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Summary 

      This bachelor thesis focuses on the transformations of selected industrial structures in 

Ostrava. The buildings presented were selected from across the whole spectrum of 

industrial structures and the main selection criterion was that the original structure is at 

least partially preserved. My work deals with the transformations of eight buildings over 

the course of time. The text describing these buildings is accompanied with photographic 

documentation which depicts these transformations using historical and present-day 

photographs. My thesis also offers a brief history of the city of Ostrava as well as a brief 

description of its technological and industrial development.  

      The thesis also contains my proposal for a specialist excursion of selected localities 

which are described in more detail. This specialist excursion was designed for students of 

VŠB – Technical University of Ostrava. The individual places and buildings which 

students might visit as part of this excursion are described in the chapter entitled Specialist 

Excursion and they include seven industrial sites and one museum. This excursion might 

take place within the course Technical Monuments and Cultural Heritage which is part of 

the students’ curriculum during their study at VŠB – Technical University of Ostrava. 

Keywords: transformations, industry, Ostrava, excursion 

 

Anotace 

      Tato bakalářská práce je zaměřena na proměny vybraných průmyslových objektů 

v Ostravě. Objekty byly vybrány napříč průmyslovým spektrem a hlavním kritériem 

výběru bylo alespoň částečné dochování původního objektu. V práci je popsána proměna 

osmi budov v průběhu času. Veškerý text týkající se jednotlivých staveb je doplněn 

fotografickou dokumentací, která zachycuje dané proměny prostřednictvím historických a 

současných snímků.  Dále je v práci popsána stručná historie města Ostravy, a také stručný 

technologický a průmyslový vývoj města. 

      Součástí práce je mnou navržená odborná exkurze po vybraných a blíže popsaných 

lokalitách. Exkurze je určena pro studenty Vysoké školy báňské – Technické univerzity 

v Ostravě. V kapitole Odborná exkurze jsou stručně popsána jednotlivá místa a objekty, 

které by studenti mohli navštívit. Jedná se o sedm průmyslových lokalit a jedno muzeum. 

Exkurze by mohla být realizována v rámci výuky předmětu Technické kulturní památky, 

se kterým se studenti setkají v průběhu studia na Vysoké škole báňské – Technické 

univerzitě Ostrava.  

Klíčová slova: proměny, průmysl, Ostrava, exkurze 
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1 ÚVOD 

      Dnešní podoba Ostravy je výsledkem tří zásadních událostí, jimiž jsou- objevení uhlí a 

jeho následná těžba, výstavba Vítkovických železáren a propojení Ostravy Severní dráhou 

Ferdinandovou. Byly to právě tyto tři faktory, které tehdejší nevýznamné město, proměnily 

v „ocelové srdce republiky“. Výše uvedení činitelé se svým dlouhodobým působením na 

městě, ve kterém žiji, velmi projevili. 

      Každý den můžeme pozorovat různé proměny našeho města, a to od úprav komunikací, 

přes renovace budov až po výstavby nových objektů. Proto jsem se rozhodla, zabývat 

vývojem mého rodného města do hloubky. Během každodenního cestování městem míjíme 

řady staveb, budov či komplexů, jež už na první pohled vypadají z hlediska své minulosti 

zajímavě. Některé nejsou využívány či přímo chátrají, jiné mizí nebo jsou přestavovány. 

Mým ukazatelem k specifikaci tématu této práce byl předmět Technické památky, se 

kterým jsem se setkala v průběhu studia na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě 

Ostrava.  

      Předložená bakalářská práce je zaměřena na mnou vybrané průmyslové lokality, které 

zastupují různá průmyslová odvětví, přičemž hlavním kritériem při výběru bylo alespoň 

částečné dochování objektu. Proměnu vybraných lokalit jsem zachytila v historických a 

současných snímcích. V práci je také popsána historie města a jeho průmyslový a 

technologický vývoj.  

      Součástí mé bakalářské práce je také odborná exkurze po vybraných a blíže popsaných 

lokalitách, jež by mohla sloužit jako exkurzní podklad pro studenty Geovědního a 

montánního turismu. Studenti navštíví všeobecně známé, ale také méně známe průmyslové 

objekty, přičemž si rozšíří povědomí o jejich vývoji a funkci v minulosti i současnosti. 

      Cílem mé práce je obeznámit jak širší veřejnost, tak studenty Geovědního a 

montánního turismu, alespoň s některými průmyslovými objekty, které se v minulosti 

podílely na tvorbě našeho města. 
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2 STRUČNÉ DĚJINY OSTRAVY 

2.1 Středověká Ostrava 

      Počátky osídlení Ostravy sahají do roku 1229, kde je v písemných pramenech papeže 

Řehoře IX. prvně zaznamenáno sídliště Ostrava, ležící na pravém břehu řeky Ostravice, 

tedy v místě dnešní Slezské Ostravy. Tehdy tato vesnice územně náležela opolským 

Piastovcům. Zmapovat rozsah kolonizace Ostravska před 2. polovinou 13. století lze 

studiem místních názvů či dílčích sídel a jejich forem. Název Ostrava, je odvozen od 

pojmenování řeky Ostravice, jehož slovanský původ a význam tkví ve slově „ostrý“. 

(Przybylová, 2013) 

      Moravská Ostrava jako město se objevuje až v roce 1267 v závěti olomouckého 

biskupa Bruna ze Schauenbruku a její vznik je právem přikládán urychlenému procesu 

zakládání měst, který nastal na severozápadní Moravě v 1. polovině 13. století. Zrodila se 

v území, které již patřilo olomouckému biskupství. Přibližně v době založení Moravské 

Ostravy nechal český panovník Přemysl Otakar II. vybudovat na dominujícím vrchu 

Landek, nad soutokem Odry s Ostravicí, královský hrad, jež měl střežit pod ním se 

stýkající obchodní cesty. Pod vrchem byl v období rozvodnění řeky Odry důležitý brod, jež 

dal svou užitečností při převozu název předkolonizační osadě Přívoz, prvně zmíněné až 

v roce 1337. V této době byla ve městě jediná kamenná stavba, mimo hrad, a to kostel sv. 

Václava, o němž se v písemnostech hovoří od roku 1297. (Przybylová, 2013) 

      Patrně nejstarší obchodní cesta vedla Karpaty Moravské brány po západní straně 

polského hřbetu, rozprostírajícím se mezi řekami Odrou a Ostravicí. Je velmi 

pravděpodobné, že se jednalo o část Jantarové stezky, spojující Balt s římským impériem. 

Na trase této stezky, na břehu řeky Odry, se již od slovanského osídlení nacházely osady 

Bělá (dnešní Stará Bělá) a Zábřeh. Zřízení města, k němuž přibyla starší slovanská osada, 

se účastnili především němečtí osadníci, kteří zde přišli ze své původní, hustěji obydlené 

vlasti. Jádrem města se stalo obdélníkové náměstí, také tržiště (dnešní Masarykovo), jímž 

vedla druhá, velmi důležitá obchodní cesta spojující Opavu, polský Těšín a Krakov. Trasa 

překračovala brod řeky Odry pod Landekem a následně i brod u soutoku Ostravice 

s Lučinou. Součástí středověkého města už byla také Hrabová, původně slovanská osada, a 

nové vsi, vzniklé osídlením zalesněného okolí Ostravy. (Przybylová, 2013) 

      Ve 14. století se v Moravské Ostravě zrodila první městská samospráva. Zemědělské 

zázemí dalo v této době vzniknout novým vesnicím, jako byly Vítkovice, zmíněny poprvé 

v roce 1357, dále Nová, také Malá Hrabová (dnes Hrabůvka) a Nová Bělá, jež byly 

zmíněny v listině z roku 1392. Rozvoj pokračoval i v letech 1371-1376, kdy byla 

vystavěna základní soustava městských hradeb. Na konci 14. století vznikly v blízkosti 

řeky Odry Proskovice, o kterých prvně hovořil spis v roce 1394, a severně od nich byly 

vybudovány Výškovice, jejichž existenci dokládá záznam z roku 1408. Vývoj osídlení 

hukvaldského panství a okolí Ostravy v předhusitské době viz obrázek č. 1. (Havrlant et 

al., 1967) 
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      Moravská Ostrava i hukvaldské panství byli i v této předhusitské době majetkem 

olomouckého biskupství a město obývali jak Češi, tak Němci. Z německého místního 

názvosloví nám zůstal např. název Fifejdy, německy Viehweide, který označoval pastviště 

dobytka. (Havrlant et al., 1967) 

 

Obr. č. 1 Vývoj osídlení na hukvaldském panství a v okolí Ostravy v době předhusitské (Havrlant et. al., 

1967) 

 

      Moravská Ostrava, jakožto nejvýznamnější městské a tržní centrum hukvaldského 

panství, na konci 14. a v polovině 15. století stále vzkvétala, k čemuž bezesporu přispěla 

její výhodná poloha na významné obchodní cestě z Moravy do Polska. (Przybylová, 2013) 
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2.2  Novověká Ostrava 

      Na počátku 15. století se v držení města vystřídalo několik osobností, což i přes určité 

nepříznivé události nezastavilo jeho rozvoj. Objevují se první náznaky vynutitelného 

městského řádu, který byl zdokonalen až v roce 1584.  

Náboženská situace byla v této době poměrně napjatá, avšak postupem času se začala 

katolická církev rozšiřovat, a tak zastínila protestantskou. Ke konci 15. století dochází 

k národnostním změnám ve městě, kdy většinu obyvatelstva tvoří Češi pronikající již i do 

nejbohatší městské vrstvy a vedení města. Na sklonku 16. století obývá Ostravu jen 

nevýznamná menšina Němců a čeština se stává, po vytlačení latiny a němčiny, úředním 

jazykem. (Przybylová, 2013) 

      Na začátku 16. Století bylo město domovem přibližně 1000 občanů, mělo radnici, fary, 

školy i špitál. Nastal rozmach řemesel i obchodu s dobytkem, ale nejvýznamnějším 

zdrojem obživy obyvatel Ostravy zůstávalo i nadále zemědělství. V roce 1539 je poprvé 

zmíněna existence ostravské radnice, která dominovala náměstí se 42 měšťanskými domy. 

Téhož roku dochází také k první přestavbě kostela sv. Václava, jež byl rozšířen a zvětšen 

v renesanční stavbu. Renesance se promítla také v městském znaku, který představoval štít, 

v němž je vyobrazen osedlaný kůň se třmeny, uzdou a ohlávkou ve skoku napravo. Nad 

koněm je v levém horním rohu umístěna šestilistá růže. (Przybylová, 2013) 

      I přes ničivý požár v polovině 16. století, ze kterého se město dlouho vzpamatovávalo, 

vstupovala Ostrava do 17. století jako velmi významné a jedno z největších měst 

hukvaldského panství. Všechny řády a privilegia již byli v české řeči. V této době bylo 

Ostravou označováno jak město na levém (moravském) břehu Ostravice, tak ves ležící na 

břehu pravém (slezském). (Przybylová, 2013, Havrlant et al., 1967) 

      V 17. století postihla město řada katastrof od válečného rabování v období třicetileté 

války, přes požáry, morové epidemie až po povodně. Hospodářství ve městě upadalo, 

k jeho postupnému rozvoji dochází až na přelomu nového století. (Przybylová, 2013, 

Havrlant et al., 1967) 

      Do 90. let 18. století rostl počet obyvatel, rozvíjela se řemesla i zemědělství, které bylo 

v tomto období důležitým zdrojem obživy. Základním faktorem, který zapříčinil rozkvět 

Moravské Ostravy, byl především obchod a počátky dolování černého uhlí. Obchod 

ovlivnily výsledky válek mezi Pruskem a Rakouskem, v jejichž důsledku bylo odděleno 

Slezsko a Ostrava se posunula na prusko-rakouskou hranici, čímž se stala obchodním 

prostředníkem. (Przybylová, 2013, Havrlant et al., 1967) 

       

      S postupným příchodem průmyslové revoluce do českých zemí Ostrava roste, avšak 

zlomovou událostí je až objev černého uhlí z roku 1763 v bezprostřední blízkosti města. 

Obyvatelé Ostravy o uhlí věděli již v polovině 18. století, ale neměli žádné podněty k jeho 

těžbě, a to především z důvodu dostatečné zásoby dřeva z nedalekých beskydských lesů. 

(Przybylová, 2013) 
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      Objev učinil klímkovický mlynář Jan Augustin v údolí Bruňa (dnešní Trojické údolí 

viz obrázek č. 2) v Polské (Slezské) Ostravě a nález následně potvrdil kutnohorský 

šachmistr  Jan Alis. Mlynář Augustin s nálezem uhelné sloje zároveň také upozornil na 

přítomnost stříbra v okolí Ostravska. S pravidelnější těžbou začíná až na přelomu 80. a 90. 

let 18. století polsko-ostravská vrchnost – Wilczkové. (Przybylová, 2013) 

 

Obr. č. 2 Pohled z haldy Ema na koksovnu a šachtu v Trojickém údolí ve Slezské Ostravě v roce 1967 

(Navrátil, 2007) 

 

      I přes to, že se těžba uhlí v tomto období příliš nerozšířila, byl jeho objev pro rozvoj 

Moravské Ostravy a okolí velmi významný. Více o černém uhlí a počátcích těžby na 

Ostravsku viz kapitola 2. (Przybylová, 2013, Havrlant et al., 1967) 

      Přelom 20. a 30. let 19. století znamenal pro Ostravu významnou proměnu. 

Z obyčejného feudálního městečka se vyvíjí industriální centrum severní Moravy a 

Slezska. V rozvíjejícím se průmyslu Moravské Ostravy dominovalo dobývání uhlí, 

železárenský průmysl a chemický průmysl. Ekonomický rozmach podpořil také rozvoj 

železniční dopravy. Pracovní sílu tvořili spolu s občany Ostravy i obyvatelé okolních obcí. 

(Przybylová, 2013, Havrlant et al., 1967)   

      V letech 1830-1880 mnohonásobně stoupl počet obyvatel (v Moravské Ostravě cca o 

11 000 obyvatel a v Polské Ostravě cca o 8 000 obyvatel). Pozvolna se utvářela ostravská 

městská aglomerace, sestavená z moravských obcí – Vítkovice, Přívoz, Mariánské hory, 

Zábřeh nad Odrou, Nová ves, Hrabůvka a slezských obcí – Polská Ostrava, Svinov, 

Hrušov, Michálkovice, Radvanice, Kunčice nad Ostravicí, Kunčičky, Heřmanice a 

Muglinov. Tento růst s sebou nesl změny v národnostní struktuře, kterou tvořili společně 

s Čechy také Němci a Poláci. Smíšená národnostní struktura je úzce spjata s náboženskou 



Lenka Haasová: Průmyslové proměny Ostravy ve vybraných lokalitách 

2016                                                                                                                                   12 

různorodostí. V tomto období se na území Ostravy střetávali katolíci, židé a evangelíci. 

(Przybylová, 2013, Havrlant et al., 1967) 

      Do 30. let 19. století charakteristická feudální společnost, která určovala místo ve 

společnosti narozením, přešla v důsledku průmyslové revoluce na kapitalistickou, 

rozdělující společnost na společenské třídy a skupiny. (Przybylová, 2013, Havrlant et al., 

1967) 

      Projevy industrializace můžeme pozorovat také na městské výstavbě, a to již na prahu 

20. let 19. století. Zástavba, která se doposud soustředila především v jádru města, začala 

pronikat i za hradby. Také doly, průmyslové závody či železnice, jako součást stavebního 

vývoje, přetvářely okolní obce. Příkladem jsou Vítkovice či Polská Ostrava, obce, jež byly 

přestavěny na tovární vsi a jejichž součástí byly i dělnické kolonie. (Przybylová, 2013, 

Havrlant et al., 1967) 

      Avšak s rozkvětem průmyslu upadalo hospodářství. Podrobnější popis období 

průmyslové revoluce viz kapitola 2. (Przybylová, 2013, Havrlant et al., 1967) 

2.3  Soudobá Ostrava 

      Na konci 70. let 19. století stoupá veškerá výroba, přičemž průmysl převažuje. 

Dominovalo hutnictví, zastoupené Vítkovickými železárnami a strojírenství. Rostla uhelná 

těžba a výroba koksu, jež rozšířila chemický průmysl, dále také výroba plynu či elektřiny. 

Rozvíjela se i městská doprava, převážně železniční. Od roku 1900 byly zavedeny 

lokomotivy na elektrický pohon pro osobní dopravu, avšak nákladní dopravu i nadále 

zajišťovaly parní lokomotivy. Tento rozmach zapříčinil stavbu řady obytných budov a 

průmyslových objektů - těžní a větrné jámy, koksovací pece či průmyslové závody, a to 

bez ohledu na estetiku, účelnost nebo zdraví obyvatel města. Vedlejší produkty těchto 

staveb znečišťovaly ovzduší i řeku Ostravici. Ačkoliv město rostlo, obytné domy stále se 

rozrůstajícímu obyvatelstvu, před válkou nestačily. Také stávající vodárny a elektrárny 

nebyly schopny zásobit všechny obyvatele, proto bylo potřeba vybudovat nové. 

(Przybylová, 2013, Havrlant et al., 1967) 

      Během první světové války byla Ostrava pro válčící Rakousko-Uhersko předním 

dodavatelem válečného materiálu a potřebných surovin. Po vzniku samostatné 

Československé Republiky došlo k vytvoření Velké Ostravy, kterému předcházelo mnoho 

politických neshod, až konečně 1. ledna 1924 bylo ministerstvem vnitra sloučeno 7 obcí – 

Moravská Ostrava, Přívoz, Vítkovice, Mariánské hory, Zábřeh, Nová Ves a Hrabůvka 

v jednu místní obec. Se vznikem této aglomerace je úzce spjato budování nových 

správních budov, obchodních domů, bank, škol, nemocnic, ale také např. vodovodů, 

kanalizací atd. Hlavní byla stavba Nové radnice během let 1924-1929. Ostrava byla stále 

největší průmyslovou oblastí celého Československa. (Przybylová, 2013, Havrlant et al., 

1967) 
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      Do života města značně zasáhla až světová hospodářská krize v letech 1929-1934. Po 

krizi byla v roce 1938 uzavřena Mnichovská dohoda o odstoupení pohraničních území 

(Sudet) Československé Republiky, která obývala německá menšina, Německu. 

(Przybylová, 2013, Havrlant et al., 1967) 

      V březnu roku 1939 obsadila Československo, včetně Ostravy, německá vojska. Němci 

zaujali veškerá důležitá vedoucí, technická a úřednická postavení v podnicích města. 

Průmysl byl podřízen válečným účelům a germanizace pokračovala převýchovou české 

mládeže v duchu nacionalismu, potlačováním existence československého státu, 

snižováním vzdělanosti českých občanů, kontrolou tisku a rozhlasu, zavedením 

přídělového systému či postupnou eliminací židovské komunity z Ostravska. 

V letech 1944-1945 útočila na Moravskou Ostravu spojenecká (anglo-americká), ale také 

sovětská letadla, která město vážně poškodila. (Przybylová, 2013, Havrlant et al., 1967) 

 

Obr. č. 3 Nacisty zničený most přes řeku Ostravici u Nové radnice v roce 1945 (Havrlant et. al., 1967) 

 

      Osvobození města nastalo v dubnu 1945, v rámci ostravsko-opavské operace, jednoho 

z největších vojenských zásahů druhé světové války na území bývalého Československa, 

kdy vojska Rudé armády boje ukončila. (Przybylová, 2013) 

      S koncem války, po roce 1945, nastala poválečná obnova města. Většina podniků, 

průmyslových závodů, dolů, elektráren či zemědělských a lesních půd, byla na základě 

dekretů prezidenta a pozdějších zákonů znárodněna. Těžký průmysl, zastoupen hornictvím, 

hutnictvím a ocelářstvím, byl i nadále v rozvoji města klíčový. Ostravě, přezdívané 
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„ocelové srdce republiky“, tak stále přibývalo pracovních sil, což vedlo k novým 

průmyslovým a bytovým výstavbám. Vznikala nová sídliště v Porubě, Zábřehu a Hrabůvce 

a hornické kolonie v okrajních částech města. (Przybylová, 2013) 

      Komunistický režim zapříčinil přechod z lístkového systému k volnému trhu a došlo 

také na zkvalitnění hromadné dopravy, kterou od roku 1952 posílily trolejbusy.  

(Przybylová, 2013) 

      Rozvoji města dále přispělo přesunutí sídla Vysoké školy Báňské z Příbrami v roce 

1945 a pobočky Pedagogické fakulty brněnské Masarykovy univerzity, jež byla přiřazena 

k později založené Ostravské univerzitě. (Przybylová, 2013) 

      Kulturní a společenský život byl zastoupen Divadlem Zdeňka Nejedlého (Divadlo 

Antonína Dvořáka), Lidovým divadlem (Divadlo Jiřího Myrona) a kiny, jako např. kinem 

Vesmír v Moravské Ostravě, Luna v Zábřehu, Svoboda v Přívoze či Dukla v Porubě. 

Sportovní vyžití nabízel vítkovický stadion, Čapkova sokolovna, od roku 1948 sokolský 

stadion v Mariánských horách a ostravský zimní stadion, dále od roku 1953 tenisový 

dvorec v Komenského sadech a sportovní hala Tatran a v roce 1959 zprovozněný stadion 

Bazaly. (Przybylová, 2013) 

      Zásadní politické a hospodářské změny nastaly až po roce 1989. V čele již statutárního 

města Ostravy stál primátor, městská rada a zastupitelstvo, o jehož sestavě se rozhodovalo 

demokratickými volbami. Nastalo mnoho změn ve struktuře průmyslu, které omezily důlní 

činnost, jež byla definitivně ukončena v polovině roku 1994. O pár let později, v roce 1998 

byl ukončen provoz vysokých pecí a Vítkovická výroba se přeorientovala na strojírenství 

(dnes Vítkovice Machinery Group). Poklesla také výroba železa a oceli, soustředící se 

v Nové huti (dnes ArcelorMittal). Tato restrukturalizace průmyslu sice zapříčinila zvýšení 

nezaměstnanosti a úbytek obyvatelstva, ale zlepšila se čistota ovzduší, vodních toků a 

životního prostředí. (Przybylová, 2013) 

      V červenci roku 1997 postihla město nejrozsáhlejší povodeň v historii Ostravy a 

napáchala mnoho škod, se kterými se však město i jeho občané zdárně vypořádali. 

(Przybylová, 2013) 

      Kdysi „ocelové srdce republiky“ či „černá Ostrava“ s pestrou minulostí je dnes 

významným a stále se rozvíjejícím městem kultury, sportu, přírody, ale také např. vědy a 

techniky. (Przybylová, 2013) 
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3 STRUČNÝ PŘEHLED TECHNOLOGICKÉHO A 

PRŮMYSLOVÉHO VÝVOJE OSTRAVY 

      První náznaky skutečného významu Ostravy objevili již lovci mamutů před více než 25 

tisíci lety, jež v oblasti dnešního Landeku využívali „černý hořící kámen“ k udržování 

ohně. Loveckou civilizaci, která vyráběla nástroje štípáním, postupně nahradili nejstarší 

zemědělci, jež kamenné nástroje upravovali hlazením, broušením a provrtáváním otvorů 

pro zasazení rukojetí. Takto vzniklé hroty šípů, vrtáčky, pilky a srpy využívali k lovu či 

odřezávání klasů obilovin. Další technologický pokrok dokládají nálezy po lidu mohylové 

kultury (doba bronzová) z 16. století, kdy byly na území Ostravska objeveny dvě 

popelnice, tedy pozůstatky tehdejších pohřebišť. (Havrlant et al., 1967) 

3.1  Zemědělsko-řemeslnická Ostrava 

      V období před lokací města nebylo Ostravsko hospodářsky příliš významné, oblast 

obydlovalo jen pár lovců, uhlířů a poustevníků. Po vymezení tehdejšího sídliště Ostravy 

(1229), byl rozvoj hospodářství a řemesel posílen osidlováním, avšak i nadále zůstávalo 

toto centrum statků nevýznamné. V předhusitské době nastal rozmach řemesel, přičemž 

v polovině 15. století šlo zejména o rybníkářství a mlynářství. V 16. století byla Ostrava 

městem řemeslníků, ale značná část obyvatel se živila i zemědělstvím. Řemeslníci byli 

organizováni ve skupinách, tedy v ceších. Nejstarší známý cech byl soukenický, přičemž 

od počátku 16. století existoval také cech krejčovský. Později přibývali další cechy jako 

např. cech tkalcovský, ševcovský, řeznický, pekařský, kožešnický a na počátku 17. století 

vznikl kovářský, zámečnický a rybářský cech. Hospodářský život oživovala i jiná 

rozmanitá řemesla jako bylo hrnčířství či dřevorubectví. (Havrlant et al., 1967) 

      Období třicetileté války bylo pro Ostravu a její hospodářskou situaci velmi nepříznivé. 

Jak jsem uvedla v předchozí kapitole, obyvatelé se museli vypořádat s válečnými útrapami, 

epidemiemi i přírodními katastrofami v podobě požáru a povodní. Na poválečnou obnovu 

město čerpalo ze skromných příjmů, které pocházely především z rybníků, pivovaru, pálení 

lihovin, jarmarků a zbylých jedenácti řemesel: soukenictví, tkalcovství, kožešnictví, 

ševcovství, řeznictví, tesařství, provaznictví, kloboučnictví a krejčovství, z nichž cech 

utvořili pouze krejčí. Postupně se obnovovala i další řemesla jako např. mlynářství, 

pekařství, stolařství, kovářství či včelařství a svíčkařství, ale i přesto do poloviny 18. století 

obyvatelé města živořili. (Navrátil, 2007) 

      Důležitým mezníkem se stal rok 1763, kdy bylo objeveno černé uhlí. Uhlí objevil 

klímkovický mlynář Jan Augustin v údolí Bruňa (dnešní Trojické údolí) v Polské (dnešní 

Slezské) Ostravě a nález následně potvrdil kutnohorský vachmistr Jan Alis. S pravidelnější 

těžbou začala až na přelomu 80. a 90. let 18. století polsko-ostravská vrchnost – 

Wilczkové. Zdrojem obživy i nadále zůstávalo zemědělství a řemesla. Tradiční cechy ve 

městě tvořili soukeníci, pláteníci, kožešníci, koželuhové, jircháři, krejčí, kováři, rybáři, 

pekaři, řezníci, provazníci, zámečníci, bednáři, koláři, mlynáři a hrnčíři. Roku 1770 přibyl 



Lenka Haasová: Průmyslové proměny Ostravy ve vybraných lokalitách 

2016                                                                                                                                   16 

také společný cech zedníků, kameníků a tesařů. Významným zdrojem osobních, ale i 

komunálních příjmů byl pivní, vinný či kořalkový regál. (Przybylová, 2013, Havrlant et al., 

1967) 

3.2  Průmyslová Ostrava 

      Průmysl již od počátku průmyslové revoluce propojoval obce v okolí jak Moravské, 

tak Polské Ostravy, mezi kterými i přesto přetrvávaly rozdíly, dané odlišnou strukturou 

průmyslu. Události z let 1828-1829 spustily proces, který vyvrcholil přeměnou 

zemědělsko-řemeslnického městečka v moderní průmyslové velkoměsto. Základem 

Ostravské aglomerace byla dopravně-komunikační síť, tvořená propojením každodenního 

pohybu lidí a transportu zboží a materiálu. Během 19. století postupně upadala řemeslnická 

i zemědělská činnost a většina obyvatel nacházela zdroj obživy v sekundárním odvětví 

industriální výroby. Industrializace změnila způsob lidského bytí, strukturu společnosti, 

jazyk, kulturu, ale také krajinu, vzhled a uspořádání města. (Przybylová, 2013) 

3.2.1 Báňský průmysl a energetika 

      Těžba uhlí, jakožto jeden z nejvýznamnějších činitelů ekonomického růstu města, 

ovlivňovala jeho stavební vývoj, proměnu hospodářských a sociálních struktur, změnu 

městské architektury, vzhled krajiny i vývoj školství a kultury. Dolování započalo 

především v obcích těšínsko-slezské části Ostravska, z nichž měla největší význam Polská 

Ostrava, kde byly zakládány první šachty. Do 30. let 19. století se těžilo pouze ze slojí 

vycházejících napovrch, případně se dolovalo jen pár metrů pod povrchem. Velký význam 

mělo zahájení těžby tehdejším majitelem polsko-ostravského panství, Franzem Josefem 

hrabětem Wilczkem, ve slojích Josef či František (1787). Avšak až do zprovoznění železné 

hutě ve Vítkovicích (1830) a následné výstavby železnic po roce 1836, představovalo 

hornictví pouze doplňkový přivýdělek místních zemědělců. Poté se zvýšila spotřeba uhlí 

natolik, že bylo nutné intenzivně vyhledávat bohatá ložiska a více investovat do těžby 

kamenného uhlí. Mnoho malých šachet, z nichž se těžilo hašplem či žentourem, již 

nedostačovalo vysoké poptávce po uhlí v železářství a v dopravě, a tak bylo potřeba 

zmechanizovat a rozšířit těžbu do větších hloubek. V letech 1829-1847 bylo na území 

Polské Ostravy vybudováno přes čtrnáct šachet, přičemž mezi prvními to byla jáma Prokop 

či Trojice, vedle které stála i koksovna. Velkého rozvoje dosáhla důlní činnost po přechodu 

dolů, ale i železáren, do vlastnictví rodu Rothschildů. V hladnovské oblasti tak vznikly 

jámy Josef, Terezie či Lučina. Tehdejší rakouský stát, jenž měl zájem podporovat uhelné 

hornictví na Ostravsku, dal vzniknout dodnes známé jámě Michal v městské 

části Michálkovicích. Dalšího rozmachu dosáhla oblast Polské Ostravy zásluhou bratrů 

Kleinů, kteří stáli za vyhloubením jam Albert, Hubert a Františka, spojené od roku 1852 v 

jeden celek Hubert. Později většina dolů Polské Ostravy přešla do vlastnictví Severní 

dráhy Ferdinandovy. (Przybylová, 2013, Jemelka, 2011) 
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      Dolování se rozvíjelo také v Moravské Ostravě, kde Salomon Mayer Rothschild nechal 

v roce 1844 vyhloubit jámu Šalamoun. Ještě o rok dříve však odkoupil již vyhloubenou 

jámu, vzdálenou o několik stovek metrů dále od jámy Šalamoun a pojmenoval ji po své 

ženě, Karolina. V roce 1852 započala stavba jámy Hlubina v bezprostřední blízkosti 

vítkovického závodu. I v Moravské Ostravě se rakouský stát zasloužil o založení jámy, 

konkrétně jámy č. X (1848), ovšem v roce 1856 všechny své ostravské doly prodal, jak 

jsem již zmiňovala, společnosti Severní dráhy Ferdinandovy. Jáma č. X byla následně 

přejmenována na jámu Jindřich. V roce 1870 začala společnost Severní dráhy 

Ferdinandovy hloubit v Moravské Ostravě jámu Jiří. (Przybylová, 2013) 

 

      Od začátku průmyslové revoluce byly ostravské doly převážně ve vlastnictví 

jednotlivých podnikatelů, sídlících ve Vídni, mezi kterými docházelo k uzavírání 

pachtovních, čili nájemních smluv. Vznikala řada společností, jež zaváděly nové dobývací 

technologie a zvyšovaly produktivitu uhelného průmyslu. Za zmínku stojí např. pachtovní 

smlouva bratrů Gutmannů s rodinou Rothschildů, ze které vznikla Společnost 

kamenouhelných dolů a koksovny v Moravské Ostravě. Ta vytvořila z jámy Šalamoun a 

jámy Karolina největší doly revíru. Produkce uhlí v moravsko-ostravských dolech stále 

rostla a na konci 19. století čítala okolo 7,6 milionu tun vytěženého uhlí. Moravská Ostrava 

dominovala také v produkci koksu a vedle koksovny Vítkovických železáren začaly 

vznikat koksovny i při dalších dolech, jako např. při Rothschildových jámách na Jaklovci, 

v Petřkovicích, Hrušově nebo při jámě Hubert, patřící Severní dráze Ferdinandově. 

Konstrukce těchto nově vybudovaných koksovacích pecí byly uzpůsobeny tak, aby 

využívaly plyn vznikající při výrobě koksu k vytápění samotné pece. Největším výrobcem, 

ale také spotřebitelem koksu bylo Vítkovické horní a hutní těžířstvo, jež vlastnilo tři 

technicky nejlépe vybavené koksovny u Karoliny, ve Vítkovicích a v Polské Ostravě. 

(Przybylová, 2013) 

      Na konci 70. let 19. století byla dokončena stavba polsko-ostravské jámy Josef a 

s hloubením nových jam v moravsko-ostravské části se začalo až v 90. letech. Nově 

vyhloubená byla jáma Louis ve Vítkovicích (Vítkovické horní a hutní těžířstvo, 1891), 

Alexander v Kunčičkách (Severní dráha Ferdinandova, 1896) či Friedrich v Zábřehu 

(Marie Anne, 1900). Těžířstvo Marie Anne nechalo v roce 1907 vybudovat také důl Odra 

v Přívoze. Období první světové války způsobilo značný úpadek ostravského hornictví. I 

přesto, že počet zaměstnanců stále narůstal, produkce vlivem demoralizace a demotivace 

dělnictva klesala. (Przybylová, 2013) 

      Po vzniku Československé republiky v roce 1918 zůstávaly ostravské doly i koksovny 

převážně u stejných vlastníků. Doly byly maximálně využívány, přičemž v průběhu 30. let 

19. století docházelo k jejich propojování či uzavírání pro vyčerpání zásob. V roce 1927 

došlo k propojení dolů Jiří a František. Dále důl Šalamoun byl po roce 1931 připojen 

k jámě Hlubina. Ukončena byla těžba např. na dole Karolina v roce 1933 a jáma byla 

zasypána. Důlní těžba byla stále zdokonalována a modernizací procházela rovněž důlní 

doprava, větrání a vybavení těžních jam. Odvrácenou stranou mechanizace byl pokles 

počtů horníků, kteří stěží hledali nové uplatnění. (Przybylová, 2013) 
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      Rozvíjejícím se odvětvím bylo elektrárenství. V roce 1918 byla zprovozněna elektrická 

ústředna koksovny Karolina, která nahradila méně výkonnou elektrárnu z počátku 20. 

století. Svého významu dosahovala i elektrická ústředna František v Přívoze, avšak 

nejvýkonnější byla elektrárna u jámy Ignát v Mariánských horách, fungující od roku 1926. 

(Przybylová, 2013) 

 

Obr. č. 4 Konstruktivistická budova uhelného prádla v areálu Karolina, která byla odstřelena v roce 1989 

(Navrátil, 2007) 

 

      V období druhé světové války ovládly těžební společnosti Göringovy závody. Stále 

více se uplatňoval tzv. rabovací způsob těžby, byla zanedbávána bezpečnostní opatření a 

těžní stroje procházely revizemi a opravami jen v nejnutnějších případech. Chodby 

v dolech již nebyly pro důlní lokomotivy průjezdné, a proto bylo nutné zavádět pásovou 

dopravu. Těžba v revíru se do roku 1944 neustále zvyšovala. Jelikož válečné potřeby stále 

narůstaly, musela růst i těžba. Na nadměrné využívání zásob v dolech a jejich 

znehodnocování nebyl brán ohled. Počet pracovních sil se stále zvětšoval, přičemž do dolů 

byly převáděny pracovní síly ze zastavených podniků nedůležitých pro válku a zvyšoval se 

také podíl povrchové práce žen na dolech. V hornictví tehdy pracovalo stále více 

nekvalifikovaných osob, přibývalo pracovních úrazů a pracovníci byli tělesně vyčerpáni. 

Vše bylo podřízeno válečným potřebám. (Przybylová, 2013) 

      Poválečné období bylo pro báňský průmysl nepříznivé. Řada těžebních budov byla 

poškozena a zdroje v dolech byly téměř vyčerpány. Po znárodnění v roce 1945 byly 

veškeré uhelné doly začleněny do národního podniku Ostravsko-karvinské kamenouhelné 

doly, jehož součástí se staly také koksovny, elektrárny, stavební závody, zemědělské statky 
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a lesy. Stále se rozvíjející hutní průmysl, těžké strojírenství a energetika, vyžadovaly 

zvýšení produkce koksovatelného uhlí. V Ostravsko-karvinském revíru se tak stále 

navyšoval počet zaměstnanců a přibývalo přesčasové práce, ale i přesto byla produkce 

nedostačující. Zvýšená potřeba uhlí byla proto kryta dovozem. Dalším zdrojem uhlí měl 

být nový důl v Heřmanicích, na němž byla těžba zahájena v roce 1955 a pobočný závod 

Svinov v dobývacím prostoru dolu Jan Šverma, zprovozněného v roce 1964. Od 90. let 20. 

století těžební průmysl postupně upadal. Poptávka po uhlí, především koksovatelném uhlí 

pro hutní výrobu, se stále snižovala, což zapříčinilo řadu strukturních změn v národním 

hospodářství od roku 1989. Bylo nutno připravit program útlumu a postupné likvidace 

některých dolů. Poslední důlní vozík vyjel z přívozského dolu Odra 30. června 1994, čímž 

byla ukončena více než dvousetletá tradice dolování v Ostravě. (Przybylová, 2013) 

3.2.2 Hutnictví a strojírenství 

      Rozmach ostravského průmyslu odstartovalo založení vítkovické hutě v roce 1828, 

která byla určena ke zpracování surového železa z frýdlantských železáren. Místo tohoto 

závodu bylo vybráno strategicky, jelikož se v jeho blízkosti, v Polské Ostravě, nacházely 

dostatečné zásoby uhlí, řeka Ostravice sloužila jako levný přírodní zdroj energie a poloha 

obce na silnici mezi Moravskou Ostravou a Frýdlantem zajišťovala nezbytné dopravní 

spojení. V tehdejší Rudolfově huti se nejprve vyrábělo pomocí kamenného uhlí kujné 

železo a od roku 1837 se již vyrábělo železo surové, a to ve dvou vysokých pecích. 

V tomto období byla také zahájena produkce železničních kolejnic pro stavbu Severní 

dráhy. Největšího rozvoje dosáhly Vítkovické železárny ve vlastnictví rodu Rothschildů a 

následně v období působnosti generálního ředitele Paula Kupelwiesera. Více o vývoji 

Vítkovických železáren viz kapitola 4. 1. (Przybylová, 2013) 

 

      Vedle dominujícího Vítkovického závodu vznikaly také menší hutní a strojírenské 

podniky. V roce 1869 vznikla továrna na výrobu parních kotlů, která později přerostla ve 

firmu Gebrüder Gobiet & Co., pojmenovanou po svých zakladatelích, bratrech Eustachovi 

a Emilu Gobietových. Mezi produkty továrny patřily např. důlní vozíky, komínové a 

potrubní roury, stavební nosníky, filtry, železné zásobníky či varné pánve pro pivovary. 

Hospodářská krize však firmu postihla natolik, že ji majitelé museli odprodat. Jako další 

vznikla poblíž jámy Šalamoun v roce 1872 strojírna a slévárna firmy Carl Glassner & Co., 

zaměřená na výrobu důlních strojů. V roce 1910 prošel podnik transformací a vznikla 

společnost Elbertzhagen & Glassner, strojírna, společnost průmyslu železářského a 

ocelářského s.r.o., která i nadále provozovala strojírnu a slévárnu železa i oceli. Výroba 

firmy se specializovala na stroje, nástroje a obchod s těmito produkty. V roce 1884 byla 

otevřena vítkovická pobočka podnikatelů Julia Danga & Otto Dienenthala, která vyráběla 

chladící rámy pro martinské pece, struskové formy či měděné vysokopecní výfučny. Další 

nově vzniklé firmy byly např. Moravskoslezská železářská společnost s.r.o. na výrobu 

důlních vozíků (1897), továrna na výrobu drátěných a konopných lan (1891-1892), 

Hannoverská továrna ústředního vytápění a ventilace (1895), továrna na montování vozů 

(1900), zámečnická dílna a autoopravna (1902), válcovna zinkového plechu Tlach & Keil 
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v Přívoze (1853), Akciová společnost rakousko-uherských válcoven zinku opět v Přívoze 

(1863) či Mariánskohorská strojírna a slévárna železa a ocelárna, s.r.o. (1892). Ještě před 

koncem 19. století byla založena firma na výrobu důlních větérek a mechanických 

přístrojů, ze které později vzešla značka Union, pod kterou se v Mariánských Horách 

vyráběly bezpečnostní důlní lampy, ložiska, pumpy, výtahy, těžní vozy a další vybavení 

pro doly. (Przybylová, 2013) 

 

Obr. č. 5 Pohled na Vítkovice v roce 1850 (Archiv města Ostravy) 

 

      Na počátku 20. let 20. století procházela většina ostravských železářských podniků 

výrobní transformací. Kovoprůmysl jako celek, produkoval téměř vše od špendlíků až po 

klikovou hřídel. Vítkovické železárny i nadále dominovaly, a to především ve výrobě 

železa a oceli. Ve zpracování kovů, strojírenství a hutní druhovýrobě, působilo ve městě 

vedle Vítkovic dalších přibližně 200 podniků. (Przybylová, 2013) 

      Strojírenský a hutní průmysl byl během protektorátu podmaněn Velkoněmeckou říší. 

Produkce podniků pod nadvládou Göringových závodů byla přeorientována na válečnou 

výrobu, která stále rostla. Ve Vítkovicích byl v letech 1940-1942 vybudován nový 

plynojem společně se strojírenskou halou a svařovnou. Rovněž do tohoto průmyslového 

odvětví byly převáděny pracovní síly z jiných, pro válku nepodstatných, podniků. 

(Przybylová, 2013) 

      Znárodnění se nejvíce dotklo Vítkovického horního a hutního těžířstva, ze kterého se 

27. prosince 1945 stal národní podnik Vítkovické železárny. K nově vzniklému podniku 

byla připojena např. také Akciová společnost pro hlubinné vrtání v Moravské Ostravě, 

Válcovna trub ve Svinově a další firmy. Menší strojírenské závody jako např. Moravská 

válcovna kovů v Přívoze a Ostravská strojírna a slévárna, byly zestátněny a jejich výroba 

přešla po roce 1948 do národního podniku Ostroj v Opavě. Nastaly zásadní změny 

v hospodářství a význam Ostravy jako oblasti báňského a hutního průmyslu sílil. 
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Vítkovické železárny působily od roku 1949 jako Vítkovické železárny Klementa 

Gottwalda. Hutní výroba se stále zvyšovala a stávající provozy již byly nedostačující. Byl 

proto vystavěn nový hutní kombinát se sídlem v Kunčicích nad Ostravicí v blízkosti tzv. 

Jižního závodu, který byl budován od roku 1942 Vítkovickými železárnami. Na stavbě 

nového podniku se podíleli převážně mladí brigádnici, a proto se jí přezdívalo stavba 

mladých budovatelů. Podnik se v roce 1951 osamostatnil pod názvem Nová huť Klementa 

Gottwalda. Součástí tohoto komplexu byla koksovna, vysoké pece a ocelárna, která svou 

výrobu stále vyvíjela a rozšiřovala. (Przybylová, 2013) 

      V roce 1989 prošla Nová huť restrukturalizací a stala se národním podnikem. Závod 

prošel modernizací výroby a investoval také do technologií snižujících ekologickou zátěž. 

Po složitých majetkoprávních změnách se společnost dostala do vlastnictví indické rodiny 

Mittalů a její název byl změněn na ArcelorMittal Ostrava, a. s., pod kterým působí i dnes. 

Rovněž Vítkovické železárny prošly přeměnou ve státní podnik, a to na počátku roku 

1990. V roce 1998 byl po 162 letech ukončen provoz a vysoké pece železáren vyhasly. Od 

roku 2001 byla z části podniku, Nové Ocelárny, vytvořena samostatná akciová společnost 

Vítkovice Steel. V roce 2003 se stala novým majitelem Vítkovice, a. s., skupina Lahvárna 

Ostrava, a. s. Stále se tak buduje strojírenská skupina nazvaná Vítkovice Machinery Group, 

jež zahrnuje okolo 30 firem zaměřených na strojírenskou produkci. V roce 2010 byl 

ukončen provoz koksovny Jan Šverma, a to po 118 letech. (Przybylová, 2013) 

3.2.3 Chemický průmysl 

      Rozvoj chemického průmyslu v ostravské průmyslové oblasti v 19. století podpořilo 

dopravní spojení v podobě železnice Severní dráhy Ferdinandovy, která umožňovala odbyt 

na vzdálenějších trzích i dovoz nezbytných surovin jako byla sůl, ropa, pyrit aj. Důležitou 

roli sehrály také kamenouhelné doly, které poskytovaly surovinu, nepostradatelnou pro 

technologie organické chemie. A neméně významné bylo také koksárenství, jehož vedlejší 

a odpadní produkty byly využívány právě v chemii. (Przybylová, 2013) 

      Přesto, že první chemické továrny vznikly na Ostravsku už v polovině 19. století, 

nabral chemický průmysl na důležitosti v ostravské průmyslové oblasti až koncem tohoto 

století. (Przybylová, 2013) 

 

      V roce 1851 vznikla První rakouská továrna na sodu v Hrušově, která produkovala 

převážně sodu, kyselinu sírovou, kyselinu chlorovodíkovou a kyselinu dusičnou, od roku 

1899 také síran sodný a chlorové vápno. Prvně v českých zemích se zde začala vyrábět 

obdoba zinkové běloby, tedy litopon, využívaný v keramickém a sklářském průmyslu. 

V roce 1910 byla továrna spojena s Rakouským spolkem pro chemickou a hutní výrobu 

v Ústí nad Labem. Více informací o vývoji hrušovské továrny na sodu viz kapitola 4. 6. 

První továrna, která využívala uhlí a odpadní produkty vzniklé při výrobě koksu byla 

rakouská firma Heinrich Dingler & Co., jež svůj první podnik v Moravské Ostravě založila 

v roce 1865. Závod se specializoval na rafinaci petroleje a výrobu parafínu a ceresinu, což 

byl minerální vosk, ozokerit, ze kterého se vyráběly svíčky a produkty využívané 
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k osvětlování v dolech. Továrna vybavená třemi parními stroji se nacházela 

v bezprostřední blízkosti jámy Jindřich. Při povodni v roce 1880 byl závod natolik 

poškozen, že byl provoz ukončen a původní výroba již nebyla obnovena. V 80. letech 19. 

století se rozmohlo využívání vedlejších produktů, vzniklých při výrobě koksu, 

k impregnaci dřeva a papíru ve stavebnictví. Od roku 1889 fungovala v bývalých 

prostorech továrny Heinricha Dinglera, vratislavská firma Reimann & Thonke, jež 

vyráběla lepenku. Surová lepenka se impregnací térem a živicemi dále upravovala na 

podlahové krytiny, ale sloužila také k izolaci či obkladům dřevěných budov. V roce 1886 

byla v Zábřehu zprovozněna firmou Posnansky & Strelitz továrna na výrobu asfaltu, krycí 

lepenky, dřevocementových desek a jiných dehtových výrobků, která se v roce 1919 

osamostatnila, ale i nadále užívala jméno firmy. V blízké vzdálenosti byl od roku 1892 

budován závod říšskoněmecké firmy Julius Rütgers. Původně sloužil závod k destilaci 

dehtu na smolu a tér, sloužící k impregnaci lepenky, ale na konci 19. století prošla továrna 

modernizací a produkce se rozšířila o výrobu impregnačních, motorových a mazacích 

olejů, střešních nátěrů a součástí pro výrobu barviv a léčiv. V roce 1889 započalo v 

Přívoze budování rafinérie minerálních olejů Dr. Maxe Böhma. První objekty rafinerie 

byly zprovozněny roku 1890, ale plného provozu dosahovala až od roku 1892. Mazací 

oleje z ostravské rafinérie byly tak kvalitní, že se tento ostravský podnik stal největším 

rakouským exportérem speciálních olejů pro železniční dopravu a petroleje ke svícení, jež 

směřovaly to Německa a Švýcarska. V roce 1908 se společnost transformovala na 

Přívozské závody minerálních olejů s.r.o. a hlavní sídlo bylo přesunuto do Vídně. 

(Przybylová, 2013, Popelka, 2008) 

 

 

Obr. č. 6 Pohled na tovární budovy firmy Posnansky a Strelitz v období první Československé republiky 

(Popelka, 2008) 

 

      Vznik Československé republiky, hospodářská krize ani válečná období se na 

chemickém průmyslu příliš neprojevily. V roce 1930 působilo ve městě okolo 21 

chemických podniků, přičemž chemická výroba byla i nadále třetím pilířem ostravského 

průmyslu. (Przybylová, 2013) 

      V období druhé světové války se zvýšila potřeba benzinu a mazacích olejů pro válečné 

účely. Z tohoto důvodu byla rozšiřována výroba v Rafinerii minerálních olejů v Přívoze, 

kde byla vystavěna řada nových provozů. Vyráběl se zde motorový benzín, nafta či 

motorové a letecké oleje. (Przybylová, 2013) 
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      Všechny chemické závody byly po poválečném znárodnění sloučeny do národního 

podniku Československé závody, který však prošel reorganizací a 7. března 1946 byl 

vyhláškou ministerstva průmyslu zřízen národní podnik Ostravské chemické závody. 

Z tohoto podniku byly vyčleněny závody na rafinaci minerálních olejů, tuků a vosků 

v Přívoze a bývalý chemický závod pro chemickou a hutní výrobu v Hrušově. Chemický 

průmysl využíval produkty vzniklé při výrobě koksu, jako byl dehet, koksárenský plyn, 

benzol atd. Zvýšila se produkce pohonných látek, fosforečných a dusíkatých hnojiv. V roce 

1950 byl zrušen podnik Ostravské chemické závody a provozy, které do něj byly začleněny 

po roce 1945, se osamostatnily. Mezi nejdůležitější patřily např. Závody na zpracování 

dehtu (od 1950 n. p. Urxovy závody), Dusíkárny v Mariánských horách a Chemické 

závody Dukla Hrušov. V 70. a 80. letech prudce stoupla organická výroba. Jako jedna 

z největších investic v celém československém průmyslu byla považována výstavba 

výrobny anilinu v polovině 80. let. Od 70. let se dále rozvíjela hrušovská chemička, při 

které byla postavena nová výrobna kyseliny sírové z kapalné síry. (Przybylová, 2013) 

      Moravské chemické závody, nejvýznamnější chemický provoz v Ostravě, byl v roce 

1990 transformován na akciovou společnost. Důležitým programem byla výroba aminů. 

Podnik byl modernizován, a to včetně čističek odpadních vod. Závod Dukla Hrušov byl ze 

společnosti vyčleněn, jelikož ukončil výrobu. V současnosti vlastní většinu podniku čínská 

skupina Wanhua Industrial Group. (Przybylová, 2013) 

3.2.4 Ostatní průmyslová odvětví 

      Strukturu ostravského průmyslu dotvářela i další průmyslová odvětví, z nichž některé 

podniky přesahovaly regionální význam. Důležitý byl především potravinářský průmysl, 

zastoupený např. prvním větším podnikem, cukrovarem, založeným v roce 1847 nedaleko 

dolu Jindřich. Cukrovar nejprve vyráběl pouze třtinový cukr a melasu, avšak po roce 1850 

jej podstatně rozšířil nový majitel Heinrich Dingler. Po vyhoření továrny v roce 1858 

podnik sedm let chátral, dokud na jeho místě nevznikla Dinglerova chemická továrna, při 

které byl v provozu i parní mlýn s pekárnou. Dále zastupovalo potravinářský průmysl 

pivovarnictví a lihovarnictví. Starý moravsko-ostravský měšťanský pivovar, jenž těžil 

převážně z blízkých Vítkovických železáren, přešel v roce 1857 do pronájmu Markuse 

Strassmanna, který jej nechal přebudovat na parostrojní závod. Podnik prošel i dalšími 

modernizacemi a dosavadní nájemník se stal majitelem. V roce 1889 tak vznikl 

Strassmannův rodinný pivovar. Od roku 1897 Strassmannovi konkuroval také Český 

akciový pivovar, vzniklý z investic zemědělců z venkovských obcí Ostravska. 

(Przybylová, 2013) 

      Průmyslové odvětví lihovarnictví zastupovalo několik menších parostrojních závodů na 

výrobu lihovin. Jedním ze závodů byla likérka Gustava Lichtensterna, založená v roce 

1878. Majitel svou samostatnou výrobu přeorientoval z výroby běžné kořalky na produkci 

likérů a pololikérů a luxusní pálenky jako whisky, koňak či rum do Moravské Ostravy 

dovážel. Později podnik finančně ovládli věřitelé bratři Grauerovi, kteří v roce 1910 

přistoupili k jeho likvidaci. Rodina Grauerů založila také vlastní lihovar, Grauer a syn, 
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jehož vývoj popisuji v kapitole 4. 4. Ostatní podniky potravinářského průmyslu jako byly 

např. Parní mlýn na kroupy a krupici, Ostravské mlýny, s.r.o, První rakouská továrna na 

salámy a uzeniny, nebo Parní pekárna, se v provozu příliš dlouho neudržely. (Przybylová, 

2013) 

      Dalším důležitým průmyslem byl průmysl dřevozpracující a průmysl stavebních hmot. 

V roce 1872 vznikla nedaleko dolu Jindřich parní pila Eissler & Kafka a jinou velkou pilou 

byla např. parní pila Františka Jurečka, který ji v roce 1895 rozšířil o stolárnu. Během 19. 

století vznikalo v Moravské Ostravě několik desítek cihelen, převážně rukodělných 

výroben a v provozu byly jen krátce. Nejvíce cihelen se nacházelo v místní části Horní 

pole, kde se vyskytovaly zásoby kvalitních jílovitých a slínovitých hlín, vhodných pro 

pálení cihel. Dodnes tuto skutečnost připomíná název ulice Cihelní. Mezi největší závody 

patřila cihelna bratrů Františka a Jana Chmelových. Ve vlastnictví bratrů byl také hliněný 

lom, ve kterém byl roku 1911 poprvé použit parní pásový bagr, značky Orenstein & 

Koppel, k dobývání suroviny. O stavební kámen i nejrůznější druhy dlažebních kostek a 

štěrků byl velký zájem, a tak vznikala řada firem s kamenolomy, z nichž největší byla 

Štrambersko-vítkovická cementárna. (Przybylová, 2013) 

      V menší míře byl ve městě v předválečném období zastoupen průmysl knihtiskařský, 

kožedělný či elektrotechnický. (Przybylová, 2013) 

      Ve 30. letech 19. století dosahoval většího významu především potravinářský průmysl, 

zastoupený menšími dílnami, jako byly řeznicko-uzenářské a pekařské provozovny. 

Městskými největšími potravinářskými závody byly v tomto období pivovary. 

Konkurenčně se stále předháněli Strassmannův pivovar s Českým akciovým pivovarem. 

V polovině 30. let 19. století byla nově zřízena Centrální mlékárna v Přívoze, která kromě 

mléčných nápojů vyráběla také smetanu, jogurty, máslo, tvaroh a různé druhy sýrů. 

Nově vzniklým odvětvím ve struktuře ostravského průmyslu se stalo sklářství, které 

zastupovalo 6 místních závodů. Další, méně významná průmyslová odvětví tohoto období 

byla polygrafie, stavebnictví či nábytkářství. (Przybylová, 2013) 

      Druhá světová válka znamenala pro ostatní průmyslové podniky, které nebyly 

využitelné pro válečné účely, stagnaci. Podniky byly odříznuty od surovin i dopravy. 

Mnohdy docházelo k úplnému zastavení výroby a pracovní síly byly převeleny do dolů či 

jiných strategicky důležitých provozů. (Przybylová, 2013) 

      Poválečné znárodnění zasáhlo především potravinářský průmysl. Výrobny lihu, octu a 

likérů byly sloučeny do národního podniku Ostravské závody lihovarnické. Do roku 1948 

zůstaly v soukromém vlastnictví Centrální mlékárna v Přívoze, Moravskoostravský 

městský pivovar a přibližně 32 stavebních firem. V 60. letech 20. století byl v Martinově 

vystavěn masokombinát, jelikož stávající jatka v centru města nestačila uspokojit poptávku 

po masu a masných výrobcích. Vznikaly také velké stavební podniky, které se 

specializovaly na různé druhy staveb. Z Československých stavebních závodů v Ostravě 

byly v roce 1951 vytvořeny národní podniky Vítkovické stavby. (Przybylová, 2013) 
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      Od roku 1990 prošel Ostravský pivovar řadou majetkoprávních změn a od roku 1997 je 

součástí pivovaru Staropramen. V polovině roku 2007 ukončil martinovský masokombinát 

výrobu a s ním prakticky zaniklo další průmyslové odvětví v Ostravě. (Przybylová, 2013) 

3.2.5 Železniční a drážní doprava 

      Vedle uhlí a železa měla na tvorbu města značný vliv rovněž železniční doprava. Roku 

1836 dostal Salomon Mayer Rothschild povolení od císaře Ferdinanda V., ke stavbě 

železnice mezi Vídní a Bochniou s odbočkami do Brna, Olomouce a Opavy. Toto 

oprávnění S. M. Rothschild ihned převedl na nově vzniklou akciovou společnost, 

pojmenovanou na počest císaře Severní dráha císaře Ferdinanda. Železnice byla dostavěna 

roku 1847, a to úsekem Lipník-Hranice-Bohumín až k Moravské Ostravě, přičemž provoz 

na této trati byl zahájen v květnu stejného roku. Úsek Severní dráhy, vedoucí ze Svinova 

do Opavy, byl dokončen až v roce 1855 a zprovozněn roku 1856. Ostrava se tak propojila 

prostřednictvím železnic nejen se všemi částmi habsburské monarchie, ale i s významnými 

evropskými centry. (Przybylová, 2013) 

      Moravsko-ostravská stanice byla umístěna v poddanské vsi Přívoz a na významu jí 

přidaly dílny opravny a výtopny, které byly její součástí. První budova stanice byla 

dostavěna roku 1847 a tehdejší nádraží se s jednokolejnou tratí rozkládalo na délce okolo 

500 metrů. S rostoucím provozem došlo k rozšíření nádraží, které mělo v 80. letech 19. 

století již 12 kolejí a rozkládalo se na délce přibližně 1400 metrů. V 90. letech 19. století 

byla také nahrazena původní výpravní budova novou budovou. Ostravské hlavní nádraží 

prošlo ještě řadou změn, než se stalo důležitým dopravním uzlem. Podrobnější vývoj 

tohoto nádraží viz kapitola 4. 7. (Przybylová, 2013) 

      Na Severní dráhu se v hlavním nádraží napojovala rovněž Ostravsko-frýdlantská dráha, 

vybudovaná v rozmezí let 1868-1870. Tato spojnice propojovala Moravskou Ostravu 

s Místkem a železárnami v Lískovci, Bašce a Frýdlantu. (Przybylová, 2013) 

      Jelikož byla nákladní doprava koňskými potahy v rámci revíru Moravské Ostravy 

velmi nákladná a nespolehlivá, začala od poloviny 19. století vznikat na území města síť 

závodních a báňských drah. Jako první byla vybudována v letech 1855-1857 závodní dráha 

z přívozského nádraží k jámě Karolina, s odbočkou do Vítkovic. S nádražím v Přívoze byla 

od roku 1862 Severní dráhou propojena většina dolů v západní části revíru. Doly ve 

východní části revíru propojovala rothschildská dráha. K propojení těchto dvou drah a 

Košicko-bohumínské dráhy došlo v roce 1870. Celá montánní dráha byla vlivem stále se 

rozrůstající nákladní přepravy, rozšířena o druhou kolej. V úseku mezi Přívozem a 

Vítkovicemi sloužila jako druhá kolej Ostravsko-frýdlantská dráha. (Przybylová, 2013) 

      První místní dráha Ostravy s kombinovaným provozem osobní a nákladní dopravy, 

byla zprovozněna roku 1894. Parní tramvaj jezdila po trati Přívoz-Moravská Ostrava-

Vítkovice. Od roku 1896 přibyla k trati odbočka, vedoucí skrz hlavní (dnešní Masarykovo) 

náměstí až k Říšskému mostu (dnešní most Miloše Sýkory). V roce 1889 byla tramvajová 
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síť rozšířena o trať z Moravské Ostravy do Mariánských Hor. Od roku 1907 vedla dále 

přes Hulváky a Novou Ves až do Svinova. Téhož roku byl také vystavěn úsek, vedoucí 

z Mariánských Hor do Vítkovic. Ještě před první světovou válkou prošly všechny místní 

dráhy elektrifikací. Na parní pohon jezdily pouze vozy, určené pro nákladní dopravu. 

(Przybylová, 2013) 

      Roku 1904 byla Moravská Ostrava propojena s místní dráhou vedoucí z Polské Ostravy 

do Hrušova a v roce 1911 navázala na dráhu Moravská Ostrava - Karviná. Od roku 1914 

vedla tato trať i do Bohumína. (Przybylová, 2013) 

 

Obr. č. 7 Moravskoostravské tramvajové nádraží na rohu dnešní ulice Nádražní a ulice 28. října v roce 1905 

- zbouráno koncem 20. let 20. století (Navrátil, 2007) 

 

      Po vzniku Československé republiky v roce 1918 převzaly ostravskou železniční síť 

nově vzniklé Československé státní dráhy. Největší význam mělo stále přívozské nádraží, 

které ve 20. letech 20. století mělo již 61 kolejí a bylo dlouhé 4 kilometry. Součástí nádraží 

byla i stanoviště pro opravu lokomotiv a vagónů. Postupně vyrostlo na tomto státním 

nádraží také rozsáhlé vjezdové, uhelné a seřaďovací nádraží. (Przybylová, 2013) 

      Vítkovická závodní dráha, která byla postupně zprovozňována od roku 1872, spojovala 

Vítkovické železárny s Ostravsko-frýdlantskou drahou a se stanicí Svinov. Dráha měla 

povolení pro omezenou veřejnou dopravu osob, a proto bylo pro odbavování cestujících ve 

Vítkovicích vybudováno nádraží, nazývané Kostelní. (Przybylová, 2013) 

      Prodlužovány byly také místní dráhy, přičemž od počátku 20. let 20. století docházelo 

k jejich postupnému zdvoukolejňování. (Przybylová, 2013) 
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      I přes škody, které železniční a místní dráhy zaznamenaly v průběhu války, jejich 

obnova probíhala poměrně rychle. První cestující se přepravili tramvají již na začátku 

května roku 1945. Ve stejném měsíci vyjel také první vlak do Frýdku a v červnu byly 

provizorně zprovozněny tratě do Bohumína a Přerova. Vlakový jízdní řád fungoval od 

května roku 1946. Železnice jsou stále rozšiřovány. Došlo na rekonstrukci trati Bohumín-

Praha a postupně probíhají opravy jednotlivých drážních budov. (Przybylová, 2013) 

3.2.6 Silniční doprava 

      Před rozšířením železnic představovaly silniční komunikace hlavní dopravní spojení 

města s okolím. Nejvýznamnější dopravní tepnou byla tzv. říšská, také císařská silnice, 

která vedla městem západovýchodním směrem od Opavy k Těšínu. Po rozšíření výroby 

železa ve Vítkovicích se její průjezdnost stále zhoršovala. V roce 1841 započala stavba 

nové ulice, později nazvané Hlavní (dnešní ulice 28. října), a dokončena byla roku 1842. 

Druhá velmi významná silnice byla spojnice Moravské Ostravy a přívozského nádraží, 

která byla důkladně zrekonstruována až na konci 19. století. Důležité dopravní spojení 

představoval také původně dřevěný Říšský most, který byl v letech 1847-1851 přestavěn 

na nový řetězový most. V roce 1886 se most zřítil, ale měl takový význam pro dopravu, že 

byl ještě téhož roku znovu zprovozněn. (Przybylová, 2013) 

 

      Komunikační síť dotvářely rovněž okresní silnice, z nichž byla nejvýznamnější cesta 

vedoucí z Moravské Ostravy přes Vítkovice do Místku. Od 80. let 19. století vznikala řada 

dalších částí okresních silnic, přemostění apod. V období před první světovou válkou 

fungovalo na Ostravsku téměř 80 kilometrů okresních silnic, z nichž soukromé 

komunikace zaujímaly přibližně 8 kilometrů. Stav silnic nebyl příliš uspokojivý, většina 

cest ve městě byla jen vysypána štěrkem, pouze některé byly vydlážděny či vyasfaltovány. 

Veškeré veřejné komunikace a silnice byly důležité také pro veřejnou osobní přepravu, 

kterou od poloviny 19. století ve městě zastupovaly kočáry se zvířecím pohonem. Druhým 

dopravním prostředkem byly omnibusy, čili kryté vozy tažené koňmi, které přepravovaly 

až 15 osob najednou. Od roku 1881 fungovalo první pravidelné omnibusové spojení mezi 

Vítkovicemi a Moravskou Ostravou. Ještě před koncem 19. století byla koněspřežná 

doprava postupně nahrazována parní tramvají, avšak největší existenční ohrožení pro ni 

znamenal automobil. (Przybylová, 2013) 

      První automobil se na městských silnicích objevil roku 1897 a velmi rychle se tato 

technická novinka ujala. (Przybylová, 2013) 

      Do roku 1930 byly veškeré vozovky udržovány válcováním, avšak od roku 1933 byly 

silnice upravovány dehtovými nátěry. V meziválečném období vznikla řada silničních 

staveb, mezi nimiž byl např. most přes řeku Odru v Přívoze (1929) či Jubilejní most u 

Nové střelnice (1939). Docházelo k neustálému prodlužování silnic, s čím souvisel i rozvoj 

automobilismu. (Przybylová, 2013) 
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      Po druhé světové válce byly komunikace budovány národním podnikem Silnice. 

Hromadnou dopravu od roku 1952 posílily trolejbusy. V roce 1973 bylo po čtyřech letech 

od zahájení stavby otevřeno Ústřední autobusové nádraží na Vítkovické ulici. Po roce 1989 

se ve městě enormně rozšířila automobilová doprava. V roce 2009 byla Ostrava úplně 

napojena na dálniční síť, kdy byly zprovozněny dva úseky dálnice D1 (Bělotín-Hladké 

Životice a Hladké Životice-Bílovec). (Przybylová, 2013) 

3.2.7 Letecká doprava 

      Prvního leteckého spojení s Prahou se dočkala Moravská Ostrava až v roce 1929, kdy 

bylo otevřeno letiště u Dolního Benešova na Opavsku. Z Moravské Ostravy, z dnešního 

Smetanova náměstí, cestovali občané autem až na letiště bezplatně. Zlepšení nastalo po 

vybudování letiště v Hrabůvce, ke kterému se cestující mohli dopravit tramvají. První 

letadlo zde přistálo v roce 1936. Nedaleko letiště byly vybudovány také tři hangáry. I přes 

stoupající počet cestujících zůstávala letecká doprava druhořadou součástí dopravní sítě. 

(Przybylová, 2013) 

      Po druhé světové válce fungovalo letecké spojení z Ostravského letiště jen nouzově. 

Od července roku 1946 byla v provozu pravidelná letecká doprava Československých 

aerolinií. Po roce 1959 bylo letiště v Hrabůvce zrušeno a letecké spojení bylo 

přesměrováno na letiště v Mošnově, které funguje dodnes. (Przybylová, 2013) 
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4 PROMĚNY VYTIPOVANÝCH PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ 

V PRŮBĚHU ČASU 

      V rámci mé bakalářské práce jsem vybrala několik objektů, které zastupují různá 

průmyslová odvětví a jsou hezkým příkladem „proměn“ Ostravy a jejího okolí. Zároveň 

jsou dokladem průmyslového a technologického vývoje a pokroku. Vybírala jsem objekty 

napříč průmyslovým spektrem, přičemž specifikem výběru bylo alespoň částečné či úplné 

dochování objektu, nehledě na stav samotného díla, dále poutavost a osobní preference. 

V kapitole se věnuji popisu jednotlivých staveb či komplexů budov, jejich využití 

v minulosti a proměně v čase a prostoru. Proměnu vybraných lokalit jsem zachytila 

v historických a současných snímcích. 

4.1  Vítkovické železárny 

      Hutní závod v obci Vítkovice byl založen v roce 1828 na popud olomouckého 

arcibiskupa Rudolfa Habsburského. Podnik byl původně určen pouze ke zkujňování železa 

z Frýdlantu nad Ostravicí, avšak ještě před začátkem výstavby bylo rozhodnuto, že bude 

vybudován jako samostatný hutní podnik s vlastní výrobou železa. (Korbelářová, 2002) 

 

      Prvním zprovozněným objektem byla pudlovací pec, která vyráběla pomocí 

kamenného uhlí kujné železo (1830). Tato vyspělá technologie byla v habsburské 

monarchii první svého druhu. Závod pojmenovaný po svém zakladateli, Rudolfova huť, 

začalo po arcibiskupově smrti v roce 1835 spravovat Vítkovické těžířstvo tvořené 

vídeňskými bankéři v čele se Salomonem Mayerem Rothschildem. V letech 1936 a 1938 

vyrostly první dvě koksové vysoké pece a byly získány uhelné a rudné doly. Velký rozvoj 

podniku nastal v roce 1843, kdy se Salomon Mayer Rothschild stal jeho jediným 

majitelem. Byl rozšířen výrobní program a mechanické dílny, určené původně pro opravy 

strojních zařízení, nahradilo oddělení strojírny, mostárny a kotlárny, kde byly zhotovovány 

parní stroje, důlní stroje, mosty, nosníky, železniční kola, zařízení pro hutě a výhybky. 

Velká poptávka po železničních kolejích zapříčinila vznik nové tovární haly, pojmenované 

podle Rothschildova syna, Anselmovy huti. (Korbelářová, 2002) 
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Obr. č. 8 Vysoká pec Vítkovických železáren (Archiv města Ostravy) 

 

      Nastávající stagnaci Vítkovických železáren vyřešili dosavadní majitelé Rothschildové 

finančním spojením s důlními podnikateli bratry Davidem a Wilhelmem Gutmannovými 

roku 1873 a společně vytvořili Vítkovické horní a hutní těžířstvo. V roce 1876 byl 

jmenován generálním ředitelem Paul Kupelwieser, pod jehož vedením došlo k souhrnné 

reorganizaci řízení výroby a k výrobnímu programu přibyla výroba pancéřových desek. 

Tento sortiment určitou dobu vyráběly v celé monarchii pouze Vítkovické železárny. 

Rozvoj závodu pokračoval a v 80. letech 19. století byla vystavěna válcovna trub, měďárna 

a továrna na litou ocel. Vítkovické železárny začaly spravovat Žofínskou huť (1879) a 

Schüllerovu huť (1880). S rozmachem produkce rostl počet zaměstnanců, který v roce 

1893 čítal okolo 10 000. Za působnosti Paula Kupelwiesera se nenápadná obec Vítkovice 

proměnila v moderní průmyslové centrum. Zasloužil se o prosazení řady pracovních, 

sociálních a mzdových reforem, které vedly k vytvoření stabilní skupiny kvalifikovaných 

pracovníků a podniku oddaných zaměstnanců. Byly vystavěny dělnické kolonie, úřednické 

vily, mateřské i obecní školy, závodní jídelna, lázně, závodní nemocnice, ke které neustále 

přirůstaly nové pavilony, tržnice, ale také kostel sv. Pavla či závodní hotel. Můžeme bez 

nadsázky říct, že podnítil vznik nových, moderních Vítkovic. Nový ředitel Emil Holz 

zaměřil produkci Vítkovických železáren na válečnou výrobu, především pro bitevní lodě. 

V roce 1897 byla v závodě vyrobena první kliková hřídel a lodní program zůstal 

v portfoliu podniku natrvalo. Produkce železáren se v tomto období rozrostla ještě o 

výrobu granátů, nábojů, děl a torpéd. Na přelomu 20. století produkovaly Vítkovické 

železárny 96% surového železa a litiny na Moravě a jejich význam přerůstal meze střední 
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Evropy. V roce 1914 byla zprovozněna nová ocelárna a válcovna, čímž se stál závod 

nejmodernějším v Evropě. Dále byly vystavěny továrny na zpracování čpavku (1914) a 

benzolu (1917). Během druhé světové války (1914 – 1918) byla výroba podřízena 

válečným účelům a většina oceli byla využívána na výrobu zbraní jako např. nábojů, štítů 

či dělových hlavní. (Korbelářová, 2002) 

 

      Po vzniku Československa a vypuknutí světové hospodářské krize v roce 1929 silně 

poklesla výroba, i přesto bylo dodáno několik konstrukčně originálních výrobků jako např. 

kulový plynojem v Praze - Libni (1932) či otočný most v Lotyšsku (1934). Největšího 

rozvoje dosáhly vítkovické provozy v roce 1937, kdy produkce činila 19 917 115 tun 

surovin a výrobků. (Internet-1) 

 

      Tak jako ostatní podniky byl i Vítkovický závod v poválečném období znárodněn a 

v roce 1946 vznikl národní podnik Vítkovické železárny. Výroba podniku se zaměřila na 

provozní zařízení Československa a firma se stala největším producentem oceli a druhým 

největším výrobcem ocelových trubek republiky. V 50. letech 20. století započala 

rekonstrukce závodů, při které byly renovovány ocelářské pece a válcovací tratě. Inovací 

prošel také výrobní program, který zahrnoval od roku 1962 výrobu kulových nádrží a od 

roku 1996 byl rozšířen o program zemědělský, zahrnující výrobu věžových vodojemů, 

čistíren odpadních vod či smaltovaných plechů. Své místo nalézá podnik i na světovém 

trhu a československá výroba je reprezentována několika desítkami silničních a 

železničních mostů v Egyptě a Iráku či skládkovými stroji v Brazílii. V roce 1978 se 

program rozšiřuje o výrobu komponentů jaderných elektráren, např. parogenerátorů a 

ohřívačů páry. 1.1.1980 je k železárnám připojeno šest podniků s podobnou produkcí  

(Hutní montáže Ostrava, Transporta Chrudim, Mostáreň Brezno, Uničovské strojírny, 

Výzkumný ústav transportních zařízení Praha, Žďárské strojírny a slévárny) a vzniká 

koncern VÍTKOVICE. (Internet-1) 

 

      Změna politického režimu zapříčinila rozpad Rady vzájemné hospodářské pomoci, 

tudíž i vítkovického koncernu. Zaniká řada závodů, které nahrazují podnikatelské 

jednotky. Roku 1992 vzniká akciová společnost Vítkovice, která se i přes nepříznivé 

hospodářské podmínky prosazuje jak na tuzemském, tak na světovém trhu s významnými 

odběrateli jako je Čína či Jižní Korea. Přetrvávající ekonomické problémy vyvrcholily 

v roce 1996, kdy bylo vládou České republiky rozhodnuto o ukončení výroby surového 

železa. Vysoké pece Vítkovických železáren definitivně vyhasly 27.9.1998, po 162 letech 

provozu. Na obrázcích č. 9 a 10 je zachycena podoba areálu v polovině 19. století a dnes. 

(Internet-1) 
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Obr. č. 9 Pohled na Vítkovické železárny přibližně v polovině 19. století (Archiv města Ostravy) 

 

Obr. č. 10 Pohled na dnešní Vítkovické železárny (foto autorka 2016) 
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      V současnosti jsou Vítkovické železárny v soukromém vlastnictví společnosti 

Lahvárna Ostrava a od roku 2008 vystupují pod obchodní značkou Vítkovice Machinery 

Group. Společnost se pyšní dvaceti zlatými medailemi z Mezinárodního světového 

veletrhu a řadí se mezi globální strojírenské vůdce, přičemž svým působením postihuje 

takřka všechny obory lidské činnosti. (Korbelářová, 2002, Internet-1) 

      Dnes tento průmyslový areál představuje také unikátní vzdělávací, společenské a 

kulturní centrum, zpřístupněné jak obyvatelům Ostravy, tak turistům z celého světa. 

Návštěvníci mohou využít komentované prohlídky a poznat historii komplexu, výrobu 

železa, vyjet skipovým výtahem na vrchol vysoké pece č. 1, nebo si vychutnat kávu 

v netradiční kavárně nové Bolt Tower. Jedinečný zážitek nabízí také budova bývalé VI. 

energetické ústředny, Malý svět techniky U6, ve které je umístěna unikátní výstava 

představující vývoj průmyslu a technického pokroku nejen v českých zemích, ale i ve 

světě. V areálu se nachází i nově vybudovaný Velký svět techniky, který představuje vědu 

a techniku formou zábavné hry. Avšak nejzajímavější je proměna bývalého plynojemu 

v originální multifunkční centrum, které slouží k pořádání kulturních, společenských i 

vzdělávacích akcí. Součástí této multifunkční auly Gong, jak zní celý název objektu, je i 

víceúčelová galerie či konferenční místnosti. (Internet-2) 

 

      Tento jedinečný industriální komplex, jež nemá ve střední Evropě obdoby, utvářel 

Ostravu již v minulosti, a myslím, že mohu bez nadsázky říci, že bude nedílnou součástí 

jejího utváření i v budoucnu. (Internet-2) 

4.2  Důl Hlubina 

      Největší kamenouhelný důl Moravské Ostravy, důl Hlubina, se nachází v průmyslové 

oblasti Dolních Vítkovic, v moravsko-ostravském jižním výběžku. Založil jej Salomon 

Mayer Rothschild vedle Vítkovických železáren. Důl byl v chodu v letech 1852 – 1996 a 

od roku 1895 patřil Vítkovickému hornímu a hutnímu těžířstvu. Mezi dolem a 

Vítkovickými železárnami vyrostla koksovna, která spojila oblast ve velký průmyslový 

komplex, ve kterém se těžilo a upravovalo uhlí a vyráběl koks i surové železo. (Jemelka, 

2011) 

 

      Těžba uhlí započala v roce 1863, ukončena byla v roce 1991, přičemž těžní a výdušná 

jáma byly zasypány v letech 1995 - 1996. V 19. století dosahoval roční objem těžby 134-

382 000 tun uhlí, ve 20. století již 228-778 000 tun uhlí. V letech 1931-1939 byl připojen 

důl Šalamoun, který od roku 1938 sloužil jako pobočný závod a následně se opět 

osamostatnil. Po druhé světové válce a znárodnění fungoval pod názvem Důl Bohumil 

Laušman v rámci národního podniku Ostravsko-karvinské kamenouhelné doly. Po změně 

politických poměrů se v roce 1949 důl vrátil k původnímu pojmenování Důl Hlubina. 

Následovala ještě dvě zásadní spojení, a to spojení s dolem Generál Jeremenko v závod 

Důl Hlubina (1958) a sjednocení s dolem Ostrava, ze kterého vznikl podnik Důl Ostrava 

(1987). Rozloha dolu čítala 382 hektarů ve 12 ti patrech třech jam a největší hloubce 1200 

metrů. Součástí dolu byla těžní, vedlejší těžní a větrná jáma, provizorní uhelné prádlo pro 
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kostkové a ořechové uhlí a třídírna, která byla spojena lanovou dráhou s prádlem koksovny 

Vítkovických železáren. V roce 1909 byla vystavěna nová budova cechovny a koupelen, 

obnovená roku 1925. V roce 1924 byla zprovozněna nová těžní jáma, přičemž ta stávající 

nahradila jámu větrnou, stará větrná jáma pak byla zrušena. S novou jámou je úzce spjat 

vznik nové jámové budovy. Pozůstalá jámová budova byla částečně zdemolována a 

částečně přestavěna na kompresorovnu, viz obrázek č. 11. Důl byl propojen vlečkou 

s nádražím Moravská Ostrava – Vítkovice Frýdlantské a montánní dráhy a také byl 

napojen na závodní dráhu Vítkovických železáren. (Jemelka, 2011) 

 

 

Obr. č. 11 Pohled na budovu kompresovny (foto autorka 2016) 

 

      Jáma Hlubina dosáhla nejednoho prvenství, alespoň mezi ostravskými doly. Jako první 

zde byla výdřeva nahrazena vyzdíváním jam (1853), také měla první vyhloubenou 

samostatnou výdušnou jámu, byl zde zaveden první důlní ventilátor (1867), postavena 

první větší třídírna (1868 společně s třídírnou dolu Trojice ve Slezské Ostravě), zavedeny 

velké důlní vozy pro 800 kilogramů uhlí (1874) a prvně nasazeny benzolové lokomotivy 

(1901). (Jemelka, 2011) 

 

      V současné době spadá Důl Hlubina pod státní podnik Diamo, který společně se 

spolkem Provoz Hlubina a finanční pomocí Evropské Unie zrekonstruoval již pět budov 

dolu. Hlubina dnes představuje kulturní a vzdělávací čtvrť a nově zrekonstruované budovy 

slouží k pořádání kulturních, společenských či vzdělávacích akcí, ale také konferencí, 
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workshopů nebo debat. Bývalá správní budova slouží k ukázce muzejní sbírky historických 

dokumentů, fotografií, různých předmětů či důlních map, které jsou historickými doklady 

Dolu Hlubina. V bývalé strojovně těžebních strojů dnes najdete lezecké centrum Teodon 

Hlubina. Návštěvníci mohou tak využít prohlídky s průvodcem a poznat území tohoto 

bývalého černouhelného dolu. Součástí trasy je návštěva těžní věže, kde se turisté dovědí 

veškeré informace o těžbě uhlí, jeho přeměně v koks a využití v souvislosti s vysokou pecí, 

ale také budou mít možnost nahlédnout do nově zrekonstruovaných objektů kulturně-

společenské čtvrti. Proměna areálu dolu Hlubina je zachycena na obrázcích č. 12 a 13. 

(Internet-2) 

 

      Je možné, že důl bude společně s Dolní oblastí Vítkovic zapsán do Seznamu kulturních 

památek UNESCO a bude dalším historicko-technickým dokladem pro budoucí generace. 

(Internet-2) 

 

 

Obr. č. 12 Areál dolu Hlubina na konci 20. století (Archiv města Ostravy) 
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Obr. č. 13 Areál dolu Hlubina v současnosti (foto autorka 2016) 

4.3  Vodárna v Nové Vsi 

      Moravská Ostrava, původně osada, až později město, se nachází před soutokem řeky 

Odry s řekami Opavou a Ostravicí. Od počátku byli zdejší obyvatelé závislí na vodě z 

místních studní. Tyto studny vznikly díky stěrkopískového horizontu a říční vody řeky 

Ostravice a před povrchovým znečištěním byly chráněny asi dvoumetrovou vrstvou málo 

propustných písčitých hlín. (Slíva, 2008) 

      Studny, jako zdroj vody, vystačily až do dvacátých let 19. století. Po následném 

přírůstku obyvatel však stoupla spotřeba vody a to hlavně z důvodů větších hygienických 

nároků. Mezi prvními pokusy, jak zvýšit přísun vody, patřilo např. čerpání vody z náhonu 

z Ostravice do kašny na ostravském náměstí či převádění vody z Vítkovic samospádným 

dřevěným potrubím do kašny na náměstí (1827). Situace s nedostatkem vody se ovšem 

neuklidnila, a v roce 1850 byl postaven další vodovod, který byl opět nedostatečným 

řešením a po několika kalamitách, které ohrozily zdraví a bezpečnost obyvatel, bylo město 

nuceno hledat lepší řešení. Tak v roce 1872 bylo nad Vítkovickými železárnami postaveno 

několik sběrných studen, které litinovým, samospádným potrubím stahovaly vodu do 9 

výpustí rozmístěných různě po Ostravě. Toto řešení bylo neuspokojivé, a proto muselo 

město najímat část kapacity několika soukromých studní. Z hlediska zlepšení situace byl 

revoluční až návrh stavebního rady Stalbacha, který v roce 1885 doporučil podchytit 

prameny podzemní vody pod Hulváckým kopcem. V letech 1889 a 1890 byla zřízena 
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stavba vodovodu pod Hulváckým kopcem a byly zřízeny dva jímací zářezy. Pro stavbu 

bylo využito potrubí z Vítkovických železáren, která vyšlo finančně nejvýhodněji. V 

následujících 14 letech došlo k několika změnám a úpravám na této lokalitě, až přišel rok 

1904, kdy byl do Ostravy pozván Ing. Ulrich Huber z Liberce, který měl již v této době 

starou vodárnu uvést do takového stavu, kdy dokáže pokrýt stále zvětšující se požadavky 

na spotřebu vody v Ostravě. (Slíva, 2008) 

      Ing. Huber odzkoušel provoz staré vodárny a zjistil, že je vysoce neekonomický, a že v 

blízkosti vodárny se nachází velký zdroj nevyužité vody. V následujících dnech pak udělal 

hydrogeologický průzkum, prokázal vydatnost a jakost vody a nechal odzkoušet jednotlivé 

části vodárny. Bylo provedeno mnoho vrtů, které stačily proto, aby prokázaly, že zdejší 

zásoby podzemní vody dokážou pokrýt spotřebu vody o objemu 10 000 metrů m
3
/den. 

Bylo vybudováno 15 vrtaných studní, které byly napojeny na společný násoskový řád. 

Počet studní se v průběhu let neustále měnil, a to hlavně kvůli jejich vydatnosti apod. 

(Slíva, 2008) 

      Přímá předchůdkyně dnešní vodárny byla uvedena do provozu roku 1908. Dá se říci, že 

stavba byla z hlediska jejího provedení a architektonických řešení vynikající. (Slíva, 2008) 

 

4.3.1 Nejdůležitější rekonstrukce úpravny v průběhu času 

      V roce 1927 se zrekonstruovala všechna energetická zařízení vodárny a byla 

vybudována nová trafostanice, z důvodu zvýšení dodávky elektrické energie. Často se 

přemýšlelo o dodávání vody do Ostravy z vodních zdrojů v okolí Ostravy a tyto spekulace 

vyvrcholily v roce 1931, kdy pod názvem „Druhý vodovod“ začala výstavba nové 

soustavy. Výstavba této soustavy s sebou nesla potřebu vybudovat v Nové Vsi 

odkyselovací stanici. Během let 1947 a 1948 byl vybudován objekt tlakových filtrů. (Slíva, 

2008) 

      V roce 1955 byla zahájena rekonstrukce úpravny. Objekt strojovny z roku 1908 

fungoval dobře a nebylo třeba na něm nic měnit, za to v objektu aerace (také z roku 1908), 

došlo k menším úpravám. Dále byla při rekonstrukci vybudována druhá budova filtrů a 

objekt vápnění se sedimentací (největší objekt vybudován při rekonstrukci a slouží dodnes- 

viz obrázek č. 14). Původní budova skrápěčů a filtrů byla postavena z cihelného zdiva, na 

němž se vliv vlhka projevil do té míry, že objekt musel být zdemolován a znovu 

vybudován. (Slíva, 2008) 
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Obr. č. 14 Úpravna vody a objekt vápnění a sedimentace v areálu vodárny v polovině 20. století (Archiv 

města Ostravy) 

      Další velká rekonstrukce následovala v roce 1972. Byla rekonstruována budova aerace, 

vybudován objekt vápenného hospodářství, přestavěna budova kotelny, z které jsou 

napojeny budovy garáží, skladů, dílen a budova vápenného hospodářství včetně strojovny 

a obytných budov. Další úpravou v areálu bylo sjednocení objektu sociálního zařízení a 

kanceláří. Došlo také k úpravám v obou budovách filtrů a mezi těmito dvěma budovami 

byla postavena nová vrátnice. K úpravám došlo také ve strojovně. Změny na a v objektech, 

které jsou výše popsány, ve většině slouží dodnes. (Slíva, 2008) 

      Rok 1993 znamenal pro úpravnu v Nové Vsi opravu střech, které byly v katastrofálním 

stavu, vybudování nových jímacích studní a příjezdových komunikací k těmto studnám a 

opravu budovy skladu chlóru. V roce 1995 opraveny budovy filtrací a vrátnice a provedena 

demolice budovy nad lapačem písku a bývalým kalovým korytem. 7. července 1997 došlo 

k velké povodni, která zasáhla také úpravnu vody a zničila téměř veškerou elektroinstalaci 

a rozvody a napáchala nemalé škody na stavebních objektech. Zpět do vodovodní sítě 

dodala úpravna vodu poprvé 3.11.1997. V roce 2005 byla zbourána bývalá budova skladu 

chloru. V roce 2007 oprava vnějšího vzhledu a fasád včetně zateplení sedimentačních 

nádrží, opraveny fasády budov úpravny, správní budovy, vodojemu, filtrací a vrátnice. V 

následujícím roce bylo zahájeno řízení ve věci prohlášení areálu v Nové Vsi za kulturní 
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památku (jedná se o budovy strojovny, tzv. rohové vily, elektrodílny - trafostanice z roku 

1927, bytovky a budovy tzv. Babylonu (obrázek č. 15) - původně projektováno jako 

odkyselovací stanice a budovy trafostanice DPMO). Proměna areálu vodáren je zachycena 

na obrázku č. z roku 1910 a obrázku č. ze současnosti. (Slíva, 2008) 

 

Obr. č. 15 Budova tzv. Babylonu v areálu vodárny (foto autorka 2016) 
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Obr. č. 16 Areál vodárny v roce 1910 (Archiv města Ostravy) 

 

 

Obr. č. 17 Areál vodárny v současnosti (foto autorka 2016) 
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4.4  Lihovar Vilém Grauer a syn 

      Počátky svinovského lihovaru sahají do konce 19. století, kdy v roce 1899 nechal 

bohatý opavský továrník Vilém Grauer vystavět budovu závodu. Stavba ve své době 

ztělesňovala moderní stavební styl. Sousedství svinovského železničního nádraží bylo 

vybráno strategicky, jelikož leželo na velmi frekventované dráze Ferdinandově. Němec 

Grauer si s sebou přivedl rovněž německé zaměstnance, kteří působili ve vedení závodu. 

Čeští zaměstnanci vykonávali pouze podřadné práce. Na přelomu století byl lihovar oporou 

germanizace. Později byla postupně vybudována palírna, lihočistírna a výrobna éteru a 

octanu amylnatého. Základní surovinu představovala melasa, zbylý cukerný sirup, vzniklý 

při vycukernění cukrové třtiny či řepy. K lihovaru patřila také kolonie domů pro továrníky. 

Roku 1909 získala lihovar do vlastnictví rakouská akciová společnost, sídlící ve Vídni. 

Před první světovou válkou udržoval závod obchodní styky i v zahraničí a vyvážel své 

výrobky např. do Uher, Švýcarska či Turecka. V období nové republiky se produkce 

podstatně zvýšila. V roce 1922 tvořilo pivovar přibližně 57 dělníků a 12 úředníků. Značně 

si zvýšil také podíl českých pracovníků. Podnik produkoval líh, éter, amylalkohol 

amylacetát. Od roku 1933 spravovala lihovar Akciová společnost pro lihový průmysl, jejíž 

ústředna se nacházela v Moravské Ostravě. V roce 1938 závod zaměstnával zhruba 70 

pracovníků, mezi kterými byly i ženy. Ředitelství společnosti se následně přemístilo 

z Ostravy do Prahy a svinovský lihovar zůstal v okupovaném území. V roce 1950 byl 

pivovar modernizován, přičemž k němu přibyla kvasírna. Po roce 1990 byla ukončena 

výroba a veškerá technologická zařízení byla demontována. V současnosti sídlí v areálu 

závodu několik firem a zbylé, nevyužité objekty chátrají. (Švejda, 1996, Matěj, 2007) 

 

 

Obr. č. 18 Pohled na lihovar v období okolo roku 1930 (Švejda, 1996) 
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Obr. č. 19 Pohled na současnou podobu areálu tehdejšího lihovaru (foto autorka 2016) 

4.5  Letištní hangár v Hrabůvce 

      Při prvním velkém slučovaní v roce 1924, kdy se Hrabůvka připojila k Moravské 

Ostravě, bylo jasné, že v této části bude civilní letiště. Město mělo záměr v této obci 

vybudovat letiště od samého počátku a potvrzuje to také regulační a upravovací plán z roku 

1930, který vymezuje letiště jako obdélník na hranicích katastru s Výškovicemi a 

Hrabovou v nadmořské výšce 240 metrů nad mořem, asi 7 kilometrů od středu města. 

(Nitra, 2010) 

      Už v roce 1925 začalo město postupně vykupovat pozemky dle státního zájmu 

vysloveným Ministerstvem veřejných prací. Okresní politickou správou byla provedena 

prohlídka místa a jako nejvhodnější plocha pro vybudování civilního letiště se jevil 

souvislý celek polí v JZ části katastru. Ministerstvo veřejných prací požadovalo po městu, 

aby opatřilo pozemky o rozloze 900*700 metrů a Ministerstvu je pak pronajalo na 30 let. 

Město zjistilo, že pozemky by stály hodně peněz a první pokus o vybudování letiště tedy 

ztroskotal. (Nitra, 2010) 

      Při druhém pokusu o vybudování letiště se město již setkalo s úspěchem. K již dříve 

vykoupeným pozemkům byly připojeny pozemky, k jejichž vykoupení došlo v roce 1935 a 

vše bylo schváleno jak Ministerstvem národní obrany (konec roku 1935) a Ministerstvem 
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veřejných prací (březen 1936), tak usnesením městské rady z května roku 1936. K 

oficiálnímu založení letiště došlo 21.3.1936. (Nitra, 2010) 

      V roce 1936 začala úprava letiště, která zahrnovala úpravu přistávací plochy o velikost 

300 000 m
2
, založení ohrazení, vytvoření příjezdových cest a vytvoření kanalizace. Práce 

postupovaly velice rychle a už v květnu roku 1936 na letišti přistál první motorový letoun. 

Ostravský aeroklub následně žádal o rozšíření plochy letiště směrem k severu a povolení 

ke stavbě hangáru a správní budovy. Vlastní hangár chtěly i Vítkovické železárny. 

Kolaudace hangárů (oba stály u dnešní ulice Cholevova) a schválení rozšíření letiště 

proběhlo koncem října 1938. Oba hangáry jsou jediné dvě stavby, u kterých lze doložit, že 

existovaly před 2. světovou válkou. V té době však již pravděpodobně vznikly i dřevěné 

hangáry, menší správní budova, dílny a sklady pohonných hmot. Rozloha letiště v průběhu 

let rostla a z původních 12 hektarů nakonec zabíralo 48 hektarů. Provoz letiště byl ukončen 

v roce 1959, kdy se České aerolinie přesunuli na nově vybudované letiště Ostrava-Mošnov. 

(Nitra, 2010) 

      Přes 2. světovou válku mělo dojít k značnému rozšíření letiště, ke kterému nakonec 

nedošlo. Hangár Ostravského aeroklubu válku nepřečkal, zatímco hangár Vítkovických 

železáren válku ustál. Ostravský aeroklub byl nucen postavit si nový hangár, tentokrát ze 

dřeva, ten ovšem shořel v srpnu roku 1947, a tak se klub uchýlil ke stavbě hangáru nového, 

jenž byl dokončen v září 1948, východně od hangáru Vítkovických železáren. (Nitra, 

2010) 

      Největší a zároveň nejzajímavější hangár, který je jediným hmotným dokladem letiště 

Hrabůvka, je hangár na dnešní ulici Václava Jiříkovského (viz obrázek č. 20). I přesto, že 

neexistuje žádná písemná zmínka, dokumentace nebo fotografie o původním využití 

hangáru, jeví se nejpravděpodobněji dvě varianty vzniku tohoto objektu. Méně 

pravděpodobná je varianta, že byla budova postavena za německé okupace. 

Pravděpodobnější se zdá, že hangár byl postaven někdy v rozmezí let 1947-1949 a to v 

době, kdy ještě nebyl zájem postavit dnešní letiště Ostrava - Mošnov, ale uvažovalo se o 

posunu a rozšíření letiště směrem na jih. Zprávy v tisku z let 1946 a 1947 potvrzují 

hypotézu, že se nejednalo o hangár sportovního zaměření, nýbrž o hangár Českých 

aeroliníí, který měl sloužit jako základ rozšířeného nebo nového letiště v katastru obce 

Hrabová. Budova hangáru měla velikostně pojmout nejméně tři letadla. Hangár byl 

využíván i po zrušení letiště a to jako sklad obilí a dnes se jedná o obchodní prostor, kde se 

v přízemí nachází pobočka maloobchodní sítě Hruška, spol. s r.o. (viz obrázek č. 21). 

(Nitra, 2010) 
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Obr. č. 20 Železobetonový letištní hangár v roce 1959 (Archiv města Ostravy) 

 

Obr. č. 21 Pohled na současnou podobu bývalého hangáru (foto autorka 2016) 
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4.6  První rakouská továrna na sodu v Hrušově 

      Roku 1851 byla uvedena do provozu První rakouská továrna na sodu v Hrušově, kterou 

založil vídeňský velkoobchodník Josef Maria von Miller zu Aichholz společně 

s podnikatelem Carlem Hochstetterem. V závodě byla využívána sůl z haličských solných 

dolů, které byly v průběhu roku 1856 s Ostravou propojeny hlavní tratí Severní dráhy 

Ferdinandovy. Dalšími využívanými surovinami byly vápence z lomů Štramberku a okolí 

Hranic na Moravě a syrné kyzy ze Slezska a oblasti Smolníku. Počáteční výroba továrny se 

od roku 1855 soustředila především na produkci kyseliny sírové, kyseliny chlorovodíkové 

a kyseliny dusičné. V roce 1899 přibyla výroba chlorového vápna a síranu sodného. Roku 

1907 byla Ing. Carlem Oplem zavedena úspornější věžová výroba kyseliny sírové, která 

nahradila výrobu v olověných komorách. Poprvé v českých zemích byla v hrušovském 

závodě v roce 1906 zahájena výroba litoponu (směs sulfidu zinečnatého a síranu 

barnatého), jenž později nahradil zinkovou bělobu. O litopon byl velký zájem a jeho 

vlastnosti se stále zlepšovaly. Přímý sluneční svit způsoboval tvorbu šedých skvrn na 

natřených plochách, proto se od roku 1926 začal vyrábět na světle stálý litopon s malým 

přídavkem solí kobaltu. Produkce litoponu stále narůstala, přičemž na přelomu 70. a 80. let 

činila okolo 20 tisíc tun. (Popelka, 2008) 

      Od roku 1910 byla hrušovská továrna ve vlastnictví Spolku pro chemickou a hutní 

výrobu a vedení podniku se zaměřilo na výrobu kyseliny solné, síranu amonného, 

Glauberovy soli a aktivního uhlí. V roce 1937 byla zavedena výroba titanové běloby a 

první pigment byl z Hrušova exportován roku 1940. Špičkové vlastnosti produktu a 

světová úroveň výrobních technologií vedla k neustálému rozšiřování produkce. (Popelka, 

2008) 

      Koncem 20. let začal hrušovský závod vyrábět také pigmentový oxid železitý ze 

železné skalice. Roku 1976 byla zastavena produkce titanové běloby a výroba se zaměřila 

na chemicky čisté oxidy železité, využívané pro keramické magnety (ferity). (Popelka, 

2008) 

      Vlivem stále se rozšiřující těžby koksovatelného uhlí na dole Vítězný únor (Důl Odra), 

která začala zasahovat do areálu závodu, měla být v roce 1972 hrušovská chemička úplně 

uzavřena a výroba přesunuta do Přerovských chemických závodů. Na likvidaci nedošlo a 

továrna mohla nadále vyrábět chemické látky, a to včetně těch, jejichž výroba byla 

převedena do Přerova. (Popelka, 2008) 

      K definitivnímu ukončení výroby došlo v roce 1997 a v následujících letech byla 

většina objektů zlikvidována. Dnes se v místě tehdejšího areálu nachází jen pozůstatky 

provozních objektů a různé druhy odpadu. Proměnu bývalého chemického závodu v 

„mrtvé“ území jsem zachytila v obrázcích č. 22 - 24. (Matěj, 2007, Przybylová, 2013) 
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Obr. č. 22 Pohled na První rakouskou továrnu na sodu v Hrušově v roce 1906 (Archiv města Ostravy) 

 

Obr. č. 23 Ruiny po chemičce v Hrušově (foto autorka 2016) 



Lenka Haasová: Průmyslové proměny Ostravy ve vybraných lokalitách 

2016                                                                                                                                   47 

 

Obr. č. 24 Pozůstatky budov hrušovské chemičky (foto autorka 2016) 

4.7  Ostrava hlavní nádraží 

      Přívozské nádraží bylo vybudováno v roce 1847, kdy byla dovedena trasa Severní 

dráhy Ferdinandovy do Moravské Ostravy. 1. května stejného roku vjel do ostravského 

nádraží, vzdáleného přibližně 3 kilometry od tehdejšího centra města, první vlak. Do roku 

1880 se vzhled hlavní nádražní budovy neměnil a společně se skladištěm přepravovaného 

zboží, výtopnou a dílnou na opravu vozů a lokomotiv, tvořila ve své době moderní nádraží. 

Původní nádraží s jednokolejnou tratí se rozkládalo na délce okolo 500 metrů, avšak 

s rostoucím provozem došlo k jeho rozšíření. V 80. letech 19. století mělo již 12 kolejí a 

rozkládalo se na délce přibližně 1400 metrů. První výpravní budova, postavená 

v klasicistním stylu podle projektu Karla Hummela, byla v roce 1892 nahrazena 

prostornější výpravnou z řezaného zdiva. Obě byly postupně zbourány, tudíž dnešní 

výpravní budova je historicky až třetí v pořadí a byla dokončena roku 1974 podle projektu 

L. Laciny a V. Douši. (Havrlant et al., 1967, Matěj, 2007) 

      Technicky je budova řešena jako monolitický skelet v kombinaci s ocelovou 

konstrukcí. Dnešní podobu nádraží velmi ovlivnil také fakt, že se nachází na 

poddolovaném území. Výška přechodů nad kolejemi musela umožnit provoz vlaků i 

v případě poklesu budovy a násypu kolejí, jejichž sklon se nemůže změnit. Na obrázcích 

25 a 26 můžete porovnat rozdíl mezi výpravní budovou z poloviny 20. století a současnou 

výpravní budovou. (Danda, 1988) 
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Obr. č. 25 Pohled na nádraží v Přívoze v roce 1963 (Archiv města Ostravy) 

 

Obr. č. 26 Pohled na dnešní hlavní nádraží (foto autorka 2016) 
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4.8  Železniční stanice Ostrava-střed 

      Výpravna železniční stanice Ostrava-střed byla postavena roku 1871 na trati tehdejší 

Ostravsko-frýdlantské dráhy. Stanici se přezdívalo uhelné nádraží, jelikož původně byla 

vybudována pouze pro uhelnou dopravu. Na střední zděnou část budovy původně 

navazovala přízemní hrázděná křídla. V letech 1910-1912 byla ke střední části přistavěna 

postranní zděná křídla a nově řešená fasáda. Nová podoba stanice byla realizována podle 

projektu architekta Františka Bobrovského. Na přelomu 20. a 30 let 20. století došlo 

k přístavbě patrového křídla. Po roce 2000 byla staniční budova rekonstruována, a to podle 

původní plánové dokumentace ze začátku 20. století. Naproti železniční stanice se nachází 

patrová stavědlová věž z řezaného zdiva a hrázděným patrem (obrázek č. 27), která byla 

postavena podle projektu z roku 1905. (Matěj, 2007) 

      Součástí železniční stanice je také Železniční muzeum moravskoslezské, vzniklé v roce 

2012. Proměnu staniční budovy můžete vidět na obrázcích č. 28 a 29. (Matěj, 2007) 

 

 
 

Obr. č. 27 Patrová stavědlová věž (foto autorka 2016) 
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Obr. č. 28 Staniční budova nádraží Ostrava-střed v období 2. světové války (Navrátil, 2007) 

 

Obr. č. 29 Pohled na nádraží Ostrava-střed v současnosti (foto autorka 2016) 
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5 ODBORNÁ EXKURZE 

      Mnou navržená odborná exkurze je určená studentům Vysoké školy Báňské – 

Technické univerzity Ostrava, konkrétně oboru Geovědní a montánní turismus. Exkurze je 

zaměřena na některé výše zmíněné vybrané průmyslové objekty, přičemž navštívíme také 

jedno muzeum. 

      Vzhledem k blízké vzdálenosti všech navštívených míst od Vysoké školy Báňské, bude 

exkurze rozdělena do dvou dní a bude se konat místo výuky. Nocleh nebude zajištěn, 

přičemž oba dny bude návrat zpět ke škole v pozdních odpoledních hodinách. Veškeré 

finanční náklady (vstupy a doprava) jsou hrazeny školou. Stravu si řeší každý student 

individuálně. Program exkurze je navržen v tabulce č. 1.  

      Studenti budou moct poznat průmyslovou historii města Ostravy, a to právě skrz 

vybrané průmyslové objekty. Seznámí se s historií jednotlivých budov či areálů, ale také 

s jejich využitím a funkcí v minulosti a dnes. 

5.1  Vítkovické železárny a Důl Hlubina 

      Ojedinělý komplex Dolu Hlubina, koksovny a vysokých pecí, ve kterém probíhal 

složitý technologický proces od těžby uhlí, přes jeho úpravu, výrobu koksu až po výrobu 

surového železa se nachází v Dolní oblasti Vítkovic. Součástí areálu je nová Bolt Tower, 

tedy přestavěná vysoká pec č. 1 a rovněž přestavěný původní plynojem na dnešní 

Multifunkční aulu Gong. Dále se zde nachází Malý svět techniky U6, a to v budově bývalé 

VI. energetické ústředny, kde se nachází přibližně stovka interaktivních exponátů, 

představujících vše, co bylo vymyšleno za posledních 200 let ve vědě a technice. 

Posledním prohlídkovým objektem je Velký svět techniky, který rovněž hravou formou 

představuje zajímavosti vědy a techniky, svět přírody či svět civilizace. (Internet-2) 

      Během naší exkurze navštívíme vzhledem k časové tísni pouze vysoké pece a důl 

Hlubina. Absolvujeme tedy dvě komentované prohlídky. První vysokopecní okruh je 

zaměřen na výrobu surového železa a historii Dolní oblasti Vítkovic, přičemž vyjedeme 

jedinečným skipovým výtahem, který dříve sloužil k nakládání surovin. Druhý uhelný 

okruh povede územím bývalého černouhelného dolu Hlubina, kde navštívíme těžní věž i 

nově zrekonstruované objekty, které slouží jako kulturně-společenské čtvrť Provoz 

Hlubina. (Internet-2) 

5.2  Vodárna v Nové Vsi 

      Dodnes největší a nejvýznamnější vodárna v Ostravě, jejíž historie sahá až do konce 

19. století. Přímá předchůdkyně dnešní vodárny byla zprovozněna v roce 1908. Následně 

prošel jak areál vodárny, tak jeho technologické vybavení ještě mnoha rekonstrukcemi. 

Úpravna v současnosti zásobuje především centrální část Ostravy, Mariánské hory, Přívoz, 
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část Slezské Ostravy, Hrušov, dolní část Heřmanic, Muglinov a část Ostravy - Poruby. 

(Internet-3) 

 

      Prohlídky se v tomto areálu běžně nekonají a vodárna je zpřístupněna veřejnosti pouze 

ve dnech otevřených dveří. Po domluvě s vedením Ostravských vodáren a kanalizací a. s., 

budeme mít možnost v rámci naší exkurze tyto objekty navštívit a poznat např. procesy 

čištění odpadních vod, či úpravy vody. Celou prohlídkou nás bude provádět průvodce 

s odborným výkladem. (Internet-3) 

5.3  Letištní hangár v Hrabůvce 

      Jediný pozůstatek letiště, vybudovaného v roce 1936 si v rámci naší exkurze 

prohlédneme pouze zvenčí. Jedná se o železobetonový letecký hangár, jehož typické 

železobetonové nosníky nad vraty pro vjezd a výjezd letadel stále připomínají jeho 

původní význam. Po ukončení provozu sloužil objekt jako sklad obilí a od 90. let 20. 

století jako obchodní centrum. Naše návštěva tohoto objektu bude zahrnovat odborný 

výklad o historii nejen hangáru, ale také tehdejšího letiště, které přibližné zmapujeme. 

(Matěj, 2007) 

5.4  Ruiny po První rakouské továrně na sodu v Hrušově 

      První rakouská továrna, vyrábějící sodu Le Blancovým způsobem, byla vybudována 

v letech 1850-1851 v Hrušově. Strategicky vybrané místo leželo v bezprostřední blízkosti 

železniční trati, nedaleko vodního toku a bylo zde také těženo uhlí, které bylo pro 

chemičku nezbytnou surovinou. Po roce 1910 byla neefektivní výroba sody zastavena a ve 

vlastnictví Spolku pro chemickou a hutní výrobu se výrobní program továrny změnil. Od 

roku 1906 až do ukončení provozu byl vyráběn litopon, dále továrna produkovala aktivní 

uhlí (od 20. let. 20. století do roku 1990) či kyselinu sírovou. (Matěj, 2007) 

      Z původního areálu chemických závodů dnes zůstalo pole ruin, které společně 

navštívíme. Součástí návštěvy bude rovněž odborný výklad zaměřený na historii závodu a 

jeho funkci v minulosti. Průvodce nám poskytne historické fotografie závodu, které nám 

umožní přibližné zmapování velikosti továrny a umístění jednotlivých budov. 

5.5  Ostrava hlavní nádraží 

      Ostravské hlavní nádraží, umístěné na hlavní trati bývalé Severní dráhy Ferdinandovy 

je rovněž výchozím nádražím bývalé Ostravsko-frýdlantské dráhy. Stanice byla vystavěna 

v roce 1847. Blok výpravny železničního nádraží s poštou je vestavěn na trojúhelníkovou 

parcelu mezi trať Bohumín – Přerov a Ostrava – Frýdlant nad Ostravicí. Současná 

výpravní budova, jež je historicky až třetí v pořadí, pochází z roku 1974. (Matěj, 2007) 
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      V rámci exkurze projdeme hlavním nádražím až ke kolejišti, přičemž naše prohlídka 

bude doplněna odborným výkladem o historii a přestavbách tohoto nádraží.  

5.6  Železniční stanice Ostrava-střed a Železniční muzeum 

moravskoslezské 

      Železniční stanice z roku 1871, jež byla vystavěna původně jako uhelné nádraží, dnes 

doplňuje soustavu ostravských nádraží. Prošla několika rekonstrukcemi, přičemž k těm 

nejpodstatnějším došlo po roce 2000, kdy získala svou dnešní podobu. Jak je zmíněno 

v předchozí kapitole, součástí tohoto objektu je i Železniční muzeum moravskoslezské, 

které během naší exkurze navštívíme. (Matěj, 2007) 

      Muzeum bylo založeno v roce 2012 jako obecně prospěšná společnost. Cílem této 

neziskové organizace je vytvoření muzejních a výstavních podmínek v oboru, který 

v Ostravě ani v Moravskoslezském regionu nemá obdoby. V přípravě je výstava mapující 

historii železnice na Ostravsku a ve Slezsku s názvem Historie železniční dopravy na 

Ostravsku v 18. a 19. století. (Internet-4) 

      V muzeu nás čeká v rámci exkurze komentovaná prohlídka výstavy, zaměřené na 

vývoj železniční dopravy na Ostravsku. Budeme mít možnost vidět řadu exponátů z dějin 

železnice, jako např. původní drážní zařízení a předměty, historické fotografie, dobové 

výkresy, písemné dokumenty, ale také uniformy železničářů, svítilny, telegrafy aj. 

(Internet-4) 
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Obr. č. 30 Pohled na část expozice Železničního muzea moravskoslezského (foto autorka 2016) 

5.7  Program exkurze 

Den 1. 

      Odjezd od Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava v 8:00 ráno. Následuje 

cesta autobusem k areálu Dolní oblasti Vítkovic, kde nás čekají dvě komentované 

prohlídky. Po skončení prohlídek přejedeme k obchodnímu centru Karolina, kde bude 

rozchod na oběd. Po obědě se společně vydáme k železniční stanici Ostrava-střed a 

navštívíme expozici Železničního muzea moravskoslezského. Po skončení prohlídky 

muzea se autobusem přesuneme k hlavnímu nádraží, které projdeme a vyslechneme si 

krátký výklad o jeho historii. Po výkladu se autobusem vrátíme zpět k Vysoké škole 

báňské – Technické univerzitě Ostrava. Předpokládaný příjezd v 15:40. 
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Den 2. 

      Odjezd od Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava v 8:00 ráno.  

Následuje cesta autobusem k ruinám První rakouské továrny na sodu v Hrušově, kde si 

vyslechneme výklad o historii továrny a s pomocí historických fotografií zmapujeme 

umístění jednotlivých budov. Po skončení programu se autobusem přesuneme k vodárně 

v Nové Vsi, kde nás čeká komentovaná prohlídka. Po skončení prohlídky se autobusem 

přesuneme k bývalému letištnímu hangáru v Hrabůvce, kde si vyslechneme odborný 

výklad a následně se autobusem vrátíme zpět k Vysoké škole báňské – Technické 

univerzitě Ostrava. Příjezd je naplánován na 12:50. 

5.8  Trasa exkurze 

Den 1. 

      Výjezd je stanoven od Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, odkud 

autobusem pojedeme k areálu Dolní oblasti Vítkovic. Z Vítkovic povede naše cesta 

k obchodnímu centru Karolina a od Karoliny k hlavnímu nádraží v Přívoze. Z hlavního 

nádraží se pak budeme vracet zpět k Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. 

(mapa celé trasy prvního dne viz obrázek č. 31) 

 

Obr. č. 31 Mapa trasy prvního dne exkurze (Internet-5, upraveno autorkou) 
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Den 2. 

      Vyjíždět se bude od Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, odkud se 

autobusem přesuneme do Hrušova, k ruinám První rakouské továrny na sodu. Z Hrušova 

pojedeme do Nové Vsi a z Nové Vsi do Hrabůvky k bývalému letištnímu hangáru. 

Z Hrabůvky pak naše cesta povede zpět k Vysoké škole báňské – Technické univerzitě 

Ostrava (mapa trasy druhého dne exkurze viz obrázek č. 32) 

 

Obr. č. 32 Mapa trasy druhého dne exkurze (Internet-5, upraveno autorkou) 
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5.9  Plán exkurze 

Tab. č. 1 Plán exkurze (autorka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 

 

Místo Doba  Poznámka 

Příjezd Odjezd Trasa 

(Km) 

Trasa 

celkem 

(Km) 

- 

26. 9. 2016 Ostrava - VŠB-TUO - 8:00 - - - 

26. 9. 2016 Ostrava - VŠB-TUO -  

Dolní oblast Vítkovice 

8:20 11:30 15 15 Prohlídka 

vysokopecního a 

uhelného okruhu; 

po skončení směr 

Karolina 

26. 9. 2016 Dolní oblast Vítkovice - 

Karolina  

11:45 14:30 5 20 Na místě do 13:00; 

poté přesun pěšky 

k nádraží Ova-

střed, kde 

následuje 

prohlídka 

železničního muzea 

26. 9. 2016 Karolina – Ostrava 

hlavní nádraží 

14:45 15:20 5 25 Výklad o historii 

hlavního nádraží a 

poté směr VŠB-

TUO 

26. 9. 2016 Ostrava hlavní nádraží -  

Ostrava - VŠB-TUO 

15:40 - 11 36 Ukončení prvního 

dne exkurze  
27. 9. 2016 Ostrava - VŠB-TUO - 8:00 - - - 
27. 9. 2016 Ostrava - VŠB-TUO - 

Hrušov 

8:30 9:30 13 49 V Hrušově výklad 

k historii továrny 

na sodu a 

mapování objektů; 

poté směr vodárna 

27. 9. 2016 Hrušov – Vodárna 

v Nové Vsi 

9:45 11:30 8 57 Prohlídka areálu 

vodárny; poté 

odjezd k hangáru v 

Hrabůvce 
27. 9. 2016 Vodárna v Nové Vsi – 

Hangár v Hrabůvce 

11:50 12:20 7 64 Po příjezdu výklad 

k historii hangáru; 

poté odjezd k VŠB-

TUO 
27. 9. 2016 Hangár v Hrabůvce -  

Ostrava - VŠB-TUO 

12:50 - 13 309 Ukončení druhého 

dne exkurze 
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6 ZÁVĚR 

      Předložená bakalářská práce stručně shrnula dějiny Ostravy, její technologický a 

průmyslový vývoj, blíže popsala osm bývalých nebo současných průmyslových objektů či 

komplexů a jejich hlavní změny v průběhu času, které jsou zachyceny na dobových a 

současných fotografiích.  

      Cílem práce bylo popsat změny na vybraných objektech či areálech a zachytit je jak 

psanou formou, tak fotografickou dokumentací. Snahou práce bylo popsat jednotlivé 

proměny srozumitelně, a tím přiblížit téma nejen studentům mnou studovaného oboru, tedy 

Geovědního a montánního turismu, ale také širší veřejnosti. Veškeré informace, které autor 

získal, implementoval do jedné z kapitol, konkrétně do kapitoly Proměny vytipovaných 

průmyslových objektů v průběhu času. V kapitole je popsána historie objektů, jejich 

transformace do dnešní podoby a případné dnešní využití. Získané informace autor využil 

při tvorbě kapitoly Odborná exkurze. 

      Při tvorbě mé bakalářské práce jsem vycházela z odborných publikací a informací 

z ověřených internetových stránek. Pracovala jsem s množstvím archivních pramenů a 

archivními fotografiemi, které byly v práci použity. Dobové fotografie jsem doplnila mnou 

pořízenými současnými snímky.  

      Jak jsem již zmiňovala výše, jedna z kapitol, konkrétně kapitola Odborná exkurze, je 

věnována shrnutí dosažených poznatků o daných objektech či komplexech a vyskytuje se 

v ní návrh na exkurzi pro studenty. Exkurze je plně naplánovaná, včetně časového 

harmonogramu a je možno ji v rámci několika let realizovat. 

      Přínos práce vidím ve shrnutí poznatků o několika důležitých průmyslových objektech, 

z nichž několik dodnes funguje, přičemž tyto informace mohou být využity při výuce 

studentů. 
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