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Vážené dámy, vážení pánové, milí čtenáři,
sametová revoluce bezesporu patří k těm nejvýznamnějším milníkům moderních dějin naší země.
Po dlouhých desetiletích jsme opětovně získali svobodu a demokracii a celé společnosti se postupem času otevřelo nespočet nových možností a příležitostí pro lepší osobní život i profesní rozvoj.
Jednou z oblastí, která byla jak hnací silou revolučních aktivit, tak i subjektem zásadních porevolučních změn, bylo vysoké školství. Naprosto se změnil systém fungování a řízení veřejných vysokých
škol, zejména v humanitních a společenskovědních oborech došlo ke kompletní proměně obsahu
studia. Postupně se zvyšovala kapacita vysokých škol tak, aby vysokoškolské vzdělání bylo dostupné širšímu okruhu populace. Vysoké školy začaly intenzivně spolupracovat se zahraničím a ve stále
širší míře umožňovaly výměnné pobyty pro studenty i pedagogy. Pozitivní vlivy sametové revoluce
a následného vývoje se tak ve vysokém školství projevují v ohromné míře a jsem přesvědčen, že
z toho profituje celá společnost.
Sametová revoluce však měla v oblasti vysokého školství i jeden specifický karvinský efekt. Téměř
nové reprezentativní sídlo Okresního výboru Komunistické strany Československa v Karviné ztratilo
po zhruba roce a půl používání své využití. Na základě jednoznačných výsledků ankety mezi občany
města i doporučení odborné komise bylo rozhodnuto postoupit celý objekt ke zřízení nově formované
Slezské univerzity. Získání kvalitních prostor pro činnost univerzity bylo naprosto zásadní pro další
aktivity přípravného výboru, jehož činnost v Karviné řídil a koordinoval doc. Emanuel Šustek. I přes
mnohá úskalí a nespočet složitých jednání byla činnost přípravného výboru Slezské univerzity úspěšná a vyústila ve vznik Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné a Filozoficko-přírodovědecké fakulty
v Opavě. Na jaře proběhly první přijímací zkoušky a v říjnu mohla být zahájena výuka. Karviná se tak
zařadila do ne příliš početného klubu českých univerzitních měst.
Je evidentní, že sametová revoluce a působení vysoké školy v Karviné jsou silně provázány. Rádi
si proto 30. výročí listopadových událostí připomínáme. Uctíme tak nejen celospolečenské změny,
ke kterým došlo, ale také práci, osobní nasazení a obětavost všech, kteří se v porevolučním období
zasadili o vznik Obchodně podnikatelské fakulty. Uspořádání výstavy a vydání speciálního čísla fakultního časopisu je tak zejména naším poděkováním právě těmto lidem. Věřím, že se Vám výstava
i časopis budou líbit a i nadále zachováte přízeň Slezské univerzitě v Opavě a její Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné.
prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
děkan
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OD REVOLUCE K UNIVERZITĚ
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17. 11. 1989

k 50. výročí uzavření českých vysokých škol nacisty byla v Praze
uspořádána pietní akce, později známá jako začátek sametové revoluce

19. 11. 1989

vzniklo Občanské fórum jako široká platforma občanských nezávislých
aktivit

27. 11. 1989

v celém Československu se konala generální manifestační stávka

29. 11. 1989

uskutečnilo se první setkání zástupců Občanského fóra se zástupci
Městského národního výboru v Karviné (MěstNV)

9. 12. 1989

proběhla mimořádná konference místní Komunistické strany
Československa v Karviné

prosinec 1989

vznikla iniciativní skupina v čele s doc. Ing. Emanuelem Šustkem, CSc.
usilující o založení vysoké školy v Karviné

29. 12. 1989

prezidentem Československa byl zvolen Václav Havel

12. 1. 1990

zástupci Občanských fór v Karviné se setkali se zástupci města, aby
řešili nejožehavější problémy a otázky, mimo jiné je diskutováno o dalším
osudu budovy Okresního výboru Komunistické strany Československa
(OV KSČ)

15. 1. 1990

byl vytvořen přípravný výbor budoucí univerzity

20. - 21. 1. 1990

zvláštní komise města uspořádala v objektu OV KSČ v Karviné Den
otevřených dveří, v jehož rámci proběhla také anketa zaměřená na další
možné využití těchto prostor

6. 2. 1990

speciálně vytvořena komise doporučila využít budovu OV KSČ pro
zřízení fakulty

předsednictvo České národní rady (ČNR) schválilo záměr na vytvoření
Slezské univerzity

23. 7. 1990

na jednání ČNR souhlasil rektor Masarykovy univerzity v Brně (MU) se
zřízením fakult v Opavě a Karviné, jakožto součástí MU tak, aby se
po schválení zřizovacího zákona staly součástí Slezské univerzity

srpen 1990

vládě byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
předložen návrh na zřízení Filozofické fakulty v Opavě a Obchodně
podnikatelské fakulty v Karviné pod garancí Masarykovy univerzity
v Brně

10. 8. 1990

Akademickým senátem Masarykovy univerzity v Brně bylo zamítnuto
zřízení fakulty v Karviné a v Opavě

17. 9. 1990

na mimořádném zasedání Akademického senátu Masarykovy univerzity
bylo s konečnou platností rozhodnuto o zřízení Filozofické fakulty
v Opavě a Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

září 1990

vláda vyslovuje souhlasné stanovisko se založením Obchodně
podnikatelské fakulty v Karviné a Filozofické fakulty v Opavě jakožto
součástí Masarykovy univerzity v Brně

8. 10. 1990

v budově Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné se koná první
výuka

11. 10. 1990

proběhlo slavnostní zahájení výuky na karvinské fakultě

23. 10. 1990

Akreditační komise MŠMT potvrdila vytvoření Obchodně podnikatelské
fakulty v Karviné

9. 7. 1991

Českou národní radou (ČNR) byl přijat zákon č. 314/1991 Sb., o zřízení
Slezské univerzity v Opavě

28. 9. 1991

účinností zákona č. 314/1991 Sb., byla ustavena Slezská univerzita
v Opavě
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SAMETOVÁ REVOLUCE
POLITICKÝ VÝVOJ ZEMÍ VÝCHODNÍHO BLOKU
Kvůli nespokojenosti občanů s ekonomickou
situací a s politickým vývojem jednotlivých států došlo v 80. letech 20. století v zemích východního bloku k mnoha změnám, které vedly
až ke zhroucení celého dosavadního politického uspořádání. První vlaštovkou byly masové protesty v polských loděnicích v Gdaňsku
v roce 1980, v jejichž důsledku vznikly nezávislé odbory „Solidarita“. K pádu železné opony
také velkou měrou dopomohlo zvolení Michaila Gorbačova do čela Sovětského svazu
v roce
1985.
Gorbačov
zahájil vlnu reforem známých jako
„Glastnosť a Perestrojka“. Veřejně rovněž v roce 1988 odmítl Brežněvovu
doktrínu, čímž dal najevo, že nebude zasahovat do vnitropolitických záležitostí ostatních zemí východního bloku. Politika nevměšování vyústila v Polsku k legalizaci „Solidarity“ a k prvním částečným svobodným
volbám, v nichž v červnu 1989 drtivě vyhráli nekomunističtí zástupci. Komunistický režim se začal postupně hroutit i v jiných státech.
Po prvním Polsku následovalo v říjnu 1989 Maďarsko, v listopadu pak
NDR, Bulharsko, Československo a v prosinci pak Rumunsko. Demokratické reformy proběhly také ve spřátelených státech, Albánii
a Jugoslávských republikách. Nakonec se v roce 1991 rozpadl i celý
Sovětský svaz.
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SAMETOVÁ REVOLUCE
V ČESKOSLOVENSKU
Změny, které se děly v okolních státech, našly svůj
ohlas i v Československu. Nezávislé studentské sdružení „Stuha“ naplánovalo v Praze na den 17. listopadu 1989 pietní akci k 50. výročí uzavření českých
vysokých škol nacisty. Studenti se odpoledne začali
shromažďovat, a k původnímu malému počtu osob
se připojovali stále další lidé. Od začátku byla
provolávána protikomunistická hesla „Zrušte StB, Zrušte Lidové
milice, Zrušte monopol
KSČ, Svobodné volby,
Nechceme vládu jedné
strany apod.“ Demonstrující dav byl obklíčen
policejním kordonem
a účastníci demonstrace byli napadáni jeho příslušníky.
Proti této brutalitě se v následujících dnech začaly na vysokých školách a v divadlech organizovat
stávkové výbory žádající vyšetření této události. Mezi lidmi se začala šířit fáma o smrti jednoho
z účastníků pietní akce, studenta Martina Šmída.
V neděli 19. listopadu 1989 se na popud Václava Havla sešli v Činoherním klubu v Praze zástupci
opozičních skupin. Byla založena protirežimní společenská platforma známá jako „Občanské fórum“
žádající odstoupení dosavadních politiků a demokratizaci státu. Ve stejném období byla v Bratislavě
založena „Verejnosť proti násiliu“.
Od pondělí 20. listopadu 1989 byla na většině vysokých škol Praze vyhlášena stávka. Obě
národní vlády i federální vláda ČSSR vyjádřily
souhlas s policejním zákrokem na Národní třídě
a odmítly vyjednávat s demonstranty za situace, kdy je na ně skrze stávky vytvářen nátlak.
Poprvé k davu 200 000 osob shromážděnému
na Václavském náměstí promluvil Václav Havel. Obdobné demonstrace se konaly v mnoha
městech i v následujících dnech.
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V úterý 22. listopadu 1989 se na náměstí SNP v Bratislavě konala demonstrace, na které se sešlo až 100 000 lidí.
K shromážděným občanům promluvil Alexander Dubček,
který vyjádřil podporu demonstrujícím a požadoval společenské změny.
V pátek 24. listopadu 1989 zasedal Ústřední výbor KSČ.
V závěru jednání podal generální tajemník ÚV KSČ Miloš
Jakeš a ostatní členové ústředního výboru strany rezignaci.

↑↑ Nová svoboda ze dne 21. 11. 1989

V pondělí 27. listopadu 1989 se po celém Československu konala generální stávka, ke které se připojilo
na 75 procent občanů, většina podniků, úřadů, továren, škol, obchodů po celé republice. Do ulic vyšly desetitisíce lidí. Stávka se nesla pod heslem „Konec vlády
jedné strany“.
29. listopadu 1989 schválilo Federální shromáždění
jednomyslně zrušení ústavního článku číslo 4, 6, 16,
týkajících se vedoucí úlohy KSČ ve společnosti a výchovy v duchu marxismu-leninismu. Tyto články umožňovaly rozhodující úlohu komunistické strany ve společnosti. Ke dni 30. listopadu dochází ke zrušení výuky
marxismu-leninismu na vysokých školách.

↑↑ Nová svoboda ze dne 28. 11. 1989
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V neděli 10. prosince 1989 byla jmenována nová československá federální vláda v čele s Mariánem Čalfou, tzv. vláda
národního porozumění, v níž měla poprvé od roku 1948 KSČ menšinové zastoupení. Prezident republiky Gustáv Husák
po jmenování této vlády podal demisi.
Občanské fórum navrhlo Václava Havla
kandidátem na prezidenta republiky.
Ve čtvrtek 28. prosince 1989 byl Alexandr Dubček zvolen předsedou Federálního
shromáždění a 29. prosince 1989 byl
Václav Havel zvolen prezidentem republiky.
Jako sametová revoluce je označováno
období mezi 17. listopadem a 29. prosincem 1989, ve kterém proběhly politické
změny v bývalém Československu, které
zapříčinily pád komunistického režimu.

SAMETOVÁ
REVOLUCE
V OSTRAVĚ
Revoluce dorazila do Ostravy s několikadenním zpožděním. První obsáhlejší
zprávy o demonstracích v Praze se většina Ostravanů dozvídala ze zahraničního
rozhlasu. První listopadová demonstrace se konala 20. listopadu na tehdejším
náměstí Lidových milicí v centru Ostravy.
Na náměstí tehdy zvonily klíči stovky, později tisíce lidí. Na balkóně kavárny Praha
se střídali chartisti, studenti, umělci. Vysokoškoláci vyhlásili stávku, divadla se zavřela, ke stávce se přidali horníci a hutníci. Spontánně také vznikala na závodech
a institucích Občanská fóra, které zastřešilo 24. listopadu ostravské koordinační
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Na začátku prosince se otevřely hranice na západ. Prvním krokem bylo, že českoslovenští občané
mohli bez víz navštívit sousední Rakousko. Ve středu 6. prosince 1989 předložilo Občanské fórum
návrh nové ústavy a sestavením nové vlády byl pověřen Marián Čalfa.

Speciální vydání: Listopad 89
↑↑ Nová svoboda ze dne 28. 11. 1989

centrum Občanského fóra. V pondělí 27. listopadu
se na náměstí sešli lidé, aby podpořili generální
stávku.

↑↑ Nová svoboda ze dne 28. 11. 1989

Zdejším specifikem byla oproti jiným velkým
městům poměrně silná pozice KSČ, jejíž příznivci projevili na několika mítincích podporu tehdejšímu vedení státu. I zde však režim ztratil pozice, čehož symbolem bylo odstranění sochy milicionáře
29. prosince 1989 z náměstí, které bylo o několik dnů dříve přejmenováno z náměstí Lidových milicí
na Masarykovo.
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SAMETOVÁ REVOLUCE
V KARVINÉ
Idea revoluce dorazila z Prahy také do Karviné. Protesty zde
nebyly tak intenzivní jako v hlavním městě, ale i u nás se začaly ozývat první hlasy volající po změnách. Pro vývoj revoluce byla klíčová generální stávka, které znamenala přerod
poměrů v Karviné. Vytvořilo se Občanské fórum a jednotlivé
výbory a instituce začaly vyjadřovat podporu studentům, hercům a jiným stávkujícím. Začaly být kladeny první požadavky
a vytyčovány nové cíle. Občané se dožadovali demokracie
a svobodných voleb.
Ve středu 29. listopadu 1989 se setkali zástupci Občanského fóra (OF) v Karviné se zástupci MěstNV. Na tomto prvním
setkání došlo k seznámení se základními požadavky OF, jež
přednesl Ing. Oldřich Blatný (prozatímní mluvčí OF). Na tyto
požadavky reagoval předseda MěstNV v Karviné JUDr. Jaroslav Věncek pozitivně. Vyhověl žádosti o přidělení místnosti na náměstí, k všelidovému dialogu nabídl kino Sputnik
a umožnil OF přístup do vysílání městského rozhlasu a publikování v okresním tisku Zprávy Karvinska a Karvinském
kulturním zpravodaji.
Ve čtvrtek 7. prosince 1989 se konalo na náměstí 9. květ- ↑↑ Kronika města Karviná, rok 1989
na v Karviné-Fryštátě shromáždění Občanského fóra. Mezi
karvinské pracující a studenty zavítali také pražští a ostravští
herci a studenti vysokých škol z Vysoké školy báňské v Ostravě a Univerzity Palackého v Olomouci.
Účastníci shromáždění požadovali zlepšení životního prostředí a zdravotního stavu obyvatelstva, ne-
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souhlasili s výstavbou nové koksovny,
a v neposlední řadě se zajímali o výši
nákladů vynaložených na výstavbu nového sídla Okresního výboru Komunistické strany Československa (OV KSČ)
a požadovali uspořádání referenda
o dalším využití komplexu těchto budov.

↑↑ Zprávy Karvinska ze dne 9.12.1989
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VÝSTAVBA BUDOVY OV KSČ
Okres Karviná patřil se svou mohutnou průmyslovou základnou k nejvýznamnějším hospodářským
průmyslovým oblastem republiky. Tomu však neodpovídalo umístění Okresního výboru Komunistické
strany Československa (OV KSČ) jež byl původně situován v objektu postaveném v 20 - 30 letech
pro účely státních orgánů. Budova po různých opravách obsahovala 45 kancelářských místností,
1 nevyhovující archiv, dvě zasedací místnosti nesplňující požadavky OV KSČ. Chyběly zde prostory
pro zasedání komisí, různých orgánů a sekcí. Z tohoto důvodu byl Dům politické výchovy dislokován
na území města do budovy Domova pracujících Dolu 1. máj. V rámci zvyšování těžby a tím také zvýšení počtu nových pracovníků však požádal nájemce o uvolnění těchto prostor. Rovněž Okresní štáb
Lidových milicí (OŠ LM) se nacházel mimo budovu OV KSČ v provizorních prostorách jednotlivých
podniků na území okresu.
Výstavba nového objektu OV KSČ měla sjednotit
a vytvořit optimálnější podmínky pro činnost stranického aparátu. K dalším cílům patřilo naplnění
urbanistického záměru výstavby centra okresního města Karviné, kde budova OV KSČ umístěna
ve vybraném prostoru nového shromažďovacího
náměstí měla tvořit jednu z hlavních dominant.
Dosavadní sídlo OV KSČ bylo zamýšleno předat
do užívání Městskému národnímu výboru v Karviné (MěstNV), který se nacházel v nevyhovujících
prostorách. Uvolněné prostory MěstNV by byly
využity ke zřízení hornického muzea, nové obřadní síně a dalších společenských místností.
Výstavba sídla OV KSČ byla zahájena v lednu
1984. Předpokládaný rozpočet činil 60 mil. korun. Přímým investorem stavby byl Ústřední výbor

↑↑ Rudé právo ze dne 9.12.1989
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Komunistické strany Československa (ÚV KSČ), financování zabezpečoval krajský výbor strany. Termín ukončení stavby byl stanoven
na duben 1988. Prováděcí projekt
byl zpracován na podkladě schváleného úvodního projektu na provozní budovu
a dům politické výchovy OV KSČ v Karviné, který
vypracoval Ing. Arch. Z. Špaček ze společnosti Stavoprojekt AT4 – Havířov. Vlastní výstavba byla svěřena
dodavatelskému závodu 37 VOKD a započala 27. března
1985. Na výstavbě se podílelo více než 35 organizací a stovky
brigádníků.
Nejdražší budova stranického aparátu byla postavena nákladem 90, 2 mil. Kčs (76 mil. Kčs hradil
stát). Stavba byla dokončena v dubnu 1988, a hned do ní byly přestěhovány všechny kanceláře.
Ve dnech 23. - 24. dubna 1988 se pak v sále nové budovy konalo jednání Okresní konference KSČ,
které se účastnilo 614 delegátů zvolených na výročních schůzích.

STAVBA OV KSČ V ČÍSLECH
Výstavba sídla OV KSČ........................................................................... leden 1984 - duben 1988
Celkové náklady na výstavbu.....................................................................přesáhly 90 mil. Kčs
Stavební náklady budovy.........................................................................................76 781 406 Kčs
Hodnota interiérů...........................................................................................................11 139 425 Kčs
Hodnota majetku přestěhovaného ze staré budovy do nové............ 2 444 219,20 Kčs
Brigádnickou činností bylo odpracováno............................................................... 11 720 hodin
Roční náklady na provoz....................................................................................................1,6 mil. Kčs
Počet zaměstnanců OV KSČ.............................................................................................................86

NÁKLADY NA PROVOZ
Náklady na provoz byly hrazeny z příjmu za členské příspěvky. Příjmy za členské příspěvky v období ledna až listopadu 1989 činily
25 617 721 Kčs. Využito bylo 12 558 100 Kčs (45,87 %), zbytek byl
odveden nadřízenému stranickému orgánu. Část výdajů byla také
hrazena z nájemného za pronájem sálů, bufetu a dalších prostor,
za rok 1989 to bylo 82 242 Kčs.
c
výpomo
daile za

átu OV
ětní me
↑↑ Pam stavbě sekretari
při vý rviná
KSČ Ka
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Ze stavebního hlediska tvoří komplex několik budov, které lze z provozního hlediska posuzovat jako
celek nebo 3 zcela samostatné části, které lze mezi sebou uzavřít a mají samostatné vchody.

JEDNOTLIVÉ ČÁSTI
A		
B		
C		
D1		

sídlo aparátu OV KSČ
Dům politické výchovy
velý sál
malý sál

D2		
D3		
D4		
D2+D3		

aula
spojovací trakt, jídelna, bufet
foyer
suterén

Možnost samostatných celků: Budova A, Budova B, Budovy C + D

PÁR POSTŘEHŮ Z MINULOSTI
Po mateřské dovolené jsem
hledala jakoukoliv práci, třeba
i brigádu, pouze na ranní směnu. Proto jsem si podala žádost
o přijetí do zaměstnání v několika
podnicích, mimo jiné i v budově
dřívějšího OV KSČ (dnes se v ní
nachází Magistrát města Karviné). V nové budově plánovaného Okresního výboru se dokončovaly interiéry a za krátký čas
jsem byla přijata na brigádu jako
dělnice na úklid. Na stavbě jsme
s dalšími pracovnicemi uklízely
jednotlivé místnosti po vymalování, po pokládce koberců, či
instalaci nábytku na míru. V té
době do budovy přijížděly renomované
firmy tehdejšího
Československa např. nábytkářská
firma
Jasná Topolčany
nebo Osvětlovací technika
z Kamenického

Šenova. Dále na výzdobě spolupracovali místní umělci, kteří
dodali množství obrazů a tapisérií. Některé byly velmi budovatelské, tedy poplatné době, ale
část z těchto děl zdobí interiéry
budovy dodnes.

první pracovní smlouvu. Vše se
dělalo v provizorních podmínkách, za pochodu a s plným
nasazením a práce nás velmi
těšila. Dílem to bylo i skvělým
přístupem prvního děkana fakulty, doc. Emanuela Šustka,
dále jeho sekretářky, paní Věry
Jakmile byla budova uvede- Wünscheové a vedoucí studijna do provozu, působila jsem ního oddělení Ing. Haliny Starna podatelně a v rozmnožov- zyczné.
ně materiálů. V dalším roce,
po sametové revoluci, se jed- Na OPF působím dodnes a brzy
nalo o možném využití budovy. to bude neuvěřitelných 30 let.
V úvahu tehdy přicházely dva Prošla jsem podatelnou, včetně
návrhy - vysoká škola nebo lé- zástupu na pokladně a před 13
čebné prostory lázní Darkov. lety jsem začala pracovat jako
Jak to dopadlo, všichni dnes referentka katedry managemenvíme.
tu a podnikání - dnes katedry
podnikové ekonomiky a maNa jaře v roce 1990 se konaly nagementu. Za tak dlouhou
první přijímací zkoušky, u kte- dobu u jednoho zaměstnavarých pomáhali všichni, včetně tele člověk prožije spoustu hezpracovníků údržby a úklidu. Po- kých i těžkých momentů a také
zvánky k přijímacím zkouškám získá kromě zkušeností i řadu
a následné vyrozumění a přije- přátel, za něž jsem vděčná.
tí, či nepřijetí, jsme posílali přes
podatelnu Pedagogické fakulty
Ludmila Hudecová
s níž jsme také dříve podepsali

15

Speciální vydání: Listopad 89

PROSTOROVÉ ŘEŠENÍ

Speciální vydání: Listopad 89

JAK NOVĚ VYUŽÍT
BUDOVU OV KSČ

↑↑ Zpráv
yK

arvinska

ze dne 1

3. 1. 199

0

S politickými a společenskými změnami,
které přineslo porevoluční období, vyvstala i celá řada
otázek spojených s využitím budovy OV KSČ.
Po listopadových událostech převedla komunistická
strana budovu OV KSČ Okresnímu národnímu výboru
v Karviné jako zástupci státu. Ten poté budovu převedl
do vlastnictví Městského národního výboru v Karviné. Při
převzetí budovy město vyzvalo širokou veřejnost k diskusi o dalším jejím využití. Také zástupci téměř padesáti Občanských fór, která vznikla v posledních měsících
ve městě Karviné, se na svém jednání 12. ledna 1990
↑↑ Zprávy Karvinska ze dne 30. 12. 1989
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e dne 6.

↑↑ Zp

inska z
rávy Karv

1. 1990

Orgány města ustavily odbornou 21 člennou komisi, která
měla za úkol posoudit jednotlivé návrhy na využití budovy
a navrhnout nejefektivnější využití těchto prostor. Z předložených návrhů měla být vybrána varianta, u které
bude zapotřebí co nejmenší finanční náklady na úpravu a která bude co nejefektivněji sloužit lidu. Na jednom z jednání zástupců Okresního národního výboru
Karviná a Občanského fóra vystoupil také doc. Šustek a podrobně seznámil přítomné se záměrem na zřízení fakulty zamýšlené Slezské univerzity. Na jednání
bylo dohodnuto na návrh komise uspořádat v sobotu
20. ledna 1990 (v případě velkého zájmu také v neděli
21. ledna 1990) Den otevřených dveří budovy OV KSČ
s tím, že budou připraveny varianty na využití daných
prostor a občané se k nim budou moci vyjádřit. O osudu sídla OV KSČ mělo být rozhodnuto do konce února
1990.
Návrhy na využití budovy byly velmi rozmanité, např.
využití pro lázeňské účely, umístění složek Národní
fronty nebo Okresního národního výboru, zřízení vysoké školy, zřízení Lidové školy umění, zřízení expresní tiskárny Moravských tiskařských závodů aj. V pozdějších týdnech se pozornost soustředila především
na dvě varianty, a to předat sídlo k užívání lázním anebo univerzitě.

←← Stanovisko členů Československého červeného kříže
v Českém Těšíně k využití objektu budov OV KSČ
ze dne 19. 1. 1990
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věnovali otázce budoucího využití tohoto objektu, o jejímž
uvolnění bylo rozhodnuto na mimořádném jednání OV KSČ
5. ledna 1990.
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PROČ UNIVERZITA V KARVINÉ
První úvahy o zřízení vysoké školy se zaměřením na obchod a služby se zrodily už v říjnu 1989. Nabyly
však na dynamice po listopadových událostech. Ve společném nadšení pro založení vysoké školy
v Karviné se utvořila iniciativní skupina v čele s doc. Šustkem tvořená řadou dalších pedagogických a vědeckovýzkumných pracovníků z regionu. Již na začátku ledna 1990 byl vypracován projekt
na zřízení vysokoškolského pracoviště v Karviné. Autoři rozpracovali hlavní důvody, proč by fakulta
v Karviné měla být přínosem pro zdejší region. Byl nastíněn návrh dalšího organizačního postupu,
a to vytvoření přípravného výboru, jehož úkolem by bylo připravit ucelený návrh vzniku fakulty.

DŮVODY PRO ZŘÍZENÍ UNIVERZITY
SPOLEČENSKÁ POTŘEBA
»» nutnost strukturální proměny a orientace celé aglomerace na služby a spotřební průmysl,
jakož i na celkovou humanizaci života zdejšího obyvatelstva,
»» zvýšení kvalifikační úrovně obyvatelstva v kraji, která je vzhledem k celorepublikovému průměru nízká, a to z důvodu nedostatku středoškolského a vysokoškolského vzdělávání,
»» nesoustředit vzdělávání jen do tradičních vysokoškolských center,
»» zapojit se do celosvětového trendu zakládání fakult ve středních a menších městech,
»» podle výsledků srovnání v jiných zemích dosahují menší univerzity lepší výsledky.

PŘEDPOKLÁDANÝ PROFIL A STUDIJNÍ SMĚRY
»» hlavním úkolem je větší výběr směrů, stupňů a forem vysokoškolského studia,
»» zaměření na terciární sektor: cestovní ruch, rekreaci, volný čas, technologie, ekologii, ekonomiku terciárního sektoru včetně managementu a marketingu služeb, životní prostředí a krajinářství,
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↑↑ Zpráv
y Ka
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↑↑ Zpráv
yK

ze dne 2

rvinska z

0.1.1990

e dne 20

.1.1990

»» vytvoření učebních plánů a osnov po předchozí
konzultaci s domácími a zahraničními odborníky,
»» zpřístupnění studia předmětů společenského základu – filozofie, psychologie, sociologie, práva a cizích jazyků,
»» umožnění pracujícím uvolnění pro rekvalifikaci – dálkové kurzy, restrukturalizace hospodářství,
»» propojení výchovně vzdělávacího procesu s vědeckovýzkumnou činností.

ZÁVĚRY

↑↑ Zprávy Karvinska ze dne 13. 1. 1990

„Předpokládáme, že sídlem vysoké školy by mohla
být z výše uvedených důvodů Karviná. Návrh vychází
z toho, že v centru města je nevyužitá budova sekretariátu OV KSČ a rozestavěna budova Okresní odborové rady. Po předběžné prohlídce lze konstatovat, že
uvedené budovy plně vyhovují pro provoz navrhované
vysoké školy a požadavky na další úpravy by byly minimální. V úvahu přichází spíše jen zavedení moderní
didaktické techniky.“
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JAK JSME USILOVALI
O ZALOŽENÍ VYSOKÉ ŠKOLY
V KARVINÉ
Vzpomínky Emanuela Šustka,
člena přípravného výboru a prvního děkana Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné
„Snad ještě ani neodeznělo zvonění klíčů na náměstích a v ulicích našich měst na znamení
propuknutí sametové revoluce
a člověku se v hlavě musela vytvořit myšlenka na vznik vysoké
školy či fakulty ve městě Karviná.
Tato idea byla vyvolána obrovským deficitem vysokoškolské
vzdělanosti i kulturního zaostávání zdejšího regionu za celostátním průměrem, zvláště pak
za Prahou, Brnem a jinými kulturně-historickými centry naší
země. Tato situace byla navíc
tvrdě podmíněna jednostrannou orientací Ostravska i jeho
slezské části na těžký průmysl,
zejména na doly, hutě, koksovny a těžký chemický průmysl.
Pochopitelně mladá generace
se stávala zásobníkem přílivu
pracovních sil do této oblasti,
která byla chybně podceňována nižšími kvalifikačními nároky.
Sociální postavení obyvatelstva
i absence místních vysokoškolských zařízení způsobily, že
z populačních ročníků se dostávalo na vysokoškolská studia nejnižší průměrné procento
absolventů středních škol. Mno-

20

ho rodičů i celých rodin nebylo
schopno unést finanční zátěž
na studenta v Praze, v Brně,
v Olomouci apod., dojíždění,
stravování a kolejné bylo pro
mnohé neúměrnou výdajovou
položkou. K tomu všemu se
v Karviné objevila mimořádně
vhodná
materiálně-technická
podmínka v podobě nádherné
budovy vybavené učebnami,
přednáškovými sály, zasedacími místnostmi nevšedně vysoké
úrovně, což bylo v bývalém režimu až přepychem. Byla to budova bývalého OV KSČ, která
měla sloužit politickému školení
a vzdělávání. Všechny uvedené
okolnosti mně a mým nejbližším
spolupracovníkům zavdaly příčinu k tomu, abychom použili
výše uvedené argumenty v podrobně připraveném projektu
na založení Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Příznivým faktorem byla i skutečnost,
že byla nastolena velmi účinná
komunikace s nově vytvořenými zastupitelstvy okolních okresů, měst a vesnic, od nichž se
nám dostávalo nejen morální
podpory, ale i všestranné pomoci. Velmi souhlasná odezva
přicházela od menších i větších
firem, podniků a organizací,
které přivítaly zejména proklamovanou podnikatelskou, manažerskou, tedy ekonomickou
oborovou orientaci. Občanské
hnutí a rodící se politické strany
pochopily ihned problematiku
zvyšování vzdělanosti a rozvo-

je kulturního života ve Slezsku
jako atraktivního náboje svých
politických programů i vhodný
nástroj svých budoucích aktivit a prokazovaly svůj zájem
a vstřícnost. Snad nejpevnějším
základním kamenem při zrodu
fakulty i Slezské univerzity byl
nezávisle a spontánně vzniklý
zrod dvou iniciativních týmů zakladatelů v Karviné a v Opavě,
který harmonicky a cílevědomě
rozvíjel svou ideu. Po několika
týdnech sice vznikla menší skupina nadšenců z Frýdku-Místku,
připojila se k hlavnímu proudu
zakladatelů, ale brzy se pro své
vlastní vnitřní rozpory ve vztahu příslušnosti k moravskému
Místku a slezskému Frýdku
rozdrobila a odstoupila. Jádro
duchovních otců myšlenky, ať
už z Karviné či z Opavy, zůstalo
ve všech bojích o vznik Slezské
univerzity v Opavě a Obchodně
podnikatelské fakulty v Karviné
pevné.
Ze zpětného pohledu jsem měl
velké štěstí, že jsem žil a pracoval v této neopakovatelné době,
mohl využít jedinečných příležitostí a že jsem spolupracoval
s neobyčejně fundovanými, pracovitými a charakterními lidmi,
pro něž bylo zakládání vysokoškolského vzdělání ve Slezsku
ctí a morálním apelem.“
doc. Ing. Emanuel Šustek, CSc.
(vybráno z publikace k 20. výročí fakulty)
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V OBJEKTU OV KSČ
Ve dnech 20. - 21. ledna 1990 byl v objektu OV KSČ na návrh poradní komise města uspořádán Den otevřených dveří.
Občané projevili o tuto akci veliký zájem, neboť jim byly zpřístupněny prostory budovy, ale zároveň mohli v rámci ankety
vyjádřit svůj názor na budoucí využití tohoto objektu.
Do ankety bylo zařazeno sedm kandidátů, kteří projevili zájem o využití těchto prostor, a to Československé státní
↑↑ Zpráv
lázně Darkov pro poskytování ambulantní, lázeňské a rey Karvins
ka ze dn
e 13.1.19
habilitační léčby, zřízení Slezské univerzity, Okresní ústav
90
národního zdraví pro potřeby rozšíření okresní hygienické
stanice, Městský národní výbor pro přemístění okresního domu mládeže, zřízení městského kulturního vzdělávacího a informačního centra včetně heren pro
mládež apod., Okresní knihovna Karviná pro své účely, Okresní výbor Národní fronty Karviná pro potřeby zřízení okresního kulturně vzdělávacího centra a zřízení sídla všech okresních politických stran
a zájmových organizací a zřízení institutu výchovy a vzdělávání pro družstevní podnik ČSSD. Všichni
uchazeči také mohli po dobu Dne otevřených dveří příchozím veřejně prezentovat své návrhy. Na Den
otevřených dveří se ze všech oslovených uchazečů však osobně dostavil pouze doc. Šustek.
Mezi obyvatelstvem stále více rezonovaly hlasy vyzývající občany, aby hlasovali pro zřízení univerzity
nebo pro lázně. Zastánci jedné či druhé varianty se snažili přesvědčit veřejné činitelé i veřejnost, že
právě využití budovy pro tento účel bude pro město největším přínosem. V novinách se stále častěji
objevovaly články, které přinášely informace o těchto plánech.
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Zástupci lázní Darkov několikrát zaslali žádosti
o přidělení budovy Okresnímu národnímu výboru. Argumentovali špatným zdravotním stavem
obyvatelstva, potřebou řešit naléhavou zdravotní
situaci pracujících ve zdejším regionu, a tím že
lázeňský objekt v Darkově je ve špatném technickém stavu a nevyhovuje potřebám léčených
pacientů. Ze strany lázní byly také vzneseny protesty proti prosazování potřeby založení univerzity.
Oproti tomu za zřízení univerzity se stále více přimlouvali studenti i lidé z regionu tak i mimo něj,
o čemž svědčí i podepisovaní peticí na podporu
projektu zřízení Slezské univerzity. O myšlence
a smysluplnosti zřízení vysoké školy přesvědčoval doc. Šustek příchozí po oba dva dny Dnů
otevřených dveří, což se následně také projevilo
ve výsledcích ankety.

↑↑ Anketa občanů města Karviné o dalším využití
budovy OV KSČ

Do urny bylo odevzdáno celkem 16 462 platných
hlasovacích lístků, z nichž pro zřízení univerzity
bylo 12 412, pro lázně 3246 a ostatní návrhy dohromady získaly 804 hlasů.

rvinska
právy Ka

↑↑ Z
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2.1.1990

ze dne 2

Koncem listopadu 1989 komunistická strana převedla užívací
právo k budově do vlastnictví
státu zastupovaného Okresním národním výborem v Karviné. Ten hodlal budovu předat
do dispozičního práva Městského národního výboru v Karviné.
Do jisté míry se jednalo o „horký
brambor“ k jehož řešení se nikomu z tehdejších politiků moc
nechtělo. Navíc převod celé
nemovitosti byl poměrně složitý právní problém a další představovalo vlastnictví pozemků
pod areálem, k nimž se hlásilo
několik subjektů. Tehdejší předseda Městského národního výboru mně proto, jako jediného
právníka mezi vedoucími odboru městského úřadu pověřil
„správou“, včetně výkonu práv
zaměstnavatele vůči zbylým zaměstnancům v budově, kterých
bylo cca 7.
Od okamžiku změny uživatele
začala široká diskuze o dalším
využití objektu, do které se hned
zapojili občané i různé tehdejší
občanské aktivity, ale i nátlakové skupiny. Za této situace město raději vytvořilo 21 člennou
komisi složenou z politických
stran, ale i občanských uskupení, která měla posoudit a navrhnout budoucí využití budovy.
Prvním počinem této
komise bylo
rozhodnutí

o uspořádání Dne otevřených
dveří, aby se občané přesvědčili
o vybavení budovy. Šířily se totiž fámy o pozlacených lustrech,
klikách apod. Musel jsem komisi přesvědčit, že ještě v prosinci
1989 nebude možno akci zrealizovat, když se sedmi zaměstnanci objektu nebude možno
zajistit prohlídku a zejména ostrahu budovy, vč. jednotlivých
místností. Nakonec mi bylo uloženo uspořádat Den otevřených
dveří 20. a 21. ledna 1990.
Vzpomínám si, že první návrhy
na využití byly sídlo OKD, sídlo Okresního a městského národního výboru, nějaké střední
školy apod. Komisi v té době
nejvíce zaujal návrh na rozšíření
Lázní Darkov. Zhruba v polovině prosince jsem zaregistroval,
že dorazil i návrh na vysokou
školu. Přiznám se, že nejen mně
připadl návrh za velmi těžce realizovatelný v podmínkách města. Komise se nadále přikláněla k požadavku Lázní Darkov.
Nicméně na jedno z jednání
se dostavil předkladatel návrhu
doc. Šustek, se kterým jsem
se zde setkal poprvé. Svými
argumenty a přesvědčivosti se
mu podařilo komisi zaujmout
a některé její členy, včetně mne,
zcela přesvědčit. Zejména zastánci lázní ovšem rovněž zahájili intenzivní kampaň. Přesto se
nám podařilo přesvědčit komisi,
aby se v rámci Dne otevřených
dveří konal plebiscit (anketa)
o dalším využití budovy. Jakmile mi byl dán souhlas, bylo třeba zajistit pořadatelskou službu
na oba dny. Je nutno upozornit,
že v každé místnosti musela do-

hlížet nejméně jedna poučená
osoba. Pokud se pamatuji, zpřístupněno pro veřejnost bylo cca
60 kanceláří a ostatních provozních místností. Obrátil jsem se
proto na zaměstnance MěstNV.
Bohužel s ohledem na víkend se
jich přihlásilo pouze asi 15, což
nemohlo pokryt potřeby. Požádali jsme proto o spolupráci
karvinské gymnázium. Přihlásilo se skoro 70 studentů, což
bylo vynikající. Také jsem musel
požádat o pomoc dobrovolné
hasiče k zajištění požárního dozoru. Pomohl dobrovolný sbor
z Darkova, který vyslal tři členy.
Jako hlasovací urnu jsme použili bednu, která běžně sloužila
k volbám a připravili orazítkované hlasovací lístky, na které
každý respondent mohl napsat
jeho představu o využití. Pokud
si pamatuji „prohlížecí“ doba
byla první den od 9,00 hod
do 20,00 hod a v neděli od 9,00
do 14,00 hod. Prohlídková trasa
byla vytýčena šipkami a směřovala od vchodu do dnešní budovy A. Zde byly zpřístupněny
všechny prostory. Následně trasa směřovala zpět a přes velký
sál, malý sál a byla ukončena
v aule.
V sobotu jsme pozvali studenty a další „organizátory“ hodinu před otevřením na školení
o jejich „náplní práce“, které
spočívalo v tom, že návštěvníky
měli navigovat v budově, zabránit v tom, aby nekouřili, ze zpřístupněných místnosti nic neodnášeli, případně aby neotevírali
skříně a psací stoly. Bohužel se
v mnoha případech takovému
jednání, zejména těch rozhořče-
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nějších návštěvníků, nepodařilo
zabránit. Hlasovací urna byla
umístěna v prostoru dnešní recepce a k její obsluze a podávání informací bylo přiděleno osm
studentů. Vyjádření v anketě
bylo samozřejmě dobrovolné.
Hodlali jsme také počítat návštěvníky, což ovšem vydrželo
v sobotu cca do 10 hodin, pak
už to možné nebylo vzhledem
k nepřetržitému proudu a neregulovanému počtu zájemců
o prohlídku. Dopolední nápor
trval asi dvě hodiny a odpoledne opět mezi třetí a šestou.
Největší zájem byl o prostory
dnešního děkanátu, kde dříve
sídlilo vedení OV KSČ, vč. toalety. Vzpomínám, že už kolem 16
hod. došel v toaletách na trase
toaletní papír. Protože „zájmové“ prodejny ve městě již byly
zavřené, musel pomoci MěstNV
ze svých zásob. V neděli byl zájem o prohlídku stejně intenzivní. Odhad celkového počtu návštěvníků za oba dny se docela
lišil podle jednotlivých zdrojů.
Osobně jsem měl za to, že návštěvníků mohlo být cca kolem
22 tis.
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Po souhlasu komise s konáním ankety jsme oslovili všechny identifikovatelné uchazeče
o areál s tím, že po dobu Dne
otevřených dveří mohou veřejně prezentovat své představy
o případném využití budovy.
K prezentaci byla vybrána dnešní aula. S výjimkou doc. Šustka
se však nedostavil nikdo. Musím konstatovat, že moje úcta
k docentovi se zde znásobila,
když před permanentně naplněnou aulou, po oba dva dny, takřka bez přestávek, přesvědčoval
přítomné o smysluplnosti využití budovy pro účely vysokého
školství v Karviné. Diskuse byla
velmi intenzivní a čelil přitom
i řadě invektiv, nejen ze strany
zastánců jiného způsobu využití
objektu. Způsob vystupování,
věcná argumentace, nadšení
a přesvědčivost doc. Šustka se
pak projevila ve výsledcích ankety. Odevzdáno bylo 16 462
platných hlasů, z čehož pro vysokou školu bylo 12 412 hlasů,
pro lázně 3 246 hlasů a ostatní
zájemci získali celkem 804 hlasů. Ze strany lázní byl takřka
okamžitě výsledek napaden

a zpochybněn. Naštěstí jsme
ke sčítání hlasů přizvali notářku,
která výsledky potvrdila. Zveřejněním této informace jsme
do jisté míry otupili hlasy nespokojenců.
Výsledky jsem následně předal
komisi města, která naprostou většinou hlasů přítomných
doporučila dislokační komisi
a vedení Okresního národního
výboru dislokovat budovu jako
budoucí vysokou školu. Tím
byla ukončená první „interní“,
a to zásadní etapa na cestě
k vysokému školství v Karviné.
Mám za to, že předurčila další vývoj. Premisou následující
„vnější“ vyjednávací etapy totiž
vždy byla naše argumentace
o připravenosti budovy k provozu vysoké školy. Jako účastník
těchto jednání mohu potvrdit,
že se jednalo o argumentaci zásadní, kterou nikdo nezpochybňoval, a skýtala nám významnou výhodu.
JUDr. Jaromír Richter
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BUDE UNIVERZITA
Představy o přeměně objektu budovy
OV KSČ nakonec zvítězily. Dne 6. února
1990 zhodnotila ustavena komise rady MěstNV v Karviné složená z předních odborníků,
představitelů okresu i města a občanských
iniciativ všechny návrhy na budoucí využití
této budovy. Cílem bylo zvolit takové řešení, které by dovolovalo nové využití budovy
v co nejkratším čase, a které by bylo zároveň
nejefektivnější po stránce ekonomické a nejjednodušší co se týče případných stavebních
úprav. Po projednání návrhů komise doporučila přidělit celý areál potřebám vysokého
školství, a to ke zřízení Slezské univerzity. Při
svém rozhodování přihlížela nejen k vyjádření odborníků, ale i k výsledkům ankety občanů. Od otevření Slezské univerzity v dané
budově ji však dělilo její založení.

↑↑ Protokol o výsledcích ankety k budoucímu využití budovy
OV KSČ ze dne 23. 1. 1990.
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↑↑ Moravskoslezský deník ze dne 10. 3. 1990

↑↑ Večerník Ostrava ze dne 13. 2. 1990

↑↑ Pozvánka na jednání komise zabývající se dalším
využitím budovy OV KSČ
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↑↑ Prezenční listina z jednání komise zabývající se
využitím budovy OV KSČ ze dne 6. 2. 1990
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PŘÍPRAVNÝ
VÝBOR SLEZSKÉ
UNIVERZITY
↑↑ Mora
vsk

oslezský

↑↑ Výpis z usnesení schvalující přípravný výbor
pro zřízení vysokoškolského pracoviště
v Karviné ze dne 12. 1. 1990

den ze d

ne 13. 3.

1990

Základním kamenem při zrodu fakulty i univerzity byl tedy nezávisle vzniklý zrod dvou iniciativních
týmů zakladatelů v Opavě a Karviné, který cílevědomě
rozvíjel myšlenku založení vysoké školy ve Slezsku. Ještě před Vánocemi, ve dnech 18. a 20. prosince 1989
předložili vedoucí skupin v Havířově a posléze v Opavě
do rukou ministra školství Milana Adama návrhy profilu karvinské a opavské fakulty i návrh na zřízení nové
vysoké školy. Karvinský projekt byl současně předložen
dřívějšímu Krajskému národnímu výboru a krajským orgánem byl bez připomínek schválen. V lednu 1990 zástupci obou skupin vytvořili přípravný výbor pro založení
Slezské univerzity. Svou touhu po vysoké škole členové
výboru také deklarovali připraveností a vybaveností obou
měst konkrétními budovami a zázemím, kde by měla budoucí škola sídlit. Následně probíhaly porady a jednání o konečné podobě fakult a univerzity. Přechodně se
těchto jednání účastnili také zástupci z Frýdku – Místku.
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Původní myšlenka byla, že se bude jednat o univerzitu se sídlem v Opavě, s fakultami v Ostravě, Karviné a Frýdku – Místku.
Proto do přípravného výboru Slezské univerzity byla zaangažována i již existující Pedagogická fakulta v Ostravě. Původní koncepce počítala se vznikem Fakulty svobodného umění, později
Filozofické fakulty v Opavě, do níž se měly přesunout humanitní
obory z existující Pedagogické fakulty. V Ostravě měla zůstat
menší fakulta pedagogického směru vychovávající učitele jen
pro základní školy, Přírodovědecká fakulta a v Karviné měla
vzniknout Provozně – podnikatelská fakulta. Zanedlouho se
však zástupci Frýdku – Místku odpojili, jelikož se nemohli smířit
s názvem Slezská univerzita. Opava, Ostrava a Karviná dále
společně připravovaly zřízení Slezské univerzity. Při přípravě
projektu však došlo mezi členy přípravného výboru k rozkolu a k diferenciaci názorů na zaměření a sídlo fakult. Ministr
školství Milan Adam ve snaze čelit rozporům mezi opavskou
a ostravskou částí přípravné skupiny pověřil rektora Vysokého učení technického v Brně prof. Ing. Arnošta Hönoga úkolem připravit podmínky
ke zřízení nových fakult
Slezské univerzity. Jeho
činnost však nepřinášela
očekávané výsledky.
Mezitím probíhaly další
intenzivní jednání o konečné podobě univerzity
i fakult, od 2. července 1990 už po nástupu
nového ministra školství
Petra Vopěnky do funkce. Komplikace přinesly zejména požadavky
ostravských zástupců
v přípravném výboru
na umístění sídla univerzity v Ostravě. V této
nevyjasněné
situaci
probíhaly

↑↑ Posudek k záměru zřízení provozně
podnikatelské fakulty Slezské univerzity
ze dne 29. 3. 1990

↑↑ Zápis z jednání o ustavení Slezské univerzity ze dne 27. 7. 1990

konkurzy na místa učitelů a přijímací řízení prvních studentů
budoucích fakult. Složitá jednání uzavřelo 14. a 17. srpna 1990
Ministerstvo školství návrhem vládě zřídit pro akademický rok
1990/1991 Filozofickou fakultu v Opavě a Obchodně podnikatelskou fakultu v Karviné, zatím pod garancí Masarykovy univerzity v Brně (dokud nebude legislativně potvrzeno založení
Slezské univerzity), a Ostravskou univerzitu v Ostravě na bázi
její Pedagogické fakulty.
ký den ze

vskoslezs
↑↑ Mora . 1990
13. 3
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POČÁTKY VÝUKY
V BUDOVĚ OV KSČ
První výuka započala v budově OV KSČ
ještě před oficiálním zřízením univerzity, a to
se souhlasem města Karviná. Jako první
„pedagogická vlaštovka“ se v Karviné objevilo zahájení dvousemestrální výuky kurzů angličtiny, němčiny a francouzštiny organizovaných už od dubna 1990 Domem
techniky tehdejší Československé vědecko-technické společnosti v Ostravě.
Přihlásilo se téměř 900 zájemců. Jelikož
bylo potřeba dovybavit budovu potřebnou technikou i pomůckami nebylo
možné všechny požadavky uspokojit.
Kurzy probíhaly vždy v odpoledních
↑↑ Zpráv
hodinách. Ukončeny byly na přelomu
y Karvins
ka ze dn
února a března 1991. Dohodou s Pee 7.4.199
0
dagogickou fakultou v Ostravě se
podařilo zajistit rekvalifikační studium
učitelů ruského jazyka na řádně aprobované učitele
jazyka německého. V září téhož roku k nim přibyly ve spolupráci s Akademií J. A. Komenského v Karviné semináře pro více než 100 řídících pracovníků podnikové
sféry v regionu, zaměřené na otázky ekonomické transformace a na její realizaci v přebírané struktuře
státních podniků. Jak se sami účastníci vyjádřili, byli zde poprvé seznamováni se zásadami tržního
hospodářství, tržních obchodních vztahů aj. Na žádost účastníků byl tak v září 1990 vydán zřejmě
první sborník přednášek.
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←← První sborník
přednášek
Vybrané stati
k podnikatelské
činnosti vydaný
v září 1990
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VZNIK FAKULTY V KARVINÉ
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné a Filozofická fakulta v Opavě měly tedy vzniknout pod
patronací Masarykovy univerzity v Brně, a poté co bude formálně schválen zákon o zřízení Slezské
univerzity, měly ji tyto fakulty být předány. Akademický senát Masarykovy univerzity zasedal 10. srpna 1990, aby hlasoval o zřízení dvou nových fakult. Členové senátu však zřízení obou fakult zamítli.
Během září započala intenzivní jednání se členy tohoto orgánu i s dalšími činiteli Masarykovy univerzity. Zástupci přípravného výboru Slezské univerzity a rovněž představitelé veřejného života v Karviné
se obrátili na akademický senát v Brně s prosbou o opětovné projednání věci. Akademický senát znovu mimořádně zasedl
17. září 1990. Do Brna
odcestovala také delegace
Občanského fóra a Městského
národního
výboru
z Karviné, aby návrh
na zřízení fakult podpořila.
Výsledkem
bylo, že z rozhodnutí
Akademického senátu Masarykovy univerzity byly téhož dne
obě fakulty v Opavě
a Karviné založeny
jakou součást této
univerzity.
Během
hlasování se 29 členů
vyslovilo pro, 5 proti
a 3 se zdrželi hlaso↑↑ Dopis žádající členy Akademického senátu MU v Brně o zvážení zřízení fakulty
vání.
v Karviné
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„V době zasedání senátu jsme netrpělivě očekávali výsledek hlasování.
Uvědomovali jsme si, že přes veškerou podporu, je akademický senát zcela samostatnou a nezávislou
institucí, a proto jeho rozhodnutí nelze předvídat. Když bylo po hlasování, a my čekající na chodbě, jsme
se dověděli výsledek, propuklo
ohromné nadšení.“ Ing. Milan Smejkal, místopředseda ONV Karviná /
Město Karviná univerzitním městem
Porozumění pro úsilí založit vysoké
učení v Opavě a Karviné měli především čelní představitelé akademické
obce Masarykovy univerzity v Brně
a zaštítili svým vlivem, odborností a organizačně počáteční
provoz karvinské fakulty. Byli
to především prof. PhDr. Milan Jelínek, CSc., tehdejší
rektor Masarykovy univerzity a prof. PhDr. Libor Míček,
CSc., který byl pověřen funkcí
prorektora MU pro záležitosti
Slezské univerzity.

↑↑ Pověření doc. Ing. Emanuela Šustka,
CSc., výkonem funkce děkana
ze dne 24. 9. 1990
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Dva dny po historickém zasedání akademického senátu, dne 19. září 1990 navštívil Karvinou a Opavu
prof. PhDr. Milan Jelínek, CSc, prof. PhDr. Libor Míček,
CSc. a prof. Ing. Jiří Hloušek, pověřený přípravou nového senátu karvinské fakulty. Akademičtí hodnostáři si
prohlédli budovy, v nichž měla být zahájena výuka a seznámili se se stavem připravenosti akademických pracovníků, materiálními podmínkami, aj. a konstatovali, že karvinská fakulta je schopna zahájit výuku. V danému týdnu
proběhl zápis studentů a akademický rok byl zahájen
v prvním týdnu měsíce října.
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ZAHÁJENÍ VÝUKY NA FAKULTĚ
Souhlasným stanoviskem Akademického
senátu Masarykovy univerzity se tak Karviná
a Opava staly univerzitními městy. Do funkce děkana karvinské fakulty byl jmenován
doc. Ing. Emanuel Šustek, CSc.
Zájem o studium na karvinské fakultě byl
od počátku velký, v porovnání s počty přijímaných studentů až desetinásobný. Do prvního ročníku denního studia bylo přijato 206
studentů a do prvního ročníku studia při zaměstnání 95 uchazečů. V souladu s akreditačním řízením byly na fakultě nabízeny dva
studijní obory Ekonomika obchodu a služeb a Ekonomika nevýrobní sféry a sociálního rozvoje. Obor Ekonomika obchodu
a služeb se členil na specializace Marketing
a management v obchodní činnosti, Podnikání v terciární sféře a Ekonomiku cestovního ruchu. Obor Ekonomika nevýrobní sféry
a sociálního rozvoje byl realizován v podobě
specializace Sociální a rekvalifikační řízení.

↑↑ Svět hospodářství ze dne 15. 11. 1990

Výuka na karvinské fakultě byla zahájena
v pondělí 8. října 1990. Studenty přivítal
děkan fakulty a od 13.00 hodin se uskutečnila první přednáška, kterou byla matematika a před posluchače předstoupila
doc. Ing. Marie Godulová, CSc.
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Slavnostní zahájení výuky se následně uskutečnilo 11. října 1990
za přítomnosti mnoha hostů.
V dopoledních hodinách proběhl
slavnostní ceremoniál na filozofické fakultě v Opavě, v odpoledních hodinách poté na karvinské
fakultě. „Ve čtvrtek 11. října 1990
se aula budovy karvinské fakulty zaplnila do posledního místečka. Zrod budoucí univerzity přišlo
přivítat mnoho hostů. Ti všichni
čekali na akademické funkcionáře, aby slavnostně zahájili otevření
karvinské univerzity. Aula byla vyzdobena československou státní
vlajkou a portrétem J. A. Komenského. Úvodní řeč pronesl děkan
fakulty doc. Ing. E. Šustek, CSc.
Na ukončení památného dne byla
složena slavnostní mše svatá Te
deum v katolickém kostele v Karviné. Dostalo se tím požehnání
nejen světských představitelů, ale
i duchovního života.“ Kronika města Karviné, 1990

↑↑ Moravskoslezský den zde dne 12. 11. 1990
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potvrdila vytvoření Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, která mohla zahájit výuku zatím
pro bakalářské studium.
Imatrikulace studentů prvního ročníku se uskutečnila 19. listopadu 1990 ve velkém sále fakulty za přítomnosti rektora Masarykovy univerzity
prof. Milana Jelínka a prorektora doc. Libora
Míčka.
Vedení fakulty a zakladatelská generace kateder se zformovaly v průběhu zimního semestru
1990/1991. Zástupcem děkana a proděkanem
pro studijní záležitosti se stal doc. PhDr. Jan
Steiner, CSc., proděkanem pro vědu a výzkum
doc. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc., proděkanem
pro rozvoj a výstavbu Ing. Milan Smejkal a tajemnicí Ing. Alena Valicová. Předsedou Akademického senátu OPF byl zvolen PaeDr. Jiří Helešic.
Na fakultě zpočátku působily tři katedry, katedra
marketingu, katedra matematiky a informatiky
a katedra cizích jazyků a Ústav poradenských informací. Do konce roku 1990 na fakultě působilo
celkem 20 interních pedagogů, resp. vědeckovýzkumných pracovníků, a to včetně externistů.
První období existence fakulty bylo naplněno soustavnou prací směřující jak k organizačnímu zvládnutí postupného narůstání počtu studentů a vyučujících, tak k jejímu kvalitativnímu profilování. Byla
navázána řada kontaktů s ekonomickými fakultami v Brně, Ostravě a v Praze. Rozvinula se spolupráce s univerzitami v Koblenzi, Frankfurtu nad Mohanem, ve Witten-Herdecke, Vídni, aj. První léta činnosti fakulty se vyznačovala obrovským nadšením a nezměrnou aktivitou všech jejich zaměstnanců.
Do druhého roku své existence vstupovala Obchodně podnikatelská fakulta už jako součást nově
utvořené univerzity. Vzrostl počet studentů i akademických pracovníků. Byla schválena nová struktura vedení fakulty, kdy po menších personálních změnách byla doc. Iva Pýchová jmenována nově
první proděkankou pro zahraniční styky. K dalším důležitým událostem došlo v následujícím období.
V akademickém roce 1992/1993 přešla fakulta na kreditový systém hodnocení studentů a ve stejné
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době bylo také zahájeno budování fakultní odborné knihovny, jejímž vedením byla pověřena Mgr. Jindřiška Khestlová. V dostatečném rozsahu byly zajištěny pro studenty ubytovací možnosti na území
města. V kvalifikačních strukturách vyučujících přibyli noví docenti, habilitující se na renomovaných
vysokých školách. Hlavním cílem snažení představitelů fakulty v tomto období však bylo získání akreditace magisterského studia. Náročná jednání dospěla ke zdárnému výsledku po šetření Akreditační
komise MŠMT, která fakultě udělila právo zřídit od počátku akademického roku 1993/1994 pětileté
magisterské studium v oborech Marketing a management v obchodě a službách a Informatika a její
využití v obchodě a službách. Zároveň byla upravena struktura a pojmenování stávajících oborů.
Nově mohli uchazeči studovat v oborech Ekonomika v podnikání a službách a Sociální management.
V říjnu 1993 se konala slavnostní promoce prvních 142 absolventů bakalářského studia a o dva roky
později v červnu studium úspěšně ukončilo 114 absolventů magisterského studia. U příležitosti tohoto
slavnostního aktu byly karvinské fakultě předány vysokoškolské insignie – řetězy děkana a proděkanů. Počet studujících i akademických pracovníků dále stoupal a do konce pátého roku trvání přesáhl
počet zapsaných studentů hranici tisíce. Byly ustaveny nové katedry, jejichž počet se zvýšil na osm.
V dubnu 1994 se završilo funkční období prvního „zakladatelského“ vedení fakulty v čele s doc. Emanuelem Šustkem, CSc. a v čele Obchodně podnikatelské fakulty od května stanul nově zvolený děkan
doc. PhDr. Stanislav Polouček, CSc.
Fakulta za toto poměrně krátké období své existence získala svou odbornou i společenskou pozici
a vstoupila do povědomí hospodářské, kulturní i společenské veřejnosti.

JAK JSME ZAČÍNALI
Když jsem v roce 1988 ukončila studium na Vysoké škole
báňské v Ostravě, chtěla jsem
jít učit. Vystudovala jsem obor
Ekonomika průmyslu. Bavil mě
ale více obchod, protože jsem
ho znala z praxe, ale v té době
tam žádný jiný příbuzný obor
nebyl otevřen. Právě v obchodě, konkrétně v podniku Textil
Ostrava jsem pracovala. Když
přišel listopad 1989, rýsovala se
šance na otevření vysoké školy
v Karviné. A vyšlo to. V souladu s akreditačním řízením byly
na začínající fakultě otevřeny
dva studijní obory „Ekonomika
obchodu a služeb“ a Ekonomika nevýrobní sféry a sociálního rozvoje“, které se dělily
na specializace. Postupně při-
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bývaly obory další. K pilířům
nové fakulty na jejím začátku
patřily tři katedry, a to katedra
marketingu a katedra matematiky a informatiky a katedra cizích jazyků. Dnešní organizační
struktura OPF je již mnohem
bohatší, což vyvolala potřeba
dalších studijních programů
a oborů. První vedení fakulty se
zformovalo v průběhu semestru
1990/91. Pan doc. Šustek, který byl hlavním iniciátorem vzniku
fakulty, se stal děkanem. Proděkanem pro studijní záležitosti
byl doc. Steiner, proděkanem
pro vědu a výzkum doc. Ramík.
Proděkanem pro rozvoj a výstavbu Ing. Smejkal a tajemnicí
Ing. Valicová. Akademický senát
řídil dr. Helešic.

Náš první děkan, pan docent
Šustek mi řekl, abych zajela
do Brna a zjistila, co všechno
musíme udělat, abychom mohli
zahájit akademický rok. V Brně
se mi věnovala jedna velmi
milá paní na rektorátě Masarykovy univerzity, pod níž jsme
zpočátku organizačně patřili.
Jméno si již nevybavím, ale její
pomoc byla pro nás neocenitelná. Napsala jsem si poznámky
k potřebným administrativním
činnostem. Poznačila si, které dokumenty jsou třeba. Měli
jsme dokonce zapůjčené indexy
pro studenty, které se v té době
ještě používaly. Proběhly zápisy
a výuka mohla začít. Na studijním oddělení jsem působila
do roku 1993, poté jsem přešla
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S karvinskou fakultou je spojena
velká část mého života. Na OPF
jsem nastoupila hned v září
1990. Zpočátku jsem ještě nemohla jít učit, protože předměty,
o něž jsem se zajímala, byly až
ve vyšších ročnících. Tak jsem
velice ráda nastoupila na studijní oddělení. Řekla jsem si, každá zkušenost je dobrá a pak
se uvidí. Začátky byly opravdu
„pionýrské.“ Všechno bylo pro
nás nové. Na studijním oddělení jsme byly dvě s paní Turkovou, později k nám přibyla ještě paní Svobodová. Když jsem
začala v září pracovat, studenti
již byli přijati. Bylo po přijímacích
zkouškách, které proběhly před
prázdninami. Do prvního ročníku bylo přijato 206 studentů
prezenčního studia a 95 uchazečů o studium při zaměstnání.

na katedru a mohla se věnovat doc. Godulovou či doc. Wágnesvé pedagogické činnosti.
rovou a dr. Matusikovou. Někteří
kolegové již nejsou mezi námi.
Nadšení na začátku existen- Nelze zapomenout na dr. Jace fakulty bylo obrovské, a to nečkovou, doc. Konečného
jak mezi akademickými, tak a doc. Steinera. Každý z nich
i neakademickými pracovníky. byl něčím výjimečný. Současní
Z těch, které znáte milí studenti, studenti, ale neměli možnost se
kteří jsou s námi stále, mohu při- s některými setkat.
pomenout prof. Ramíka, dr. Helešice. V zázemí pro výuku po- Počátky nebyly vůbec jednoduřád působí pan Vašíček z TPU. ché, jak jsem se již zmiňovala.
Referentka naší katedry paní Museli jsme bojovat o svoji exiHudecová či dnešní katedry stenci. Myslím ale, že to stálo
ekonomie a veřejné správy paní za to. Snahy iniciátorů vzniku
Adamová již zde byly od po- fakulty nebyly marné. Chceme
čátku života fakulty. Nemohu pro naše studenty to nejlepší.
všechny vyjmenovat. Za dobu Fakulta průběžně reakreditovaexistence se fakulta personálně la řadu programů i oborů. I porozrostla. Přicházeli další a další slední akreditace byly úspěšné.
vyučující a pracovníci. Vystřídalo Nyní jsou před námi další. I nase několik děkanů. Někteří ab- dále chceme přispívat k pestsolventi na fakultě zůstali a při- řejší nabídce vysokoškolského
nášeli a přinášejí do jejího života studia v regionu. Fakulta má své
svěží vítr. Nechce se mi ani věřit, důležité místo na severovýchodjak ten čas letí. Někteří kolegové ní Moravě a ve Slezsku, v rámci
již odešli do důchodu, či na jiné České republiky a buduje si nevysoké školy. Ráda vzpomínám ustále svoji pozici i v mezinárodna doc. Šustka, doc. Poloučka, ním prostředí.
doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.
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ZŘÍZENÍ SLEZSKÉ
UNIVERZITY
Již od roku 1870 usilovala Opava o získání univerzity.
Toto hlavní město Slezska bylo odedávna významným
kulturním střediskem, a proto i po druhé světové válce
Opava připravovala vznik univerzity. V padesátých letech
při změně politické situace z těchto snah zůstala v Opavě jen Vyšší pedagogická škola, která byla v roce 1959
přenesena do Ostravy. V roce 1968 opět byla vládním
orgánům přednesena myšlenka vzniku univerzity, ale
po slibných jednáních s ministerstvem školství vše utichlo. Ideu slezského vysokého školství se podařilo uskutečnit až po sametové revoluci v listopadu 1989, kdy
v Opavě vznikla iniciativní skupina pro přípravu Slezské
univerzity v Opavě, k níž se v průběhu příprav připojila
skupina z Karviné v čele s doc. Šustkem.

↑↑ Dopis rektora Masarykovy univerzity
předsednictvu České národní rady ze
dne 4. 4. 1991

Slezská univerzita v Opavě vznikla po poradách a složitých jednáních nejprve jako dvě fakulty Masarykovy univerzity v Brně, následně Zákonem České
národní rady pak z těchto dvou fakult vznikla Slezská univerzita se sídlem v Opavě. Snahy o založení
Slezské univerzity v Opavě byly od počátku sledovány a podporovány širokou veřejností. Založení
Slezské univerzity podpořil také prezident Václav Havel prostřednictvím své poradkyně Věry Čáslavské a také další osobnosti politického života, např. Petr Pithard, Jaroslav Šabata, Dagmar Burešová.
Jednání o příslušném zákonu se však protahovala a teprve 9. července 1991 byl v Praze schválen zákon České národní rady, podle něhož se od Masarykovy univerzity v Brně oddělily Filozofická fakulta
v Opavě a Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné a sloučily se ve Slezskou univerzitu v Opavě.

38

↑↑ Zákon České národní rady o zřízení univerzit ze dne 9. 7. 1991
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Proces ustavení nové univerzity byl
společně s několika jinými vysokými školami završen nabytím účinnosti tohoto zákona 28. září 1991.
Do akademického roku 1991/1992
tak vstupovaly obě fakulty už jako
součásti Slezské univerzity. Pověřeným rektorem Slezské univerzity byl jmenován doc. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc., jehož úkolem
bylo připravit volby Akademického
senátu a vytvořit podmínky pro
volbu rektora. Tento úkol byl naplněn volbou prof. RNDr. Martina
Černohorského CSc. prvním rektorem Slezské univerzity a jeho
jmenování prezidentem republiky
1. března 1992.
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INSIGNIE A TALÁRY
Obchodně podnikatelská fakulta získala své vlastní insignie až od akademického
roku 1994/1995. Insigniemi Obchodně podnikatelské fakulty jsou děkanské žezlo a medaile zavěšené
na řetězech akademických hodnostářů, tj. děkana a proděkanů. Žezlo vyjadřuje pravomoc nad celou
akademickou obcí fakulty a používá jej děkan jako nejvyšší akademický hodnostář fakulty. Výstava
grafických návrhů insignií Slezské univerzity a jejich fakult byla v prostorách Obchodně podnikatelské fakulty instalována 12. – 19. května 1995. Autorem insignií byl akademický sochař Jiří Španihel.
Zhotoveny byly v pasířské dílně Pavla Strakoše v Hradci nad Moravicí. Hlavním
symbolem žezla, řetězu děkana a proděkanů je okřídlená postava římského
boha Merkura, boha obchodu a zisku. Vedle tohoto základního symbolu je
na insigniích umístěn také znak města Karviné a znak Slezské univerzity. Dále
je na insigniích umístěn nápis UNIVERSITAS SILESIANA. Děkanské žezlo je navíc
opatřeno heslem „Non progredi est regredi“ - nejít vpřed znamená jít zpět. Insignie
jsou zhotoveny ze stříbra, ozdobné prvky jsou pozlaceny.
Talár neboli obřadní oděv symbolizuje příslušnost k akademické obci a je používán při slavnostních aktech a ceremoniálech. Součástí taláru je rovněž pokrývka
hlavy. V prvních letech používali akademičtí hodnostáři Obchodně podnikatelské
fakulty taláry svého zřizovatele, tedy Masarykovy univerzity v Brně. Praxe zápůjček
a dočasně používaných talárů trvala až do roku 1996. Nové taláry byly zhotoveny
v roce 1997. Samotnému zhotovení talárů předcházela společná výstava univerzitních insignií a talárů. Výstava byla slavnostně otevřena 3. května 1996 v Opavě
a následně v prostorách karvinské fakulty 11. června 1996. Taláry podle výtvarné
předlohy akademické malířky Naděždy Stanovské zhotovil ateliér Středního odborného učiliště oděvního v Prostějově. Současně byla v podniku Tonak Nový Jičín
objednána výroba několika čepic.
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↑↑ Talár děkana

↑↑ Talár proděkana

↑↑ Talár studentky

↑↑ Talár pedela

OSOBNOSTI STOJÍCÍ U ZRODU
FAKULTY A UNIVERZITY
↑↑ prof. PhDr. Milan Jelínek,
CSc., bývalý
rektor Masarykovy univerzity
v Brně

↑↑ prof. PhDr. Libor Míček,
CSc., bývalý prorektor
Masarykovy
univerzity
v Brně pro záležitosti Slezské
univerzity

↑↑ prof. MUDr. Milan Adam,
DrSc., ministr
školství, mládeže a tělovýchovy

↑↑ prof. RNDr. Libor
Pátý, CSc.,
náměstek
ministra školství

↑↑ doc. Ing. Emanuel ↑↑ doc. PhDr. Jiří
Šustek, CSc., první
Urbanec, CSc.,
děkan Obchodně
první děkan Fipodnikatelské
lozofické fakulty
fakulty v Karviné
v Opavě

↑↑ prof. RNDr.
Martin
Černohorský,
CSc., první
rektor Slezské
univerzity
v Opavě
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SLOVO NA ZÁVĚR
„Kde není poznání minulosti, nemůže být vize budoucnosti.“
Rafael Sabatini, anglický spisovatel

Výše uvedený citát se snažili mít na paměti autoři tohoto speciálního vydání fakultního časopisu věnovanému listopadovým událostem roku 1989, které se staly počátkem zásadních společenských
změn v naší zemi. Tyto změny výrazně ovlivnily životy nás všech a samozřejmě i budoucích generací,
které přijdou po nás.
Vzhledem k tomu, že od těchto událostí uplynulo 30 let, mnozí z nás si umí vzpomenout na to, jak
a s jakými pocity prožívali období sametové revoluce, možná i dokonce i na to, co nejen 17. listopadu
a v následujících dnech dělali. Zcela určitě mezi ně patří ti, kteří se, možná v té době i přes větší či
menší obavy z toho, co bude následovat, aktivně zapojili do „vytváření“ nové, demokratické, budoucnosti své země. A rozhodně se nejednalo pouze o ty osobnosti, které všichni dobře známe díky médiím a vysokým státním pozicím, které později zastávali. Společenské změny by v Československu
neproběhly bez stovek a tisíců odvážných lidí v našich městech a obcích stojících u zrodu celé řady
občanských iniciativ a aktivit, které přispěly k pádu komunistického režimu.
Karviná a Karvinsko nebyly v tomto směru výjimkou. I zde se našla celá řada osobností, která byla
schopna, i přes všechna rizika s tímto spojená, aktivizovat zdejší obyvatelstvo a organizovat akce
na podporu studentů vysokých škol, kteří v té době byli hlavní hybnou silou listopadových událostí.
Tím výrazným způsobem podpořili politické změny, ke kterým posléze dochází. Jejich práce byla

42

Možná i proto se záhy objevuje myšlenka zřízení vysoké školy, přičemž jako vhodný objekt pro její
umístění se téměř symbolicky nabízí nově postavená budova Okresního výboru Komunistické strany
Československa. Přestože s odstupem 30 let se zdá, že od nápadu po jeho realizaci uběhla velmi
krátká doba a za necelý rok se Karviná zařadila mezi několik univerzitních měst v tehdejším Československu, skutečnost byla jiná. Velké úsilí spojené s mnoha tisící hodin práce a zřejmě i bezesných nocí
všech, kteří stáli u zrodu nové fakulty v Karviné, však bylo pečetěno úspěchem a jedna z myšlenek
sametové revoluce na Karvinsku byla v říjnu roku 1990 dovedena do zcela konkrétního výsledku.
Vzniká tak Provozně-podnikatelská fakulta, předchůdkyně Obchodně podnikatelské fakulty, která tak
v roce 2020 oslaví 30. výročí své existence.
Tento časopis si rozhodně nečiní ambice do detailu vylíčit události sametové revoluce v Karviné či
popsat složitý proces vytváření karvinské fakulty. Cílem autorů bylo na základě a s využitím dobových
zdrojů zachytit a shrnout nejdůležitější události tohoto složitého období, které stály na cestě společenských změn v Karviné, a to především ve vztahu k přípravě a vytvoření Obchodně podnikatelské
fakulty a Slezské univerzity. Věříme, že se nám tento cíl podařilo alespoň zčásti naplnit a čtivou formou
předat zajímavé informace nejen těm čtenářům, kteří složité období přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého století prožili, ale také i mnohem mladším čtenářům, kteří se narodili mnohem
později.
Autoři by také rádi poděkovali všem, kteří se na přípravě a zpracování časopisu podíleli. Především
se jedná o pracovníky Státního okresního archivu Karviná, kteří se podíleli na náročném sběru a přípravě podkladů, dále šéfredaktorovi Karvinského a havířovského deníku Tomáši Januszkovi za poskytnutí dobové fotodokumentace a v neposlední řadě prvnímu děkanovi Obchodně podnikatelské
fakulty panu docentu Šustkovi, panu doktoru Richtrovi, paní docentce Starzyczné a paní Hudecové
za celou řadu zajímavých a cenných informací, které byly použity při psaní časopisu.

ZDROJE:
»» Státní okresní archiv Karviná: fond Městský národní výbor Karviná 1988 - 1990, fond
OV KSČ 1946 - 1990, Kronika města Karviná 1989 - 1995, fotografická dokumentace
ke kronikám, Archiv novin z let 1988 – 1991 (Rudé právo, Nová svoboda, Zprávy Karvinska,
aj.)
»» Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné: archivní materiály, dokumenty a fotografie
Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné
»» Slezská univerzita v Opavě: archivní materiály, Noviny Slezské univerzity v Opavě
»» Karvinský a havířovský deník: dobové fotografie revolučního hnutí
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zřejmě v tomto regionu i vzhledem ke struktuře zde žijícího obyvatelstva v mnoha směrech mnohem
náročnější, než byla v regionech jiných.
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