TRASA ROWEROWA
„Węglem p isa n a ”

i Libowiec, dotrzemy do dzielnicy Bzie, w której prowadzona
jest budowa nowego szybu wydobywczego na polu BzieDębina. Wydobycie węgla ma się rozpocząć w 2017 r., a jego
eksploatacja powinna potrwać co najmniej do 2070 r.

i inwestorów do prowadzenia działalności gospodarczej

PL w Jastrzębiu-Zdroju. Podążając kolejno ul. Broniewskiego,

Słowackiego i 1 Maja wjeżdżamy do centrum Zdroju
(258 m n.p.m.). W zlokalizowanym naprzeciwko Domu
Zdrojowego budynku Łazienek II z 1912 r. mieści się dziś

os. Zofiówka • Bzie • os. Arki Bożka • os. Moszczenica •
os. Zdrój • os. Przyjaźń •os. Jastrzębie Dolne •
Karviná-Ráj • Karviná-Darkov • Karviná-Fryštát •
Karviná-Doly
Trasa rowerowa „Węglem pisana” stanowi propozycję
aktywnego spędzenia wolnego czasu dla wszystkich, którzy
mają ochotę poznać historię i współczesne oblicze miejsc
związanych z tradycjami górniczymi Jastrzębia-Zdroju
i Karviny. Szlak przebiega fragmentem subtrasy 9N, subtrasy
126Y Euroregionalnej Pętli Rowerowej 24C, Europejskiej
Trasy Rowerowej Eurovelo R4, pieszo-rowerowej ścieżki
dziedzictwa kulturowego „Szlakiem Zamków nad Piotrówką”,
subtrasy 6097 i subtrasy 6110.
OPIS TRASY:
Trasa bierze swój początek na osiedlu Zofiówka
(ul. Rybnicka 6, 279 m n.p.m.). Charakterystyczny dla tej
części Jastrzębia-Zdroju jest zespół budynków Kopalni
Węgla Kamiennego „Zofiówka”. Zakład budowano
w latach 1962-1969. W 1974 r. kopalnię przemianowano na
„Manifest Lipcowy”, a szesnaście lat później przywrócono
jej wcześniejsze brzmienie. Kopalnia odegrała ogromną
rolę w upadku komunizmu. Z 27 na 28 sierpnia 1980 r.
górnicy z KWK „Manifest Lipcowy” jako pierwsi na Śląsku
rozpoczęli strajk. Później dołączyli do nich przedstawiciele
kolejnych kopalń. Wtedy to Jastrzębie-Zdrój obok Gdańska
oraz Szczecina stało się trzecim dużym ośrodkiem protestu
społecznego w Polsce. 3 września 1980 r. ówczesne władze,
chcąc zapobiec eskalacji napięcia, podpisały z górnikami
dokument zwany „Porozumieniem jastrzębskim”
określający warunki płacowe, socjalno-bytowe oraz
sposób zarządzania i organizację pracy w kopalniach.
Upamiętniając tamte wydarzenia, przed wejściem do
zakładu postawiono pomnik.
Od stycznia 2011 r. KWK „Zofiówka” funkcjonuje w ramach
kopalni zespolonej KWK „Borynia-Zofiówka”, natomiast
od 1 stycznia 2013 r. wchodzi w skład kopalni „BoryniaZofiówka-Jastrzębie”. Zakład produkuje węgiel koksowy
typu 35.1 z wykorzystaniem pięciu czynnych szybów.
Na terenie kopalni znajduje się m.in. sortownia, plac
materiałowy i zakład przeróbczy, natomiast obok kopalni
zlokalizowano elektrociepłownię „Zofiówka”. Najlepszym
punktem obserwacyjnym, z którego można
zobaczyć zakład jest wiadukt znajdujący się
nad bocznicą kolejową.
Wsiadamy na rower i podążamy w stronę
osiedla Arki Bożka. Kierujemy się na
południe kolejno ul. Rybnicką, Pszczyńską
i Korfantego, aż do skrzyżowania z ul. Cichą
(po drodze towarzyszy nam subtrasa 13Z
oraz 9N). Gdybyśmy skręcili na nim w lewo
i pojechali dalej ul. Cichą, Świerczewskiego

Szyb w Bziu

foto: archiwum miasta Jastrzębie-Zdrój

My skręcamy w prawo i po chwili wjeżdżamy
w ul. Podhalańską. Zmierzamy w kierunku zachodnim,
mijając osiedla mieszkaniowe. Skręcamy w odchodzącą
w lewo ul. Popiełuszki i docieramy do kościoła
rzymskokatolickiego pw. Najświętszej Maryi Panny
Matki Kościoła zwanego kościołem „na górce”
(ul. ks. Popiełuszki 1a, 252 m n.p.m.).
Znajdująca się niedaleko osiedla Arki Bożka świątynia
jest symbolem wiary, pracy i „Solidarności”. Kościół, który
został zaprojektowany przez Mieczysława Króla składa
się z dwóch kondygnacji - dolnej z 1976 r. poświęconej
św. Janowi Nepomucenowi oraz górnej, wybudowanej
w 1980 r. i poświęconej Najświętszej Marii Pannie Matce
Kościoła. Przy kościele postawiono pomnik „Modlitwy za
Ojczyznę” poświęcony górnikom i mieszkańcom miasta.
<4,5 km> - /4,5 km asfalt/
Ruszamy dalej w stronę Moszczenicy ul. Podhalańską
i Jagiełły (z lewej strony dołącza Euroregionalna Pętla
Rowerowa 24C, która prowadzi nas aż do Zdroju).
Dojeżdżamy do al. Jana Pawła II. Skręcając w prawo, można
dotrzeć do kompleksu sportowego, stanowiącego bazę dla
jastrzębskich klubów. W jego skład wchodzi nowoczesna
Hala Widowiskowo-Sportowa (al. Jana Pawła II 6)
zmodernizowana w latach 2006-2011. Kompleks jest często
wykorzystywany przez zespół siatkarzy z Klubu Sportowego
„Jastrzębski Węgiel” podczas zawodów rangi ogólnopolskiej
czy europejskiej. Znajdujące się niedaleko hali lodowisko
„Jastor” (ul. Leśna 4), zostało wybudowane 1975 r.,
a zmodernizowane w 2005 r. Dzięki temu m.in. hokeiści
JKH GKS Jastrzębie mają doskonałe warunki
do treningów.
My skręcamy w lewo w stronę Jastrzębskiej
Strefy Aktywności Gospodarczej. Jest ona
spółką utworzoną w 2000 r. przy połowicznym
udziale Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju
i Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. na
terenie zlikwidowanej KWK „Moszczenica”.
Strefa ma na celu zagospodarowanie terenow
dawnej kopalni, stosując zachęty dla firm

Galeria Historii Miasta

foto: archiwum miasta Jastrzębie-Zdrój

Galeria Historii Miasta (ul. Witczaka 4). Można w niej
zobaczyć multimedialną ekspozycję górniczą, wystawę
rzeźbyw węglu i graficie przedstawiającą twórczość
górników z jastrzębskich kopalń oraz filmy poświęcone
pracy górników pod ziemią. Z tradycjami górniczymi
Jastrzębia-Zdroju wiąże się również dawne sanatorium
Spółki Brackiej (ul. 1 Maja 61) z 1912 r., w którym niegdyś
pacjentami byli pracownicy śląskich kopalń. Leczono
w nim głównie gościec stawów i mięśni. Od 1998 r.
w budynku mieściły się sale dydaktyczne filii Uniwersytetu
Śląskiego, a obecnie (od 2010 r.) w budynku znajduje się
Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie.
<8,6 km> - /4,1 km asfalt/
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Opuszczamy Zdrój i ruszamy w stronę osiedla Przyjaźń.
Podążamy za znakami subtrasy 126Y, jadąc kolejno
ul. Witczaka, Wodzisławską, szutrowym traktem wzdłuż
osiedla Bożej Góry Prawej, ul. Bożej Góry Prawej, ścieżką
wzdłuż torów kolejowych, ul. Bogoczowiec i ul. Górniczą.
Docieramy do Kopalni Węgla Kamiennego „JAS-MOS”
(ul. Górnicza 1, 254 m n.p.m.). Zakład, który pierwotnie
nosił nazwę KWK „Jastrzębie” budowano w latach 19551962. Równolegle powstawała nieistniejąca już dziś kopalnia
„Moszczenica” oddana do użytku w 1966 r. W 1995 r.
doszło do połączenia obu zakładów, tworząc kopalnię „JASMOS”. Cztery lata później rozpoczęła się likwidacja KWK
„Moszczenica” zakończona w 2000 r.
„JAS-MOS”
posiada
obecnie
pięć
szybów.
Charakterystycznym, okrągłym budynkiem wchodzącym
w skład kopalni jest cechownia, w której dawniej pracownicy
zakładu oraz mieszkańcy oglądali mecze bokserskie. Przed
kopalnią postawiono monumentalną rzeźbę „Rodzina
górnicza” wykonaną z grafitu. Jej wysokośc wynosi 3 m.
<12,3 km> - /0,3 km szuter; 3,4 km asfalt/

Jednym z ubocznych skutków wydobywania węgla,
które możemy zaobserwować w Jastrzębiu Dolnym są
zwałowiska odpadów górniczych zwane hałdami. Z uwagi
na to, że trafia do nich kamień płonny, mogą one emitować
szkodliwe promieniowanie, jak również powodować
samozapłon. Na terenie miasta znajdują się trzy takie hałdy:
„Borynia-Jar” „Kościelniok” i „Pochwacie”. Aby móc lepiej
zobaczyć tą ostatnią, można pojechać dalej subtrasą 126Y
(ul. ks. Bednorza, Szybową i Długą).
My zmierzamy w stronę Republiki Czeskiej (kierunek:
Karviná-Ráj). Wracamy znanym odcinkiem subtrasy 126Y
do dzielnicy zdrojowej. Stąd aż do skrzyżowania ul. Leśnej
z ul. Borowicką w Gołkowicach będziemy podróżować
prawie wyłącznie Euroregionalną Pętlą Rowerową 24C
i pokrywającą się z nią Europejską Trasą Rowerową Eurovelo
R4 (do Moszczenicy biegnie również oznakowanie subtrasy
9N). Dojeżdżamy do centrum miejscowości i skręcamy
w lewo w ul. Piotrowicką. Dalej prowadzi nas pieszorowerowa ścieżka dziedzictwa kulturowego „Szlakiem
Zamków nad Piotrówką”, wraz z którą przekraczamy
granicę i zostawiamy za plecami wioskę Prstná oraz Dolní
Marklovice.
Na krzyżówce „Szlaku Zamków nad Piotrówką”
z subtrasą 6097, skręcamy w prawo, kontynuując
naszą podróż subtrasą 6097, a następnie subtrasą 6110
(ul. Mickiewiczova, Borovského, U Farmy). Jedziemy przez
dzielnicę Karviná-Raj, której górnicze korzenie związane
są z nieistniejącym już dziś renesansowym zamkiem Ráj
wybudowanym w latach 1564-1571. Po konfiskacie w 1945
r., zamek stał się majątkiem państwa Czechosłowackiego
i był wykorzystywany głównie jako internat dla uczniów,
a później także na potrzeby polskiej szkoły podstawowej.
W latach 1955-1968 działał tu szpital. W wyniku pożaru
w 1976 r. obiekt spłonął, a cztery lata później został
całkowicie zburzony.
Docieramy do skrzyżowania, na którym skręcamy w prawo
(ul. Polská). Podążamy na północny-zachód, a następnie
(przed mostkiem) na południowy-wschód (ul. Kubiszova)
i dojeżdżamy do kapliczki św. Anny i rzeźby św. Jana
Nepomucena z II poł. XVIII w. (239 m n.p.m.).
<37,3 km> - /0,3 km szuter; 24,7 km asfalt/
Ruszamy dalej w stronę Karviny-Darkov, jadąc kolejno
ul. Kubiszova, Za Splavem i drogą leśną wzdłuż brzegu
rzeki Olzy. Wjeżdżamy na most łukowy w dzielnicy
uzdrowiskowej i pokonujemy krótki odcinek subtrasą 6097
(ul. Svornosti) oraz drogą lokalną. Po chwili docieramy
do zbiornika wodnego zwanego Darkowskim Morzem
(Darkovské moře) (229 m n.p.m.).
Zbiornik, którego powierzchnia wynosi 32 ha,
a maksymalna głębokość 28 m, powstał w wyniku
eksploatacji węgla. Od połowy lat 90. XX w. poddaje się go
sukcesywnie rekultywacji. W chwili obecnej prowadzona
jest rekultywacja biologiczna mająca na celu posianie trawy
i zadrzewienie okolicy. W przyszłości ma to być idealne
miejsce do uprawiana sportów wodnych. Dziś zbiornik
odwiedzany jest chętnie przez fotografów i wędkarzy.
<38,8 km> - /0,3 km droga gruntowa; 1,2 km asfalt/

Wsiadamy ponownie na rower i jedziemy w kierunku

PL zabytkowej dzielnicy Karviná-Fryštát. Praktycznie cały czas

będzie nam towarzyszyć subtrasa 6097. Pokonujemy kolejno
ul. Lázeňská i Karola Śliwky, Na pierwszym skrzyżowaniu
skręcamy w lewo, zmierzamy obok odnowionego głównego
targu i ul. Hrnčířskou docieramy do celu (Masarykovo
náměstí, 236 m n.p.m.).
W znajdującym się przy głównym placu dzielnicy Fryštát
Muzeum Těšínska (Masarykovo náměstí 10) można
zobaczyć stałą ekspozycję przedstawiającą historię
niegdyś samodzielnych miast i wsi dzisiejszej Karviny, jak
również związane z nią tradycje przemysłowe, górnicze
i uzdrowiskowe.
<41,1 km> - /2,3 km asfalt/
Opuszczamy zabytkowe centrum miasta i udajemy się
w kierunku południowo-zachodnim do dzielnicy KarvináDoly. Zmierzamy początkowo ul. Karola Śliwky. Skręcamy
w lewo w główną arterię przechodzącą przez centrum
(ul. Ostravská) i jedziemy nią kilka kilometrów. Po drodze
(po lewej stronie) mijamy Golf Resort Lipiny znajdujący
się w części Karviná-Fryštát (ul. Ostravská 2066/31).
Kompleks powstał w przemysłowej części miasta pomiędzy
dwoma czynnymi szybami i stanowi doskonały przykład
zagospodarowania terenów pokopalnianych. Składa się
z 18. dołkowego pola golfowego przeznaczonego dla
początkujących i zaawansowanych graczy, 9. dołkowego
pola mistrzowskiego, oświetlonych miejsc treningowych,
sal konferencyjnych, restauracji, boiska i kącika dla dzieci.
Nad kompleksem dominuje replika wieży wyciągowej,
z której roztacza się widok na pole golfowe i okolicę.
Podążamy dalej i po kilku kilometrach dojeżdżamy do
kościoła rzymskokatolickiego pw. św. Piotra z Alkantary
(ul. Ostravská, 231 m.n.p.m.).
„Czeska Piza” - jak nazywana jest świątynia, pochodzi
z 1736 r. Od czasu rozpoczęcia wydobycia węgla kamiennego
w 1854 r. pod kościołem wybrano w sumie 27 warstw
o całkowitej miąższości 46,82 m, co spowodowało, że kościół
obniżył się o 37 m, a jego odchylenie od pionu wynosi dziś
6,80 w kierunku południowym. Naprzeciwko kościoła, po
drugiej stronie ulicy znajduje się pomnik oraz grób ofiar
katastrofy górniczej, która miała miejsce w 1924 r.
<46,1 km> - /5 km asfalt/
Gdybyśmy jadąc od strony Karviny-Fryštátu, skręcili
w lewo przed kościołem, dotrzemy do nieczynnej dziś
kopalni „Gabriela” założonej w 1854 r. (ul. Řemeslnická).
Dwa lata po jej otwarciu doszło do wybuchu metanu,
a w roku 1859 do pożaru. Ówcześni właściciele sprzedali
kopalnię w 1862 r. arcyksięciu Albrechtowi. W latach
1870-1871 zbudowano na jej terenie dwa szyby, natomiast
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w 1872 r. bocznicę łączącą zakład z koleją koszyckobogumińską. W 1906 r. zakład wszedł w skład majątku
spółki górniczo-hutniczej. Do 1945 r. przechodził on jeszcze
kilkukrotnie w ręce nowych właścicieli. W 1947 r. zmieniono
nazwę kopalni na „UNRRA”, a w 1950 r. na „Pokój”. Końcem

Kopalnia Gabriela

foto: archiwum miasta Karvina

lat 50. połączono ją z kopalnią „1 Maj”. Po 1989 r. w trakcie
restrukturyzacji górnictwa było wiadomo, że zakład nie
przetrwa. Ostatecznie zamknięcie kopalni nastąpiło w 2004 r.
Niecałe 2 km dalej, w kierunku południowym, znajduje
się druga dziś już nieczynna kopalnia - „Barbora”
(ul. U Barbory). Pierwsze odwierty na tym terenie
prowadzono w 1898 r. W trakcie swojej historii zakład kilka
razy zmieniał nazwę. Początkowo była nią „Austria”, od
1918 r. „Józef Piłsudski”, a od 1920 r. „Barbora”. Po II wojnie
światowej kopalnię zmodernizowano, zmechanizowano
i połączono z kopalnią „Hohenegger”, nadając nazwę
„1 Maj”. W 1958 r. została połączona z zakładem „Gabriela”.
Ostatni wagon z węglem wyjechał z niej w grudniu 2002 r.
W tym miejscu należy dodać, że dziś na terenie miasta
(w dzielnicy Karviná-Doly) znajdują się siedziby dwóch
czynnych kopalni: „Karviná” (ul. ČSA č. p. 1) oraz
„Darkov” (Karviná-Doly 2179). Ponadto na południe od
Karviny położona jest kopalnia „ČSM” (Stonava 1077).
Na koniec dnia jedziemy jeszcze zobaczyć pozostałości
kopalni „Jindřich”. Ulicą Ostravską dojeżdżamy do
ronda, na którym skręcamy w prawo (pierwszym zjazdem)
i podążając drogą lokalną osiągamy cel (256 m n.p.m.).
Z dawnego zakładu zlikwidowanego w 1998 r. pozostał
obecnie 50 m komin o solidnym stożkowatym cokole
osadzonym na czworokąnej podstawie. Część komina nad
gzymsem ozdobiono tryglifami, natomiast naroża obłożono
kamieniem.
W tym miejscu kończy się rowerowa wycieczka.
<47,9 km> - /1,8 km asfalt/
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CYKLISTICKÁ TRASA
„Uh eln á stezk a ”

sídl. Zofiówka • Bzie • sídl. Arki Bożka •
sídl. Moszczenica • sídl. Zdrój • sídl. Przyjaźń •
sídl. Jastrzębie Dolne •
Karviná-Ráj • Karviná-Darkov • Karviná-Fryštát •
Karviná-Doly
Cyklistická trasa „Uhelná stezka” nabízí aktivní trávení
volného času pro všechny, kteří chtějí poznat historii
a současnost míst souvisejících s hornickými tradicemi
Jastrzębia-Zdroju a Karviné. Trasa vede úsekem subtrasy
9N, subtrasy 126Y Euroregionálního cyklookruhu č. 24C,
Evropské cyklistické trasy Eurovelo R4, pěší a cyklistické stezky
kulturního dědictví „Po stopách zámků nad Petrůvkou”,
subtrasy 6097a subtrasy 6110.
POPIS TRASY:
Trasa začíná na sídlišti Zofiówka (ul. Rybnicka 6,
279 m.n.m.). Charakteristický pro tuto část JastrzębiaZdroju je komplex budov dolu Zofiówka (Kopalni Węgla
Kamiennego - KWK „Zofiówka”). Podnik byl budován

Jastrzębie. Podnik vyrábí koks typu 35.1 s využitím pěti
činných šachet. Na území dolu se nachází mj. třídicí místo,
prostranství určené k uložení materiálu a zpracovatelský
závod a vedle dolu se nachází teplárna Zofiówka. Místem,
ze kterého uvidíte podnik nejlépe, je viadukt nacházející se
nad železniční vlečkou.
Sedáme na kolo a jedeme ve směru sídliště Arki Bożka.
Směřujeme na jih a jedeme postupně ul. Rybnicką,
Pszczyńską a Korfantego až ke křižovatce s ul. Cichą (po
cestě nás doprovází subtrasa 13Z a 9N). Kdybychom na
ní odbočili vlevo a jeli dále ul. Cichą, Świerczewskiego
a Libowiec, přijeli bychom do městské části Bzie, v níž
probíhá stavba nové důlní šachty na poli Bzie-Dębina.
Těžba uhlí má být započatá v r. 2017 a jeho exploatace by
měla trvat minimálně do r. 2070.
My odbočujeme vpravo a po chvíli přijíždíme na
ul. Podhalańską. Směřujeme na západ a po cestě míjíme
sídliště. Odbočujeme na ul. Popiełuszki směřující doleva
a přijíždíme k římskokatolickému kostelu Nejsvětější
Panny Marie Matky církve nazývaného kostelem „na
kopečku” (ul. ks. Popiełuszki 1a, 252 m.n.m.).
Tato svatyně nacházející se poblíž sídliště Arki Bożka je
symbolem víry, práce a „Solidarności”. Kostel, který navrhl
Mieczysław Król, se skládá ze dvou podlaží – dolního
z r. 1976 věnovaného sv. Janu Nepomuckému a horního,
postaveného v r.1980, věnovaného Nejsvětější Panně Marii
Matce církve. U kostela byl postaven pomník Modlitby za
vlast věnovaný horníkům a obyvatelům města.
<4,5 km> - /4,5 km asfalt/

Je často využíván volejbalovým družstvem Sportovního

CZ klubu Jastrzębski Węgiel během celostátních či evropských

závodů. Zimní stadion Jastor nacházející se nedaleko haly
(ul. Leśna 4) byl postaven v roce 1975, modernizovány
v roce 2005 , díky čemuž i hokejisté JKH GKS Jastrzębie
mají dokonalé podmínky pro trénink.
My odbočujeme vlevo ve směru Jastrzębské sféry
ekonomické aktivity (Jastrzębska Strefa Aktywności
Gospodarczej). Sféra je společností, kterou v r. 2000
v rámci rovné účasti založil Městský úřad v JastrzębiuZdroju a Jastrzębská uhelná společnost (Jastrzębska Spółka
Węglowa S.A.) na území zlikvidovaného dolu Moszczenica.
Jejím cílem je správa území někdejšího dolu a motivovat
firmy a investory k podnikání na území Jastrzębia-Zdroju.
Jedeme postupně ul. Broniewskiego, Słowackiego a 1 Maja
a vjíždíme do centra Zdroju (258m.n.m.).
V Łazienkach II z r. 1912 nacházejících se naproti
Lázeňskému domu sídlí Galerie historie města
(ul. Witczaka 4). Můžeme v ní zhlédnout multimediální
hornickou expozici, výstavu soch v uhlí a grafitu zobrazující
tvorbu horníků z jastrzębských dolů a filmy věnované práci
horníků pod zemí. S hornickými tradicemi JastrzębiaZdroju se pojí i někdejší sanatorium Spółki Brackiej
(ul. 1 Maja 61) z r. 1912, v němž se kdysi léčili zaměstnanci
slezských dolů. Léčily se tam především kloubní a svalový
revmatismus. Od r. 1998 se tam nacházely učebny Slezské
univerzity a nyní (od r. 2010) Meziměstského didaktického
střediska Hornicko-hutnické akademie v Krakowie.
<8,6 km> - /4,1 km asfalt/
Opouštíme Zdrój a jedeme ve směru sídliště Przyjaźń.
Pokračujeme po označené subtrase 126Y, jedeme následně
ul. Witczaka, Wodzisławską, štěrkovou cestou podél sídliště
Bożej Góry Prawej, ul. Bożej Góry Prawej, stezkou podél
železniční trati, ul. Bogoczowiec a ul. Górniczą. Přijíždíme
k dolu JAS-MOS (ul. Górnicza 1, 254 m.n.m.).
Podnik, který se původně jmenoval důl Jastrzębie, byl
vybudován v letech 1955-1962. Souběžně vznikal dnes už
neexistující důl Moszczenica uvedený do provozu v r. 1966.
V r. 1995 r. se oba podniky sloučily, a tak vznikl důl JASMOS. Po čtyřech letech začala likvidace dolu Moszczenica,
která byla dokončena v r. 2000. JAS-MOS nyní vlastní pět
šachet. V charakteristické kulaté budově, jež je součástí
dolu, kdysi zaměstnanci podniku a obyvatelé sledovali
boxerské zápasy. Před dolem stojí monumentální socha
Hornická rodina vytvořená z grafitu. Její výška činí 3 m.
<12,3 km> - /0,3 km suť; 3,4 km asfalt/

KWK „Zofiówka”
foto: R.Sitek

v letech 1962-1969. V r. 1974 byl důl přejmenován na
Červencový manifest („Manifest Lipcowy”) a po šestnácti
letech mu byl navrácen název původní. Důl odehrál
důležitou roli během úpadku komunismu. Z 27. na 28. srpna
r. 1980 horníci z dolu Červencový manifest začali jako první
na Slezsku stávkovat. Později se k nim připojili zástupci
dalších dolů, a tak se Jastrzębie-Zdrój vedle Gdańska
a Szczecina stalo třetím velkým centrem sociálních protestů
v Polsku. 3. září r. 1980 chtěla tehdejší vláda zabránit
napětí mezi horníky, a proto s nimy podepsala
dokument zvaný Jastrzębská dohoda.
V ní byly zahrnuty platební, sociální a bytové
podmínky a také způsob správy a organizace
práce v dolech. Před vchodem do podniku
byl postaven pomník, aby všem připomínal
o těchto událostech.
Od ledna r. 2011 důl Zofiówka funguje v rámci
spojených dolů Borynia-Zofiówka a od 1. ledna
r. 2013 je součástí dolů Borynia-Zofiówka-

Pomník Modlitby za vlast

foto: archiv města Jastrzębie-Zdrój

Pokračujeme dále ve směru Moszczenicy
ul. Podhalańską a Jagiełły (zleva se připojuje
Euroregionální cyklookruh č. 24 C, který nás
dovede až do Zdroju). Přijíždíme k al. Jana
Pawła II. Když odbočíme vpravo, můžeme dojet
ke komplexu, který zajišťuje sportovní zařízení
pro kluby z Jastrzębia. Komplex se skládá
z moderní Víceúčelové sportovní haly (al. Jana
Pawła II 6) modernizovány v roce 2006-2011.

CZ

Jedním z vedlejších účinků těžby uhlí, kterých jsme si
mohli v Jastrzębiu Dolnym všimnout, jsou skládky
důlního odpadu zvané haldy. S ohledem na to, že se tam
dostane doprovodná hornina, mohou vyzařovat škodlivé
záření anebo také způsobit samovznícení. Na území města
se nacházejí tři takové haldy: Borynia-Jar, Kościelniok
a Pochwacie. Abychom si mohli prohlédnout tu poslední,
můžeme dále pokračovat subtrasou 126Y (ul. ks. Bednorza,
Szybową a Długą).
My jedeme ve směru České republiky (směr: KarvináRáj). Vracíme se už známým úsekem subtrasy 126Y do

lázeňské části města. Odtud až ke křižovatce ul. Leśnej
s ul. Borowicką v Gołkowicach pojedeme téměř výhradně
po Euroregionálním cyklookruhu č. 24C a Evropské
cyklistické trase Eurovelo R4 (do Moszczenicy vede také
subtrasa 9N). Přijíždíme do centra obce a odbočujeme vlevo
na ul. Piotrowicką. Dále nás povede pěší a cyklistická stezka
kulturního dědictví „Po stopách zámků nad Petrůvkou”,
po níž překračujeme hranice a za zády necháváme vesnice
Prstná a Dolní Marklovice.
Na křižovatce stezky „Po stopách zámků nad Petrůvkou”
a subtrasy 6097 odbočujeme vpravo a dále pokračujeme
po subtrase 6097 a subtrase 6110 (ul. Mickiewiczova,
Borovského, U Farmy). Projíždíme městskou částí KarvináRáj, jejíž hornické kořeny jsou spjaty s již neexistujícím
renesančním zámkem Ráj postaveným v letech
1564-1571. Po konfiskaci v r. 1945 se zámek stal majetkem
Československa a byl využíván jako hlavní internát pro
hornické učně, později jako polská obecná škola. V letech
1955-1968 tu fungovala nemocnice. V r. 1976 objekt
vyhořel a po čtyřech letech byl úplně zbourán.
Přijíždíme ke křižovatce, na níž odbočujeme vpravo
(ul. Polská). Směřujeme na severozápad, pak před mostkem
na jihovýchod (ul. Kubiszova) a nakonec přijíždíme ke
kapličce sv. Anny a soše sv. Jana Nepomuckého z II. pol.
XVIII. století. (239 m.n.m.).
<37,3 km> - /0,3 km suť; 24,7 km asfalt/

ul. Lázeňská a Karola Śliwky. Na první křižovatce doleva

CZ - kolem nově opraveného centrálního tržiště a přes ulici
Hrnčířskou až do cíle (Masarykovo náměstí, 236 m.n.m.).
V Muzeu Těšínska nacházejícím se u náměstí městské části
Fryštát (Masarykovo náměstí 10) můžeme zhlédnout stálou
expozici představující historii kdysi samostatných měst
a vsí dnešní Karviné a s tím spojené průmyslové, hornické
a léčebné tradice.
<41,1 km> - /2,3 km asfalt/

Kostel sv. Petra z Alkantary
foto: archiv města Karvina

Muzeum Těšínska

foto: archiv města Karvina

Opouštíme starobylé centrum města a jedeme dál
jihozápadním směrem do městské části Karviná-Doly.
Nejdříve jedeme ul. Karola Śliwky. Odbočujeme vlevo
na hlavní silnici protínající centrum (ul. Ostravská)
a touto ulicí jedeme několik kilometrů. Po cestě (vlevo)
míjíme Golf Resort Lipiny nacházející se v městské části
Karviná-Fryštát (ul. Ostravská 2066/31). Komplex vznikl
v průmyslové části města mezi dvěma činnými šachtami.
Je to tedy dokonalý příklad
rozvoje posttěžební krajiny. Skládá se z osmnáctijamkového
golfového hřiště určeného začátečníkům i pokročilým,
devítijamkového mistrovského hřiště, osvětlených cvičných
ploch, konferenčních prostor, restaurace, dětského hřiště
a dětského koutku. Dominantou areálu je replika těžní
věže, z níž je krásný výhled na hřiště i okolní krajinu.
Jedeme dál a po několika kilometrech přijíždíme
k římskokatolickému kostelu sv. Petra z Alkantary
(ul. Ostravská, 231 m.n.m.).
„Ćeská Pisa” - tak je nazýván tento kostel, který pochází
z r. 1736. Jeho jedinečnost spočívá nejen v jeho historické
hodnotě, ale zejména v okolnostech, které stavbu postihly
a natrvalo poznamenaly. Po zahájení těžby černého uhlí
bylo od roku 1854 pod kostelem vytěženo 27 slojí v celkové
mocnosti 46,82 metrů. Kvůli těžbě pod kostelem klesla
půda o 37 m a jeho vychýlení nyní činí 6,8° směrem na jih.
Naproti kostelu, po druhé straně ulice, se nachází pomník
a hrob obětí hornického neštěstí, které se stalo v r. 1924.
<46,1 km> - /5 km asfalt/

Pokračujeme dál ve směru Karviné-Darkova. Jedeme
postupně ul. Kubiszova, Za Splavem a lesní cestou podél
břehu řeky Olše. Vjíždíme na obloukový most v lázeňské
části města a chvíli jedeme po subtrase 6097 (ul. Svornosti)
a po místní komunikaci. Po chvíli přijíždíme k vodní nadrži
zvané Darkovským mořem (229 m.n.m.).

Darkovské moře

foto: archiv města Karvina

Nádrž o ploše 32 ha a maximální hloubce 28 m vznikla
jako výsledek exploatace uhlí. Od poloviny 90. let XX.
století tu probíhá postupná rekultivace. V současné chvíli
probíhá v rámci biologické rekultivace zatravňování
plochy a vysazování stromků. V budoucnosti se má jednat
o ideální místo určené pro vodní sporty. Nyní nádrž ochotně
navštěvují fotografové a rybáři.
<38,8 km> - /0,3 km polní cesta; 1,2 km asfalt/
Opět sedáme na kolo a jedeme ve směru historické městské
části Karviná-Fryštát. Prakticky po celou dobu nás
bude doprovázet subtrasa 6097. Pokračujeme postupně

CZ

Kdybychom jeli od Karviné-Fryštátu a odbočili bychom
vlevo před kostelem, dojeli bychom k dnes už zavřenému
dolu Gabriela založenému v r. 1854 (ul. Řemeslnická). Dva
roky po jeho otevření došlo k výbuchu metanu a v r.1859
k požáru. Tehdejší majitelé museli důl v r. 1862 prodat
arcivévodovi Albrechtovi. V letech 1870-1871 byly na jeho
území dostavěny dvě šachty a v r.1872 vlečka na důl, která
byla napojena na Košicko-bohumínskou dráhu. V r. 1906
byl důl prodán Báňské a hutní společnosti. Do roku 1945
ještě párkrát měnil majitele. V r. 1947 došlo k přejmenování
dolu na UNRRA a v r. 1950 na důl Mír. Na konci 50. let došlo
ke spojení dolu Mír a dolu 1. máj. Po r. 1989 bylo během
restrukturalizace hornictví jasné, že podnik nepřetrvá. Důl
byl uzavřen v r. 2004.
O necelé 2 km dál, směrem na jih, se nachází dnes už druhý
zavřený důl - Barbora (ul. U Barbory). První vrty na tomto
území byly provedeny v r.1898. Během své historie změnil
podnik několikrát název. Původní název zněl Austria,
od r. 1918 byl důl přejmenován na Józef Piłsudski a od
r. 1920 Barbora. Po II. světové válce byl důl zmodernizován,
zmechanizován a připojen k dolu Hohenegger. Spojené
doly nesly název 1. máj. V r.1958 se připojil i důl Gabriela.
Poslední vagón s uhlím vyjel v prosinci r. 2002.
Tady musíme zmínit, že dnes na území města (část KarvináDoly) sídlí ještě dva činné doly: „Karviná” (ul. ČSA č. p. 1)
a „Darkov” (Karviná-Doly 2179). Směrem na jih od Karviné
má kromě toho své sídlo důl „ČSM” (Stonava 1077).
Ke konci dne se pojedeme ještě podívat na pozůstatky dolu
Jindřich. Ul. Ostravskou přijíždíme ke kruhovému objezdu,
na němž odbočujeme vpravo (na prvním sjezdu), jedeme po
místní komunikaci a přijíždíme do cíle (256 m.n.m.).
Z někdejšího podniku zlikvidovaného v r. 1998 zůstal jen
50 metrový komín na pevném kuželovitém podstavci
s čtyřúhlou plošinou. Část komína nad římsou je zdobená
tryglify a nároží jsou obložená kameny.
Na tomto místě končí náš cyklistický výlet.
<47,9 km> - /1,8 km asfalt/
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