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Někdejší jáma Pokrok, pozdější Důl Julius Fučík I, 
na snímku z roku 2004, kdy už byl 

důl uzavřený (těžba skončila v únoru 1998).
Na frontispisu detail těžní věže pořízený v roce 2013
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Jednoho podzimního rána roku 1933 se k zadnímu vchodu 
petřvaldského dolu Pokrok, patřícího Báňské a hutní společ-
nosti, váhavě přiblížil hubený, středně vysoký asi čtyřicetiletý 
muž s nápadně propadlou, ale oholenou tváří, který měl na sobě 
krátký kabát. Přišel směrem od Šumbarku.

Hlídač u zadní brány, schovávající se před zimou uvnitř dřevě-
né boudy, si muže povšiml, ale tvářil se jako by ho vůbec nezpo-
zoroval. Venku se potloukala spousta nezaměstnaných, panovala 
hospodářská krize a stále víc a víc lidí přicházelo o práci.1 

Nebylo nic zvláštního na tom, že k dolu chodili nezaměst-
naní. Šachta propuštěné horníky přitahovala jako světlo hmyz 
uprostřed noci. Obcházeli neustále kolem a občas se pokoušeli 
proniknout i dovnitř, buď aby prosili báňské úředníky o práci, 
anebo aby prostě ukradli kus železa, nějaké dřevo nebo haram-
pádí, které by se dalo komusi prodat.

Hlídač měl přísně zakázáno nezaměstnané pouštět dovnitř. 
Proto se pozorně, i když pokradmu, díval na muže, který se 
zastavil opodál. Snažil se z něho nespouštět oči. Dobře věděl, že 
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1 V bakalářské práci „Vývoj nezaměstnanosti a nástroje aktivní 
politiky zaměstnanosti“ s vročením 2009/2010 na Právnické fakultě 
Masarykovy univerzity v Brně Lucie Viková uvádí: „Nezaměstnanost 
zasáhla Československo ve 30. letech plnou silou. (...) Krize dopadla 
na československou ekonomiku tvrdě a postihla celý její průmysl 
závislý z velké části na úrovni osobní spotřeby a na exportu. Neza-
městnanost ve 30. letech byla přibližně 20 %. Geograficky byl výskyt
nezaměstnanosti v Československu nerovnoměrně rozložen. Nejlépe 
z ní vycházely zemědělské okresy a nejhůře dopadly pohraniční oblasti 
s převahou průmyslu odkázaného na vývoz. Specifickým rysem neza-
městnanosti ve 30. letech bylo i to, že nejen klesal počet zaměstnaných 
osob, ale klesaly i jejich mzdy. Ani tento pokles mezd nevedl k růstu 
nabídky pracovních míst a ke zvětšení zaměstnanosti. Nezaměstnanost 
tak znamenala výrazný pokles životní úrovně často na hranici strádání. 
Zpočátku klesaly spolu s příjmy i životní náklady, ale v roce 1932 se 
otevřely cenové nůžky mezi indexem životních nákladů a indexem 
mzdových sazeb. Dávky sociálního státu byly přitom malé a mohly 
podporovat pouze čtvrtinu nezaměstnaných.“ 

„Oko za oko a svět bude slepý…“
Gándhí
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je nezaměstnaný, znal ho a zkušenost mu napovídala, že u brá-
ny postává určitě jen proto, aby se pokusil projít.

Byl to propuštěný havíř Karel Klimša. Horník, který zůstal 
už osm měsíců bez obživy a jenž pracoval na této šachtě více než 
deset let. Na Pokroku ho znali téměř všichni. Vědělo se o něm, 
že vynalezl nový důlní stroj, za který prý z Vítkovic dostal hro-
madu peněz. A loni se mluvilo o tom, že u rozhodčího hor-
nického soudu svědčil proti vedení závodu. Hlídač ty řeči také 
slyšel, a proto nechápal, co tady chce. Musí přece vědět, že do 
práce ho v žádném případě nevezmou; i kdyby se mu podařilo 
některého z nižších úředníků uprosit, vedení závodu jeho přije-
tí nedovolí. A krást také nemusí, má peníze za vynález; a navíc 
podle toho, co se o něm doslechl, Klimša není ani z těch, co se 
ke krádežím sníží.

Musel však o něm přestat uvažovat, protože váhající muž 
najednou zamířil k bráně. Hlídač vyběhl z boudy a zastoupil 
mu cestu. Rozhodl se, že ho na šachtu nepustí ani za nic; i kdy-
by tvrdil bůhvíco. Odhodlaný a nesmlouvavý postoj hlídače 
Klimšu odradil. Po chvíli nerozhodnosti si dal říci.

Když se vzdal svého úmyslu a odešel, hlídač se vrátil zpátky 
do boudy a ještě chvíli o něm přemýšlel. Nic ho nenapadalo, 
nedovedl si vysvětlit, proč chtěl dovnitř, a tak toho nechal a br-
zy na celou příhodu zapomněl.

Teprve následující den, v úterý,  se dozvěděl, jaký byl skuteč-
ný důvod jeho snahy dostat se na šachtu. A když si představil, 
že by se to Klimšovi podařilo, když byl zrovna ve službě, přejel 
mu mráz po zádech.2

Ale nebyl jediný, kým to otřáslo. Šlo o skutek, který v té 
době zaskočil každého na Ostravsku. Určitě nenechal chlad-

ným žádného člověka, který si musel vydělávat na chleba vlast-
níma rukama. A samozřejmě nejvíc zapůsobil na ostravské hor-
níky – ať už měli nebo neměli práci. Spáchal ho jeden z nich 
a Klimšův čin jim byl v lecčem srozumitelný. Nebylo tedy 
divu, že kvůli vraždě na dole Pokrok v zájmu lidí na Ostravsku 
hodně ustoupilo do pozadí i mnohem významnější dění, které 
si zasluhovalo větší pozornost. Například v Lipsku probíhal 
proces proti údajným viníkům požáru Říšského sněmu, Reich-
stagu. Ze založení požáru byli německými fašisty obviněni van 
der Lubbe, Němec Ernst Torgler a tři Bulhaři Georgi Dimit-
rov, Blagoi Popov a Vasil Tanev, všichni komunisté. V novinách 
se psalo o kancléři Engelbertovi Dollfussovi, v Rakousku nepo-
pulárnímu, který rozpustil parlament a vládl prostřednictvím 
dekretů, aby čelil vzrůstajícímu vlivu nacistů. Nejen v Německu 
a Rakousku nacismus sílil, jako nákaza nebo strach z ní postu-
poval do dalších zemí, dokonce i mimo Evropu. Ve srovnání 
s těmito událostmi byl Klimšův zločin pouze nicotnou epizo-
dou, kterou dějiny určují k brzkému zapomenutí.

Jenže v dané chvíli vždy žijeme hlavně tím, co se nás bezpro-
středně týká. A tak tomu tehdy bylo i na Ostravsku, spoustu lidí 
se ocitlo ve stejné životní situací jako Karel Klimša, a proto plně 
chápalo jeho zoufalství a s obavami čekalo, co se stane dál.

Přesto však všichni ti, kdo Karla Klimšu znali, nemohli ani 
uvěřit, že se dopustil takového strašného činu právě on. Byl to 
člověk velice skromný, málomluvný a nesmělý. Vynikal neo-
byčejnou pracovitostí a svědomitostí, které vzbuzovaly důvě-
ru. A říkalo se o něm, že má srdce, protože nikdy nedokázal 
odmítnout pomoc. Sama Klimšova matka o něm podala svě-
dectví, jež výmluvně dokresluje jeho povahu:

„Byl to taky tichy, dobry synek. Mluvila sem mu, nale, Karle, 
ožeň se. A on enem, bo vy chcetě. Furt ho mrzelo enem to, že 
něma roboty. Mluvila sem mu, synku, něstarej se, su ini ludě, 
keři ani haliřa nězarobja. A on přeci měl jakeši penize z tych 
vynalezuv. Musel ale tež na to moc platiť. Cele zarobki. Eště 

2 Že Karel Klimša před svým činem obcházel šachtu, možná 
není pravda a patří jen k pozdějším legendám, které se šířily ústně  
i tiskem. Konkrétní svědectví hlídače nebo vrátného totiž neexistuje.
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před tym, jak se to stalo, přišlo mu platiť sto korun. Z Vitkovic 
dostal enem 700 korun. Bidy je u nas furt dosť. Ja mam 114 
korun provizije a 80 korun z Karvine od pana Lariša za to, že 
mi chlopa zabilo. Pola němame, enem kusek zahradki a tuž to 
vitě, že se těžko žije. Sama sem se ujimala, mluvila sem mu, 
synku, to abys neměl žalosti. Ale němluvil o tom vela, žral se 
sam v sobě.

Od malutka to byl taky chytry synek. Chodil ale enem do 
polske školy, bo tu ešče českich něbylo. A jak vychodil školu, 
to robil hned na Zvěřině a potem se učil masařem. Robil v Bu-
doucnosti, ale ludě mu něplatili za maso, tak mu zebrali kauce. 
A tuž něchal masařiny a šel zas na šachtu. Ešče nědavno chodil 
po luďach, esli by mu zaplatili dluh, ale nikdo mu nic nědal.“

Podobně o něm hovořili lidé, s kterými se setkal Julius 
Fučík, když přijel na Ostravsko napsat reportáž o této události. 
A nejen jeho přátelé.

„Kdybyste se byli tenkrát zeptali na úřadě na jeho popis, byli 
by vám dali nejlepší doporučení. Byli by řekli, že to je člověk 
poctivý, svědomitý a že proti němu nemohou říci nic zlého, 
kromě toho, že přijal jako bezpartijní dělník kandidaturu na 
kandidátce rudých odborů v závodě. A ti, kteří ho znali, byli by 
vám dodali, že ji přijal právě pro svou poctivost, svědomitost 
a vážnost a že to je muž spolehlivý, tichý, který má rád svou 
mámu, který nekouří, nepije a který dovede utrácet jen pro svou 
podivnou vášeň: kutit doma v zákoutí na nějakých nepochopi-
telných věcech.“

Tak ho lidé znali a takový snad byl i toho dne, kdy se pokusil 
projít bránou šachty, kam už nesměl. Ale to byl také poslední 
den, kdy ho lidé ještě viděli v tomto světle svědomitého, řádné-
ho a tichého člověka bez jediného černého stínu. Jeho mlčenlivá 
povaha však skrývala propast, vyhloubenou samotou, křivdou, 
beznadějí a zoufalým hořem, propast, kterou si u něho nikdy 
známí a blízcí neuvědomovali, i když ji mnozí z nich vyciťovali 
sami hluboko v sobě. První strana patentového spisu Karla Klimši
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Stalo se to v úterý 3. října 1933.
V sedm hodin ráno jako obvykle přišel do své kanceláře 

v závodě vrchní důlní měřič Josef Grygar. Posadil se na židli 
za stolem, obráceným ke dveřím kanceláře, položil na dubovou 
desku klobouk a z kapsy saka vyndal noviny, narodnědemokra-
tický Moravskoslezský deník. Obvykle začínal směnu tím, že 
nejprve podrobně pročetl několikeré noviny, kromě Moravsko-
slezského deníku například deník Národ, a řadu dopisů, které 
si přinášel v druhé kapse kabátu. Některé z nich byly od funk-
cionářů Národního sdružení. 

Josef Grygar byl muž střední postavy, ale uměl se držet zpří-
ma. Vypadal proto vyšší než doopravdy byl a navíc tento dojem 
zvyšovala i jeho štíhlost. Měl energické vzezření, které podtrho-
val autoritativní gestikulací, působící v jeho případě zcela přiro-
zeně, protože byl uvyklý poroučet, aniž se musel přemáhat.

Byl starostou Petřvaldu a vedoucím funkcionářem národně-
demokratické strany v obci. Na šachtě sice pracoval jen jako 
vrchní měřič, ale i tady měl větší vliv, než jaký vyplýval z jeho 
pracovního zařazení. Mohl totiž rozhodovat personální zále-
žitosti. Mezi horníky byl pověstný tím, že prý jim bez skrupu-
lí dával na vybranou mezi přihláškou do Národního sdružení 
a pracovní knížkou. A těm, kterým nedal vybrat, nebo těm, 
kteří si zvolili pracovní knížku, se nesmazatelně vrylo do pamě-
ti jeho strohé jednání.

Zatímco vrchní měřič Grygar pročítal svůj oblíbený list, pro-
šel hlavním vstupem do závodu Klimša. Vrátný Klimšu osobně 
neznal, zeptal se ho tedy jenom, co na šachtě chce, a když mu 
Klimša odpověděl, že si jde koupit uhelné kaly, pustil ho dál. 
Klimša zamířil ke vchodu budovy správy závodu, vešel dovnitř 
a stejnou výmluvu opakoval i baňskému úředníkovi Emilu 
Čechovi, který ho potkal, když vstoupil do zasklené verandy.  Ten 
Klimšu znal, stejně jako horník Josef Rajca z Petřvaldu, který se 
s ním dal i do řeči. Čech ho poslal za vážným Antonínen Kar-
koškou, rovněž báňským úředníkem, a zamířil do své kanceláře, Nákresy v patentovém spisu Karla Klimši
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Teprve potom úředník Deml, když zamkl dveře a obrátil se, 
uviděl za stolem ležet tělo. Byl to měřič Grygar. Slabým, sotva 
slyšitelným hlasem se snažil volat o pomoc. Deml mu rozepjal 
kabát a košili na prsou. Na obnažené hrudi spatřil několik otvo-
rů, z nichž prýštila krev. Rozběhl se k oknu, otevřel je dokořán 
a začal volat na nádvoří, aby okamžitě sehnali doktora. V té 
chvíli dole nikdo nebyl. Vrátný u brány sice úředníka v okně 
viděl, ale na dálku neslyšel, co chce.

Mezitím Klimša proběhl nádvořím a dostal se do těžní 
budovy s fáracími klecemi. V okamžiku, kdy tam dorazil, byly 
obě klece v pohybu, oba přístupy uzavřeny a nebyl tam ani jeden 
z dělníků, kteří v tomto prostoru pracovali. Klimša se rozhodl 
nečekat až jedna z klecí vyjede na povrch, zvedl poklop od žeb-
říkového vedení a vlezl dovnitř. Když poklop za sebou zavíral, 
jeden dělník se vrátil a v posledním okamžiku zahlédl Klimšu, 
jak mizí vevnitř. Byl tím nesmírně překvapený, protože po žeb-
říkovém vedení nikdo do šachty sestupovat nesměl. Nevěděl, 
co dělat. Zavolal svého kolegu, aby se s ním poradil. Nakonec 
se dohodli, že to pro jistotu oznámí správě závodu, i když ještě 
netušili, k čemu došlo.

Do měřičské kanceláře se seběhli lidé z vedlejších místností. 
Úředníci a inženýři stáli nad ležícím Josefem Grygarem, který 
namáhavě sípal. Někdo mu na zemi podložil hlavu polštá-
řem.  Na podlaze se rozrůstala kaluž krve. Josef Grygar umíral. 
Zemřel dřív, než přišel lékař. A právě ve chvíli, kdy se pokoušel 
lidem kolem sebe něco naléhavě sdělit. Nikdo neví, co chtěl 
vlastně říct. Někteří z těch, co kolem něho stáli, se domnívali, 
že se loučil s rodinou a se svými třemi dětmi.

Zpráva o vraždě se vzápětí šíří Petřvaldem a blízkým okolím. 
Stala se okolo půl osmé a polici byla ohlášená téměř okamžitě. 
Jde všude od úst k ústům a je přijímána s rozdílnými pocity. Od 
prvopočátku se ví, kdo je vrahem, chybí tedy obvyklá dráždivá 
příchuť tajemství. A protože lidé vědí, kdo byl zavražděn a kdo 

aby si vzal ze stolu nějaké spisy. S nimi odešel jednat za inženýry 
Jakubem Holým a Karlem Novotným do jejich místnosti. 

Když Klimša na chodbě osaměl, vydal se ke dveřím další 
kanceláře, na kterých visela tabulka Měřičství, a zůstal u nich 
stát. Po chvíli prudce otevřel dveře a vkročil dovnitř.

Vrchní měřič zvedl hlavu od novin. Tři nebo čtyři kroky od 
jeho stolu stál Klimša a mířil na něho dvěma revolvery. Než 
stačil Grygrar pochopit, co se děje, třeskly dva výstřely. Kulky 
se odrazily od dubové desky stolu a zaryly se do zdi. Vzápětí 
Klimša vystřelil znovu. Vyšly dvě rány, jedna střela skončila ve 
stole někde v zásuvce, druhá proletěla deskou a zasáhla Gryga-
ra do zadní části stehna levé nohy. Měřič se už nemohl bránit, 
pokusil se pouze volat o pomoc.

Ve vedlejší kanceláři slyšel úředník Miloslav Deml devět ost-
rých ran. První šly rychle za sebou, pak nastala krátká přestávka 
a hned na to se ozvalo dalších pět suchých ran. Nevěděl, co to 
je, ale byl si jistý, že je to z vedlejší kanceláře. Vyběhl proto na 
chodbu a utíkal k měřičské kanceláři. Když byl u samých dveří, 
uviděl na chodbě Klimšu s revolvery v ruce, jak se dobývá do 
kanceláře, ve které pracovali inženýři. Dovtípil se, co se stalo, 
pohotově skočil do měřičské kanceláře a zabouchl za sebou 
dveře. Zevnitř byl naštěstí klíč, proto hned zamkl. Rozhostilo 
se ticho, po chvíli kdesi bouchly dveře a bylo slyšet kroky běží-
cího člověka.

Ve stejné době úředník Čech jednal s inženýry Holým 
a Novotným, náhle všichni zaslechli několik rychle za sebou 
vypálených tlumených výstřelů. Čech vyhlédl na chodbu, aby 
se přesvědčil, co se stalo. Na chodbu udělal sotva krok, vtom 
do dveří vtrhl Klimša s oběma rukama napřaženýma dovnitř 
a v nich držel zbraně. Čech uskočil zpátky do kanceláře, oka-
mžitě přivřel dveře a mezi nimi zůstaly vězet Klimšovy ruce. 
Oba inženýři mu přispěchali na pomoc a pomohli přitlačit 
dveře ještě víc, takže Klimša raději vyprostil ruce z nedovřených 
dveří a dal se na útěk.
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vraždu spáchal, znají hned taky příčinu – nezaměstnanost. 
Když to nevydržel takový člověk jako on, úspěšný vynálezce 
a navíc muž bez rodiny, jak to mají vydržet oni, obyčejní horníci 
a dělníci s rodinami? A mnozí nezaměstnaní si přitom uvědo-
mí, kam až je může dovést to, když podlehnou svým pocitům 
křivdy a beznaděje.

Ne, nelze říci, že by lidé z Petřvaldu, ze Šenova, Datyň či 
Šumbarku schvalovali Klimšovu vraždu, i když se mezi nimi 
taky našli takoví, jímž msta imponovala. V obrovské většině 
zločin odmítali a soucítili jak s pachatelem, tak jeho obětí a ze-
jména osiřelými dětmi.

Asi za dvacet minut po výstřelech se k jámě Pokrok začali 
sjíždět četníci z nejbližších stanic. Přijížděli – jak tehdy bylo 
zvykem – na kolech. Teprve po nich o něco později se objevilo 
nákladní auto s četníky z Moravské Ostravy.

Hlídky obsadily okolí šachty a na všech přístupových ces-
tách začaly probíhat kontroly. V Petřvaldě a okolních vesnicích 
se vyrojili podivní civilisté, kteří neměli nic jiného na práci, než 
se potloukat po hospodách, v hornických koloniích a kolem 
lidí, kteří se spolu zastavili na kus řeči.     

Všechny tři východy z podzemí byly obsazeny četníky; 
četníci uzavřeli taky chodbu, spojující žebříkové vedení pod 
těžní věží a náraziště s budovou pro těžní stroj, a začali hlíd-
kovat u klecí, které vyjížděly z dolu. Železné dveře v překopové 
chodbě z Pokroku na Hedviku uzamkli ocelovými řetězy s těž-
kými zámky. Byli-li Klimša opravdu v dole, nemohl už odtud 
uniknout. 

Ale byl tam skutečně? Jediné svědectví, které naznačovalo, že 
se Klimša schovává v dole, poskytl dělník od fáracích klecí, jenž 
zahlédl nějakého člověka zavírat za sebou poklop. Nedokázal 
vůbec říct, kdo to byl, vlastně toho muže ani pořádně neviděl. 
I kdyby však Klimša do dolu sestoupil, stejně tam nemusel být. 
Půlhodinový náskok mu umožňoval útěk spojovací chodbou 

pod těžní věží ke strojovně a k haldám uhelných zásob, kde 
byla malá pravděpodobnost, že bude zpozorován. A odtamtud 
mohl utéct přes plot do polí a potom do lesů, které se táhly 
kolem šachty. 

Tato možnost se velitelům četníků zdála nejpravděpodob-
nější, neboť pronásledovanému dávala největší šanci k úspěš-
nému úniku. Předpokládali, že Klimša si vybral právě tuto 
cestu. Věděli o něm, že skoro celou první světovou válku prožil 
na frontě, a tak si byli skoro jistí, že se rozhodl podle svých 
vojenských zkušeností, utekl do okolních lesů a teď čeká na 
soumrak, aby se za tmy pokusil projít terénem a dalšími lesy 
až k Beskydám.

Nicméně se rozhodli prověřit i možnost, že by se skrýval 
v podzemí. Sestavili několikačlenné pátrací hlídky, které měly 
sfárat do dolu a celý důl prohledat s pomocí cvičených psů. 
Vyvstala však nečekaná obtíž. Četníci se v dole vůbec nevyznali, 
nemohli sestoupit do podzemí sami, a důlní dozorci a inženýři 
je odmítili doprovázet. Prostě se báli. Nepomohlo přesvědčová-
ní ani výhrůžky.

Nakonec se dobrovolně přihlásili dva četničtí strážmistři, 
kteří kdysi v dole nějaký čas pracovali, a nabídli se, že šachtu 
sami prohlédnou. Jiné řešení nebylo. Oblékli se do dozoreckých 
fáracích obleků, vybavili se silnými reflektory a se psem sestou-
pili po žebříkovém vedení do prvního patra.

Prohlídka prvního patra nic nepřinesla. Ani pes žádnou 
stopu nezachytil. Když slezli o patro níž, zjistili, že je tam silný 
zápach, a taky průvan byl mnohem silnější než v prvním patře. 
Pes pracoval se stále většími a většími obtížemi. Při sestupu do 
nízkopoložených slojí začal bolestí výt a svíjet se na vodítku. 
Stal se naprosto nepoužitelný.

Bez psa prohlídka šachty neměla smysl. Pro člověka, který 
dobře znal podzemí Pokroku, nebylo těžké se před hlídkou 
kdekoli pohodlně ukrýt. Četníci se proto rozhodli, že projdou  
pouze hlavní chodby, aby alespoň formálně splnili svůj úkol. 
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Ostatně důkladně prohlédnout čtyřicet kilometrů chodeb jámy 
Pokrok by nedokázali ani při nejlepší vůli.

Výsledek pátrání byl tedy negativní. A jiné zjištění velení 
četnictva koneckonců ani neočekávalo. Když ani po vyfárání 
ranní směny Klimša mezi horníky objeven nebyl, oznámili čet-
níci novinářům, že pachatel z prostoru šachty uprchl a podle 
všeho že se skrývá v okolních lesích.

Velitel četníků, major Paskovský, přivolal posily. Netrva-
lo dlouho a k Pokroku začala přijíždět nákladní auta. Z nich 
seskakovali četníci a podle pokynů nadřízených se rozesta-
vovali v poli do řady. Dlouhá rojnice se pak dala do pohybu 
a krok za krokem postupovala k nejbližšímu lesu u šachty. 
Četníci se pustili do prohledávání petřvaldských a potom i še-
novských lesů. Až do pozdního soumraku se nesl krajem zuři-
vý štěkot psů, kteří se neměli na koho vrhnout. Štěkali vztekle 
do prázdna.

Vydání Poledního ostravského deníku, patřícího národně-
demokratické straně,3 se toho dne poněkud opozdilo. Objevilo 
se v ostravských ulicích až pozdě odpoledne. Důvod zpoždění 
vydání byl zřejmý; deník chtěl jako první přinést zprávu o pet- 
řvaldské tragédii – ostatní noviny měly vyjít až příští den ráno. 
Poledník tak mohl získat zpravodajský náskok. Až do onoho 
dne všechny noviny zprávy o zločinech a sebevraždách neza-
městnaných odsouvaly do pozadí a psaly o nich jen velmi krát-
ce, protože se vyskytovaly příliš často a tím ztrácely na zají-
mavosti. Tentokrát redaktoři poledníku vycítili, že půjde o vý-
znamnější věc, a rozhodli se udělat výjimku. Nabízela se jim 
taky příležitost zaútočit na komunisty, které považovali za své 
hlavní protivníky. Na titulní listu umístili velký titulek:

STAROSTA PETŘVADLU GRYGAR 
ZASTŘELEN KOMUNISTOU. 
Po delší době se v novinách vládní strany psalo o nezaměst-

naném, lépe řečeno o jeho zločinu, přímo na přední straně. 
A dokonce bez šetření na řádcích. Důvod byl jasný, napovídal 
ho samotný titulek. Národní demokraté se rozhodli případ co 
nejvíce politicky využít. 

Náhoda jim přála; právě v té chvíli byl na Ostravsku kom-
pletně zastaven komunistický tisk, takže komunisté neměli 
rovnocennou možnost se hájit. Byl-li Karel Klimša členem 

3 V článku Několik poznámek k příběhu o K. Klimšovi, který vyšel 
v Ostravském večerníku 1. února 1974, spisovatel Milan Rusinský uvádí, 
že „Polední ostravský deník, který ‚o zločinu na jámě Pokrok‘ přinesl 
první zprávu, byl poledním vydáním Moravskoslezského deníku. Byl 
poněkud sociálně méně reakční než raník. To proto, že v jeho redakci 
byla řada pokrokových novinářů, kteří dovedli někdy čelit zprátečnic-
kému zaměření denního tisku, vydávaného tehdejší Moravskoslezskou 
vydavatelskou společností.“ Nepřesnosti o stranickém zabarvení novin, 
které mi tehdy při vycházení reportáže M. Rusinský vytkl, jsem opra-
vil, ale na mém hodnocení postoje jednotlivých ostravských deníků ke 
Klimšově činu nebylo třeba nic měnit. 

Policejní fotografie z 5. října 1933, na níž je šipkami vyznačen Klimšův
útěk k těžní jámě a křížkem místo, kde ztratil jeden ostrý náboj
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komunistické strany, je ale neobjasněná otázka. Podle článku 
Julia Fučíka v Tvorbě byl pouze „bezpartijní dělník“, který při-
jal „kandidaturu na kandidátce rudých odborů v závodě“. Podle 
Poledního ostravského deníku „vystupoval vždy jako komunis-
ta, v období 1929 až 1932 byl komunistickým funkcionářem 
a členem závodní rady za komunisty.“4 Podle maminky, když 
se jí na to o dva dny později zeptal novinář z Českého slova, se 
její syn „o politiku něstaral“ a na žádné schůze nechodil. Klimša 
sám se ve svém posledním dopise zmiňuje jen o „teroru“ pácha-
ném na dělnících při volbách do závodních rad na Pokroku, 
jinak o politice nepíše. 

Na další zmínky o jeho členství či činnosti v KSČ jsem už 
nenarazil a pamětníci včetně předválečných členů KSČ, jichž 
jsem se přímo ptal, o jeho stranické příslušnosti nevěděli. Jestli 
v KSČ byl nebo nebyl, je samozřejmě vedlejší, protože u Klimši 
šlo spíše o individuální pomstu.  

Polední ostravský deník byl tedy prvním listem, který o zlo-
činu na jámě Pokrok přinesl zprávu, a to v tendenčním vyznění, 
jež se pro příští dny stalo vzorem i pro ostatní ostravské dení-
ky. Druhý den jeho příkladu následoval sociálnědemokratický 
Duch času, národnědemkoratický Moravskoslezský deník i Ná-
rod. Ukázalo se, že v novinách na Ostravsku se vlastně nenajde 
nikdo, koho by tragický případ na Pokroku zajímal jinak než 
jako předmět politického boje. Přitom se o Klimšovi a motivech 
jeho činu ještě mnoho nevědělo. Pouze České slovo, list strany 
československých národních socialistů, se rozhodlo podat Klim-
šův případ jako osud nešťastného vynálezce, zlomeného osob-
ním neúspěchem. Zřejmě proto, aby mělo trochu jiný, nepoli-
tický příběh.

Noviny jsou dobrým zdrojem informací, ale stejně jako dnes, 
tak i v minulosti o nich platí: Bylo by ošidné dočkat se chvíle, 

kdy by se jedinými svědky našich činů a životů stal pouze tisk, 
případně další média.

Významným zdrojem zpráv o zločinu a o tom, co se děje na 
Pokroku, bylo pro obyvatele Ostravska ústní podání. Zprávy se 
šířily tak rychle, že by je žádný novinář nestačil psát, žádný sazeč 
vysázet, žádný metér zlomit a žádný tiskař vytisknout. Lidé 
hltali sebenepatrnější poznatky a informace. Některé nasvěd-
čovaly tomu, že existují osoby, které nejen dobře vědí, kde se 
Klimša skrývá, ale taky že s ním nejednou hovořily. Mnozí by 
o Klimšově případu nepochybně mohli povědět víc, než se psalo 
v novinách. Ze solidarity s nešťastným havířem však mlčeli.

Pátrání četníků po Klimšovi bylo stále bezvýsledné a zcela 
uvízlo na mrtvém bodě. 

V malém šumbarském domku zatím probíhala domovní 
prohlídka „za účelem pátraní po usvědčujících důkazech proti 
vrahu“, jak se píše v četnickém protokolu, a výslech Klimšovy 
matky. Četníci hledali hlavně zbraně a věci svědčící o tom, že 
se k činu předem připravoval. Paní Klimšova jim řekla, že neví, 
kdy její syn odešel z domova, bylo to však velice brzy, protože 
ještě spala. Zatím nevěděla, co se stalo.

Slyšela syna, když odcházel. Šel pěšky, protože motorové kolo, 
které si vyrobil a které jindy používal, mělo porouchaný motor. 
Minulý týden na něm byl v Praze, kde si chtěl obstarat povolení, 
aby mohl odejít za prací do Sovětského svazu.5 Vrátil se s nepo-
řízenou. Československé úřady mu odmítly pas vydat. Na zpá-
teční cestě se mu pokazil motor a většinu cesty musel dojít pěšky. 
Po návratu domů strčil kolo do kůlny a už ho neopravoval.

5 Jak uvádí česká Wikipedie, zprostředkovatelny práce evidovaly 
k 28. únoru 1933 celkem 920 182 nezaměstnaných, což byl vrchol 
nezaměstnanosti v ČSR. Odhaduje se, že skutečný stav byl až o třetinu 
vyšší. Z Ostravska řada nezaměstných horníků v této době odcházela 
do Belgie a Sovětského svazu, často na základě nepodložených opti-
mistických zpráv

4 Toto tvrzení Poledního ostravského deníku z 4. října 1933 bez 
udání pramene převzaly ostatní ostravské noviny 
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Při domovní prohlídce četníci neobjevili skoro nic. Moto-
rové kolo skutečně našli v kůlně hozené mezi harampádí. To 
motorové kolo, trochu šatstva, nějaké nářadí a svazek písem-
ností byly jediné věci, které po něm v Šumbarku zůstaly.

Výsledek domovní prohlídky by byl takřka nulový, nebýt 
toho svazečku dopisů. Jeden z četníků, kteří písemnosti obje-
vili, si je prohlížel, zda by se neměly zabavit. Procházel list po 
listu. Většinou šlo o korespondenci s patentovými úřady v Praze 
a Berlíně. Mezi nimi byla i patentová listina, která v listopadu 
1932 Klimšovi udělovala československý patent na zařízení pro 
uložení a vedení vrtacích kladiv. Našel taky četnou korespon-
denci s právníkem, s nímž Klimša projednával možnost při-
hlášení dalšího vynálezu – padákového systému pro záchranu 
letadel. V principu se jednalo o podobné katapultové zařízení, 
jaké se dodnes používá u proudových letadel při vystřelování 
brzdicích padáků. Tato korespondence byla ukončena dopisem, 
v němž Klimša sděloval, že od záměru přihlásit nový patent 
musí upustit, protože už nemá peníze na potřebné kolky a za-
váděcí poplatky.

Teprve potom četník narazil na to, co jeho velitel později 
označil za závažný nález domovní prohlídky. Nedatovaný dopis, 
napsaný Klimšovou rukou zřejmě krátce před činem. Strážmistr, 
který dopis nalezl, okamžitě pochopil jeho důležitost, předal jej 
svému nadřízenému a ten dopis postoupil vyšetřujícímu soudci. 
Soudce nařídil, aby obsah dopisu zůstal veřejnosti utajen.

Četníci tedy novinářům pouze řekli, že se jim dostal do 
rukou závažný důkaz o tom, že se Klimša dopustil úkladné 
vraždy, neboť se na svůj čin promyšleně a chladnokrevně při-
pravoval.

Kde však je on sám? Zdálo se, že se po něm slehla země. 
Všechny pátrací akce vyšly naprázdno. Začaly se šířit falešné 
zprávy a různé protikladné zvěsti. Některé se dostaly i ke slu-
chu policie, která jim uvěřila.

Dopis Karla Klimši nalezený při domovní prohlídce. Bez oslovení a bez 
datace, psaný na první a třetí straně přeloženého papíru formátu A3
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V noci z úterý na středu oznámil například střelmistr Leo-
pold Dostál z Rychvaldu, že když se vracel ze směny na Pokro-
ku, spatřil v záři své svítilny na jízdním kole muže, který se 
Klimšovi podobal. Stalo se to prý u šumbarského lesíku. Četní-
ci hned prohledali lesík i jeho okolí, ale Klimšu nenašli. Teprve 
potom, když skončili, zahlédli nedaleko hřbitova muže, který se 
dal před nimi na útěk. Začali ho pronásledovat, jenže zmizel za 
zídkou a stopu nezachytili ani služební psi.

Období tápaní a nejistých zpráv se však už pomalu chýli-
lo ke konci. Přibývalo svědectví o tom, že Klimša se přece jen 
ukrývá v dole. 

Někteří havíři říkali, že viděli v podzemí, v místech, kde se 
nepracuje, světlo, které zhasínalo a zase se rozsvěcovalo. Vypa-
dalo to jako znamení. Četníci jejich historkám zpočátku nevě-
řili, ale pro všechny případy posléze přece jenom nařídili vyřa-
dit z provozu celou jižní sloj č. 6 a uazvřít ji hlídkami. Rovněž 
zavedli osobní prohlídky u horníků, kteří fárají do šachty.

A ráno opravdu objevili několik důkazů o tom, že Klimša 
sestoupil do podzemí a že se tam určitě aspoň nějakou dobu 
pohyboval. Na dně posledního patra jámy totiž našli velký 
mosazný zásobník, který bezpochyby Klimšovi patřil. Zásobník 
si upravil na 24 nábojů a jeho povrch byl značně zdeformovaný 
pádem do hlubiny. Usuzovalo se, že Klimšovi pravděpodobně 
vypadl z kapsy, když slézal po žebřících.

Nedaleko zásobníku ležely tři vypadnuté náboje. Kulky 
v nich byly uprostřed provrtány a ucpány vatou. A ta byla 
napuštěná nějakou tekutou látkou. Přesně takové střely, stejné 
konstrukce,  se našly v měřičské kanceláři, kde Klimša střílel. 
Kriminalisté předpokládali, že jsou nasáklé jedem nebo hořla-
vinou a odeslali je k pečlivému chemickému rozboru. 

Kruh se zužoval. Konečně se četníkům podařilo najít první 
horníky, kteří jim byli ochotni pomoci v podzemí.6 Druhá část dopisu Karla Klimši

6 Jména horníků, kteří pomáhali četníkům Klimšu hledat, tisk 
uváděl pouze iniciálami. Dají se však zjistit z vyšetřovacího spisu.
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Krátce po sfárání první ranní směny se u dozorce přihlásil 
horník Alois Slonka z Petřvaldu, předseda závodní rady, a ře-
kl mu, že v odlehlé sloji, kterou procházel, ho najednou někdo 
osvítil prudkým světlem a optal se: „To jsi ty?“ Slonka před sebou 
uviděl Klimšu. Vystoupil proti němu ze tmy, potom sklopil sví-
tilnu, jakou používají železničáři, a dal se s ním do hovoru. 

Nejdéle s Klimšou mluvil horník Josef Borkovský, rovněž 
z Petřvaldu, který se s ním dobře znal. Vylíčil četníkům obsah 
rozhovoru. Klimša se ho ptal na to, jestli měřič Grygar skutečně 
zemřel, kdy bude mít pohřeb a co tomu říkají lidé. Chtěl taky 
vědět, kdy do podzemí sfárá jeden z inženýrů, a žádal horní-
ka Borkovského, aby ho na to upozornil. Když mu Borkovský 
nabídl jídlo, odmítl a dodal, že jídlem je zásoben dostatečně od 
patnácti horníků. Nakonec se zeptal, kolik je přesně hodin.

Nebylo možné pochybovat. Klimša je v podzemí. Skrývá se 
tam proto, aby dokončil svou pomstu. A proti zdravému rozu-
mu nemyslí na útěk.

Jaké mohou být důvody nenávisti, které nestačí jeden hrozný 
zločin a uvažuje o dalším? A to tak hluboké, že v člověku potla-
čí i tu nejzákladnější sílu – touhu žít? Zrodila se z komunistické 
ideologie, jak tvrdí místní tisk? Nebo je v ní něco velice osob-
ního, jak nasvědčuje zacílení útoku proti konkrétním lidem? 
Odkud se  taková sebezničující nenávist vzala? Odpověď těžko 
najdeme v jednotlivosti. Taková nenávist se v člověku hroma-
dí nejspíš dlouho, postupně, i když se objeví najednou, jako by 
zničehonic vybuchla, ale vrší se v člověku asi léta a někdy už od 
samého dětství.

Také Klimša se začal mstít až jako téměř čtyřicetiletý muž,7 
kdy už bylo jasné, že má za sebou většinu svého života a že mu 

zbývá mnohem méně šancí na obrat k lepšímu. Nasbíral hodně 
trpkých zkušeností. Nebylo to pouze propuštění z práce a kruté 
poznání, že se mu nepodaří prorazit se svými vynálezy. Pamato-
val si dobře i na ústrky a příkoří, která zažil v chlapeckém věku.

„Byl jsem týrán už od dětství,“ píše ve svém posledním 
dopise, který se neměl dostat na veřejnost a jenž byl zabaven 
policií jako důkaz, že se chladnokrevně a promyšleně připra-
voval k vraždě. „Ve věku tří let zažíval jsem věci, na které jsem 
nezapomněl ani po třiceti pěti letech. Můj otec zahynul v dole 
před mým narozením, proto matka musela chodit na práci, aby 
nás jakž takž uživila. Když odešla, nechávala mě a moji sestru 
u hospodářových starších dětí, kde jsme se měly společně bavit. 
Ale, bohužel, už tenkrát hospodářovy děti nějak vystihly, že 
jsme sirotci, s kterými mohou nakládat podle libosti. A po celý 
čas, co byla matka v práci, musely jsme klečet u postele a hos-
podářovy děti se bavily tím, že nás týraly. Při klečení nás star-
ší synek při každém pohnutí bil opaskem. Když jsme se delší 
dobu nepohnuly, tak po nás chcal, poléval nás vodou, cpal nám 
do úst mouchy a všelijaké odpadky, aby měl zas důvod k bití.

Později, když se matka přistěhovala k vdovci Maslákovi, 
s kterým sdílela společnou domácnost ve dvoře v Šumbar-
ku, přišla jednou majitelka dvora paní Vítková a žalovala na 
mne, že jsem její dcerce utrhl podvazek. Nebyla to pravda, ale 
já dostal takový výprask, na který paní Vítková přihlížela se 
svými dětmi s podepřenými boky a kochala se pohledem, jak 
jsem bit. Když mi tekla z nosu krev a výprask neustával, tak se 
paní Vítkové konečně uráčilo a řekla, že už toho mám dost, 
a odešla. Když vyšla ven, tak jí děti řekly: ‚Maminko, to byl 
Karel Pašů, co to udělal!‘ Patrně se domnívaly, že budou mít 
druhou podívanou na to, jak je dítě poddaného mláceno, neboť 

7 Údaje o věku Karla Klimši se různily. V návrhu zatykače státní 
zastupitelství v Moravské Ostravě uvádělo, že je mu 45 let a že je pří-
slušný do Šenova – tam ale Klimšova rodina žila předtím, než se pře-
stěhovala do Šumbarku. I v dokumentech vyšetřovacího spisu a Po-

ledním ostravském deníku byl jeho věk uváděn různě. Správná jsou 
zřejmě osobní data v udání četnictva krajskému soudu v Moravské 
Ostravě, jak lze soudit i z Klimšova posledního dopisu. Podle nich se 
narodil 8. září 1894 v Orlové. 
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si podvazek utrhly samy. Byly to děti panské, proto jim bylo 
uvěřeno, a moje tvrzení nebylo nic platné, já byl nadarmo bit 
jen proto, aby paní Vítková viděla, že její slovům se poddaný 
pokorně sklání.

Druhý podobný případ stal se mi v minulém roce. Byl jsem 
u hornického rozhodčího soudu svědčit panu Fukalovi. Proti-
svědek Káňa z Petřvaldu mi řekl, že si ho správa závodu jed-
noduše zavolala a řekla mu: ‚To a to jste slyšel, slyšet jste to 
musel a budete to svědčit proti Fukalovi.‘ Ale pak z očí do očí 
to Káňa popřel a ještě mi řekl, abych se styděl, že tak lžu. Pozo-
roval jsem, že vyšetřování je vedeno tak, aby se správě závodu 
neublížilo. Jemu uvěřili, protože zastával panské zájmy, já zůstal 
lhářem. Proč? Když jsem byl malý, tak lhali, abych byl bit pro 
pobavení panských dětí, když jsem dospělý, tak lžou pro poba-
vení pana Grygara a inženýra Holého. Lidé bez charrakteru! 
Nikdy neklesnu tak hluboko, abych za panský úsměv hájil lež 
a zavrhoval pravdu.“

Ve svém posledním dopise, jako by se sám chtěl dobrat 
pravdy o příčinách své nenávisti a vysvětlit ji i druhým lidem. 
Hledá ji ve svých pocitech křivdy a nespravedlnosti. Ale ty znají 
i mnozí jiní a nesahají po zbrani. 

Nahoře desítky četníků, dole jediný člověk odhodlaný bít se 
do samého konce. Snad kdyby měl v té chvíli možnost vystoupit 
z podzemí a uvidět svou situaci, pochopil by alespoň jedno – že 
není mstitelem, ale jenom obyčejným štvancem, který si svým 
činem proti sobě uchystal poslední nesmyslné pronásledování. 

Nahoře desítky četníků, kteří si v jedné z budov přímo na 
nádvoří zřizují provizorní noclehárnu, plní zásobníky náboji 
a doplňují svou výstroj o teplé oblečení, přivezené nákladním 
autem. Dole Klimša s patnácti svačinami, dvěma pistolemi, 
osmdesáti náboji, kapesní svítilnou a jednou rezervní baterií.

Správa dolu se rozhodla zastavit veškerou práci v podzemí. 
Před polednem vyfárala ranní směna a odpoledne už na bráně  

Pokroku visela úřední vyhláška o zastavení těžby. Honba může 
začít. Ale síly jsou přece jenom do jisté míry vyrovnané. Čtyři-
cet kilometrů chodeb dole v podzemí Klimša zná, četníci vůbec 
ne. Nejsou si jisti výsledkem. Dokonce se obávají, že se Klimšo-
vi přese všechna bezpečnostní opatření podaří z podzemí unik-
nout. Zřizují proto ještě u východů ze slojí a u všech chodeb 
vedoucích k nárazišti barikády – pevné záseky z klád a z vozíků  
naplněných kamením. A volí raději vyčkávací taktiku, protože 
se neodvažují Klimšu v podzemí pronásledovat.

Vedení závodu se sice opatrnost četníků nelíbí, namítají, 
že když budou postupovat tímto způsobem, přijde společnost 
o mnoho tun nevytěženého uhlí, ale nakonec jim nezbývá než 
respektovat jejich tvrzení, že jiný postup není možný.

Začala doba čekání. Dlouhé chodby, překopy, předky, všech-
no se ponořilo do hlubokého ticha a do věčné noci v podzemí. 
Nikde nesvítí jediné světlo. Nikde se neozve lidský hlas. Jen občas 
zaskřípou lana. To je klec s četníky, kteří se střídají v hlídání u zá-
seků. Pak zase dlouhé minuty a hodiny ticho a tma, kterou na 
okamžik zažene ke stěnám kužel světla z kapesní svítilny.

Nahoře i v podzemí jako by ustal život. Nádvoří se vyprázd-
nilo. Sem tam přejde některý z četníků, nebo přijede auto 
s obědem či večeří. Četníci polehávají na kavalcích, vyspáva-
jí, občas někteří odejdou do služby. Všude je klid. Vlastně nic 
nenasvědčuje tomu, že štvanice na Klimšu je v plném proudu. 
Ale je. Vědí to všichni. Poštvali proti němu ticho, tmu a chlad, 
a když odolá těmto pronásledovatelům, připojí se hlad a žízeň.

Sami četníci brzy poznají, jak neúprosné pronásledovatele 
vybrali místo sebe. Zpočátku se střídají na hlídkách každých 
šest nebo sedm hodin. Služba v průvanu, tichu a naprosté tmě 
je tak vysílující, že brzy zkracují intervaly na pouhé čtyři a po-
tom dokonce na dvě hodiny.

Klimša v podzemí je ztracen a všichni na povrchu to vědí, 
i když se prozatím neví, jak daleko je okamžik, kdy jeho konec 
skutečně nastane.
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Uplynulo několik dnů. Je pátek odpoledne. K petřvaldskému 
hřbitovu ve strání se silnicí blíží slavnostní pohřební průvod. 
Za pohřebním vozem jde rodina zavražděného Josefa Grygara, 
manželka, syn a dvě dcery, všechny jeho děti byly studenty. Za 
nimi kráčí ostatní smuteční hosté. Kromě pozůstalých přísluš-
níci Národního sdružení, sokoli, skauti, hasiči, vojenští vyslou-
žilci, zástupci významných korporací, místní obyvatelé a školní 
děti. Po stranách pohřebního vozu obsypaného květy pochodu-
jí horníci v uniformách s rozsvícenými kahanci a čestná stráž 
sokolů s tasenými rapíry. Když utichne smuteční pochod něko-
lika dechových hudeb, je slyšet vyzvánění zvonů z kostela na 
kopci a skřípot kol pohřebního vozu.

Na hřbitově se střídá řečník za řečníkem, ozývají se slova 
dojetí i nářky politiků, které nakonec končí odsouzením komu-
nistů. Někteří řečníci jsou na Ostravsku poprvé. V Petřvaldě 
ještě nikdy neměli tak slavný a dlouhý pohřeb.

V podzemí zůstala situace nezměněna. Naprosté ticho a po-
lostrašidelné praskání dřevěných stojek. Kromě několika drob-
ností nic nového.

Četníci například zjistili, že na některých místech v dole 
byly zapomenuty magnetoelektrické lampy se samočinnými 
vzduchovými motorky, které po vypnutí ostatních světel svítí 
ještě asi padesát hodin. Toto zjištění jim bylo velmi nepříjem-
né, protože už pochopili, že největším nepřítelem ze všech 
nepřátel, které má člověk v podzemí, je tma. Chybu už nemohli 
napravit. Důlní dozorci je však ujistili, že pro Klimšu stejně 
nemohou mít význam, protože se musí v podzemí pohybovat 
a lampy jsou stabilní. Nakonec stejně brzy zhasnou.

O samotném Klimšovi se nevědělo nic. Jen četnická hlídka 
v západním poli v noci ze středy na čtvrtek zaslechla podezře-
lý šramot, přicházející z míst, kudy vede spojovací chodba na 
jámu Hedviku, a kde jsou pevně uzavřené železné dveře. Hluk 
mohl svědčit o tom, že se Klimša pokoušel o útěk na Hedviku.

Ukázalo se však, že hlídka, které se to přihodilo, si vůbec není 
jista, byl-li to skutečný zvuk, či jenom halucinace vyvolána pří-
šerným tichem v tmavém dole. Někdo asi už ztrácel nervy.

V každém případě však docházela trpělivost zástupcům 
Báňské a hutní společnosti. Důl, v němž se netěží, nejen nepři-
náší zisky, ale naopak stojí ještě peníze. Navíc se ozvaly dělnické 
organizace a požadovaly, aby nepracujícím horníkům z Pokro-
ku byly proplaceny zameškané směny, protože sami nezavini-
li zastavení práce. Báňská a hutní chce s případem urychleně 
skoncovat. Naléhá na četníky, aby zanechali vyčkávací taktiky 
a zvolili rychlejší postup.

Velitelé četnictva však nemíní riskovat životy svých pod-
řízených. Jiný způsob než čekat na to, až se Klimša zhroutí, 
neznají. Prozatím ne. Jednu novou možnost objevují legionáři, 
kteří slouží v četnictvu. Navrhují předělat jeden důlní vozík na 
jakýsi malý tank, něco na způsob legionářského tanku nazý-
vaného „broněvik“, se kterým bojovali v Rusku na železnicích 
proti rudoarmějcům. S tímto tankem pak sfárat do podzemí 
a zaútočit na Klimšu.

Vedení závodu to považuje za dobrou myšlenku a dává čet-
níkům k dispozici několik dělníků a všechen potřebný materi-
ál. Vymůže si však zároveň souhlas s tím, aby byl do podzemí 
poslán jeden horník, který Klimšu zná, a pokusí se s ním před-
tím vyjednávat.

Horník se vrátí za několik hodin s prázdnou. Prošel celý 
důl, volal do překopů, do předků i do těch nejodlehlejších cho-
deb, ale nikdo se neozval. Kdosi z báňských úředníků vyslovuje 
domněnku, že snad Klimša už ani nežije, že asi někde zcela 
vyčerpán sám nepozorovaně ukončil svůj život. Velitel četníků 
tomu nevěří, protože zná Klimšův poslední dopis a zvlášť dobře 
si vzpomíná na jednu část, která zní takto:

„Když jsme my dělníci oloupeni již o veškerá práva, proto 
musíme brániti se přírodními zákony, oko za oko a zub za zub! 
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Jsem vojín v záloze a bylo by hanbou zahodit zkušenosti nabyté 
na vojně do žita a zbaběle umírat hladem.8 Mým heslem vždy 
bylo nikomu neubližovat, ale teď, když jsem napaden, tak se 
budu bránit na život a na smrt, ať se to komu líbí nebo ne!“

V Lipsku se uvažuje o přeložení procesu do Berlína, proto-
že připravená fraška se iniciátorům povážlivě vymyká z rukou. 
Dimitrov byl vyveden ze soudní síně a přelíčení pokračuje bez 
něho. Nacisté už cítí, že tady jim režie jaksi nevychází. Bohužel 
se jim daří jinde, ještě je málo těch, kteří by si plně uvědomi-
li, jaké nebezpečí přichází ze strany německých fašistů. I u nás 
vzrůstají řady jejich stoupenců. Přicházejí varovné zprávy nejen 
z Liberce a Karlových Var, ale také z Opavy a Hlučína.

Hornická Ostrava však především s napětím sleduje Klimšův 
osud. První okamžiky ohromení a mlčenlivé solidarity pomíjejí 
a přibývá nesouhlasných hlasů s jeho činem. Snad právě Klimšův 
případ, který tuto solidaritu s propuštěným horníkem a dělnic-
kým vynálezcem vyvolal, ji v podstatě ochromuje. Je to zločin, 
který nezmění nic k lepšímu. Klimša se dopustil vraždy a takový 
člověk vždy je a za každých okolností zůstává vrahem – i když 
se lze do jeho situace vžít a jeho zoufalství pochopit.

Lidé mlčí a mlčení jako by doléhalo i na samotného Klimšu 
v dole. Možná, že v té chvíli si začíná uvědomat, jak se hroz-
ně mýlil. Chodí prázdným dolem a touží se s někým setkat, 
promluvit si, ale potkává jen ukryté četnické hlídky, naráží na 
pevné záseky a prochází dlouhé liduprázdné štoly… Je sám.

Nahoře ještě netuší, že jeho odhodlanost bojovat do posled-
ního dechu už slábne. Zlom musel nastat někdy v té době, kdy 
četníci vyváželi z dolu skladiště dynamitu, protože se obávali, 

aby se k němu Klimša nedostal, i když skladiště bylo hlídané 
a uzavřeno mnoha zámky. Zpráva z laboratoře o rozboru slou-
čeniny, kterou byla napuštěna vata ve střelách, jim totiž připo-
mněla jeho technický důvtip. Nešlo o jed, ale o obyčejné tukové 
látky. Klimša zřejmě, když upravoval svou pistoli k rychlé střel-
bě, vymyslel jednoduchý způsob, jak zbránit tomu, aby se střely 
v hlavni nezasekávaly. Zařídil automatické promazávání hlavně 
samotnými střelami.9 Četníci se rozhodli raději nic neriskovat, 
i když k dynamitu mohl proniknout jen zázrakem.

Začal pátý, poslední den honby. Klimšův případ se blížil 
k rozuzlení.

Bylo to z pátku na sobotu krátce po vystřídání stráži. U zá-
seku v jižním poli ve čtvrté sloji nastoupili službu strážmistři 
Fiala a Pazderka. Společně s důlním střelcem, který měl hlídat 
s nimi, se ukryli za barikádu, zhasli světla a seděli tiše ve tmě.

Snad právě pro to nepříjemné ticho, kterému ještě neuvykli, 
rozhodl se strážmistr Pazderka porušit dohodnutý postup, vstal 
a zaklepal na rouru. Ozvaly se ostré, kovové rány, které letěly 
dolem a zanikaly v chodbách. Když přestal klepat, rozhostilo 
se opět ticho.

Po chvíli uslyšeli v dálce slabý hluk. Hluk se pomalu blížil. 
Přicházel odkudsi z nitra sloje, jako kdyby se k nim opatrně blí-
žil člověk. Četníci usoudili, že to bude pravděpodobně Klimša, 
který uslyšel rány na roury a považuje je za znamení jednoho 
z havířů. Šeptem se dohodli, co budou dělat, a potom jeden 
z četníků zavolal Klimšu křestním jménem.

Šramot okamžitě přestal. Hlídka se nehýbala, čekala tiše na 
odpověď. Když ticho trvalo už příliš dlouho, zavolali ho znovu 
jménem. Ani tentokrát odpověď nepřišla.

8 Klimšův věk odpovídal tomu, aby byl v druhém roce po vyhlášení 
1. světové války povolán do armády. Mohl mít tedy také zkušenosti 
z válečné fronty, čehož si velitelé četnictva byli vědomi a několikrát se 
o tom zmiňovali i novinářům. 

9 Při uzavírání případu 16. října 1933 státní zastupitelství v Mo-
ravské Ostravě navrhlo, aby z Klimšou zhotovených věcí byly mosazný 
zásobník a jeden upravený náboj předány do sbírek kriminálnímu 
muzeu v Praze. 
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Ve chvíli, kdy se už chtěli vzdát v domnění, že to byl jen pře-
lud, kterému podlehli, ozval se Klimša těsně u záseku, několik 
desítek kroků od nich.

Zeptal se, kdo je tam.
Četníci odpověděli, že jsou havíři a nastalo opět ticho. Když 

se dlouho neozýval, zavolali ho opět křestním jménem.
Potom se ozval znovu, ptal se s kým mluví a chtěl vědět 

jména, jestli je zná. 
Na to mu nemohli odpovědět, protože neznali ani jediné 

jméno horníka pracujícího na Pokroku. Důlního střelce se báli 
zeptat, aby je přitom Klimša nezaslechl, jak se domlouvají.

Když mlčeli, Klimša se hněvivě rozkřikl: 
„Rozbulejte tu hráz, já mám té vojny dost!“
Z té věty četníci usoudili, že Klimša jejich lest prohlédl. 

Nevěděli však, znamená-li to, že se chce opravdu vzdát nebo to 
jen tak předstírá, aby se sami prozradili. Rozhodli se vytrvat.  

Oslovili ho znovu „Karle!“ a řekli mu, že jsou horníci, kteří 
byli poslání do dolu, aby opravili čerpadla, protože se správa 
závodu bojí, aby se snad nezatopil důl. Když nic neříkal, zřejmě 
jim stále ještě nevěřil, začali si stěžovat, že kvůli němu přichá-
zejí o výdělek, a když spraví čerpadla, budou zase bez práce.

„Však už to nebude dlouho trvat,“ přerušil je najednou. Pak 
dodal tiše: „Nebojte se, já se zítra zastřelím.“

Zmlkli a seděli zticha. Klimša byl příliš nedůvěřivý, pocho-
pili, že blíže ho už nepřilákají. Proto se jeden ze strážmistrů 
konečně rozhodl, dal střelci rukou smluvené znamení a ten 
zapjal prudký reflektor.

Chodba se naplnila světlem a v oslňující záři reflektoru se
objevil vychrtlý, rozedraný člověk. V jedné ruce držel pistoli 
s hlavní namířenou k zemi, druhou rukou si zakrýval obličej. 
Cvakly závěry četnických pušek.

Ještě oslněn světlem, poslepu namířil k barikádě a vystřelil. 
Střela šla bůhvíkam, nikoho nezasáhla, ale hlídka se instiktivně 
přikrčila za klády a světlo reflektoru zakolísalo. Když ho znovu

zachytil kužel světla, Klimša prchal do nitra chodby. Zahájili 
po něm palbu, ale bylo už pozdě. Klimša už mizel v zákrutu 
chodby a prakticky nemohl být zasažen.

Výstřely v podzemí dozněly v dalekých ozvěnách a opět se 
rozhostil naprostý klid.

Po zbytek noci se už nepřihodilo vůbec nic mimořádného, 
nebyl zjištěn jediný podezřelý zvuk. Nikdo nemohl odpovědně 
říci, co se s Klimšou stalo, kam uprchl, kde se skrývá, a nebyl-
-li při přestřelce zraněn. Zvláštní tank, s nimž se chtěli četníci 
vydat do podzemí Pokroku za Klimšou, stále nebyl dokončen.

Ráno v osm hodin svolalo vedení závodu poradu, na kte-
rou přizvalo inženýry, důlní dozorce a některé horníky. Správa 
závodu nepovažovala za zcela vyloučené, že Klimša byl při pře-
střelce zraněn, i když samotná hlídka tvrdila opak. V případě, 
že by byl skutečně zraněn, mohlo mít vyjednávání naději na 
úspěch. Zástupce závodu vyzval přítomné, aby se přihlásili tři 
dobrovolníci, kteří by sfárali do podzemí.

Po půlhodině byla konečně určena tojice dobrovolníků. Při-
hlásil se předseda závodní rady Slonka, jeden naddůlní a jeden 
horník, který už jednou s Klimšou mluvil. Měli za úkol obchá-
zet záseky, volat Klimšu a v případě, že by se jim ohlásil, měli se 
pokusit zjistit, nakolik by se dal pohnout k tomu, aby se vzdal. 
Se souhlasem četníků mu mohli slíbit slušné zacházení a spra-
vedlivé posouzení jeho případu.

Před devátou sfárala trojice do podzemí. Nikdo z nich nebyl 
ozbrojen, vzali si s sebou jen reflektory a benzinové lampy.

Po sestupu do podzemí vyhledali nejdříve stanoviště hlídky, 
která v noci na Klimšu střílela. A tady volali od barikády do 
nitra sloje. Nikdo se jim však neozval.

Když bylo jasné, že volání od barikády bude bezvýsledné, roz-
hodli se klády odstranit a vstoupit do sloje. Podle instrukcí měli 
sice pouze volat od barikád a přecházet od jedné k druhé, ale 
zdálo se jim, že to nemá smysl. Byl-li Klimša ještě v noci v těch-
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to místech, pak s největší pravděpodobností tady bude někde 
poblíž, nač ho hledat jinde. Bylo to odvážné rozhodnutí.

Pustili se vpřed do tmavé sloje. Jeden z trojice dobrovolníků, 
Alois Slonka, o tom, co bylo dál, podává svědectví:

„Chodili jsme nejprve ve druhém patře, ve čtvrté sloji, prošli 
jsme ji v jižním poli celou. Je to v hloubce asi čtyři sta metrů. 
Tam jsme našli kabát jednoho horníka, který v něm zanechal 
svačinu a kávu. Tušil jsem, že Klimša musí být někde v těchto 
místech.

Dlouho jsme zase chodili a hledali, až jsme zašli k šibíku. 
Tady stál vůz a na něm bylo něco napsáno křídou. Přišli jsme 
blíž a vidíme, že celý vozík ze všech čtyřech stran, je popsaný. 
Ve světle lampy jsme přečetli věty:

‚Drahá maminko, odpusťte mi můj čin a zapomeňte brzo na 
všechno. Nemohl jsem snést, aby cizí vinou musela jste mě na 
starost chovat ze své hubené provize.‘

Pak ještě něco10 – ale to už jsme horečně pátrali po něm 
samotném. O několik kroků dál ležel klobouk a baterka, která 
byla úplně vysvícená. Také jedna vystřelená patrona tam ležela 
v mazlavé zemi. To všechno patřilo Klimšovi, poznali jsme to 
na první pohled.

Ve čtvrté sloji však nikdo nebyl. Voláme – ticho. Tak jsme 
lezli pátou slojí, až jsme přišli dolů pod šibík. Je to úzká šachti-
ce, která má hloubku asi 40 metrů. Tam jsme našli několik důl-
ních vozíků, které tam byly shozeny, a na nich vidíme mokré, 
krvavé skvrny. A opodál na zemi ležel Klimša. Bezduchý, straš-
ně zohavený.

Pohled na něho byl příšerný. Lebka byla úplně zbavena 
mozku, končetiny měl zpřelámané, obličej krvavý a ležel na 
zemi břichem dolů vklíněn levou paží v mezeře mezi otevřený-
mi ocelovými vrátky a úpatím chodby. Spadl šibíkem.

Nahlédli jsme do šachtice a posvítili jsme reflektorem vzhů-
ru. Tam jsme uviděli na jednom nosníku zachycenou jeho 
vestu, ze které visely hodinky. Když se nám podařilo posvítit si 
na hodinky, zjistili jsme, že ukazují přesně dvě hodiny a padesát 
minut.“

Potom trojice dobrovolníků vyfárala na povrch podat zprá-
vu, že Klimša je v podzemí mrtvý.

V sobotu ve dvě hodiny a padesát minut pravděpodobně 
Klimša zemřel. Krátce před třetí ráno skončila jeho životní 
cesta výstřelem a pádem do hlubiny.

10 Šlo o tři vzkazy. První - citovaný – byl určen mamince, v dru-
hém se omlouvá vdově po Josefu Grygarovi a třetí, nevlídný a vyčítavý, 
patřil jednomu z inženýrů.

Důlní vozík s Klimšovými vzkazy. Šipky vlevo na policejní fotografii
označují místa, na nichž se našla elektrická svítilna a klobouk, šipka vpra-
vo ukazuje místo, kde byl nápis křídou, jeho rozloučení s maminkou
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Policejní snímky Karla Klimši, jak byl nalezen po sebevraždě 
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Zpráva o smrti Karla Klimšy, bývalého horníka z jámy Po- 
krok, se nese Petřvaldem, Datyněmi, Šenovem, Bludovicemi, 
Šumbarkem. A lidé z okolních vesnic přicházejí k šachtě. Muži, 
ženy, děti, horníci i chudí domkaři, zaměstnaní i nezaměstnaní. 
Všichni mají namířeno k uzamčené bráně dolu. Zanedlouho se 
u vrat tísní nepřehledný dav.

Po nádvoří Pokroku se zvolna procházejí policisté v civilu, 
četníci a členové soudní komise, kouří, rozmlouvají mezi sebou, 
schválně se nedívají k bráně.

A u vrat se tísní stále víc a více lidí. Nepřivádí je sem jen 
touha po senzaci nebo zvědavost. Neběží sem ani proto, aby 
protestovali nebo vylomili mříže. Vlastně ani přesně nevě-
dí, proč sem přicházejí. Je to výraz napětí minulých dnů, kdy 
nezbývalo než čekat. Teď mají alespoň kam jít, k mrtvému 
Karlu Klimšovi. V tom bezduchém, rozbitém těle, které zane-
dlouho vynesou z podzemí, jako by uvízly zčásti jejich vlastní 
osudy, nejistoty a trápení.

Z těžní budovy vynášejí čtyři horníci beztvarou mrtvolu 
zabalenou v černé látce. Nesou ji nádvořím a nakládají na auto. 
Hlídači za pomoci četníků otevírají vrata. Auto pomalu vyjíždí 
z nádvoří, projede branou, lidé se rozestupují a dělají mu cestu. 
A to je konec. Je po všem. Zvuk motoru zaniká v dálce. Ale dav 
se nerozchází, tísní se u vchodu šachty dál. Jako by Klimša byl 
pořád ještě na Pokroku, jako by tam kdesi v podzemí ještě žil 
a bojoval svůj nesmyslný zápas, jako by ještě nebylo rozhodnuto.

Hodiny tam stojí mlčenlivý dav, lidé přicházejí a odcházejí.

Je sváteční neděle. V Moravské Ostravě se koná letecký den. 
Na letišti za přívozským nádražím vlají prapory, vyhrává hudba, 
letadla stojí vzorně srovnána před tribunou, která je zaplněna 
významnými hosty. Střídají se slavnostní projevy, přání zdaru 
odvážným vzduchoplavcům. Potom se letadla začnou s racho-
tem a burácením míhat vzduchem, krkolomné obraty a přeme-
ty vysoko na nebi a hned těsně nad zemí. 

Všechno je, jak má být, a přece něco chybí k plnému lesku. 
Organizátoři dobře vědí, co to je, a jsou z toho poněkud v roz-
pacích, i když se tváří jakoby si ničeho nevšimli. Scházejí diváci, 
ti docela obyčejní diváci, kteří se vždycky tísní za provazy nata-
ženými kolem celé letištní plochy, kteří sem přicházejí z širého 
okolí a usedají do trávy, aby si zblízka mohli prohlédnout pes-
tře natřená letadla, obdivovali se pilotům v kombinézách a byli 
ohlušeni řvoucími motory létacích strojů.11 

Proč tady nejsou? Proč lidi taková atraktivní akce najednou 
nezajímá?

Ostravsko je duchem jinde. V úterý jde téměř pětatřicet tisíc 
lidí do Šumbarku na pohřeb. Od roku 1920, kdy zemřel Petr 
Cingr a kdy se ním přišlo rozloučit na sto tisíc Ostraváků, takto 
nikoho nepochovávali. Kolem evangelického hřbitova a kolem 
blízkého domku Karla Klimšy se to černá postavami. Nepo-
mohly ani pohrůžky pracujícím horníkům, že každý, kdo půjde 
na pohřeb, dostane zpátky svou pracovní knížku.

Proudy lidí, které směřují k Šumbarku, vyvolávají znepoko-
jení úřadů a strážců veřejného pořádku. Tajně jsou připravo-
vány pohotovostní oddíly četníků a v nejbližších vojenských 
kasárnách je vyhlášen stav pohotovosti. 

Úřady se obávají vzpoury. Chtějí se vyhnout jakémukoli 
sebemenšímu konfliktu, který by mohl být podnětem k bitce
s představiteli zákona. Nikde nevidět jediného uniformovaného 
strážce pořádku. Přes tato bezpečnostní opatření si do posled-
ní chvíle ještě pohrávají s myšlenkou pohřeb zakázat. Klimšovu 
mrtvolu dosud nevydali.

11 Moravskoslezský deník 9. října 1933 o leteckém dni v Moravské 
Ostravě napsal: „Na letišti za přívozským nádražím byl včera odpo-
ledne uspořádán Masarykovou leteckou ligou, místní odbočkou v Mo-
ravské Ostravě, letecký den, který se po sportovní letecké stránce skvěle 
vydařil, ale který byl důkazem žalostně malého zájmu ostravského obe-
censtva o letectví, neboť svedl přilákat sotva deset tisíc lidí.“
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Klimšův pohřeb. Na praporu s komunistickou hvězdou je nápis „Proletáři 
všech zemí, spojte se!“ a dole slovo, které se nedá přečíst, zřejmě název obce. 
Na stuze stojí „Na zhledanou“

Matka Karla Klimši u hrobu svého syna
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Teprve hodinu po stanoveném začátku pohřbu, kdy už neby-
lo možné dále otálet, přijíždí pohřební vůz s jeho tělem. A tak 
skoro za soumraku začíná smuteční obřad, který se ani příliš 
pohřbu nepodobá. Klimšovo tělo v rakvi je na hřbitov neseno 
na ramenech mužů, není kněze, není slyšet smuteční pochod, 
za jeho rakví kráčí matka a sestra a za nimi jdou lidé, někteří 
cestou, jiní poli.

Nad hrobem mluví komunističtí poslanci Kliment a Sliwka. 
Mluví o Karlu Klimšovi, jeho technickém nadání a jeho činu, 
ale ještě víc o poměrech na Ostravsku. Nemusejí plýtvat slovy 
a pozvedat hřímavě hlas. Tady jim většina lidí dává za pravdu 
už předem. Pietní akt v mnohém připomíná komunistickou 
demonstraci. Když začnou spouštět rakev do země, na hřbitově 
se rozhostí ticho. Muži smekají klobouky, nejprve ti na hřbito-
vě, pak ti, co stojí v polích. – Zdař Bůh!

A jsou mezi nimi mnozí, jímž v tomto okamžiku vyhrknou 
do očí slzy lítosti, i takoví, kteří se ještě víc utvrdí v přesvědčení, 
že by Karel Klimša měl mít následovníka ve vykonávání „pří-
rodního zákona – oko za oko zub za zub“.

„To zakletí izolace musíme rozbít,“ píše proto Julius Fučík 
v Tvorbě. „Tu tíživou nedůvěru musíme rozbít. Musíme pocho-
pit, kolik je nás se stejnou bídou a se stejnou vůli. Pochopte 
ji konečně. Uvědomte si ji. Předejte své vědomí jiným, kteří 
ještě nechápou. Zlomte ten těžký pocit bezmoci. Vždyť máme 
všichni ten jeden veliký úkol. Ne zabíjet důlní měřiče a doha-
sínat teskně na dně šachty. Ne hynout jako lidé zoufalství. Ale 
vítězit jako lidé boje.“

Právě komunistická strana, jejíž tisk byl na Ostravsku zasta-
vený, využila jeho pohřeb k demonstraci své masové podpory. 
Nakonec až začala mít obavy z toho, že v tehdejší bezvýchodné 
atmosféře její aktivita vyzní jako podněcování individuálního 
teroru. Dokládá to i Fučíkův článek v Tvorbě. Po všech tvrze-
ních, že byl Klimša bezpartijní, ho nakonec pochovávali jako 
komunistu.

Klimšův případ však pohřbem neskončil. Jednak správa jámy 
Pokrok poté vyčíslila škody, nikoli však ztráty přímo na těžbě 
uhlí, ale jen ty, které „utrpělo důlní a povrchové dělnictvo při 
zastavení práce“. Činily prý dohromady 58 380 korun a 92 halé-
ře. Jednak stále probíhalo vyšetřování. A také fámy a legendy, 
které začaly vznikat už v době, kdy byl Klimša v dole, propukly 
naplno.  

Nejvíc se spekulovalo o jeho konci. Hlavně o tom, zemřel-li 
skutečně vlastní rukou, nebo byl někým zavražďěn. Chtěl se 
přece do poslední chvíle bránit, byl vyzbrojen, měl dostateč-
nou zásobu jídla, a najednou sám svůj život ukončil? Často si 
lidé mysleli, že Klimša byl zavražděn jedním z horníků, kteří se 
přidali k pátrání. Jiní zase byli přesvědčeni, že ho zákeřně zabili 
četníci, aby s ním nemuseli „válčit“.

V omšelých složkách trestního spisu krajského soudu v Mo-
ravské Ostravě leží dopis velitele četníků z Moravské Ostravy 
majora Paskovského, který stejnou otázku, jak Klimša zemřel, 
položil vyšetřujícímu soudci, a to s tím, že žádá, aby okolnos-
ti Klimšovy smrti byly pečlivě prošetřeny a vysvětleny, protože 
jinak by mohly vzniknout pověsti, že byl zastřelen samotnými 
četníky.

Při vyšetřování se postupovalo opravdu důkladně. Svědčí 
o tom výsledky ohledání na místě, potvrzuje to provedená pitva, 
chemické rozbory, mechanické zkoušky a celá řada dalších pří-
mých i nepřímých důkazů. Posudek soudní komise zní jedno-
značně – jde o sebevraždu. Vysvětlily se i záhadné popáleniny na 
Klimšově těle; měl ožehnutý obličej, spálená záda a těžce popá-
lená prsa; vysvětlilo se i to, proč se v ráně se zřetelným vstřelem 
nenašla kulka, i když nikde nevyšla z těla. A tato řada dokladů 
svým zvláštním neosobním způsobem vytváří obraz posledních 
minut či spíše sekund jeho života.

I v závěru svého života se Klimša obrací s nenávisti proti 
těm, kteří ho vyhodili na dlažbu. Ale neumí se pomstít, i v po-
sledním aktu se sám stává obětí své msty. Byl to jeden z jeho 
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posledních vynálezů. Kulka z papíru, zalitá voskem do náboj-
nice. A jeho nápad fungoval. Při zkouškách s těmito zápalnými 
střelami na zbytcích košile se látka po každé ráně vzňala. 

Věřil, že se mu podaří spáchat sebevraždu a zároveň zapálit 
šachtu.

Vešel za vrátka pomocné jámy, střelil se do boku a pak se zří-
til dolů do šachtice. Padal dolů a oděv se na něm vznítil, vyšleh-
ly plameny a letěl jako živá pochodeň. Ohořelo mu celé tělo, 
zčernal mu obličej. Myslel si, že v té chvíli vyšlehly plameny 
ze šachty. Byl přesvědčený, že se pomstil požárem v podzemí. 
A zatím oheň dohasl na jeho mrtvém těle a stal se jen obětí.

Tak zemřel člověk, který kdysi doufal, že se díky svým výji-
mečným technickým schopnostem prosadí a že jeho nápady 
a vynálezy dojdou i společenského uznání; a tak zemřel člověk, 
který při pohledu na své prázdné ruce, nejen tuto víru ztratil, 
ale začal i nenávidět domnělé viníky ve svém nejbližším okolí.  
Jak sám v posledním dopise píše, stalo se to proto, že největší 
štěstí a největší životní zklamání prožil z jedné a téže věci:

„Největší radost v životě měl jsem tenkráte, když jsem si 
ušetřil, vlastně vydělal na panském první korunu. Pořídil jsem 
si za ni pracovní knížku a našel si práci na jámě Zvěřina. Ale 
největší bolest a zklamání jsem pocítil, když mi byla tato knížka 
tak lehkomyslně hozena 15. ledna 1933, kdy jsem byl propuš-
těn z práce.“

Od tragické události na jámě Pokrok uplynulo hodně let.
Skoro úplně je zapomenutá. Nežijí přímí účastníci ani svěd-
ci dramatu, pouze lze najít pár těch, co o ní slyšeli vyprávět. 
Zanikla také šachta, kterou chtěl Karel Klimša zapálit. Zbyla 
z ní jen těžní věž, dosud viditelná z různých míst v Petřvaldu 
a vedlejších vsí. 

Jenom jedna ulice v Havířově – právě v části, která vyrost-
la na území někdejšího Šumbarku – se jmenuje KLIMŠOVA. 
Dlouho jsem si myslel, že je skutečně pojmenována po Karlu 

Klimšovi, už kvůli tomu, že v Šumbarku měl s maminkou 
domek a že někteří předváleční komunisté, i když Klimšův čin 
neschvalovali, tak ho ani neodsuzovali a odmítali jej nazvat zlo-
činem nebo vraždou. 12 To, co se stalo na Pokroku, považovali 
za jakousi nechtěnou součást dělnických třídních bojů.

Ale jak jsem později zjistil u kronikáře města Havířova Joze-
fa Pintera, jde o náhodnou shodu. Ta ulice dostala jméno podle 
Josefa Klimši, člena šumbarského místního národního výboru, 
který v prvních měsících po osvobození v roce 1945 organizo-
val osvětové záležitosti obce.

Zbývá tedy jen ta těžní věž – jedna z posledních připomínek 
zaniklé hornické slávy, ale i její tristní bídy.

12 Ve svém archivu mám například nesouhlasné dopisy Gríši Spur-
ného a Václava Veselého.
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DOSLOV

O tom, co se kdysi za velké hospodářské krize stalo na dole 
Pokrok, jsem mnohokrát slyšel vyprávět už v dětství od růz-
ných lidí, ale nejvíc od svého dědečka, který na stejné petřvald-
ské šachtě pracoval přes třicet let a s Karlem Klimšou se často 
setkával; vyprávěli mi o něm i jeho tehdejší šenovští sousedé, 
dokonce i paní, která mé ženě a mně mnohem později pomá-
hala s hlídáním našich dětí. Ta mi také darovala dvě fotogra-
fie – jednu z Klimšova pohřbu a druhou, na níž je vyfocena
jeho matka, jak stojí u čerstvého synova hrobu. Jejich kopie se 
podle ní po pohřbu šířily po vsích, tak si je též vzala.

Na podzim roku 1973 vysílala Československá televize celo- 
večerní film „Bitva o Hedviku“. Tento film zachycuje život kla-
denských horníků v období nezaměstnanosti během hospo-
dářské krize v třicátých letech dvacátého století, vypráví příběh 
mladého havíře, který se v rozrušení z toho, že byl svými nadří-
zenými okraden o myšlenku nového vynálezu a navíc propuštěn 
z práce, dopustí vraždy.

Z reálí filmu bylo zřejmé, že byl opravdu natočen na Klad-
ně, ale jeho námět, mnohé motivy i detaily (včetně názvu dolu) 
svědčily o tom, že vycházel z případu, který se ve stejné době 
skutečně stal na Ostravsku. Po odvysílání filmu mě napadlo,
že by i docela obyčejné vylíčení Klimšova zločinu a okolností, 
za nichž k němu došlo, mohlo být mnohem zajímavější než 
fiktivní příběh. Totéž mě napadalo také u polské knihy Pawła
Kubisze Čas lidské křivdy a při poslechu české rozhlasové hry 
Člověk v podzemí.  

Zkusil jsem tedy vypátrat, co se o tom dá zjistit. Udělal jsem 
si seznam, podle něhož jsem při hledání víceméně postupoval. 
Byl v něm například archiv Dolu Julius Fučík I (dříve Pokrok), 
vyšetřovací a trestní spis v opavském státním archivu, Klim-
šův patent, dobové noviny a kalendáře, řeč poslance Sliwky na 

Klimšově pohřbu. Zeptal jsem se v redakci Ostravského večer-
níku, jestli by o takovou historickou dokumentární reportáž 
tištěnou na pokračování měli zájem, a protože o ní zájem pro-
jevili, dokončoval jsem sbírání podkladů už s vědomím, že text 
vyjde v novinách. 

Všechny body v seznamu jsem v podstatě naplnil, byť jsem 
leckde skoro nic neobjevil, kupodivu třeba přímo na šachtě 
a v archivu OKD. Po čase se mi podařilo reportáž napsat a ta 
v lednu a únoru 1974 vycházela v Ostravském večerníku na 
pokračování. Většinou na předposlední straně pod tlustou lin-
kou jako takzvaný podval.  

Už tehdy mě mrzelo, že u takto zařazeného novinového 
materiálu nelze uvádět poznámkový aparát a žádné obrazové 
reprodukce. Navíc jsem cítil, že jsem se při sbírání podkladů 
i při samotném psaní dopustil chyb a nepřesností a že moje 
rekonstrukce této událostí má asi věcně i stylisticky plno nedo-
statků, byť jsem se ji snažil udělat pokud možno bez zkreslení 
a co nejvíc objektivně. Řadu věcí jsem se dověděl taky až z ohla-
su na vycházení reportáže ve večerníku a v průběhu dalších let. 

A právě to jsou důvody, proč jsem se rozhodl svou starou 
dokumentární reportáž po letech opravit, doplnit, přepsat 
a znovu vydat. Aby byla blíž tomu, co se tenkrát skutečně ode-
hrálo. Jsem si však vědom toho, že nejsem profesionální histo-
rik, ale novinář, a že přísně vzato ani nejde o korektní historic-
kou práci.

V Šenově 7. července 2014
V. B.
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