
EXKURZE DO HORNICKÉHO MUZEA A PLANETÁRIA 
 

Žáci 9. ročníků se každoročně rozhodují o svém budoucím povolání. Ke správnému výběru jim škola              

a jiné instituce připravují různé nabídky: besedy, exkurze, dny otevřených dveří. 

Třídní učitelé a vyučující ZŠ Npor. Loma v Příboře připravili pro vycházející žáky exkurzi                    

do Hornického muzea OKD Landek. Během dopoledne si mohli prohlédnout nejstarší hornické muzeum v ČR. 

Ne všichni věděli, že Landek byl v roce 1992 vyhlášen Národní přírodní památkou. Dozvěděli se o unikátním 

nálezu „Landecké Venuši“ velké 46 mm vyřezané z kreolu. Muzeum bylo otevřeno 4. 12. 1993 na svátek 

sv.Barbory, patronky horníků. Zajímavá pro všechny byla prohlídka povrchové expozice strojů a zařízení. 

Nikdo z nich neměl ponětí, v jakých podmínkách horníci pracovali zvláště poté, co zhlédli štoly z první 

poloviny 19. století. Měli totiž možnost fárat těžní klecí do podzemí, projít 200 metrů důlních chodeb. Průvodce 

– bývalý horník – poutavě vypravoval o místech, kterými jsme procházeli, seznámil je s „hornickým slangem“. 

I když důlní pracoviště ,včetně stěnových porubů, byly imitace, mnohým z mladých návštěvníků se zatajoval 

dech, jak těžkou práci horníci vykonávali – zvláště těm, kteří měli či mají otce, horníky. Následně po prohlídce 

podzemní expozice si mohli prohlédnout – a dá se říct – největší expozici na světě – důlní záchranářskou 

základnu. Při vstupu do místnosti padlých záchranářů se mezi mladými návštěvníky rozhostilo ticho. Očima                

si přečetli vyrytá jména těch, kteří položili život při výkonu svého povolání, ale i těch, kteří jim životy 

zachraňovali. Poté si prošli důlní záchranářskou základnu, prohlédli si záchranářskou dýchací a oživovací 

techniku od nejstaršího dochovaného přístroje od roku 1884 do roku 1942. Mohli si prakticky zkusit prolézání 

překážek ve štolách. Není až tak běžné, aby si mladý člověk zvolil učební obor – horník. Přesto si myslím,              

že je nutné seznámit mladé lidi s co největším množstvím různých povolání, aby měli možnost výběru. Patří dík 

všem, kteří se zasloužili o vybudování Hornického muzea v Landeku a zpřístupňují tím historii hornictví široké 

veřejnosti. Další částí exkurze byla návštěva planetária v Ostravě – Porubě. Žáci zhlédli hodinový pořad 

„Skrytá krása vesmíru“, ve kterém se dozvěděli nejnovější poznatky o vzdálených galaxiích, vzniku 

hvězd,mlhovinách a dalších vesmírných objektech, získaných pomocí Hubbleova teleskopu. Zároveň                          

si prohloubili základy orientace na noční obloze v jednotlivých ročních obdobích. 
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