, kdežto obchod si najal  Josef Huppert. 
Manželé v r. 1905 část domu odbourali a stavitel Kramář jim přistavil malý sálek co nálevnu a dvě 
„extrovky“. Pěgřímek, kterému přezdívali „Richtig“, provozoval hostinství do své smrti za okupace. 
Dále hostinec vedly jeho dvě dcery Anna a Jaroslava.  

Josef Pěgřímek – „Richtig“ 

Za války dostala budova zásah. 



III. česká obecní škola Petra Bezruče č.p. 620  
postavená roku 1912. 

Za války se u budovy zdržoval německý tank střílející k Orlové. Rusové opětovali palbu a zasáhli  
vedle stojící Pěgřimkův hostinec.-Škola byla v důsledku důlní činnosti vyklizena v roce 1953. 

Adolf Šobr *15.VI.1880, †12.VI.1926 
nadučitel v obecní škole P. Bezruče.  



Tady u cesty z Veverky na Kornas stála III. česká obecní 
škola Petra Bezruče. 

Podobizna Adolfa Šobra z  
náhrobku na orlovském hřbitově. 

Publikoval v časopise Obrana Slezska a přestože nebyl z Lazů zapojil se do kulturního rozvoje obce.  
Je autorem jediného samostatného zpracování historie obce Lazů z r. 1913 pod názvem „Z dějin  
Lazů“. Byl oblíbený a dobrý učitel, jen častěji než je zdrávo vysedával v hostinci U Pěgřimka. Dobře  
hrál na housle a jeho zamilovaná byla „Komáři se ženili“. Je pohřben na katolickém hřbitově v  
Orlové proti pomníku padlým v době plebiscitu na Těšínsku 1919 –1920. 





Větrní jáma č. 2 u školy na Veverce 

Hloubení: 



ZDŠ na Veverce č.p. 831  
z roku 1951. 



Za ty roky je už na místě ZDŠ hustý les. 



 
 

Obchod na 
Veverce 

 
Prodavačky: 
Cieslarová a 

Dembiňioková 
provdaná Moldrziková 

 
 



Samoobsluha na Veverce. 

Uprostřed stojí pí Moldrziková. 



Veverka – bývalo tady jedno z center Lazů.  
Pomník do r. 1960 

Pomník je od roku 2010 na 
hřbitově v Orlové. 

Foto z r. 2005 již bez hvězdy. 



Mramorový kříž z Veverky v Lazíh 
z roku 1896 by byl druhou nejstarší 
památkou  v Lazích, kdyby nebyl v 

roce 2006 přemístěn ke kapli v 
Orlové Lutyní knězem Martinem 

Pastrňákem. Kříž byl lehce 
poškozen za 2. světové války. Stál 

na rozcestí pěti cest odkud je 
nádherný výhled na Beskydy. 

Poškození od  
puškové střely. 



 
Pomníček 
tragédie u 

křižovatky na 
Veverce. 

 
 
  

Veverka se těch křížů nemůže zbavit. 



Na mapách není všechno! 

pramen Les Holotovec 







Před válkou? 

Foto: J. Dembiňiok 



Vykopaný pískovcový hraniční kámen mezi Petřvaldem a 
Orlovou Lazy (Orlau). 

2016 



Hraniční kámen z betonu mezi Lazy a Petřvaldem. 

2001 





Zemní vodojem na 350 m³ vody z roku 1912. 
Dnes je mimo provoz. 







Bývalá čerpací stanice vodárny 
s odželezovacím a filtračním  
zařízením v lese Holotovci. 



Úpravna vody vodárny. 
2016 



Vyústění 112 m 
dlouhého a 2 – 12 m 
hlubokého zářezu v 
lese Holotovci z roku 

1948 pro vodárnu. 

2016 



Ježíškův pramen s vydatností 5 litrů za vteřinu pod jeho domem č.p. 253 
v Orlové Zimném Dole, který byl po 1. světové válce napojen pomocí 

čerpadel na vodovodní řád a je dodnes.  



Pohled na Lysou Horu od bývalého domu Hrabců u Tří Hranic. 

Bouračka domu Hrabců č.p.408 

Cesta z Veverky kolem  
lágru k Třem Hranicím. 
V popředí Jan Klim 1947 – 2013. Jan Hrabec 



1947 

 Mapa: kontaminace.cenia.cz  

Dům Hrabců 

Sosnovec 

Osada Nový Svět 

Lazy 



Tři Hranice 



Tři Hranice: vpravo bylo hřiště SK Spartak Lazy, za ním 
Hrabcova cihelna. Les je již v Karviné Dolech. 
 

1937 



Hrabcová cihelna 
Jan Hrabec z č.p. 408 s Karlem Křístkem z č.p.7  
a dalšími čtyřmi společníky založili společnost  
„Cihelna Jan Hrabec a spol.“ a postavili na Hrabcově  
pozemku „U Tří Hranic“ v letech 1910 – 1911 parní  
cihelnu. Stavbu provedl Jan Sedlařík za 174.000,- K.  
V dobách silného stavebního  ruchu, hlavně v r. 1928  
měla kapacitu 400 000 cihel ročně. Údajně měla 
cihelna železniční vlečku na nádraží do Suché. Na 
mapách to       nelze doložit. 

Na fotografii je pravděpodobně 
Jan Hrabec se společníky.  



Zbytky hřiště TJ Orel Lazy v Hrabcovém lese. 

Hřiště využívali i skauti. 



Cesta z Tří 
 Hranic k bývalé 

kolonii Na Kopci.  



Na poli se hospodaří,  
původní majitel, sedlák Vincenc Galuška, by měl radost. 

Sosnovec 1952, 
děti Ludvika Moldrzyka. 



Obchod nad Valovou kolonií u cesty z Tří Hranic ke kolonii Na Kopci.  



Manželé Moldrzikovi na 
zahrádce před svým 

domem v Lazích, který 
stál nad Valovou kolonií 

nedaleko obchodu u 
cesty ze Tří Hranic ke 

kolonii Na Kopci.  



 Cesta je co kousek jiná.  

1916 1916 



Kolonie Na Kopci v Lazích v r. 1947. 

Kolonie Na Kopci 

Karviná 

Nová jáma 

Mapa: kontaminace.cenia.cz  

     Kolonie Na Kopci (taky Špilberk) patřila kulturně k Chobotovým koloniím s kolonií U Lesa i 

když měla i své centrum v podobě dřevěné restaurace Betlém. Lidé z kolonie to neměli daleko 

ani přes les do Karviné Dolů, kde byla nejblíže Nová osada zvaná taky York. 

Chobotovy ko. 

Ko. U Lesa,  
 taky Berlín 

York



Oblast kopce v roce 2009, kde stála kolonie Na Kopci. 
Je vidět, jak se šachta proti r. 1947 rozrostla,  

jako rakovinový nádor v krajině. 
 

Karviná  
2 - Doly 

Mapa: kontaminace.cenia.cz  

střelnice 

kaplička 

Žlubek 

Skotnica 

Ignácův stav 

Panský stav 

Tady stála  
kol. Na Kopci 

Hájíčky 

Důl Lazy 
rybník 



Tady je skokanský můstek, který ocení jen řidiči čtyřkolek. 

1916 



Tady se dá jet na kole jen s rizikem. 

1916 



Cesta přes les do Karviné. 
Za lesem byla kolonie Nový York. 

Vlevo byla kolonie Na Kopci. 

1916 



Hostinec Františka Křistka Na Kopci č.p. 444 
Vincenc Galuška z č.193 měl bratra Augustina, který na tomtéž gruntě si postavil dům č.177. Jeho  
dcera si vzala řezníka Ignáce Magieru, který postavil v r. 1902 hostinec s výsekem masa č.p. 444 v  
sousedství dostavěného hostince Kuzníkova. Tehdy dostal hostin. koncesi každý, kdo si ji zaplatil. 
Avšak Magiera se asi z finančních těžkostí v r. 1907 oběsil. Vdova se provdala za řezníka Fr. Jurčíka, 
který v r. 1913 prodal dům i s koncesí bratrům Fr. a Dominiku Křístkovým. František byl majitelem  
usedlosti č. 77 a Dominik č. 75 v Lazích pod „Veverkou“.  Dominik v r. 1924 prodal svoji polovici Fr.  
Hostinec dostala dcera Křístkova Anna,  provdaná Zapletalová a vedla jej až do roku 1937, kdy se s  
manželem vystěhovala do Ostravy. Dům koupily závody a přestavily ho na byty. Hostinská koncese  
tím zanikla. 
 

7. 7. 1912 došlo v hostinci pana Fr.  
Jurčíka ke schůzi lazeckých občanů  
na které bylo rozhodnuto založit svépomocný podpůrný spolek přístupný všem občanům.  
Vzájemně podpůrný spolek  „Svépomoc“ v Lazích  zažil za 1. republiky velký rozmach a zanikl  
po dočasném zrušení za 2. světové války až  kolem roku 1950.  



Cesta jde z kopce k bývalé škole u hostince „Vojtek“. 

Cesta v pohledu od školy. 

1916 



Provizorní restaurace Betlém u kolonie Na Kopci. 
Hostinec nahrazoval zrušený hostinec Fr. Křístka č.p. 444.  

Specialitou restaurace bylo čepované pivo Plzeň. 
Foto pravděpodobně Josef Dembiňok 



Astrolog Emil Gomulka („planětoř“) 





Emil Gomulka s koksaři z Koksovny Lazy, kde pracoval 



Gomulkovi bydleli u Wybitulů, kterých je asi i auto 

Chlapec v náručí jezdil do Lazů k dědečkovi a babičce a na Lazy se vždy velmi těšil. To on přispěl  
do této prezentace!  



Obchod Anton Wybitul č.p. 31 a pohled od kol. Na Kopci  k Nové jámě. 

Obchod stál v zatáčce u kolonie Na Kopci. Když se v dílně na šachtě pilo, chodili jsme tam my  
nejmladší pro vodku, nebo štok. Šlo se po trati vlečky a pak dírou v plotě a kousek do kopce.  
V obchodě už nás znali. Výseč je z pohlednice vydané na začátku 20. století.  
Dole pod kopcem jsou Valové stávky, které jsou zachycené na následujícím obrázku. 



Jedna z nejhezčích pohlednic Lazů z roku 1902 připomíná měnící se 
zemědělský obraz obce v průmyslovou oblast a zároveň předznamenává 

důsledky z toho plynoucí. Pohled je od Valových stávků z jihu.  



U bývalé školy - cesty jsou co kousek zataraseny náspy. 
2016 



II. česká obecná škola M. Rostislava 
Štefánika č.p. 108 z r. 1909. 

1. řídicí učitel školy Fr. Matlášek 1909 – 1928 šel do důchodu. 

2. řídící učitel Edvard Ondřejec 1928 - 

Moji maminku, tetu a strýčka učil František Matlášek. 



2. česká obecná škola M. Rostislava Štefánika č.p. 108 z r. 1909. 

V roce 1926 přistavil stavitel Fr. Hamrlík dva křídla.  
V jednom křídle byla třída s bytem školníka a ve 2. byt učitele.  
Pohled od Kopce, vlevo Koksovna Lazy, v pozadí Důl Doubrava. 

Učitelé v r. 1924:  1. Matlášek František  nadučitel    V Lazích od: 1. 3.1904 stár 59 let, z Kylešovic 
                                2. Műller Václav           zat. učitel                          1. 9.1920 stár 23 let, z Lazů 
                                3. Ondřejec Eduard     def. učitel                          1. 3.1907 stár 42 let, z Příbora 
                                4. Porubová Irena            - // -                         15.9.1918 stár 29 let, z Val. Meziříčí  
                                5. Smyček Inocenc          - // -                                   1908 stár 43 let, z Životic 



Školka č.p. 385 u hostince „Vojtek“ v Liberdově kolonii. 



Učitelky s dětmi a zástupci Koksovny Lazy, která měla nad školkou patronát. Foto asi v roce 1953. 

- jiný název Liberdovy kolonie 

Zdeněk  
Macošek Jordan 

Bohumil  
Cieslar 

Anna  
Kolková 

Marcela  
Pustková Alena  

Krulikovská 

Miloš Kunčický 

Jan 
Němec 

Zdeněk  

Potykaa 



Děvčata z Liberdovy kolonie ve školním tanečním kroužku. 
Ředitel školy pan Olšar si na folklór potrpěl. 

Foto kolem roku 1956?  

Alena  
Krulikovská,  

sestra Štěpána 



Mládež z Liberdovy kolonie na parketu u májíčku v roce 1969. 

Alena 
Ginclová 

Štěpán  
Krulikovský 

Julek Mesarosz 

1969 

Zdeňek 
Stehlík 

Dušan  
Pojmon 

Marie  
Kručková 

Zdenka  
Kindlová 

Jura 



Hájíčky v Lazích v roce 1954. 

Hájíčky 

Mapa: kontaminace.cenia.cz  

Karviná 
2 - Doly    

Orlová 

     V podstatě u každé kolonie v Lazích bylo společenské centrum reprezentované hospodou, 

obchody a „plockem“, neboli takovou návsí. Tím měly Lazy  pět center. Hlavní bylo u Nové 

jámy (bylo tu i kino), 2.- spojené Chobotovy kolonie s Veselou kolonií, 3.- na Veverce (byla tu 

křižovatka pěti cest, 2 lékaři a Křístkova kolonie), 4.- u zastávky „lokálky“ při Koksovně Lazy, 

5.- Liberdové kolonie. Kornas se nemohl a dodnes nemůže rovnat s těmito centry. Patřil spíše k 

Veverce. 

Liberdovy kolonie 

Kolonie U lesa 

Velká strana 

Malá strana 

Nové dvory 

Koksovna 
Lazy 



Hájíčky v roce 2009. 

Hájíčky 

Větrní jáma č.4 

Talianka 

Karviná 

Mapa: kontaminace.cenia.cz  

  Spodní polovina Lazů je na 1. katastrální mapě z roku 1836 pojmenována Nové Dwory. Hájíčky 

jsou její polovina na východ od koksovny. Byly to asi dvory prodané baronem Arnoštem 

Leberecht Bludovským poddaným při stavbě zámku dokončeném r. 1775, kdy potřeboval peníze. 

Za jeho panování si vyžádal r. 1732 svobodný sedlák Jura Ježíšek z Orlové potvrzení svých práv 

na císaři Karlu VI. Na téže mapě se jmenuje Lazecká stružka Schwarzer Graben Beach a 

Orlovská stružka Laska Woda. 



Hornické kolonie v Lazích 



Stará Liberdova kolonie a kolonie Na Kopci. 
                  Pohledy mírně navazují. 

Kolonie U Lesa a Nová Liberdova. 

Lazecká stružka v r. 2008, opravdu  
„Černý potok“ 

Hornické osady za koksovnou v pohledu od Orlové. 



Bývalé Hájíčky v Lazích jsou pod vodou. 2016 



Rybník je v Lazích, les v Karviné. 
 Na místě kolonie U Lesa při bývalé 
restauraci „Vojtek“ je velký rybník. Kolonie U Lesa od školy. 

V pozadí vlevo halda Dolu 1. máj. 

2016 



2005 

2016 

Ve zrušené „veterce“ byly ve  
strojovně a dílně zřízeny 2 byty. 



Cesta přes Hájičky od „veterky“ je pod vodou. 
Tam, kde byla silnice nic neroste. Jen odvážlivci v 

terénních autech si tady zvedají adrenalin.  2016 



Hostinec Kuznik (Vojtek) č.p. 74 a stavby okolo. 

II. česká obecní škola z r. 1909 

Větrní jáma č. 4 
„Gojičky“ Karel Kuznik v roce 1911 postavil vedle Liberdovy  

kolonie v sousedství II. české školy, na pozemku  
koupeném od Karla Křístka z č. 7, svou 2. hospodu.  
Asi se přepočítal, ježto ještě za 1. světové války  
musel dům prodat Budoucnosti v Ostravě, která  
ho provozovala do r. 1945. Pak tam hospodařil  
Pramen a dlouho tam byl nájemcem Vlad. Vojtek. 



Cesta kolem bývalé Liberdovy kolonie. Vzadu vlevo byla „veterka“ č.4. Od 
restaurace „U Vojtka“ vycházely prvomájové průvody Koksovny Lazy do Orlové. 

Vzadu vlevo je „veterka“ č. 4, 
vpravo restaurace „U Vojtka“. 

2016 



Další zátaras! Vždy to ale jde nějak objet. 
2016 



Vzadu je komín bývalé jámy Jindřich v Karviné 2 Dolech. 

Z jámy Jindřích zbyl jen komín. 

2016 



Současní obyvatelé Hájíčků. 

2016 



Další „protitanková“ překážka. 2016 



Pohled na zatopené Hájičky v Lazích z báňské dráhy. 

potrubíí 

Komín elektrárny u bývalého Dolu 1. máj – Barbora. 

Hájíčky z Koksovny Lazy v 60. letech 20. stol. 

2016 



Báňská dráha je už po x-té nadsypána do závratné výše. 

2016 



Obchod Arnold Wilhelm č.p. 383 stál v Hájíčkách 
u hranice s Karvinou nad pekárnou pana Vašátka. 



A ještě jedna překážka.  
Za ní už je most v Karviné na cestě Ostrava – Karviná. 

2016 



Chobotovy kolonie a Veselá kolonie v roce 1947. 
 

     Tyto kolonie byly největším soustředěným sídelním stavebním celkem na Orlovsku, 

který čítal 93 domů s 354 byty, v nichž za plného obsazení aktivními zaměstnanci 

bydlelo na 2 500 osob, čili více jak ¼ obyvatel celých Lazů. 

Mapa: kontaminace.cenia.cz  

Panský stav 

Stará Ch. ko. 

Nová Ch. ko. 

Veselá ko. 

Orlová 

Úřednická ko. 
Nové jámy. 

Nová jáma 

Lazy 



Místo v r. 2009, kde stály Chobotovy kolonie a Veselá kolonie. 

Orlová 

Kozí Becirk 

Mapa: kontaminace.cenia.cz  

Kaplička 

Cesta z Orlové přes Lazy k Suché byla kolem roku 1981 vyrovnána. 

Výrobna tvárnic 

Tady stály 
 Chobotovy  
a Veselá kolonie Důl Lazy 



Pomníček je mezi odbočkami 
cest k rybníku Becirk a k 
výrobně tvárnic Gojtka. 



Nová polská měšťanská škola z let 1958 - 1960, zbouraná v roce 1996. 
Stála proti tzv. Centrále (Centralne stowarzysenie spoźywcze dla Ślaska w Lazach), 
později ředitelství Pramenu a pekárna. Od r. 1978 zde byla i česká školka a chvíli i 

ekonomická škola. Vyučovat se přestalo v r. 1991.    



Tak tady stála nová polská měšťanka. 



Hostinský Fedinand Altmann z č.p. 47 postavil v r. 1906 obytný dům s obchodem pro smíšené zboží vedle silnice při staré Chobotově kolonii, pro 
syna Hugo Altmanna. Stavbu provedl zednický a tesařský mistr Kabátek z Orlové za 24.000,- K. Kabátek použil na této stavbě poprvé 
železobetonový strop s viditelnými žebry systému Henebique na rozpětí přes 6 m. Novostavbě bylo přiděleno č.p.20 z dřevěnky Jiřího Krzistka, 
krátce před tím vyhořelé. Altmann koupil stavební pozemek od tohoto Krzistka, který hned nato prodal celý zbytek majetku po obou stranách 
silnice závodům, ktré tam postavily 23 domy nové „Chobotovky“.  
 

Hostinec  
Hugo Altmann č.p. 20 



    Bývalý obchod a později hostinec      
    Hugo Altmanna. 

Altmannův obchod byl za protiválečných bouří na podzim r. 1917 vyrabován a nebyl již obnoven. 
Náhradou získal hostinskou koncesi, kterou v omezeném rozsahu provozoval až do 2. svět. války, 
kdy zahynul i s manželku v Osvětimi. Jeho syn Rudolf válku přežil jako důstoj. Svobodovy armády  
v SSSR spolu s Otto Aufrichtem z Orlové. Oba byli zubní lékaři. Vlevo za hostincem je pánské a  
dámské kadeřnictví č. 772 manželů Raszkových. Pozemek koupil pro zetě od Altmannů p. Seidler.  
Jak se Lazy bouraly tak od r. 1965 byla v budově hostince zřízena lazecká pošta už na 5. působišti. 



Cesta přes Lazy z Orlové do Suché. 

 Smyk ve velké rychlosti! 

Směr jízdy 2. 8. 2016 

Tady stál hostinec  
Hugo Altmann č.p. 20 



2016 



Hostinec Gustav Kraina č.p. 504 
V r. 1876 byl majitelem nemovitosti č.p. 19 v Lazích Pavel Szarowski. V r. 1882 ji koupili manželé  
Pavel a Rozalie Matuszkovi. Byla to chatrná dřevěnka, avšak patřil k ní pozemek ve výměře 2 jochy  
787 sáh. Sahal od okresní silnice z Orlové ku Suché, podél hranice hospody „Veselé“ až k potoku   
ve „Žlubku“. Nová silnice přes Žlubek rozdělila nemovitost na dvě části až v r. 1903. Do té  
doby vedl kolem studánky ve „Žlubku“ pouze chodník. Syn Pavla Matuszka Josef postavil v  
r. 1899 velký hostinec č.p. 504 proti domu č.p. 182 avšak frontou ku silnici Orlová – Suchá.   
Hostinec byl zbourán při stavbě nové silnice přes Lazy do Suché kolem r. 1980.  



Tady byla cesta do „Žlubku“. 

V plánu je zalesnit kontaminovanou a devastovanou oblast Lazů po těžbě uhlí. 
Vlevo stál dům krejčího Lojdy a vpravo hostinec Gustava Krainy. 

Lojda 

+ 

+ 

Přibližně 
stejný bod. 



„Bouračka“ lékárny ve „Žlubku“. 



Kólko amatorskie v Lazach 3.6.1906 

Pavel  
Matuszek 

Manželé Cieslarovi 

Centrum polského živlu v Lazích byl Matuzskův hostinec, později Gustava Krainy. Bylo tu i PZKO. 



Matuszkův hostinec byl baštou dělnictva v Lazích. 
Na schůzích tady řečnil známý dělnický vůdce Petr Cingr. 



Pohřeb horníků zahynuvších na Nové jámě 20. 5. 1919.   

Při výbuchu na Nové jámě 
20. 5. 1919 zahynulo 92 
horníků. Pohřební průvod 
23. 5. směřuje přes Žlubek 
na hřbitovy do Orlové.  
Většina horníků  
zůstala pohřbena  
ve sloji Kazimír.  
Průvod měl kolem  
50 000 lidí. 



    Srážka tramvají 23. 5. 1919 u jámy Jindřich v Karviné. 
Asi kilometr od zastávky v Lazích pod haldou jámy Jindřich se srazily 2 lokálky jedoucí v protisměru. Řidič 
soupravy na zastávce u jámy Jindřich nevyčkal příjezdu lokálky od Lazů a vjel na trať. Trať byla jednokolejná a 
v rozestupech přibližně 2 kilometrů byly tzv. výhybny.  Chlapec          na snímku označený šipkou je můj otec. 
Vyprávěl, že přihlížející důstojník v rakouskouherské uniformě s         trikolórou poznamenal: „Ta republika  
nám nešťastně začíná. Nedávno výbuch na Nové jámě a dnes                    zase takové neštěstí“.     

Foto: Karel Kopietz 



Pohřeb československých legionářů 26. 3. 1922 padlých při dělení Těšínska mezi 
Polsko a ČSR v roce 1919 vypravený z Národního domu na kat. hřbitov do Orlové.  

Cesta přes Žlubek byla postavena v r. 1903. 

Původně byli legionáři 
pohřbeni v části Těšína, 
která připadla Polsku.  
23. 3. 1922 byli exhumováni, 
24.3. byli převezeni do  
Lazů a 25.3. byly rakve  
vystaveny v Národním  
domě. Lidový dům je  
rozestavěný. Za rok 
bude hotový. 

Stavba nové těžní věže. 



Krejčovství Josef 
Lojda u „Žlubku“. 

Pohřební průvod 2.12.1934 zasloužilého starosty Lazů Jana Křístka prochází cestou ze „Žlubku“  
kolem krejčovství Josefa Lojdy k hostinci Gustava Krainy u cesty Orlová – Dolní Suchá. Pohřebního  
průvodu se podle odhadu zúčastnilo  8 – 10 000 lidí a devět kněží. Hrála hornická kapela. 

Česká měšťanka 



Za rakví jdou pozůstalí. Malá holčička vybočující z průvodu je vnučka Jana Křistka Soňa, provdaná 
Dostálová. Hlídá ji otec JUDr. Moškoř. V Orlové vedla taneční kurzy. Za nimi jde v důstojnické 
uniformě Fanda Gwuzd, její bratranec a taky vnuk starosty, známý svými avantýrami. Byl vlas- 
tenec, zakladatel českého skautu v Lazích v r. 1919 v době dělení Těšínska a tím i v regionu. Za 
války byl v koncentračním táboře za činnost ve vojenské odbojové organizaci Obrana národa.   



Obchody v suterénu Národního domu – drogerie, papírnictví, cukrárna. Vlevo naproti stál Lidový 
dům s kinem, potravinami, kavárnou a hostincem. Toto místo bylo centrem městyse Lazů.  



Diapozitiv promítaný  
v lazeckém kině.. 



Nebezpečná Lazecká silnice. 

10. ledna 2017 se stala na Lazecké ulici další nehoda.  
Škoda Octávie jela pro změnu od Orlové k Havířovu. Automobil ve vysoké rychlosti  
dostal smyk a střetl se s protijedoucím autobusem. 39letý řidič Octávie zemřel. Byl to syn  
mého kamaráda. 

Aktualizace 2017 

Hostinec Gustav 
Kraina byl zde. 



A další smrtelná nehoda na cestě z Veverky k Orlové 9. února 2017. 
Auto BMW jelo s kopce od Veverky stále rovně rychlostí 250 km/hod  
(podle zaseknutého rychloměru) v místě s rychlostí 50 km/hod.  
Sebevražda 23 letého řidiče? Dopravní inspektorát po nehodách zúžil  
silnici na jeden jízdní pruh se směrovými retardéry v obou směrech.  

Aktualizace 2017. Zaseklý rychloměr s otáčkoměrem. 



Co se stalo? Za půl roku tři smrtelné nehody! 

2017 



Obchod Cimala č.p. 90 pod lékárnou a nad školou A. Komenského ve 
30. letech 20. století.  



Obchod Cimala č.p. 90. Místo školy je již hasičská zbrojnice. 



Vnitřek katolické kaple v Lazích.. 

 Lazečtí katolíci pokusili se odtrhnout od Orlové. V roce 1931 utvořili Jednotu sv. Václava, koupili  
pozemek od Jana Křístka proti Dr. Ottovi č.p. 443 a pomýšleli na stavbu kostela. Na hotovosti měli  
tehdy 26.000,- Kč. V důsledku dolování kostel v Lazích nebyl postaven, jen pořízena kaple.     



I. česká obecní škola A. Komenského v Lazích č.p. 515 u cesty z Orlové do Suché. 

        1904 – 1922 Národní škola, od 25.8.1922 
        1922 – 1939 Połska szkoła łudowa, 
        1945 – 1955 Národní škola A. Komenského 
        1945 – 1946 2 třídy Polské školy lidové, 3. 
        třída byla  v polské měšťance – wydzialowce 
V r. 1959 byla na tom místě postavena hasičárna  

Do této školy chodil otec. 

Škola byla postupně zbourána v letech 1955-57.  



Pohled na školu na pohlednici z dob Rakouskouherska v r. 1904 . 



V r. 1876 byl majitelem domu č.p. 18 v Lazích Josef Santarius. Santarius dostal hostinskou koncesi,  
přistavil k domu směrem k silnici dvě hostinské místnosti a v zahradě krytou kuželnu. V roce 1899  
začala se stavět na pozemcích, od Santariuse vykoupených, kolonie hornických domů. To byla pří- 
ležitost ku značným ziskům. Po práci se řada formanů zastavila a při dostatku peněz a dobrém pití  
bylo v hospodě veselo. Z toho se asi ujalo jméno hospody a pak i přilehlé kolonie.   



V místě hostince Na Veselé č.p. 18 se prohánějí auta. 

. 

Tady někde byl obchod 
Paní Labudkové. 

Stará cesta. 



Prodejna v domě č.p. 513 byla otevřena u silnice vedle staré „Chobotovky“, jehož majitelkou byla  
Růžena Žarloková, sestra hostinského Josefa Matuszka z č.p. 504, která bydlela v Polském Těšíně.  
V domě měl před tím smíšený obchod nájemce Lewkowicz, dlouholetým vedoucím prodejny  
spolku byl Jindřich Pastrňák a pak Letocha, po němž bylo možno na dům se doptati. Tento dům  
byl vykoupen hned po osvobození. 



Místo obchodu Letocha je žlutá firemní tabule. 
Za obchodem u cesty stála tzv. Centrála. 

2012 

2016 



 Centralne stowarzyszenie spoźywcze dla Ślaska v Łazach (název od r. 1914) 

    Ústřední potravní spolek pro Slezsko v Lazích vznikl 24. června 1905 jako Potravní spolek pro 
horníky a dělníky v Lazích (Stowarzyszenie spoźywcze dla robotnikow i górnikow w Łazach). 

Založili ho lazečtí koksaři s předsedou Viktorem Zavadským.  





Brigádnický domov SOKOLOVO. 
Ubikace Dolu A. Zápotocký stály vedle staré Chobotovy kolonie 

nad polskou Wydzialowkou. 
Fotografie je pořízena zezadu od Orlové z Krainové olšiny. 

 

Foto: Fr. Folwarczny 



Naproti po 2. straně cesty nejdéle stál dům stavitele Širky č.p. 752. 
Dlouho tady bylo v přízemí řeznictví. Nakonec tady prodávala fa DONEZ - PLAST plastové trubky. 



Tak už tady nestojí ani jeden dům. 



Lazy č.p. 116 Holc – Merta. 

Částečně vyzděná dřevěnice. Takto  
postupně se domy modernizovaly. Na pozemcích usedlosti  
byla pravděpodobně vystavěna Holcova kolonie. 



Holcova kolonie v Lazích postavená na samé hranici s Orlovou. 
Taky se jí říkalo Vysoká kolonie. 



Zůstal jen sloup. 



Bourání menších domů Holcovy kolonie. 



Výrobna tvárnic je na pozemku domu Cywků.  
Na místě v popředí stál 2. dům mé babičky.  

Lazy 724 



Połska szkoła wydziałowa Macierzy szkołnej z r. 1925 
V r.1962 bylo v budově PZKO Lazy a v r.1965 bylo do tělocvičny přemístěno kino z Lidového domu. 

Č.p. 662 



Bourání polské „wydzialowky“.  
Naposled bylo v tělocvičně školy lazecké kino přemístěné z Lidového domu. 



Hostinec Adolf Krajina č.p. 598 
V r. 1913 koupil hostinskou koncesi ze zrušeného hostince Na Veselé Adolf Krajina z č.p. 132 pro  
nově postavený hostinec č.p. 598 hned  
za Chobotovou kolonií.  Kraina hosti-  
nec koupil a v r. 1932 přistavil k sálu  
malé jeviště. Na hospodě prospe- 
roval až do znárodnění v r. 1949.  
Hospodští Adolf Kraina a  
Gustav Kraina byli  
bratranci. 



Dům Cieslarů č.p. 118 u rybníka Becirk pod restaurací 
Adolfa Krainy byl zbourán jako poslední v oblasti v roce 
2014. Dům byl postaven na místě dřevěnice p. Křístka. 

Vodní plocha Becirku. 

Evangelik 
Eduard Cieslar měl asi 5 
dětí, 2 dcery a 3 syny, z  
nichž jen jeden syn se oženil  
do Suché. Ostatní děti zůstaly 
v domě a staraly se o mámu, které 
slíbily, že budou v domě bydlet až do 
konce svého života. To se taky stalo. 
Poslední nejmladší syn Edmin opustil  
dům ze zdravotních důvodů a dožil v Karviné  
ve Slezské diakonii. 
 

Foto St. Durčák 2001 



Chobotova cihelna v době zrušení. 

Foto: Eduard Cieslar 

V r. 1884 si rozdělili majetek Josefa Chobota z č.p. 21 jeho synové František a 
Josef. Ti prodali část pozemků Kamenouhelným závodům Orlová-Lazy na stavbu 
hornických kolonií. Synové Františka Chobota: Adolf, obchodní příručí a Jan, učitel, 
koupili od Jindřicha Křístka z usedlosti č.p. 20                 Na fotografii jsou bratři  
pozemek a v r. 1896 postavili cihelnu. Cihelna                Chobotové, majitelé cihelny 
    byla v r. 1921 přestavěna na byty, z pecí chlívky.         a děti fotografa.       

Správní budova cihelny - č.p. 158 
Stolárna u cihelny – č.p. 475 
Po zbourání cihelny byly zbylé objekty přestavěny  
na domy č.p. 122, 158, 547, 584 a 622 s 37 byty. 
Osada pro hornické penzisty dostala jméno Kozí Becirk, 
ježto každá rodina chovala ne li 2, tedy určitě jednu kozu.    





Kozí Becirk od hráze. 

Na fotografii pan Szymonik,  
místo domů je rybník. 



Poslední okolník na 
cestě kolem Becirku. 

Zdenka Dembiňioková, prov. Moldrzyková. 
Okolníky kolem cesty jsou všechny. 

Foto: Josef Dembiňiok 

*1924 
†26.3.2018 



Kozí Becirk od malé hráze na přítoku s vorem. 



Hlavní pláž na Kozím Becirku. 



Rybník u Bagrů za Kozím Becirkem. 



Stará cesta přes Lazy z 
Orlové do Suché kolem  
býv. obecního domu. 
V oblasti již nejsou 

žádné domy až na dva 
na Veverce, které 

postavili MUDr. Otta 
a stavitel Morcinek. 

Ten druhý je v r. 2018 
připravený k demilici. 

2016 



Nejstarší hospodou v Lazích byla „Veverka“. Postavil ji v r. 1862 na místě  
dřevěnice č. 41 David Königstein u křižovatky pěti cest. Podle pověsti 

dostala jméno od vycpané veverky, kterou Königstein umístil nade dveřmi výčepní místnosti.  
Tehdy prý celé údolí pod větrní jámou bylo zarostlé řídkým lesem, prostoupeným keři lískových  
ořechů, které přilákaly hodně veverek. Tak název „Veverka“zůstal nejen hospodě, nýbrž i celému  
okolí. Königstein v r.1868 postavil další hospodu proti novému nádraží Košicko-bohumínské dráhy  
v Doubravě při nové kolonii „Mexiko“. Hospodu v Lazích pronajal a pak prodal Josefu Rottiglovi.  
 

Po r. 1945 byl hostinec přestavěn na závodní byty.  

Koloniál 



Prázdné místo po hostinci Na Veverce č.p. 41. 
Hostinec byl v r. 1945 vykoupen závody, které v něm zřídily byty. 

Kousek vlevo mimo snímek stojí dům pana Otty č.p. 443. 



Obchod Richard Wechsberg a polská škola č.p. 410. 

Dům č.p. 82 na Veverce koupila před r. 1876  
Josefina Zlatnerová od Pavla Křístka z č.p. 139. 
Dům měl hospodářskou budovu, která byla  
přestavěna s č.p. 216. V r. 1902 koupil celou  
nemovitost Richard Wechsberg, který obě  
budovy spojil rohovou přístavbou a v ní otevřel  
hospodu. Celá rodina skončila v koncetráku.  Při demolici prý byl nalezen zazděný poklad. 

1899 – 1922 Połska szkoła łudova 
1922 – 1938 Národní škola česká 
1938 – 1939 Polska szkoła wydziałowa chłopcow 
1940 – 1945 Gemeindeamt s čtyřmi celami 
1945 – 1946 MNV (Městský národní výbor) 
1946 – 1948 Knihovna, SNB, Čer. Kříž, pora. 
1948 – 1951 Národní škola česká 
1951 – 1953 Połska szkoła łudova  
1953 – 1961 Połska szkoła łudova 8-letnia.   

Škola byla zbourána v roce 1961. 



Dům č.p. 163 Pěgřimků na křižovatce na Veverce. 
V domě měl ordinaci příbuzný rodiny zubní technik Orlík, což hlásá i nápis na domě. Podle toho se 
říkalo i obchodu v přízemí. Dům chtěli 1.5.1945 zapálit němečtí tankisté, kvůli vyvěšenému česko- 
slovenskému praporu.  



Kaniův most nad báňskou dráhou z Dolu A. Zápotocký na Důl Dukla. 

Most na Veverce je dodnes, ale marně  
byste ho hledali. Je zavezen haldovinou. 
Volkšturmáci ho podminovali, ale Kánia 
je zahnal a nálože zneškodnil. Oni se ale 
s německými tankisty vrátili a všude ho 
hledali. Schoval se do studny, kde měl 
skrýš. Most potřeboval pro své  
podnikání. Bydlel kousek od¨-  
tud proti zajateckému lágru.  
  

Na mostě jede s koňmi pravděpodobně mlynář,  
truhlář a povoznik Ludvík Kánia. Byl vzdálený  
příbuzný mého otce. 

Pohled ve směru k Dolu Dukla. 
V zatáčce jsou vidět domy Křístkovy  
kolonie.         Foto: Josef Dembiňiok 



Křístkova kolonie na Veverce. 

Cesta vede vlevo do Dolní Suché a vpravo do Orlové.  
Dole jsou koleje báňské dráhy. 

Kousek vpravo, mimo záběr, stál mramorový kříž. 
Nyní je u kaple v Orlové Lutyni. 



Dům č.p. 443 Dr. Otty 

Byl postavený r. 1900 stavitelem Kramářem, bratrem pozdějšího prvního 
předsedy  vlády ČSR. 

2012 



Dům č.p. 759 
původně stavitele 
Morcinka, dnes 
společnosti RPG. 

Mezi oběma domy stál dům MUDr. Dluhoše č.p. 737. 

Aktualizace 2018. 
Dům je prázdný a  
bude se bourat. 



Okolník- Okresní silnice.  



Žulový sloupek o rozměrech 30 x 30 x 130 cm vykopaný 
ze svého místa při opravě vody a pohozený na nedaleké 

louce na Veverce. 

V roce 2012 byl na svém místě. 



Dům pro seniory Slezské diakonie adaptovaný z ambulantního 
zdravotnického zařízení. Jak se říká „poslední štace“. 



Budova ZÚNZ po roce 1990 adaptována Slezskou diakonií na dům pro seniory. 



Škola byla postavena v r. 1922, ale již v r. 1926 se na ni projevily důlní vlivy. Revírní úřad nařídil  
dodatečně ponechat ochranný pilíř pod oběma školami, české měšťanky a vedle stojící polské 
obecné školy. Za německé okupace byl však ochranný pilíř vyrubán. Po válce byla budova postup- 
ně bourána, až v r. 1954 zanikla zcela.  V náhradu za ní byla v r. 1951 postavena  
nová školní budova č.p. 831 na Veverce u větrní jámy č. 2 Dolu A. Zápotocký.   
 

Česká měšťanská škola č.p. 638 stála vedle dnešního domu pro seniory  
Slezské diakonie.  



Čerpací stanice pitné vody pro šachtu vedle domu pro seniory. 
Dříve byl zdroj vody z pramenů ve Skotnici v údolí.  



Polská obecní škola v Lazích č.p. 410 z roku 1899. 

1899 – 1922 Połska szkoła łudova 
1922 – 1938 Národní škola česká 
1938 – 1939 Polska szkoła wydziałowa chłopcow 
1940 – 1945 Gemeindeamt s čtyřmi celami 
1945 – 1946 MNV (Městský národní výbor) 
1946 – 1948 Knihovna, SNB, Červený kříž, poradna matek 
1948 – 1951 Národní škola česká 
1951 – 1953 Połska szkoła łudova  
1953 – 1961 Połska szkoła łudova 8-letnia. Od 26.5.1955 knihovna v pol. školce     
  

Vyučování bylo přerušeno 
v roce 1961. 



Tady na svahu nad cestou stála polská škola. 



Nová jáma; Důl A. Zápotocký; Důl Lazy; Důl Karviná, 
závod Lazy a nyní OKD, a.s., Důlní závod 1, Lazy. 

Pohled z místa, kde stála polská škola. 



Nová jáma byla založena r. 1890. 
Vybarvená fotografie z r. 1895 Václavem Šlégrem. 

Na fotografii je  
vedení šachty v  
roce 1898. 

Četníci na pochůzce se starostou J. Křístkem. 



Závodní Nové jámy v Lazích do r. 1938. 
 
 
 
 
        1913 – 1918 
 
 
 
 

 
 
 
 
       1928 – 1934  
 
 
 
 
 

  Ing. Hořovský Eduard          Ing. Jestřábek Karel                  Ing. Holáň Alois                    Ing. Sykala Julián 

  Ing.  Goldstern Rudolf           Ing. Holáň Alois                  Ing. Špaček Antonín              Ing, Korejz František 

1892 - 1907 1890 - 1892 1907 – 1913 

1919 - 1927 

 

 

 

 

    1918 - 1919 

1934 – 1938 



Závodní Nové jámy za okupace a ředitelé po roce 1945.  

Palowski Josef Ing. Jungbauer Jaroslav Kratina Adolf u Antonína Zápotockého. 

1938 - 1939 
Koražewski Leopold 
1939 - 1940 
Theimer Adalbert 
1940 - 1942 
Kaalberg  Theodor 
1942 - 1943 
Kaden Siegfrid 
1943 - 1945 
Schaefer Eberhard 

Závodní za polské a německé okupace. Ing. Hýbner Karel 

1945 – národní správce 

Závodní 1945 - 1951 Děl. ředitel 1951-1952 

Dělnický ředitel 1952 – 1955 
Nová jáma byla přejmenována 
na Důl Antonín Zápotocký.  



Ředitelé Dolu Antonín Zápotocký do roku 1991. 

Ing. Gaura Miroslav        Ing. Šiška Lubomír           Ing. Twardzik Jindřich           Ing. Volný Erich 

Ing. Krumnikl Antonín Csc.     Ing. Klečatský Vojtěch                 Ing. Křístek Pavel               Ředitelé po roce 1991 

1955 - 1958 1958 - 1962 1962 - 1964 1964 - 1971 

1972 - 1976 1976 - 1986 1986 - 1991 

1991 – 1995 
Ing. Folwarczný Bronislav 

 

1.7.1995  –  31.12.1996 
Ing. Jiří Šářec 

 

1.1.1997 – 30.6.1999 
Ing. Lubomír Schellong 

 

2000 – 2005 
Ing. Mynář 

 

Leden 2005 
Ing. Kopta Václav 



Úderníci 

Barvik Leopold 





Milan Žabčík Jan Sivák 



Část kolektivu elektrikářů z prádla uhlí. 
Řek,  
mistr  
Panko  
Begovský 

Petr 
Rakovský 

Předák Halama 
Zbyhněv Kuchejda 

Pavel Olšar 

František Ondra 

Fotografuje Macháček 



Památník dobrovolným hasičům v Lazích  

1892 - 1947 
2016 



Báseň Lazy od Petra 
Bezruče na památníku 
lazeckých hasičů z roku 

1947. 

Památník stojí na křižovatce pod kaplí,  
kousek níž stála Křístkova škola 

 „murovaná“. 



Původně hostinec s kuželnou Jana Křístka č.p. 201, od r. 1920 v majetku Sokola 
Lazy za 400.000,- Kč pod jménem Národní dům. V suterénu byly obchody.  

V r. 1890 se začalo s hloubením Nové jámy v Lazích. Materiál na stavbu objektů se dovážel koňmi  
a  řada povozníků měla výdělky, které bylo „nutno“ směnit za jídlo a hlavně pití. Tuto příležitost  
vystihl Jan Křístek, krejčí na půllánu č.p. 55 v Lazích a postavil v r. 1892 přímo při vjezdu do závodu 
hostinec č.p. 201, načeš se stal hostinským zanechavše krejčovství. 
   



Tady za cestou stál Národní dům.  



Naproti Národního domu stál Lidový dům č.p. 636 z r. 1923 s kinem, taneční 
kavárnou, dvěma obchody družstva Budoucnost, bufetem, později hostincem, … 

Na dům byl v r. 1964 vydán  
demoliční výměr. 



Na místě Lidového domu rostou náletové dřeviny. 



Svěrkošova 
kapela 



Kulturní dům Dolu A. Zápotocký. 
Byl postavený v náhradu za zbouraný Lidový dům.  

Postavení Kulturního domu Závodního klubu Dolu A. Zápotocký v Orlové-Lazích v r. 1963.  
(zápis taky r. 1959)    Doc. PhDr. Jan Steiner, CSc. 

Byl zbouraný v roce 2000.  
Podobný dosud stojí v Horní Suché u bývalého Dolu 9. květen. 



Na místě kulturního domu je  
zanedbaný parčík. Naproti je kamenná lavice 



Kamenná lavice nedaleko staré brány Nové jámy. V budovatel- 
ských letech byla nad lavicí informační tabule s výkony 

kolektivů a lidé aby lépe viděli stáli na lavici.   

2016 



Jáma č. 6.  
Skipová těžní 

věž postavená v 
roce 1981.  

Na věži jsou 
kamery, které 

monitorují nejen 
areál dolu, ale 

taky velkou část 
Lazů. 2016 



2016 



2016 



2016 



Vedení Nové jámy za německé okupace.  
Na jámě pracovali ruští zajatci a lidé v uniformách jsou asi z vedení lágru. 

Milión vytěžených tun za rok jen dokazuje jak Němci rabovali naše 
nerostné bohatství. Nedívali se na nic a Lazy velice utrpěly. 

Ing. Kaden Siegfrid ? 



Kopání zákopů v roce 1944 v Ošťadnici. 
Horníci z Nové jámy – Noeschacht pochodují za doprovodu hornické kapely na „pozice“. 

Vpravo dohlíží závodní jámy Ing. Kaden Siegfrid (bývalý? 1942-1943). 



Panský stav – „Panšťok“. 

2016 



Hudební pavilon na cvičišti TJ Sokolu Lazy u Panského stavu. 
Výstavba cvičiště - 1922 
První pavilon – 1923 
Nový pavilon – 1927 
Demolice – 2016 

Česká měšťanka, polská škola 

Veřejné cvičení „Dokola“ 7.6.1928 



„Panšťok“ byl vybudován současně s Novou jámou v roce 1890 
přehrazením potůčku tekoucího od Veverky. Slouží jako zdroj 

užitkové vody pro šachtu. V 30. letech 20. stol. se zde hrál hokej.  

1. hokejové mužstvo KČST Lazy  v sezóně 1933/34 
Horní řada zleva: Evžen Zatloukal, Jan Cenek , Karel  
Cenek, Vilém Drozd, Zdeněk Křístek 
Klečící zleva: Mir. Martínek, Karel Namyslo, Jos. Günther 

2016 



Dříve tu bylo koupaliště KČST Lazy s půjčovnou lodiček. 
Hrál se zde i hokej pod elektrickým osvětlením.  

2016 



Stará. 



Nová plovárna na východním břehu Panského stavu z 
počátku 30. let 20. století. 



Na břehu bylo cvičiště Sokola Lazy s přilehlým areálem a 
s hudebním pavilonem. 

1937 

2016 



Skoro všechny rybníky v Lazích  
jsou ve správě rybářských spolků. 

2016 



Ignácův rybník – „Ignačok“, odďelený hrází od „Panšťoka“. 
2016 



„Ignačok“ měl kdysi rozlohu 1/3 „Panšťoka“. Nyní je 2 x větší. 
2016 



Ve jménu budování nového státu zahájeno další rabování uhlí. 

Splněno o rok dříve?! 
To byl začátek konce Lazů. 



Kramářová cihelna. 

Foto: František Kania 

Stavitel Jos. Kramář koupil v r. 1900 od Jana Křístka od usedlosti č.p. 55 parcely č. 746/1 a 746/2 
a založil na nich cihelnu. Byla to kruhová pec se strojovnou. Avšak již v r. 1902 cihelna vyhořela. 
Kramář ji dal sice znovu do chodu, avšak zadlužil se tak, že v r. 1905 ji prodal Kamenouhelným 
závodům Orlová – Lazy. Závody cihelnu rozšířily o  
sušárny a udržovaly ji v provozu pouze pro výrobu  
cihel až do r. 1930, kdy pro nedostatek vhodného  
materiálu tuto uzavřely a rozebraly.   
   

Po zrušení cihelny byla na pozemcích  
zřízena střelnice pro malorážku, později 
středisko skautů. 



Na místě Kramářovy cihelny, později Svojsíkova údolí (vpravo) je navr -
šen kopec zalesněný borovicemi. Takto mají časem vypadat celé Lazy. 

2016 



Svojsíkovo údolí. 

Násep báňské dráhy.. 

  Svojsíkovo údolí bylo pojmenováno po zakladateli Čsk. Junáka prof. A. B. Svojsíkovi. Na jeho památku zde 

r. 1946 skauti vztyčili pomník. Již r. 1919 založil v Lazích skautský chlapecký oddíl OLD BOYS Fr. Gwuzd. 

Zaregistrován byl až po rozdělení Těšínska v r. 1920.  Lazy a okolí se staly 1. střediskem českého skautingu v  

našem regionu. Po válce jim vedení Nové jámy věnovalo pozemek býv. Kramářovy cihelny za protislužbu její 

likvidace. Z materiálu rozebrané cihelny si skauti v bývalém hliništi postavili klubovnu. Jaromír Rašík (foto)  

našel v hliništi při srovnávaní terénu pro hřiště bludný balvan, který pak byl použit na pomník. Po zániku Ju- 

náka v r. 1951 někdo z pomníku sundal kovovou desku s textem a více ji nikdo neviděl. 

        



Skautská klubovna ve Svojsíkovém údolí. 
   V pravém rohu je pomník A. B. Svojsíkovi. S rodiči jsme do údolí chodili na výlety a později jsme 
sem jako kluci jezdili na kolech hrát na torzu pomníku karty. Údolí bylo romantickým zákoutím. 

15. 9. 
1946 

První klubovnu měli skauti od r. 1931 
v Hrabcovém lese. 



Opuštěné Svojsíkovo údolí v Lazích v roce 1955. 

Foto: Dominik Durčák 

Důl A. Zápotocký 



Fotografie části původní mohyly na Ivančeně pod Lysou 
Horou, která vznikala od r. 1946 vynášením kamenů 

skauty a čundráky.  Mohyla je památníkem popraveným 
ostravským skautům gestapem 24. 4. 1945 v Těšíně.    

Foto z publikace  
IVANČENA  

Kamenné svědectví  
hrdinství a odvahy.  
Muzeum Těšínska  

Český Těšín 
2016    



Pohled na šachtu z 2. strany Svojsíkova údolí. Zde byl 
 15. IX. 1946 odhalen pomník zakladateli Čsk. Junáka  

A.B. Svojsíkovi (vlevo). Bludný kámen nyní stojí na  
náměstí v Orlové k památce orlovské stávky z r. 1925. 

2016 



Báňská vlečka je v zatáčce ukončena. Původně šla až do 
Suché na Důl Dukla. 

2016 



1938 

Přibližně v tom samém místě byla střelnice již před válkou. 
Střelnice je vedle železniční vlečky Dolu Lazy. 

Z brokovnice střílí Slávek Bartusek 



Úřednická a Rozbrojova kolonie v r. 1954. 

Úřednická kol. 
Koksovny Lazy. 

Rozbrojova kol. 

Kopec 
Dombrovec 

Halda Hl. jámy 

Koksovna 

Mapa: kontaminace.cenia.cz  

Orlová 

     Toto centrum sice nebylo veliké, ale důležité. Byla tady zastávka tramvaje, ordinoval tady 

lékař MUDr. Čížek, při Koksovně Lazy byl brigádnický domov s kulturním sálem, kde se 

pořádalo bezpočet akcí a byla tady Obvodní báňská záchranná služba.  Hostinec Bardoň zanikl 

smrtí majitele za války, ale tramvají se dalo rychle dostat do Orlové a jinde. Pro nenáročné byl 

hostinec “U Faltra„ v Orlové na Kopaninách kousek. 

Karviná 
   2 Doly Zastávka „lokálky“ 

OBZS 

Dům č.p. 1 

Cesta „Pogřebjunka“ 
do Orlové 

Obchod Myrmus 
Lok. el. dráha 

Ostrava - Karviná 



Oblast Úřednické a Rozbrojové kolonie v r. 2009. 

Výdušná jáma Stará 

 jáma č.7 

Jáma Jiří 1 

Jáma Bedřich 

jáma č. 8 

Karviná Býv. Prefa 

Mapa: kontaminace.cenia.cz  

     Podle 1. katastrální mapy z r. 1836 se Lazy dělily na 3 části: Velká strana, Malá strana a Nové 

dvory. Dělící hranicí byla cesta z Veverky kolem kapličky (ještě nestála, možná tam byla jen 

zvonička) dolů k Lazecké stružce. Cesta a stružka tvořily pomyslné písmeno „T“. Ve směru z 

Veverky byla po pravé straně cesty Velká strana, po levé straně Malá strana a za stružkou Nové 

dvory.  

Kopec 
Dombrovec. 

Mé rodiště 



Jáma „Na Usmym“ 
je již v Karviné. 

2016 



Na místě domu ředitele Koksovny Lazy bydleli bezdomovci. 

2016 



Kousek pod vilou 
ředitele Koksovny Lazy 
byla dříve stará šachta 

Bedřich. 

2016 



Možná byl tento těžní stroj na šachtě Bedřich. 

Jan Konečný 



Chodník od zastávky lokálky v 
Lazích kolem Úřednické kolonie 
na Kopaniny do Orlové v r. 1952. 

Čekárna lokálky 
s trafikou.  

Koksovna Lazy 

Koleje elektrické lokální dráhy v roce 1941. 
Děvčata jdou po kolejích od Lazů do Orlové. 

Hranice je kousek za nimi.  
Foto: Karel Kiedroň   



Koleje lokálky v r. 1966 asi 300 m od místa, kde šly děvčata po kolejích. 
V zatáčce stojí dům č.p. 1 a za ním č.p. 762 rodiny Wieczorků.  
V pozadí Koksovna Lazy. Kolem domů 
jde cesta, tzv. Pogřebjonka, po které 
kdysi chodily pohřební průvody z Lazů Nové Dvory  
na starý hřbitov u evangelického kostela v Orlové.  

Cesta 



Oblast kopce Dombrovce a okolí byla oblíbeným místem procházek 
zejména obyvatel kolonie Mühsam v Orlové a zamilovaných. 

Koksovna Lazy 
Č.p. 762   

Č.p. 1 

Cesta „Pogřebjunka“ 



Na nedělní vycházce do přírody kopce Dombrovce. 

Pohled do nivy Lazecké stružky z části kopce  
Domrovce v Orlové v roce 1941.   

Č.p. 2 

Cesta 
Pogřebjonka 

Trať Lokálky 

Drahomíra a Anděla u vznikajících zátop 
v údolí nivy Lazecké stružky v roce 1941. 



Trať lokálky č. 11 od zatáčky u domu Wieczorků směrem k zastávce v 
Lazích. Přibližně po tělese tratě dnes vede nová silnice Ostrava–Karviná.  

1966 

Garáž pana Moje v 
úřednické kolonii. 



Lokálka jede směrem ke Karviné na úseku tratě z předešlého obrázku. 
Délka linky č. 11 z Ostravy do Karviné k nádraží byla necelých 20 km.  
1966 



Tudy jezdila „lokálka“ č. 11 do Karviné. 

1967 

Foto: Ervin Kozubek  

dřevěná 

Na obrázku je poslední tramvaj (lokálka) stojící na zastávce  
v Lazích, kousek od místa na barevné fotografii. Trať byla už 
 několik let zkrácena a končila na zastávce u jámy Jindřich,  
kde byla taky výhybna. Spojení Lazů lokálkou skončilo zároveň  
s ukončením provozu na Koksovně Lazy r.1967. Pak ještě několik  
měsíců jezdila jen do Orlové, než byla celá linka č. 11 zrušena.  



Zastávka el. lokální dráhy Ostrava - Karviná v Lazích. 

Důl Antonín Zápotocký 

Stará cesta 

Nová cesta 

Obchod Matuszek 

Dům ředitele Koksovny Lazy 

Areál Koksovny Lazy 

Brigádnický dům s kulturním  
sálem Koksovny Lazy. 

Byt a ordinace MUDr. Čížka 

Rozbrojová kolonie 

Orlová Karviná 

Foto: Josef Durčák z haldy Hlavní jámy 
           v roce 1955 

Stará báňská  
záchranná stanice 

Nová báň. záchran- 
ná stanice 



U tlakové stanice plynu končily Lazy, koksovna je však v Lazích. Mezi tlakovkou 
a Koksovnou Lazy byla trať elektrické lokální dráhy Ostrava - Karviná. 

Foto: Josef Durčák 
          1955 



Tady stála tlaková stanice, za ní Koksovna Lazy. 



                                             Hostinec David č.p. 333  
Dům č.p. 333 postavil na vlastním pozemku na samé hranici Orlové v r. 1898 Fr. Olšar z domu  
č.p. 40 a otevřel v něm nálevnu. Upil se však a dům byl v r. 1904 prodán v dražbě synu Bernarda 
Eichnera Leovi, který se rovněž vyučil pekařem. Ten jej nadstavil na patro a ve vedlejší budově 
zařídil pekárnu. Eichner v budově hospodu ponechal a při tom provozoval pekařství. V r. 1928 
dům č.p. 333 prodal obchodníku a stolaři Karlu Davidovi z č.p. 114 v Lazích a odstěhoval se do 
Fryštátu, kde koupil kavárnu (dnešní Slovan -1965), za okupace však zahynul v koncentračním 
táboře. Dům č.p. 333 byl po osvobození prodán závodům, které jej přestavěly na byty. Pekárnu 
koupil pekař Josef Vašut z Bečvy, zřídil si při ní byt, čímž budova dostala č.p. 165. Pekárna zanikla 
v roce 1948. Pohled je chybně popsán. Hostinec a Hlavní jáma jsou ještě v Lazích. 

Orlová Kopaniny Lazy Na obzoru Doubrava 

Hlavní jáma 

Dům pana Paličky. 

Bývalá jáma Stará mašina v Orlové 



Paní Špalková 
s dětmi u 

domu č.p. 39 
na kopci, který 

se vždy 
jmenoval po 
nájemnících 

domu. Jelikož 
rodina horníka 

Špalka byla 
poslední, 
kopci se 

dodnes říká 
„Špalkův“. 

Původně byl 
dům 

Durčáků. 

Bývalá Hlavní jáma již jako větrní Dolu A. Zápotocký  
a pomocná, kterou se popouštěl do dolu materiál. 

Halda Hlavní jámy, v pozadí les v Karviné. 

Most mezi Hlavní jámou a haldou přes 
Báňskou dráhu. 

Fotografie Oldřich Směje z konce 50. let 20. století. 



 

Fotografie z r. 1963 bývalého hostince David č.p. 333. 
Hostinec je již přestavěn na byty a na haldě Hlavní jámy je výrobna tvárnic PREFA. 

Foto: Josef Durčák ze „Špalkového kopce“ 

Ambulatorium z bývalého ředitelství Kamenouhelných závodů Orlová – Lazy. 

Garáže OKD 

č.333 



Tady stála pekárna rodiny Vašutů č.p. 165 

2007 

2016 



Vpravo přes cestu byla pekárna 
Vašutů. Jáma byla z I/2 v Lazích 

a z druhé poloviny v Orlové.  Jáma byla více vlevo pod náspem.. 
2016



Možná se jedná o jámu Jiří (Georg) č. 1. 

. 

Náčrtek nakreslil Jan Konečný, konstruktér na Ředitelství dolů Orlová – Lazy. 

Balancier, italsky pendolo. 



Bývalá jáma Jiří 1 přestavěná na byty. 

Orlová Lazy 

Přibližný průběh  
hranice mezi 
Orlovou a Lazemi. 

Foto kolem roku 1960. 

Přeložka silnice na  
Kopaniny v Orlové. 

Č.p. 333 



Kurz šití při Koksovně Lazy kolem r. 1963.  



Paní Steklá s dcerami předvádí své modely z kurzu šití v prostorách 
kulturní místnosti brigádnického domu Koksovny Lazy. 



Nikdo tady již nebydlí.  
Zastávka je čistě pro  

zaměstnance obalovny.. 

2016 



Výdušná jáma jámy Bedřich. Větralo se zde krbovým 
způsobem. 

Jáma byla za vrbou v zatáčce škvárové cesty z Úřednické kolonie k obchodu Myrmus.  
Na počátku 20. století ji zavážel kolečkem děda Karla Bernatíka, který bydlel opodál. 

Pravděpodobně jen doplňoval původní zavážku, která časem sedla.  
2016 



Tady jsem se narodil. 

Tady byl „plocek“. 

270 



 

Na placku jsme hrávali fotbal, nohejbal a volejbal. 
      Všichni na obrázku mají v současnosti kolem sedmdesáti let. Lazan, označený šipkou, je Miloš  
 Čížek, herec a režisér v Divadle Petra Bezruče a nyní v Těšínském divadle. Foto kolem roku 1961. 

Už se kácí v našem lese. 

Jan Klim 

Jiří Šnapek 
Pavel 
Bartusek 

Václav Klim 

Petr Schindler 



V kolonii bylo více význačných rodáků, ale umělec jen jeden.  



Koksovna Lazy v pohledu od Karviné kolem roku 1960. 

 

Zajímavá je stará silnice do Karviné a koleje „lokálky“. Domy kolonie Na Šustym jsou již v Karviné.  



Závodní Koksovny Lazy 

 

 

 

Polská 

okupace 

 

 

 

Německá 

okupace 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

Ing. Dr. Jindřich Schwarz        Ing. Dominik Kania               Ing.  …                  Emerich Kania  

    Josef Makeš        Ing. Kokstiejn       Arnošt Karpeta     Dr. Ing. Coufalík     Ing. František Chlebík 
Národní správce.  
   

1899 -  1929 1929 - 1938 1938 – 1939 1939 – 1945 

1945 – 1945 1945 – 1949 1949 – 1953 

V r.1945 byl ředitelem 
koksovny v Karviné. 

  1953 – 1956 

1956 –  
1967 



Poradu vede Ing. Coufalík 



Různí vedoucí provozů koksovny u správní budovy. 

1956 



 

Vytlačování koksu do chladícího vozu přes zaváděcí vůz. 
 Kouř signalizuje tzv. kocura, špatný (nevyzrálý) proces koksování kraje vsázky tzv. hlavy.  
 



Koksaři 

Svačinářka 



 

Koksárenští dělníci si chránili tvář proti  
chemickým vlivům a žáru smolného koksu  
Indulonou 34 (suchou), po práci se natírali  
Indulonou 64 (mastnou). Prostředí na  
koksovacích bateriích bylo velmi karcino- 
genní a převládající západní větry zamořo- 
valy nedaleké kolonie v Karviné Na Šustym 
 a Bílou. V těchto koloniích a mezi koksaři  
byl zaznamenán zvýšený výskyt rakoviny.       
 

Emil Jurčik,  
předák na smolné baterii. 



Stolaři při svačině. 

Mistr stolařské dílny Albin Schindler. 





Zámečníci 



Kolektiv lanové dráhy s vedoucím prádla. 



Elektrikáři 

Václav Kula     Szostrzonek    Ervin Bartoš         Karel Křižák         Karzel      Mistr Felix Šnapek 

Jaroslav Heller              Gelner 
Alois Durčák          Leoš Gincel          Zuk 



Mistr Dokoupil s části svého kolektivu. 



Vzorní pracovníci Koksovny Lazy kolem roku 1956. 

    Erich Mühler 

Helmut Foltyn 

Albin Schindler 

Bedřich Olšar 

Josef Milant 

Emil Jurčik Wlad. Sztalmach 

Raszková ? - Valošková? 

Pavel Cieslar Josef Jurčik 

Gwuzďová 

Vojnar ? 



Někteří význační lazečtí rodáci 
Viktor Gwuzd – zasloužilý hasič a starosta lazeckého dobrovolného sboru.  
Pocházel ze starého slezského rodu Gwuzďů. Bydlel v Rozbrojové kolonii u  
koksovny v Lazích č.p. 277, byl krajským inspektorem báňských úředníků, zemřel  
asi r. 1956. Když zemřel, hasiči ho vezli v pohřebním průvodu z domu na hřbitov  
na hasičské stříkačce, z které před tím demontovali jednu postranní lavici. Viktor  
byl statné, skoro dvoumetrové postavy. Když ho vynášeli v rakvi z domu, museli  
rakev různě natáčet a ještě sundat příklop, aby se vytočili z pokoje na chodbu a  
přes verandu před dům. 

Evžen Cedivoda – lazecký rodák, bývalý řídicí učitel v Karviné a Darkově.  
Narodil se v Lazích v Liberdové kolonii 11. 4. 1914 kde taky zahájil svou pedago- 
gickou dráhu. Otec pocházel od Těšína. Zasloužil se hlavně jako náčelník Skautu  
– Junáka v Lazích a později ve vedoucích funkcích na okrese. Po roce 1948 musel  
přestat vyučovat a pracoval na Nové jámě v Lazích. Později ze zdravotních důvodů  
musel zanechat práce v dole a za určitých podmínek se mohl vrátil do školství.  
Celý život zasvětil práci s mládeží. Zemřel v Karviné   

Alois Luczyk (*1913, †1984), učitel, evangelik, rodák z Lazů. Jeho otec pocházel  
z Hlubčic v polském Slezsku poblíž Opavy. Z politických důvodů musel měnit často  
školy. Angažoval se hlavně v práci s mládeží, vedl např. pěvecký a loutkářský krou- 
žek, vymýšlel pro děti výlety do okolí atd. Zajímal se o historii obce o níž shromaž- 
dil mnohé písemné i trojrozměrné památky a publikoval především v periodiku  
Těšínsko. Jeho sbírky skončily v Těšínském muzeu v Českém Těšíně. 
 



                            P. Aleš Emil Gwuzd se narodil 23. dubna 1915 v privátním domku za Křístkovou  
                            kolonií v Lazích nedaleko hranice se Suchou, jako příslušník starého slezského 
                            rodu. V mládí byl členem TJ Orel Lazy a po bohosloveckých studiích žil v břevno-  
                            vském klášteře v Praze. Tehdejší převor břevnovského kláštera Anastáz Opasek  
                            O.S.B. na něho vzpomíná ve své knize „Dvanáct zastavení“: „Byl to člověk neo-  
                            byčejně zbožný, hodný a velice pilný, typický kněz z kraje Šlonzáků. Kromě studia  
stále pracoval i manuálně. Když jsem se stal opatem, jmenoval jsem ho svým zástupcem, čili byl 
převorem. Všichni ho měli rádi, zvlášť za války, kdy jménem kláštera pomáhal lidem v nouzi.“  
Na začátku 50. let nepodepsal Katolickou akci a byl internován. Pak pracoval na Dole Antonín 
Zápotocký v Lazích v kovářské dílně. Na začátku 60. let mu bylo umožněno opět vykonávat 
kněžské povolání. Stal se farářem v Pražmě a pak v Domaslovicích, kde byl velice oblíben, 
zasloužil se zde o rozsáhlou rekonstrukci kostela a byl tam v r. 1985 pohřben. Byl také zpovědní- 
kem řeholních sester v Jablunkově.   

Fr. Gwuzd „Fanda“ (*6.7.1902, †24.6.1979) se narodil po smrti svého otce. Byl 
vnukem Jana Křístka, starosty Lazů. Otec Fr. Gwuzd byl  synem svobodného sed- 
láka Josefa Gwuzdě, starosty Orlové (1873-1876). Vystudoval české gymnázium  
v Orlové a pokračoval na právech v Praze. Ovládal francouzštinu a němčinu a  
když narukoval na vojnu, zalíbilo se mu tam a stal se vojákem z povolání. Sloužil 
u dělostřelectva v Lipníku. V r. 1919 po zkušenostech ze studií v Praze založil v  

Lazích oddíl Skautu OLD BOYS LAZY.  Až do války byl svobodný a zdrojem společenského rozruchu. 
Byl však oblíben, protože vždy vše dobře zaplatil a ještě mu zbylo pro kamarády. Za okupace prý  
byl členem důstojnické odbojové organizace „Obrana národa“, za což byl zatčen a vězněn v kon- 
centračním táboře. Po válce přesídlil do Prahy, kde pracoval ve státních službách a kde se oženil s  
o hodně mladší Slovenkou. Zemřel v „invalidovně“ v Ostravě 24.6.1979.   



                            Václav Šlégr (*1921, †2014) – bývalý pracovník úseku ekonomie na Dole Antonín            
                            Zápotocký, nyní Lazy. Publikoval v různých časopisech o historii Orlové a Lazů.  
                            Spoluautor knihy „Důl Antonín Zápotocký včera a dnes“ a „Lední hokej v Lazích“.  
                            Autor kroniky o hornictví na Orlovsku ve spolupráci s vedením Dolu Lazy. Narodil  
                            se v Orlové v kolonii „Pod starou mašinou“, která byla kousek od Lazů. Pak se                       
                            rodiče přestěhovali do „Krajinuvky“ u Liberdova stavu v Lazích. Spolupracoval 
především se starostou Orlové Ing. Kotabou při instalaci výstavy o Orlové, kdy věnoval městu 
zajímavý fotografický materiál. Zemřel v Praze, odkud pocházel jeho otec. Zemřel na zákeřnou 
nemoc. 

Doc. PhDr. Jan Steiner CSc. (*5.10.1932, † 24.6.2015) – stře. profesor češtiny a  
dějepisu, regionální  historik a publicista, dlouholetý vědecký pracovník Slezského  
ústavu v Opavě, od r. 1990 čelný představitel Obchodně podnikatelské fakulty v  
Karviné. Publikoval v Orlovských novinách a Těšínsku. V 80. letech vedl kroniku  
Orlové a přilehlých obcí. Tuto záslužnou práci musel po r. 1990 zanechat pro 
nedostatek času. Narodil se v rodině poštmistra v lazecké poště, kde prožil dětství  
a mládí. Zemřel na zákeřnou nemoc..  

Jaroslav („Slávek“) Bartusek –  československý přeborník ve skocích do vody a  
plavání. Proslavil se skokem „Bartuskova letka“ nejprve z prkna a pak z věže. Vystu- 
doval strojní průmyslovku a v době vojenské prezenční služby působil jako letecký  
mechanik na letišti v Přerově. Po návratu pracoval jako důlní záchranář, kde byl  
popálen při výbuchu na větrní jámě v Hájíčkách v roce 1950. Pak pracoval jako  
dispečer důlního provozu.  



Richard Kovalčík (*1937, †1976), známý trumpetista. Narodil se v Holcové 
kolonii v Lazích blízko hranice s Orlovou. V r. 1965 založil s kolegou z ostravského 
rozhlasového orchestru Ivo Pavlíka, bubeníkem Dominikem Radomírem, kvalitní 
profesionální jazzovou kapelu Flamingo. Zanedlouho se částečně přeorientovali 
na pop-music a přibrali zpěvačky Hanku Zagorovou a Marii Rottrovou, s kterou 
se oženil. Po čase přišel ještě zpěvák Jaromír Löffler a nakonec nadějný Petr 
Němec. Kapela byla známa i v zahraničí, kam několikrát zavítala na turné. V té 
době bydlel s rodiči v rodinném domku u hlavní cesty na hranicích Orlové 
s Petřvaldem. „Ríša“ zemřel na zákeřnou nemoc. 

Alfréd Kalus (*1901, †1980), lazecký rodák, řídící učitel II. české obecné školy u  
rest. „Vojtek“ v Lazích. Byl pravděpodobně posledním dirigentem Lazecké filhar- 
monie, kterou založil Ing. Holáň s kapelníkem Bártlem. Po druhé světové válce  
působil jako kapelník hornické dechovky na Nové jámě, od r. 1950 Důl Antonín  
Zápotocký. S tímto hudebním tělesem získal mnoho úspěchů a uznání. Natáčel s  
ním také v ostravském rozhlasovém studiu.  Z politických důvodů musel odejít ze  
školství (věřící a člen TJ Orel) a pracoval pak jako horník na Dole Ant. Zápotocký.  

MUDr. Miloslav Čížek (*1916) – lazecký rodák, od r. 1932 kapitán dorost. hokej. 
týmu KČST Lazy do studií. Dostudoval po válce a 1.4.1948 nastoupil v Lazích jako 2.  
ob. lékař. Po sloučení tělovýchovy do jednotné organizace TJ Sokol byl v témže roce  
zvolen předsedou ledního hokeje TJ Sokolu Lazy, kde v prvních létech vykonával také  
funkci oddílového lékaře. Předsedou byl do r. 1970, kdy pod jeho vedením se lední  
hokej probojoval ve všech kategoriích do II. ligy. Zasloužil se o vybudování nového  
hřiště a kluziště s přírodním ledem v Lazích v r. 1950, a také o novou zimní halu v  
Havířově v r. 1968. Jeho otec se přiženil do rodu Hrabců v Lazích z Frýdku – poutě.  
 



Pohled na Lazy z haldy Hlavní jámy v roce 1922. 
Datování podle rozestavěné těžní věže na Nové jámě. Skleněná deska, z které je pořízen sken,  
byla nalezena na půdě domu Úřednické kolonie č.p. 369 - Krolikowský. Na poli před zastávkou  
„lokálky“ byla postavena nová Obvodní báňská záchranná stanice. Stará záchranka stojí vlevo.  

Hospodářská budova v které měl obchodník Matuszek uskladněné zboží. 

Obchod č.p. 264 Matuszek. Rozbrojova kolonie. 

Dům závodního 
Koksovny Lazy. 

Část Úřednické kolonie 



 

Koksovna Lazy před r. 1926 s důlní záchrannou stanicí v 
popředí kolem které jde původní cesta, později posunutá.  

Dům závodního koksovny 
u zastávky „lokálky“. 



Pohled přes Úřednickou kolonii Koksovny Lazy z haldy Hlavní jámy k Nové jámě. 

Nová jáma, čili v době  
pořízení fotografie  
Důl A. Zápotocký. 

Lazy - Veverka 

Č.p. 270 

Č.p. 71 

Č.p. 40 

Nová OBZS po dokončení. 

Stará modlitebna Adventistů 7. dne. 

Obchod Myrmus 
č.p. 363. 

Bývalý obchod 
Rudolf Bernatík. 
č.p. 70. Liberdův stav Pošta 

Č.p. 369 Č.p. 368 
Č.p. 367 

Foto: Josef Durčák v r. 1955 

Kdysi na cestě v délce asi 800 m od mostu pod Hlavní  
jámou k poště byly 3 hostince a dva „Verlogy“! Byly to bráno  
od pošty: 1. Altmann č.p. 47; 2. Vieczorková  Otýlie č.p. 3;  
3. Bernatík č.p. 70; 4. Liberda č.p. 262 a 5. Olšar  (Eichner) 
č.p. 333. Viečorková a Bernatík byly Verlogy (obchod s 
nálevnou). 
 

V každém domě Úřednické kolonie (číslu popisném) bydlely dvě rodiny. 



Adventisté 7. dne před starou modlitebnou v Lazích. 

V budově bydlel p. Stoklasa. 
Sbor Církve adventistů 7. dne  
byl v Lazích založen v roce 1911 a v 
budově č.p. 685 byl od r. 1922. 
Sbor byl spádový pro celou oblast 
Karvinska a zanikl v Lazích  
v r. 1996. Nyní je v Karviné. 
  



Koksovna Lazy od stodoly domu Kenďurů č.p. 71 kolem r. 1900.  
Kolonie „Rozbrojova“ (1898-1900 č.p. 275 až 280) Jméno kolonie asi od jména majitele pozemků. 
Pro Hlavní jámu staví Kamenouhelné závody Orlová – Lazy v r. 1898 při silnici před koksovnou šest 
dozoreckých domů, každý se 2 byty. V r. 1907 přistavil k nim stavitel  
Sedlařík verandy s prvními splachovacími záchody. Ovšem do  
nádrží na splachování se musela voda nanosit.  

Č.p. 263 obchod  
Rudolf  Pick, pak  
Jerzy Myrmus 

Č.p. 264 
obchod 
Matuszek 

Jerzy Myrmus byl pův. kočí na Hlavní jámě, nebo soukromý povozník. Pamatuji si ho jen matně, 
protože trpěl spavou nemocí a mimo dům u obchodu se pohyboval velice vzácně. Jeho manželka 
„Mermuska“ vypomáhala v obchodě až do své smrti. Matuszek podle otce pocházel z Horního 
Slezska a pamatuji si ho jako vetchého stařečka na procházkách kolem bývalého obchodu o holi.   

Pod domem vedla od r. 1909 trať „lokálky“. 



Pohled od domu č.p. 71 na Koksovnu Lazy v 60. létech 20. století. 

 

Halina Bartulcová 



 

Stejný pohled na koksovnu od domu č.p. 71  
Kiendiura - Bradáč, ale černobílý.  



Pohled na koksovnu z místa, odkud bylo pořízeno foto v r. 1963. 



Koksovna Lazy v roce 1942. Na střeše zámečnické dílny je „hakenkrajc“. 
Foto pan Dvorok 

 Na sv. Annu 26. 7. 1938 po dlouho trvajících deštích protrhla se pobřežní hráz potoka „Stružky“  
mezi haldami koksovny a v okamžiku vzniklo jezero od haldy až po Orlovou. Do domu č.p. 172  
vnikla voda okny a nájemníci museli utéci na půdu. Vytopena byla řada domů v údolí po  obou 
stranách silnice.  V roce 1942 bylo po další povodni jezero zasypáno závody až do výše 1 m nad  
hladinu vody haldovinou z haldy koksovny pomocí malodrážky stavitelem Kabátkem z Orlové. 



Jak postupně mizely Lazy u Koksovny Lazy. 
1959 

Foto: Stanislav Durčák - 1977 

„Eichneruvka“ Obchod Myrmus Učitel Fierla 

Bývalý obchod 
Matuszek 

 Pekárna Eichner, čp. 129. V r. 1878 postavil v Lazích vedle silnice poblíž koksovny Leopold Lanzer                             
ze Suché poměrně velký obchodní a obytný dům s hostinskou nálevnou č.p. 129. Pozemek ve 
výměře 200 sáh koupil od nemovitosti č.p. 35. Jeho dcera Erna se provdala za pekaře Bernarda 
Eichnera, který k domu přistavil pekařskou pec a provozoval pekařství asi od r. 1895. Bernard 
Eichner zemřel kolem   r. 1905, pekárna zanikla, obchod i hostinec byl pronajat. Dům č.p.129 
koupily v r. 1909 závody a přestavěly ji na 11 malých bytů pro vdovy po koksařích.  

Foto: Josef Durčák 



Navazující panoráma Lazů z předchozího snímku. 
1959 

1977 

Foto: Josef Durčák 

Foto: Stanislav Durčák 

Prádlo uhlí na Dole A. Zápotocký  
se po Němcích dostavuje.  

Důl A. Zápotocký s prádlem uhlí na kterém  jsem v letech 1967 - 1969 pracoval. 
21.7.1968 jsem ze střechy pozoroval příjezd bratrských vojsk a byl odhodlaný 
 bránit republiku. 



Lazy v noci kolem r. 1970 od domů důlních záchranářů u obchodu Myrmus.  

Foto: Jan Heller  



1973 - výstavba nové silnice přes Lazy z Orlové do Karviné 



Kolem 70% obyvatel Lazů se přihlásilo k německé národnosti zlákáni výhodami, 
ale vesměs byli přinuceni. Netušili, že budou muset oni, nebo jejich děti do války.   

Idylka v Holandsku. Každý neměl  
takové štěstí. 

Protiletecké cvičení. 



 



  

Patras 9.2.1943 



Padl r. 1945 v Německu. 
Galgunek 



Svatba v době války. 

Syn německého  
ředitele „Centrály“  
v Lazích.  



Padl v Rusku. 
Po válce utekl  
do Anglie. 

V Anglii se oženil a spokojeně dožil. V 
ČSR by byl odsouzen a nějakou dobu by 

byl ve vězení. Dnes už nikdo z 
uvedených v této prezentaci nežije.  



Jeden na koni, druhý v letadle.  



Padl v r. 1944 ve Francii na stráži rukou Maquistů. Pocházel od Kozího Becirku v Lazích.  



Lazané byli i na 2. straně fronty. 

Anglie Zrandon 1946, Josef Ciochoň  

Adolf Przeczek Kucharczyk 



Zbyšek Nečas 

• Dne 6.3.2017 oslavil své 96. narozeniny poslední žijící československý příslušník britské 68. noční perutě, 
plukovník ve výslužbě Zbyšek Nečas, žije dnes pozapomenut ve Velké Británii. 
Plukovník Nečas v 68. noční stíhací peruti, jejíž letka B byla prohlášena za československou, působil ve 
funkci palubního radarového operátora. 

• Létal na strojích Bristol Beaufighter a de Havilland Mosquito. Jeho posádka dosáhla několika sestřelů 
nepřátelských letounů. 

• Nečas se po válce vrátil spolu s dalšími piloty do vlasti, ale nakonec zamířil zpět do Velké Británie, kde se 
již dříve oženil. Následně sloužil u britské RAF. V RAF zůstal až do svého odchodu do důchodu v r. 1971. 

• Ve Velké Británii zemřel 15. března příslušník 68. noční stíhací perutě britského královského letectva 
(RAF) za druhé světové války Zbyšek Nečas-Pemberton. Bylo mu 97 let.  Zbyšek Nečas se narodil 6. 
března 1921 v obci Lazy na Karvinsku. 

Pilot Vlastimil Veselý a radarový operátor Zbyšek Nečas (vpravo) před noční stíhačkou Beaufighter 68. perutě RAF 



                                                      
                                                     V 97 letech zemřel bývalý československý příslušník britského královského letectva Zbyšek                       
                                                     Nečas-Pemberton. Nečas za války působil v RAF jako radarový operátor u 68. perutě. 
                                                     Plukovník v. v. Zbyšek Nečas se narodil 6. března 1921 v obci Lazy u Orlové nedaleko od   
                                                     tehdejší Moravské Ostravy. Pocházel ze smíšeného manželství. Jeho otec, důlní inženýr, se  
                                                     narodil do křesťanské rodiny, matka byla vyznání židovského. 
                                                     Zbyšek Nečas již v mládí toužil stát se letcem. Po nástupu na státní reálné gymnázium v             
                                                     Šumperku se stal členem Masarykovy letecké ligy, což byla organizace, která masově  
                                                     propagovala letectví mezi mládeží a spoluorganizovala výcvik sportovních letců. 
                                                     Po maturitě chtěl nastoupit k československému vojenskému letectvu. K tomu ale nedošlo, 
protože 15. března 1939 německá armáda obsadila Čechy a Moravu. Podle tzv. norimberských rasových zákonů, zaváděných 
i na území Protektorátu Čechy a Morava, byl označený jako „míšenec". Proto si doslova na poslední chvíli vyřídil dvoutýdenní 
studentské vízum do Anglie a 3. srpna 1939 odcestoval.  
Přihlásil se do RAF 
Po vypuknutí 2. světové války se domů nevrátil. Naopak, v následujícím roce se dobrovolně přihlásil do řad RAF. Absolvoval 
kurz palubních radiotelegrafistů i nástavbový kurz. V prosinci 1941 začal sloužit u britské 68. noční stíhací perutě, u níž byla 
zakrátko zorganizovaná československá noční stíhací letka. Zbyšek Nečas nejdříve vykonával funkci radarového operátora. V 
řadách 68. noční stíhací perutě britského královského letectva (RAF) se podílel na obraně Velké Británie a v během 
hlídkových letů se prokazatelně účastnil sestřelení dvou bombardovacích letounů. 
Po dobu své bojové činnosti byl vždy velmi dobře hodnocen. Dokladem toho jsou četná ocenění. Byl povýšen do nejnižší 
britské důstojnické hodnosti Pilot Officer (poručík) a do čs. hodnosti podporučík letectva v záloze. Rovněž byl vyznamenán 
dvakrát Československým válečným křížem 1939, pětkrát Československou medailí Za chrabrost před nepřítelem, dále 
Československou vojenskou medailí Za zásluhy I. st., Československou vojenskou pamětní medailí (se štítkem VB), britská 
místa mu udělila kampaňová vyznamenání The 1939-1945 Star, Air Crew Europe Star, Defence Medal a War Medal.  
Získal Medaili za hrdinství 
V březnu 1947 získal britské státní občanství (československé však neztratil). Vzhledem ke svému jménu, které bylo pro 
britské prostředí nepraktické, přijal nové anglické jméno John Pemberton. O dva roky později vstoupil znovu do RAF, kde 
zůstal až do své penze v roce 1971. 
Po listopadu 1989 byl ve staré vlasti, kterou navštívil ihned, jak to bylo možné, nejprve povýšen na podplukovníka (1991) a 
poté na plukovníka (1994). V červnu minulého roku jej prezident Miloš Zeman vyznamenal Medailí za hrdinství. 
  Autor: Miloš Linka 
https://www.armyweb.cz/clanek/v-97-letech-zemrel-jeden-z-poslednich-veteranu-z-raf-zbysek-necas  
 

Foto 2011 

https://www.armyweb.cz/autor/milos-linka


Z knihy Vzpomínky na modrá léta 

Manželé s dcerami Evou a Pavlou 24.2.1920 - 2013  Josef Matějíček 31.8.1914-25.2.1964 

Letec  
Josef  
Matějíček 

Pavla                                      Eva 

Josef      Karla    Petr 
S manželkou, dcerou Evou, svými rodiči a tetou 
Anežkou 

Edith 
 roz. 
Gilliess 

Lazy č. 440 



               
               Kniha věnována všem těm, jejichž heslo bylo:  
          „Žijeme pro dnešek, neboť zítra můžeme zemřít.“ 
     Josef Matějíček byl vyučený číšníkem. Na začátku německé okupace ČSR utekl v 

šatech číšníka na Slovensko a pak přes Maďarsko do Francie. Tam vstoupil do 
zahraniční čs. armády. Po kapitulaci Francie se dostal vlastními silami přes Gibraltar a 
Alžír do Anglie. V r. 1942 se stal příslušníkem 311. čes. bombardovací perutě RAF, kde 
prošel kurzem telegrafisty a střelce. K této peruti dislokované na letišti v Predannack 
v Cornwall byla taky přeložena kuchařka Edith Gilliess. Josef a Edith se seznámili v 
kuchyni, kam si Josef přišel usmažit vejce od místních farmářů na přilepšenou. Spolu 
pak trávili volný čas a nejraději chodili do malé kavárničky v kopcích za městem, kde si 
pochutnávali v altánku mezi růžemi na domácím džemu a v Cornwallu proslaveném 
smetanovém krému. Někdy si dali vejce a toast. Majitelka kavárničky dělala zvláště 
výborný čaj. Josef vždy nechal pod čajovou konvicí malé spropitné. Za 8 měsíců se na 
zvláštní povolení vzali v malém venkovském kostelíku v Ruan Minor. Následovala 
cesta novomanželů k rodičům nevěsty do Rochdale, kde pobyli 10 dní. Bylo to poprvé 
a naposled. V té době byl B-24 Liberator s osádkou Josefa sestřelen při hledání 
německých ponorek. Pak létal v posádce Kudláčka, jejichž letadlo nouzově přistálo po 
poruše motoru na louce ve Skotsku, kam byli převeleni na letiště u Tainu. Edith se po 
manželovi stýskalo a nechala se přeložit za ním. Spolu tam trávili vzácné volné chvíle. 
Měli v úmyslu si po válce pořídit malou kavárnu v Cornwallu, ale nakonec zakotvili u 
Josefových rodičů v Lazích, protože Josef byl jejich jediné dítě.  
     Po válce žili v Bludovicích a Orlové–Lazích na č.p. 440 (bývalá „škola murovaná 
chlopa Křístka“ přestavěná na závodní byty). V Lazích vlastnili Národní dům, ale. v r. 
1951 byl Josef obviněn ze zpronevěry peněz, uvězněn na 2 roky a veškerý majetek jim 
byl znárodněn. V té době se ještě mohla vrátit do Anglie, ale chtěla vidět vyrůstat své 
děti a zůstala. Po propuštění musel Josef pracovat v dole na Nové jámě v Lazích. V 
roce 1964 zemřel na rakovinu. Edith pak sama vychovávala 5 dětí. Jedno, syn Josef, 
zemřel. Přivydělávala si domácí výukou angličtiny. Po likvidací domu v Lazích bydlela 
na ul. Kpt. Jaroše v Orlové-Lutyni nedaleko zimního stadionu, kam pravidelně 
docházela fandit orlovským hokejistům. Byla jejich maskotem a připravovala jim malá 
občerstvení. V roce 1996 byla na Pražském hradě, kde osobně hovořila s britskou 
královnou Alžbětou II. Když už byly děti dospělé, mnohokrát zvažovala návrat do 
rodné vlasti, ale zůstala u nejbližších za což ji byli velmi vděčni.      
      

Kniha byla vydána u příležitosti 90. narozenin 
naší maminky, babičky a prababičky v r. 2010.  



Následky 2. světové války v Lazích. 



Jeden ze tří strážních bunkrů z druhé světové války na území 

Koksovny Lazy v r. 2005. Stál do r. 2008 u železničního mostu přes 

cestu Ostrava - Karviná. Čtvrtý bunkr byl na „Černé“ haldě proti 

koksovně přes cestu již v Karviné. 

 



Pozorovací bunkr civilní obrany (CO) na kopci Dombrovci. Před betonovým bunkrem tam stál od r.1962 dřevěný. 

Bunkr měl dvoje dveře. Druhé byly vzduchotěsné a pozorovací průzory měly zasouvací záslepky. Na stropě nad 

průzory byla nakreslená růžice se světovými stranami. V místnosti níže byla lavice a stůl z hrubého dřeva.  

Bunkr měl telefonní přípojku po sloupech přes úřednickou kolonii Koksovny Lazy.  

Triangulační bod na kopci Dombrovci.  
Za ním je již část kopce v Orlové.. 



G-G Geminde Grenzen – obecní hranice.  
Staré hraniční kameny mezi Dombrovcem v Orlové a Lazemi jsou 
 obráceny kladívky k Orlové a písmeny k Lazům. Písmena asi znamenají  
Ritter von Gutmann (Rytíř z Dobrého Muže) a kladívka zase území kde  
se těží. Tyto kameny pocházejí pravděpodobně z přelomu 19.- 20. stol.,  
i když Gutmanné vlastnili již od roku 1877 důlní majetek arcibiskupství  
olomouckého v Lazích. Kameny prý tesali a instalovali dva židovští  
kameníci.  
Po tomto článku v Orlovských novinách v r. 2007 někdo kameny  
vykopal a odnesl. Znám několik lidí, kteří se ptali, kde je to místo.  

2000 



Stará cesta do Karviné u bývalé závodní stodoly Hlavní j. 

2016 



I tu rouru přes Doubravskou stružku ,po které jsme si 
zkracovali cestu ke staré „Ambulačce,“ někdo ukradl. 

2016 



Doubravská stružka teče pod cestou ke Kopaninám již v Orlové. 

Doba výstavby mostu 

Doba rekonstrukce 

2016 



Stará cesta ke Karviné 
kolem zbouraných tzv. 

Nových baráků 
(vpravo).  

Zde jsme na asfaltu 
hrávali s dětmi tenis.  

Cesta ještě bez asfaltu. 

Foto: Josef Kempný 

2016 



Stará cesta pod haldou kolem“ Nových“ pomalu zarůstá.  
Pohled směrem k Orlové.  

Foto Kos kolem roku 1956. 

Omladina domu č.p. 620 „Nových baráků“. 

Stojící zleva : 
Zdenek Kniezek 
Anna Krzystková 
Jana Gmuzdková 
Sedící zleva: 
Josef Gmuzdek 
Jaroslav Kos 
Jaroslav Banschel 

2016 



Degazační vrt v prostoru vrátnice zbouraného areálu 
Obvodní báňské záchranné služby v Lazích. 

OBZS v r. 1955 Vrátnice 

Foto: Josef Durčák 

2016 



Objekt čerpací stanice vody z Doubravské stružky pro 
bývalou PREFU (výrobna tvárnic a pažnic) stále stojí. 

2016 



To jste si pánové nemysleli, že jednou budete jezdit na kolech po pustých zdevasto- 
vaných Lazích a bude vás nahánět ochranka. Místo „lokálky“ jezdí dnes kamióny. 

1963 

Obě fotografie jsou pořízeny ze stejného místa. 
Foto: St. Durčák 

2016 



Druhá modlitebna Adventistů 7. dne v Lazích č.p. 499. 

 pokladny, který ordinoval pro 1 600 zaměstnanců Hlavní jámy a Koksovny Lazy včetně rodinných  
příslušníků. Narodil se 20.11.1870 v Srchu u Pardubic a doktorát složil v roce 1898. Oženil se s  
dcerou starosty Jana Křístka, který mu věnem postavil dům č.p. 499 v blízkosti Hlavní jámy.  
Pozemek koupil od Josefa Olšara z usedlosti č.p. 40. Rovněž tento dům stavěl stavitel Kramář.  
Manželka doktora se jednou opila a při pádu ze schodů utrpěla smrtelné zranění.  Časem dům  
vykoupily závody a zřídily v něm byty. Po zrušení koksovny r.1967 dům koupili r.1972 adventisté a  
zřídili v něm sál. Naproti je dům č.p. 262 z roku 1896 Jana Durčáka (Ďublika č.p. 39) z kopce. Ve  
vysokém suterénu byl výsek koňského masa a v přízemi 2 byty. V r. 1901 jej prodal Emanueli 
Liberdovi, který z jednoho bytu zřídil hostinec. Liberda žil na vysoké noze a musel hospodu 
prodat závodům ještě před 1. světovou válkou. Byly z ní opět zřízeny byty pro zaměstnance.  

Pravděpodobně Dr. František Pokorný 

Č.p.499 Č.p. 262 

MUDr. František Pokorný se usadil v Lazích v roce 1898? (1899) jako 2. lékař Revírní  
bratrské 

Foto 1990 St. Durčák 

Větrní jáma Orlovka Dolu Doubrava 



Adventisté 7. dne u nové modlitebny č.p. 499 v Lazích v r. 1983. 
Úplně vpravo sedí správce sboru p. Jurček, který zároveň v budově bydlel.  



Sbor diaokonie v Orlové Lazích v roce 1986 vyfocený za novou modlitebnou. 

DIAKON: 
pomocník apoštolů pečující o chudé, nemocné a staré lidi (věřící), také duchovní s vysvěcením  
nižším než kněžským, oprávněný a kázat jáhen, také kazatel bez odborného vzdělání (církevního) s  
pověřením spravovat sbor, tzv. laický kazatel. 
 

DIAKONIE: 
pomoc a služba chudým, nemocným a starým lidem (ponejvíce věřícím), zařízení organizující a  
spravující tuto službu. 
                                                           Akademický slovník cizích slov. 



„Nové baráky“ v r. 1990 s Dolem Doubrava v pozadí. 

Č.p.270 

Půlka Úřednické kolonie  
je již zbouraná. 

Foto: Durčák Stanislav v r. 1990 



Sraz Lazanů od koksovny v pekárně u Vašuta č.p. 165 v roce 2003. 

† 
† 

† 

† 



Sraz Lazanů od koksovny u Vašutů č.p. 165 v r. 2007. 

 

† † † 
† 

† 

Rozloučení Lazanů dne 18. 8. 2007 s  
posledním domem u koksovny č.p. 165,  
pekárnou Vašutů. 
 



Dostavila se i nejstarší Lazanka pí 
Mojová – 91 let, dožila se 101 roků. 



Hlavní jáma vznikla sloučením 

menších kutných jam v okolí v  

r. 1870. Těžbu ukončila r. 1931.  

1868 1930 ? 

V pozadí jáma Bedřich. 

2016 



Náčrtek nakreslil Jan Konečný, konstruktér z Orlové. 



Stará cesta kolem bývalé Hlavní jámy na Kopaniny v Orlové. Hranicí mezi Lazemi a 
Orlovou je levá krajnice cesty. Orlová je pak i za železničním přejezdem na obzoru. 

V 60. letech byl na zdi níže nakreslen v barvách tank  
 T55 s pionýry a nápis 1. Máj. 

Pohled na cestu na začátku 20. století. 



V areálu bývalé hlavní jámy byly garáže OKR dopravy.  
Na snímku jsou garáže za čerpací stanicí PHM.    



Na snímku je uprostřed ředitel OKR dopravy Rozecer. 



Na snímku řidič a závoznice Fr. Gibiecová 
v areálu Hlavní jámy. 

Oslava v areálu OKR 
 dopravy v Lazích. 

S harmonikou Bedřich Malysz. 



„Šoféři“ OKR dopravy Lazy na zájezdě. 

Gmuzdek 

Vašut Josef Gibiecová Františka  Kniezek 

Krzistek 
Emil 

Gmuzdková 

Kosovi 

Kniezková 



Na haldě. 
Zasypávají se propady po 
dolování v Lazích a okolí. 



Řidiči 
OKR dopravy  
v Lazích před 
rokem 1980. 

V současnosti  
už nikdo nežije. 

Josef Vašut 

Celta 
Josef Gmuzdek 

Josef Kempný 

Emil Krzystek 

Josef 
Steklý 

Jaroslav Židek 

Závozník  
Bohuslav Suchánek 

Přezdívkou „Sabatista“ 



Za OKR dopravou Lazy byl velkosklad zeleniny z části již v Karviné. 
Sklad měl nákladovou rampu u koleje báňské dráhy.  

Nové auto Praga S5T 

Moldrzik 



Původně Stará strojní jáma byla 

již v Orlové, později patřila k 

Hl. jámě a Nové jámě v Lazích. 

60. léta 20. stol. 
1868 ? 

Foto: Václav Šlégr 

2016 



Pohled na Důl A. Zápotocký z kopce Dombrovce v 50. letech 20. století. 

 

č.p. 1 

č.p. 2 

Pošta 

Na obraze je vidět vznikající propad nivy Lazecké stružky nadsypané německými zajatci již těsně  
po válce. Za postavou babičky je vidět zárodek budoucích „Zátop“. Před stromy je Liberdův stav. 
Malíř vypustil, pravděpodobně z důvodu malebnosti obrazu, koleje elektrické lokální dráhy.    



Pohled na nivu Lazecké stružky z 
místa odkud byl namalován obraz.  



(druhá) 
Byl to grunt č.p. 2. 

Pohlednice Lazů z 20. let 20. století z kopce  
Dombrovce. 

č.p. 2 Trať „lokálky“ Koleje protínaly pozemek  
gruntu přibližně v polovině.   

Dříve Češi říkali „Zátopy“ a Poláci „Gdyně“. Rozloha však byla poloviční.  
Č.p. 762 (Večerek) stálo  
v zatáčce lokální dráhy.  
Dnes tudy vede silnice. 

Kopec Dombrovec 

Obchod č.p.3 
Viečorkové 
Otýlie stál  
nedaleko č. 2. 



Vlivem poddolování je cesta Ostrava – Karviná, která 
kopíruje zrušenou elektrickou lokální  dráhu, do kopce. 

Krajina tady byla ve stoupání jen mírně a plynule. 



    Vpravo byl kdysi u pošty Liberdův stav. 
Zátopy splynuly s Liberdovým stavem. 

Tady je nejnižší část Lazů. 



Lazecká pošta stála za „Liberďokem“ u silnice od zastávky tramvaje u koksovny na Veverku.  

Původní podoba pošty - 

4. působiště pošty: Pavel Ochodek postavil vlastním nákladem v r. 1902 novou budovu pošty č.p. 484  
mezi usedlostí Liberdovou č. 6 a Křístkovou č. 7. 



Starostové Lazů 

   Křístek Pavel       Křístek Ignác             Křístek Jan                  Liberda Ludvík                 Křístek Jan 

   1864 – 1882        1882 – 1885           1885 – 1894                   1894 – 1905                 1905 – 1920  

    Balon Karel            Smyček Inocenc          Češek Štěpán       Plachý Ferdinand       Nohel Vladimír 
    1920 – 1923             1923 – 1928               1929 – 1936            1936 – 1938         1945–16.11.1946  
 (Vládní komisař)      Nejsou tady vzpomenuti komisaři obecní správy Lazů za 2. světové války a těsně po ní. 

 



Radnice v Lazích 
postavená na místě 

domu č.p. 160, v 
kterém byla v roce 

1875 zřízena 1. 
česká škola v 

Lazích. Původně 
tam stála malá 
dřevěnice č. 91. 

Radnice stála u 
silnice od zastávky 
„lokálky“ u Kok- 
sovny Lazy směrem 
na Veverku, několik 
domů nad poštou. 

Školka v Lazích, asi u II. čes. školy. 
1. škola v Lazích 1875-1899, pak radnice. 
V r. 1911 zde byla postavena nová radnice, zbourána r. 1978. 

Č.p. 160 

1.5.1919 u radnice vysázeny 2 lípy svobody. Masarykova a Wilsonova. Lípy pomáhal sázet otec.  



Děti v roce 1955 u školky v bývalé radnici č.p. 160. 

Já jsem chyběl. 



Cesta na Veverku je zasypána. 



Stará radnice zezadu v které byl za okupace Hitlerjugend. V pozadí je Nová jáma. 
V údolí na polích před domy bylo v roce 1950 postaveno zimní kluziště a vpravo 

fotbalové hřiště.   Vlevo mimo záběr stál státní dům. Na těžní věži je tzv. hakenkrajc. 
Foto pan Dvorok v roce 1942. 



Státní dům, kde bydleli učitelé a policisté z pohledu od fotbalového hřiště. Mezi hřištěm a 
státním domem je vidět dřevěnou tribunu „Čížkova kluziště“ a hlavní budovu sportovního 

areálu z r. 1950. Státní dům stál u cesty mezi poštou a radnicí, kde byla později školka. 

Foto: Václav Šlégr 

MUDr. Miloslav Čížek od r. 1948 předseda  
odboru ledního hokeje v Lazích po sjedno- 
cení tělovýchovných jednot pod křídla TJ  
Sokol.  



V roce 2019 skončila i tato šachta, která vše způsobila.  

Na Liberdově stavě tzv. Liberďoku byly v r. 1928 založeny základy lazeckého hokeje. 
Na stavu se bruslilo již dávno před tím, ale student práv v Praze Karel Křístek zvaný 
Gardelo přivezl ze studií základy ledního hokeje a seznámil s nimi místní synky. Byli  
to Ervín a Erich Kuzníkové, Emil a Tonda Cenkové, Josef Holub, Karel Namyslo a Josef 
Günther zvaný “Lajna“, (přezdívka vznikla z jeho volání „ Dej to po lajně“).      



Vlevo na fotce teče potok ze „Žlubku“ kolem, 
domu č.p. 23 Pytlíků a vtéká do Liberdova 

stavu. Nyní je zde zásyp z haldoviny.   Foto Pasz 1963 



Příslovečná „Molochova tlama“ žere Lazy. 



Tam někde pod tou haldou měla babička 1. dům. 

Lazy 518 

Foto: Josef Durčák 



V těch stromech stály domy důlních záchranářů. 



Dva domy Rozbrojové kolonie pro důlní záchranáře. 

Domy stály proti obchodu Myrmus. V pozadí je 
torzo Koksovny Lazy zrušené v roce 1967. 

Fotografie z r. 1975 z knihy Důl A. Zápotocký včera a dnes. 



Takto dnes vypadá  
Lazecká stružka. Otec 

(roč. 1907) zde ještě 
viděl raky. 



Tady stála Koksovna Lazy. OKD Rekultivace zde část 
plochy zavezla a vybetonovala plochu pro silážní účely.  
Plocha je nyní z důvodu důlních poklesů nepoužitelná. 

Koksovna Lazy od Karviné. 

1898 - 1967 2016 



Konec navážky pod kterou je 
horní Talianka, dál je divočina. 

2016 



Horní Talianka v areálu koksovny. 

     Rybník byl doplňován vodou z Lazecké stružky a sloužil jako rezervní 
zásobník užitkové vody pro koksovnu. Voda v rybníce proto nebyla teplá 
a zaměstnanci tam chovali ryby. Na rybníce byly lekniny a kolem rostly  
vrby. Dírou v plotě tam chodili pytlačit někteří kluci z kolonie. Do spodní  
Talianky tekla teplá voda z hašení vytlačeného koksu z koksovacích pecí  
částečně ochlazená v chladící věži. Voda tekla skoro nepřetržitě, protože 
koks se vytlačoval postupně. Ochlazená voda byla čerpána zpět k hašení. 

Fotografie je z počátku 50. let 20. století. 



Že by zakopaná bitevní loď? Ne, to jen „šroťáci“  
s těžkou mechanizací si to rozmysleli. 

2016 



Takto budou vypadat celé Lazy. 
2016 



Konečně dolní Talianka, ale nějak veliká.  
2016 



Před dvěma lety jsme Lazy  
absolvovali na historických kolech.  

Jen tak, tak, jsme ujeli bdělé závodní stráži. 



    V roce 2014 se tu dalo dojet na kolech.  
    Kamaráde hledáš rodiště svých předků?  



Bohužel, ten dům je již 
dávno zbouraný. V pozadí je 
Talianka s Koksovnou Lazy. 

 
Na pohlednici z roku 1902 

je ochranná konstrukce nad 
cestou proti pádu uhlí na 

chodce z vozíků lanové 
dráhy z Koksovny lazy na 

Novou jámu. 



Na hrázi „Talianky“. 



Tak už jsou i tady! 

Hráz je uprostřed zatopená.  
Před dvěma lety se tu dalo ještě projít. 

A co je to tam vzadu? 
2016 



Tak to byla hlavní pláž! 

2016 



Prý to koncem 19. stol. vykopali Italové, kteří stavěli železnice. 

Na snímku bratři  
Prchalové. 
Foto: 
Štěpán Krulikovský 

2016 



Vlevo bylo korýtko z kterého přitékala horká voda. Talianka 
byla relativně celoročně vyhřívaným koupalištěm. Chodila se 

sem koupat mládež z dolní poloviny Lazů a i z Karviné. 

2016 



Voda v Taliance byla plná benzolu a tedy zdraví závadná. 
Koupali se zde ale všichni, někteří ovšem s následky. Někdy tu 

byly i ryby, které se sem dostaly potrubím z horní Talianky. 
Talinka zůstala, kromě cest a chodníků, které nikam nevedou, 

jedinou hmatatelnou vzpomínkou na dolní část Lazů.  
2016 



Co je to za díru?  
Asi bobří nora. 

Na haldě nad Taliankou u bývalé zadní  
vrátnice Koksovny Lazy je ještě jeden  
menší rybníček. Původně to bylo kaliště 
z prádla. Bohužel pro porost je obtížně 
dostupný.  2016 



Kaliště na haldě u zadní vrátnice Koksovny Lazy. 

Dominik Durčák 



Koksovna Lazy na začátku 20. století ještě s dřevěnými sloupy 850 m 
dlouhé lanovky z Nové jámy. Je vidět horní Talianku za plotem. 

 

Dřevěný most mezi haldami nad 
původní cestou do Hájíčků. 

Koksovna byla postavena v roce 1898. 



Pohled od „Talianek“ na kopec Dombrovec, který je rozdělen mezi Lazy a Orlovou.  
V pozadí je evangelický kostel v Orlové, vpravo od něho je polská škola a templ.  

      Pohled ze začátku 20. stol. byl ručně vybarven a tím se setřel rozdíl mezi kopci. Rozhraní 

mezi nimi jsem zeleně vytečkoval. Ve spodní třetině kopce je vidět zářez elektrické lokální dráhy 

Ostrava – Karviná. Pod evangelickým kostelem ještě nestojí celá kolonie Pod Lipou. Domeček u 

plotu koksovny je čerpadlovna. Lze identifikovat každý dům, ale to nechávám na pamětnících. 

Rakouskouherská pohlednice.. 

Č.p. 39 

Č.p. 35 
Č.p. 40 

Č.p. 71 

Obchod Myrmus č.p. 263 

Dolní Talianka 

Horní Talianka 

Č.p. 262 Č.p. 499 



Dolní Talianka v zimě – 30. léta 20. století. 



Tady zůstaly jen základy autoservisu. 

2016 



 

Foto: Solczyk Jindřich   
60. – 70.  léta 20. století  

Bývalý obchod Matuszek u cesty vedoucí od zastávky lokálky v Lazích 
kolem Dolu A. Zápotocký na Veverku. Obchod stál na vrcholu kopce 
mezi zastávkou a obchodem Myrmus naproti Rozbrojové kolonie pro 
báňské úředníky – „štajgry“ nejprve Hlavní jámy, později i Nové jámy. 

Pod obchodem stál sklad podobný malému domku v kterém měl Matuszek po  
zrušení obchodu ještě nějaké zboží.  Pamatuji si, že jsme tam jako kluci vlezli  po  
kmeni stromu a malým okýnkem pod střechou a všechno rozházeli. Jeden našel  
vidle a bodal s nimi do pytle s tabákem. Všichni byli starší o 3 – 4 roky než já. Já  
jsem ještě nechodil do školy. V pozadí je těžní věž a komín Hlavní jámy.   



¨Tady stál obchod Matuszek. 

2012 

Obchodník Matuszek byl spřízněný s hostinským Matuszkem ze  
Žlubku a hostinským Bardoněm, který měl hostinec u obchodu  
Myrmus.  



Obchod Myrmus č.p. 263 kolem r. 1970 na konci působnosti. 



Vánoční výzdoba obchodu Myrmus. 

Foto: Ervin Kozubek 

Vedoucí potravin byla pí Kurovská  („Relka“) 2. zleva. 



Po obchodě Myrmus není ani památka. 

Cesta na Veverku kolem obchodu zarůstá. 
V údolí nivy Lazecké stružky je přerušena kalištěm Dolu Lazy. 

V pozadí nová cesta Ostrava – Karviná 
probíhající přibližně v tělese lokální el. 
dráhy Ostrava – Karviná. 



Potraviny 890-04 
Po zbourání obchodu Myrmus byl zřízen provizorní obchod 
výše na kopci v Rozbrojové kolonii ve stavební buňce. Vedoucí  
byla pí Szcyglová. Po zbourání této kolonie byl obchod několik  
                                let v obalovně živičných  
                        vozovek, kde prodávala paní  
                        Honzová z Orlové. 

Paní Potyková. 
Paní Kozubková. 

Foto: Ervin Kozubek 

Zdenka 



Pod obchodem Myrmus stála od r. 1926 restaurace Josefa Bardoně, bývalého 
nájemce hostince Ferdinanda Altmanna, který stál níže. Hostinec zanikl za války. 



Bourání býv. hostince Bardoň, holičství a řeznictví.  

Pod domy je vidět zvětšující se zátopy v nivě Lazecké stružky po důlní činnosti. V budově  
Bardoňova hostince byla ke konci stolárna a skladiště CO pro obyvatelstvo. Za bouranými  
budovami je vidět střecha domu Čížků, kde byla modlitebna Církve adventistů 7. dne. 
Foto: Karel Bernatík  



Vlevo hostinec Ferdinand Almann č.p. 47. 

Dům č.p. 47 stál už v r. 1836 podle mapy z téhož roku. 
Možná, že to byl zemědělský dvůr velkostatku Orlová – Lazy  
Mattencloitů a Fer. Altmann ho jen koupil a přestavěl na hostinec. 
V pozadí jsou vidět komíny Hlavní jámy ještě v Lazích Nové Dvory.  

Za postavou na pohlednici je vidět zábradlí  
na můstku přes Lazeckou stružku. Za stružkou 
jsou Lazy - Nové Dvory. Hostinec zanikl v r. 1926.  

3. působiště pošty v č.p. 432, 
původně kovárna u Liberdova 
statku. 



 V r. 1875 koupili manželé Julie a Ferdinand Altmannovi pozemek ve výměře 622 sáh vedle silnice a starého koryta Lazecké 
stružky. V r. 1878 postavili větší obytný dům s velkou nálevnou a obchodem smíšeným zbožím. Dům dostal č.p. 47. Ve dvoře 
byla postavena ledovna a větší hospodářská budova se stodolou. Při hostinci byla nejméně od r. 1914 kuželna. Hned za 
budovami se rozléval močál a rybník, tzv. Krajinové Staviska. Krajina si postavil v r. 1887 obytný dům při cestě kolem potoka k 
Orlové č.p. 172. Manželé Altamannovi provozovali obchod i hostinství sami až do své smrti v r. 1909, kdy celá nemovitost 
byla prodána závodům. Závody hostinec ponechaly a hostinskou licenci pronajímaly. Nájemcem byl jistý Vavroš a později až 
do r. 1926 Josef Bardoň. Za doby dělení Těšínska mezi Polsko a ČSR (1918 – 1921) bylo v hostinci ubytováno české vojsko.  

Tudy pokračovala cesta k Nové jámě a dále na Veverku. Cesta dělila  
Lazy na dvě poloviny. Vlevo byla Malá Strana a vpravo Velká strana.  
Třetí díl Lazů za Lazeckou stružkou se jmenoval Nové Dvory. Stružka  
dne teče o kus dál. 
  

Nové Dvory 

Nový tok Lazecké stružky 

Tudy původně tekla Lazecká stružka. 

Malá strana Velká strana 

Tady stál hostinec  
Fr. Altmanna č.p. 47. 

Na mapě z r. 1836 je již dům č.p. 47 zanesen jako zděný - ?. 



Tady se mění Lazecká stružka v Orlovskou. 



Tady vytéká již Orlovská stružka. 



Zatopená cesta do Dombrovce v Orlové. 

Kopec Dombrovec v pozadí je v Orlové. 







Zdroje: 

• Vlastní 

• Bartusek Slávek 

• Bernatík Karel 

• Bernatík Milan 

• Bicenc Alfréd 

• Bronczková Marcela 

• Bystroň Bohuslav 

• Cedivoda Evžen 

• Cenek Jan 

• Cieslar Vladislav 

• Dembiňiok Josef 

• Dostálová Soňa, roz. Moškořová 

• Durčák Josef 

• Galuška Josef 

• Heller Jan 

• Holková Ludmila, roz. Gibiecová 

• Janek Václav 

• Jenkot Josef 

• Kačáni Lukáš 

• Kania Josef 

• Kania Karel 

• Kozubek Ervin 

• Kroniky Lazů a škol v Lazích 

 

• Krulikovský Štěpán 

• Křístek Emil 

• Kolatek Lubomír 

• Konečná Marie, roz. Klimšová 

• Kempný Josef 

• Liboska Enoch, Kronika Adventistů 7. dne 

• Markl Vladimír 

• Otta Jaroslav 

• Pěgřimek Lubomír 

• Piš Zdeněk z Orlové, Piš Miroslav z Lazů 

• Puhr Jaromír 

• Publikace Orlová 1223 – 1973 

• Publikace Z dějin Orlové, A. Adamus 1926 

• Publikace Důl A. Zápotocký včera a dnes, 
1970. kolektiv autorů 

• Publikace Lední hokej v Lazích, 1928 -1988 

• Publikace Hornické kolonie karvin. okresu, 

• PZKO Lazy – kronika                 Ostrava 2007 

• Rada Zdeňek 

• Směja Oldřich 

• Solczyk Bronislav 

• Steiner Jan 

• Šlégr Václav 

• Szimonik František 

• Tříska Petr, Příspěvek k ději. Orlové, 1965 
Cieslar Eduard 

 

•Tymlová, roz. Kaniová 
• Valent Štefan 
• Vašut Karel 
• Zapalačová Anděla, roz. Kunčická 



UPOZORNĚNÍ : 
Obsah této webové stránky je chráněn autorským právem. 
Veškerý obrazový materiál v této prezentaci, jeho rozšiřování, pronájem, vytěžování nebo 
zužitkování obsahu k jinému účelu než pro eventuelní osobní potřebu či pro vědeckou 
nebo vyučovací nevýdělečnou činnost je bez souhlasu autora zakázáno. 
Porušení autorských práv a neoprávněné užití obsahu prezentace je postižitelné 
v občanskoprávním i trestním řízení. 
 



sdur  
2016 

Rád uvítám všechny náměty a připomínky, které povedou ke zlepšení, upřesnění nebo doplnění 
této prezentace.                                                                                                      s.durcak@post.cz 

Všechna práva vyhrazena. 


