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Anotace 

Tato   bakalářská   práce   je   zaměřená na  téma socialistického  realismu 

v architektuře měst severní Moravy. Začíná zaměřením na základní rysy 

architektury 20. století až po architekturu socialistického realismu. V další části je 

popsán vznik měst Havířov, Karviná a Ostrava - Poruba, které vznikly za dob 

socialistického realismu a jsou také spojeny s výstavbou z důvodu hornictví. 

Havířov a Ostrava – Poruba patří mezi města touto architekturou rozsáhlá, 

Karvinou tento směr zasáhl méně. V závěru jsou zajímavé stavby fotograficky 

zdokumentovány s navrženou trasou, která je ukázána pěší formou. 

Klíčová slova: socialistický realismus, výstavba měst, architektura, Havířov, 

Karviná, Ostrava – Poruba 

 

Summary 

The theme of this bachelor´s thesis is socialist realism architecture in towns 

of northern Moravia. It begins with the focus on basic features of the 20th century 

architecture up until socialist realism. The next part describes the development of 

Havířov, Karviná and Ostrava – Poruba cities that were built during the period of 

socialist realism. Due to big boom in mining business all three cities were 

purposely built based on this style. Havířov and Ostrava – Poruba’s architecture 

are clearly built in socialist realism style whereas Karvina was less influenced. In 

conclusion, there are interesting buildings which are photographically documented 

together with the proposed route, which is shown in form of walking path. 

Key words: socialist realism, urban development, architecture, Havířov, Karviná, 

Ostrava - Poruba 
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1. Úvod  
 

Cílem   této   práce  je  podat  přehled  o  jednom   z   uměleckých   směrů, 

a to socialistickém realismu neboli SORELY. SORELA je pojem, který se užívá 

pouze v Česku a v jiných zemích není známým. Tento umělecký směr se začal 

rozvíjet po druhé světové válce a byl k nám importován ze sovětského svazu. 

Setkáváme se s ním v některých městech bývalého Československa, kde je tento 

směr  obzvláště  výrazný,  neboť  jsou  v něm  budovány  velké  části měst. 

Utvářet se začal mimo jiné také na severní Moravě v době rychlého růstu 

poválečného průmyslu, kdy počet obyvatel těchto měst postupně stoupal 

z hlediska velké nabídky pracovních možností.  

Stavby tohoto směru se dochovaly až do současnosti ve více 

méně neporušené formě a staly se tak zajímavým pohledem na danou dobu. 

Význam tohoto směru je umocněn tím, že se tyto města stala památkově 

chráněnými a přitom stále slouží svému účelu. Obzvláště výrazně je socialistický 

realismus zachován ve městě Havířov, protože toto město bylo zakládáno v době, 

kdy  byl  tento  směr  často  užíván.  Další   významnou   lokalitou   je   Ostrava,  

ve   které  se  s  tímto  směrem   setkáváme obzvláště  v Ostravě  -  Porubě,  která 

se rozrůstala také v tomto období. Třetí lokalita Karviná sehrávala v daném období 

také důležitou úlohu jako jedno z důležitých center hospodářství ve státě, ale 

s tímto směrem se zde již setkáváme méně.  

Krátce také přiblížím některé směry 20. století, které socialistickému 

realismu předcházely.  

V závěru práce poukazuji na zajímavé stavby všech tří měst formou 

fotografického   pojetí,    kdy   turistickou    procházkou     představuji   stavby, 

které jsou typické pro tento styl. Procházka je určená skupince osob, které si chtějí 

buď  připomenout  historii  měst,  kde  vyrůstali,  nebo  také pro ty, kteří  se  chtějí 

o těchto městech a jejich architektuře něco dozvědět.  
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2. Architektura 20. století  
 

Slovo architektura pochází patrně z řeckého slova architekton odkud 

proniklo do latiny a později i ostatních jazyků. Jeho význam lze chápat jako autora 

návrhu stavby (Lewis, 2009). 

Charakteristickým prvkem pro 20. století bylo neustále a hořečnatě hledat 

jednotný slohový výraz, který se dodnes nenaplnil k plnému uspokojení, ačkoli 

není pochyb, že v moderní architektuře dvacátého století byla vytvořena spousta 

kvalitních a pozoruhodných děl. V tomto století byla také řada negativ, jako 

například častá neschopnost propojení souvislostí krajiny a starších zástaveb. 

Často se vytvářely stavby nesourodé s disproporcemi i vyloženě vizuálně 

závadné. Časem se projevilo, že zavedení některých staveb způsobilo nežádaný 

dopad na společnost i kulturu. U nás se od roku 1900 v souvislosti s evropskou 

architekturou projevily některé směry, ve kterých se Česko a jeho tvorba dostala 

na vynikající úroveň (Ševců, 2013). 

V tomto století se setkáváme s více architektonickými směry, které popisuji 

v dalších  podkapitolách.  Tuto kapitolu ukončím socialistickým realismem, který je 

dále rozpracován v dalších kapitolách.  

 

 

Obr. 1 Dobová fotografie socialistického realismu v Havířově (archív J. Pintér). 
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2.1  Secese  

 

Obr. 2 Obecní dům v Praze (internet 7). 

 

 

Zlomem architektury ve světě, který se dostavil v půli 90. let 19. století, bylo 

hlavně nastoupení konstrukcí ze železa a betonu. Byly sice objevovány už několik 

desítek let zpět, ale nebyly doposud zcela využívány. Českým propagátorem 

konstrukcí z betonu byl architekt Otto Ehlen, který si již v 19. století postavil dům 

z betonu v Praze – Letné. Nekompromisní změny v česku ovlivnila hlavně 

Eiffelova věž, vystavená v roce 1889 v Paříži, která sklidila veliký úspěch. Dva 

roky poté už nový areál v Praze na teritoriu pražské Stromovky předváděl železo 

například na Průmyslovém paláci, Strojovně, nebo také napodobeninu Eiffelovky 

na Petříně. Rychlost montáže konstrukcí ze železa veřejnost doslova uchvátila. 

Haly a jejich rozměry byly velkolepé. Použití skla v jakémkoliv měřítku také 

rozsáhlé haly velmi prosvětlila. Užití betonu začíná také v malém měřítku pronikat, 

avšak využití a možnosti zpracování je ve stádiu učení. Postupem času architekti 

zjistili, že  se dá železo také ohnout a tvarovat bez známek ztráty kvality a také,  
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že beton mohou vyztužit, kdy jim nabídlo nevídané varianty tvarů. Tohle všechno 

bylo také příčinou příchodu secese. Zvedla se pozornost o ornamenty 

v orientálním stylu, motivy rostlin, nesouměrnost a zřetelnou barevnost. Na území 

našeho státu se začaly projekty secese objevovat v období 19 – 20 století. 

Zpočátku nebylo lehké secesi u nás prosadit, neboť ji považovali za „cizí módu“, 

ale postupem času se jí to podařilo, díky stavbám paláci Corso v Praze, který byl 

později   zbořen,  hotelu  Central (Praha),  ale  také  bance  v  Karlových   Varech 

a Karafiátovu obchodnímu domu v Brně (Lukeš, Řepa, 2001). Jejím úmyslem bylo 

pozměnit   historické    detaily    na    stavbách   a   použít   místo  nich  dekor  

nový  –  netradiční a nehistorický. Typickými prvky jsou okrasně zpracované kovy, 

použití skla a keramického výzdoby. Na fasádách i interiérech jsou k naleznutí 

motivy rostlin, květin, stonků, listů, někde velmi přirozeně zpracovány. Na zdobení 

též nalezneme lidské figury a tváře, které zdobí různé čelenky, stuhy a vlající 

drapérie doplněny o různé abstraktní křivky. Provedení motivů je pomoci štuk, 

maleb a mozaiky. Zdobeny jsou kovové mříže a zábradlí a nacházejí se na nich 

detaily zdobení tělesy, které osvětlují, jako jsou například kliky nebo okna. Mezi 

známé  stavby  secese  bych  mohla  uvést například  Obecní   dům  v   Praze 

(viz. obr. 2), pražské Hlavní nádraží, nebo divadlo Na Vinohradech, které se také 

nachází v Praze (Hájek, 2000). 

 

 

2.2  Moderna 

 

V tomto stylu architektury byl světově kladen důraz na organizaci interních 

prostorů, hygienu a dobré provozní vlastnosti. Důležitá byla též dobově přiměřená 

technická výbava a sociální problematika obydlí. Jednoduché stavby 

s minimálními dekoracemi, neomítaným zdivem, kamenem a drsnými omítkami. 

V rodinných domech je dominantou velká  vnitřní hala. Hlavním   představitelem  

je Jan Kotěra. Postavil si dům na Vinohradech v Praze. Mezi další jeho stavby 

patří například Laichterův dům a Mozarteum. Zapomenout hlavně nemůžeme na 

Městské   muzeum,   které  se   nachází  v Hradci  Králové  (viz.  obr.  3),   které  

je považováno za budovu s největším významem pro tuto dobu (Hájek, 2000). 
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Obr. 3 Vlastivědné Muzeum Hradec Králové (internet 8). 

 

 

Obsahuje archeologické, přírodovědecké a historické sbírky, které vyjadřují 

funkci   a   konstrukci,   ale   také  vyjadřují   pýchu   a  rozvoj  města  v  kulturním 

a hospodářském směru a novou výtvarnou představu. Žákem Kotěry, který vynikl, 

je Otakar Novotný. Ve šlépějích Kotěry pak také kráčel Pavel Janák, který využil 

železobeton k výstavbě Hlávkova mostu v Praze nebo Josef Chochol kdy jeho 

návrhem byly vnitřní prostory Staroměstské radnice. Účelný význam architektury 

byl ale časem vyčerpán, a tak představitelé vyhledávali jiné možnosti, čímž se stal 

například kubismus (Lukeš, Řepa, 2001). Stavby české moderny mají naprosto 

novou  formu,  která  je  prostá až asketická a v první řadě  zdůrazňuje  konstrukci 

a funkci stavby. Důraz je kladen na proporce, měřítko a přirozené působení 

materiálů, které jsou použity. Průčelí mají hladké a nenachází se zde zdobení. 

Například vila architekta Jana Kotěry je postavená v tomto stylu, kdy hlavním 

smyslem stavby byla tvorba prostoru. Nezakrývá se materiál ani konstrukční 

vlastnosti a tím ze sebe nedělá něco, čím skutečně není (Hájek, 2000). 
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2.3  Kubismus 

 

 

Obr. 4 Lázně Bohdaneč (internet 9). 

 

Kubismus měl velice krátký průběh. V česku se projevoval ostrými hranami, 

se strukturou krystalických prvků a vznikl kolem roku 1910, skupinou architektů. 

Jejich snahou bylo, aby umělecká díla vyzařovala dynamiku a energii v pohybu. 

Měli štěstí, že jejich snaha byla chápána, a proto zásluhou investorů a magnátů 

vzniklo pár veřejných a rezidenčních budov,  návrhy  a  předměty  užitého  umění 

a  také  nábytkové  soubory, které by mohly být  počítány v desítkách. Tímto byli 

do dějin zapsáni architekti a návrháři jako je Josef Gočár, Pavel Janák (roku 1936 

nastoupil  místo  Josipa  Plečníka,  kdy  obdržel  postavení jako hlavní architekt 

pro Pražsky hrad), Vladislav Hofman a také Josef Chochol. V Praze se začaly 

stavět domy s kubistickou tématikou, které byly vybaveny nábytkem také ve stylu 

kubismu. Vybavení bytů  si  mohlo  obyvatelstvo  doplnit  též  o  kubistické šálky 
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na kávu, vázy, ale také po večerech rozsvěcet  kubistická svítidla a sledovat čas 

na hodinách, které opět doplňovaly tento směr (internet 1). 

 Kubistické stavby u nás začaly vznikat od roku 1910 a byly inspirovány 

kubistickým malířstvím. Kubismus je celkově ojedinělým úkazem architektury. Je 

to jediný český samostatný sloh. Stavby ve formě tradičních pravých úhlů 

nepřipadaly v úvahu a vnější stěny budov byly zdobeny tvary krystalů v podobě 

jehlanu.  Vznikaly  tak ostré úhly a šikmé plochy. Pro toto období byly ornamenty 

již přežitek, ale schopnosti realizace hladkých vnějších stran budov ještě 

architektura nebyla schopna. Jako příklad budovy bych uvedla stavbu lázeňského 

pavilonu nacházejícího se v Bohdanči (viz. obr. 4) nebo dům U černé Matky Boží, 

který nalezneme v Praze (Hájek, 2000). 

 

2.4  Konstruktivismus 
 

Pro tento  směr  bylo  podstatné  mínění  o  tom,  že  formu stavby určuje 

její konstrukce (Hájek, 2000). Konstruktivismus  je  sice  samostatným  slohem, 

ale je součástí funkcionalismu, tudíž k tomuto směru není tolik informací.  

 

2.5  Funkcionalismus 

 

 

Obr. 5 Vila Tugendhat (internet 10). 
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Podstata tohoto směru byla splnit funkci a účel a zároveň spojit výtvarné 

vyjádření. U    nás   toto   období    neslo    posun   naší    architektury    dopředu 

v  architektonickém   vývoji   v   Evropě.   Vzniklo   spoustu  vynikajících  staveb,  

jako je kupříkladu vila Tugendhat nacházející se v Brně (viz. obr. 5). Ve 20. a 30. 

letech vznikly i rodinné domy. Roku 2000 se začalo jednat o to, aby byla vila 

Tugendhat zařazena do seznamu chráněných památek UNESCO. Jejím 

architektem byl Ludwig Mies van der Rohe (Hájek, 2000). 

 

2.6  Socialistický realismus 

 

Je to hnutí uměleckého směru, které vychází z představ marxismu-

leninismu. U nás byl hodně uplatněn až po konci druhé světové války. Jeho 

smyslem byl kulturní útlak. Z politického, morálního a estetického hlediska měl 

vytvářet u lidí dělnické revoluční uvědomění (internet 5). 

Architektura byla prohlášena myšlenkovým uměním. Jejím úkolem bylo 

vytvořit  soustavu  uměleckého  znázornění  staveb  ve  formě  znaků  politických 

a ideových tak,  aby  ji  pracující  lid  pochopil  a  byl  naplněn  hrdostí,  vítězstvím 

a pracovními úspěchy (internet 2).  

Budovy stavěné v tomto stylu byly nazývány tzv. Stalinistickou 

architekturou. Nebyl to styl, který by měl jistý charakteristický vzhled, ale byl spíše 

vnímán efektem zobrazení státu přes budovy, které vyjadřovaly, jak silná je moc 

státu. Stát schvaloval všechny vizuální detaily budov, takže se mohlo stát, že byl 

celý projekt smeten ze stolu.  Velmi  to  ovlivnilo práci architektů, kteří spíše než 

na své postavené stavby vzpomínaly na ty, které postavit nemohli. Kupříkladu 

motivy secesních květinových výzdob (internet 6). 

 Jeho principy formulace za dob Sovětského svazu byly ve 30. letech 

uplatněny u několika našich staveb, kupříkladu u hotelu International Praha nebo 

sídliště Poruba. I přesto v tomto období vznikaly stavby, které měly zachované 

odstupy od těchto východisek (Hájek, 2000). 
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Ve světě je tento směr chápán jako tradicionalismus, Německo jej nazývá 

poválečnou modernou a u nás je znám pod názvem socialistický realismus neboli 

SORELA (TURISTICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY, 2008). 

Znakem  typické  SORELY  je  větší množství poschodí  s velkou rozlohou 

a jednou nebo více vysokých věží. Zdobení budov je bohaté (internet 6).  

V motivech je kladen důraz na zdobení s prvkem národním, budovatelským, 

ale i průmyslovým, vystihující kraje. Barva staveb byla inspirací k barvám lidové 

architektury, což byly odstíny okrových a pískových tónů kombinované s červenou 

a bílošedou (TURISTICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY, 2008). 

Stavby v tomto typu architektury vycházely ze zásady z obvyklých podob 

architektoniky s bohatou výzdobou různých technik, jako jsou malby na stěnách, 

sgrafity, plastiky figur nebo plastického zobrazení ploch. Ve většině případů byly 

stavby postaveny kvalitním řemeslným provedením. Ačkoli byly tyto stavby 

zájmem posměchu, což jsou ostatně v jisté míře i v současnosti, dnes se cení díky 

jejich   kvalitě   výtvarného  a   řemeslného  umění   a   některé   jsou   zařazeny 

do památkové ochrany. Ústup této architektury nastal v půli padesátých let 

související s úmrtím Josifa Vissarionoviče Stalina roku 1953 (Ševců, 2013).  

Vzor úplné sovětské dokonalosti byl uplatněn hlavně ve městech vzniklých 

nově, jako je Ostrava-Poruba, Havířov a Karviná. Jednalo se o komplexy nových 

domů k bydlení, které byly uzavřeny a vpředu zdobeny různými historickými tvary 

(internet 2). 
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3. Výstavba a obnova měst v době socialismu   
 

 

Vznik měst, o kterých se budu níže zmiňovat, souvisel hlavně s výstavbou 

z důvodu hornictví a těžby černého uhlí. Začaly se budovat šachty, a tím také 

potřeba výstavby měst pro pracovníky. Cílem mého zájmu bude město Havířov, 

Ostrava – Poruba a Karviná, které mimo hornickou činnost také spojuje výstavba 

ve stejném duchu, a to v architektuře socialistického realismu.  

Toto období výstavby patřilo mezi velice obtížné, jelikož příchod nových 

pracovních sil do průmyslového a stavebního odvětví nebyl vůbec jednoduchý. 

Tento druh práce v dolech totiž nebyl nijak přitažlivý a zajímavý. Vzhledem 

k nedostatku pracovních sil byly zajišťovány různé nábory a pracovníci byli 

nasazováni s donucením z jiných profesí jako například ze zemědělství nebo 

administrativy. Velkým problémem bylo malé množství kapacit bytů. Až v první 

pětiletce mezi lety 1949 – 1953 byl kladen větší nárok na výstavbu bytů a podnítil 

se tím výhled do koncepce pro rozvoj sídlišť, kde byla projektována celá nová 

města. Tento ekonomický záměr byl zpravidla pod politickým motivem, aby získal 

odezvu celé společnosti. V případě nouze o trvalé pracovníky a byty zřídily 

některé  závody  společné  ubytovny, které však sebou přinášely jisté problémy, 

jak osobního, tak společenského charakteru (Prokop a kol., 2005). 

Výstavba    byla    dle   plánu   zástavby   architekta   Vladimíra   Meduny   

(* 5. 10. 1909 Brno – † 19. 3. 1990 Brno), který je autorem mnoha měst severní 

Moravy (internet 2). 
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3.1  Havířov  
 

Havířov  leží  na  jižním  okraji  oblasti  průmyslu  Ostravsko -  Karvinska. 

Na sever sousedí s Petřvaldem, Orlovou a Karvinou, na západ s obcemi 

Václavovice a Šenov. Pyšní se rozlohou 3 207 hektarů a je jedenáctým největším 

městem v České republice. V centru města se nachází obchodní dům Elan (dříve 

Budoucnost) s náměstím a budovou Labužník, zdobenou původním neonovým 

nápisem. Všude jsou zde budovy, které si i přes rekonstrukci zachovaly původní 

vzhled (Kissová, 2011). 

Výstavba Havířova se zahájila po ukončení druhé světové války. Byla 

spojena   s   nástupem    socialistického   zřízení   a   také   rozvojem   průmyslu 

na Ostravsku. Rozvoj  těžkého  průmyslu  byl  důležitým  předpokladem  k tomu, 

že začala obnova a rekonstrukce národního hospodářství. Díky tomu byly 

poskytnuty   nejen   materiální,   ale  i   technické   podmínky   k    široké    sídelní 

a průmyslové výstavbě. Hospodářský plán počítal s mimořádnou důležitostí těžby 

uhlí  a  potažmo  ocelářskou  výrobou,  přestože po válce  doly  zahajovaly  těžbu 

s polovinou zaměstnanců. Podobně na tom bylo stavebnictví. Plány byly dost 

vysoké, neboť byl velký hlad po výrobě, ale za to nedostatek lidí (Špaček a kol., 

1974). 

Havířov patří mezi mladá města. Jeho zrod sahá do obdoby 1947 až 1955, 

v souvislosti založení sídlišť horníků na územích - Šumbark a úseku Šenova. 

(TURISTICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY, 2008) Málo kdo by tehdy řekl, že tyto 

zástavby budou základem pro rozsáhlý městský útvar. Stavebnictví v tomto 

období stěží obstarávalo požadavky veřejnosti. Kapacity byly plánovány přibližně 

pro 2 000 obyvatel s předpokladem, že zde budou bydlet pracující v nejbližších 

dolech. Bloky domů měly dvě až tři patra a byty se třemi pokoji byly přepychem 

oproti srovnání s průměrným bydlením horníků v bytech dvoupokojových. Větší 

byty byly proto rychle zabydleny, neboť se v nich nacházelo ústřední topení, které 

vůbec nebylo běžným. K tomu období se váže též výstavba prvotních učilišť 

hornického zaměření (Prokop a kol., 2005). 

Odbor vnitřních věcí Krajského národního výboru v Ostravě podal koncept 

radě   krajského   národního   výboru  dne   25.   ledna   1955   k  vzniku   města 
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se samosprávou. Očekávalo se, že rada navrhne vlastní návrh, nicméně žádný 

návrh  nevznikl.  Poté  přišli s  nápadem,  vypsat  veřejnou  soutěž  pomocí   tisku 

a rozhlasu. Účastnit se mohl kdokoliv, formou písemné zásilky, která byla 

odeslána na adresu krajského národního výboru. Soutěž byla ukončena k datu  

28. února 1955, kdy odměnou výherci byla částka 800, 200 a 100 korun 

československých. Podmínkou byl český název, který by vyjadřoval charakter 

průmyslu a byl vystižen jedním slovem. Po ukončení soutěže byly otevřeny obálky 

prvního března a komise vybrala z 2350 návrhů pět nejvhodnějších. Z těch byly 

vybrány 3 nejpřijatelnější ve stanoveném pořadí. Poté byly zaslány ministerstvu 

vnitra k závěrečnému projednání.  Mezi  tři  nejlepší  názvy patřil Šachtín, Havířov 

a Cingrov. Ministerstvo nakonec rozhodlo o názvu Havířov (Vaňek a kol., 2003). 

Založení Havířova se datuje k roku 1955, kdy mu byla dne 4. 12. 1955 

udělena práva města. Centrum města vzniklo jako uzavřená symetrická zástavba 

s velkolepým vstupem do města. Ve velkém měřítku zdobí Havířovské fasády 

sgrafita a plastiky. Město je ve velkém rozsahu zdobeno architektonickým 

detailem, který   se  nenachází í pouze  na domech, ale také i na prostranstvích 

pro veřejnost. Nalezneme zde přes 70 soch. Zmínit bych mohla například základní 

kámen města Havířova u Magistrátu města nebo sochu Horníka u ZŠ Gorkého. 

Havířov se také pyšní zelení a květy. Nachází se zde parky s možným využitím 

laviček k odpočinku, dětská hřiště s různým využitím, nebo také lesoparky vhodné 

k procházkám. Celé město zdobí květinová výzdoba (TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 

SYSTÉMY, 2008). 

Místo, kde Havířov vznikl, je ojedinělé, s dobrým promyšlením k bydlení 

vzhledem k Ostravsko-Karvinsku. Rozlehlé lesy a louky jej oddělují od center 

průmyslu. Výhodou je, že průmysl nenarušuje město ani jeho okolí, a tak se lidé 

mohou obklopovat zelení a přírodou a relaxovat v přírodě kousek od svého 

bydliště (TURISTICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY, 2008). 

Významným pojítkem k výběru umístění Havířova byla geografie prostředí, 

díky němuž má Havířov nyní kvalitní bydlení. Důraz byl kladen také na městském 

rozvržení   a   řešení   různých  směrů.   Musely být   uspokojeny  velké  nároky  

na dopravu, aby se pracovníci dostali do práce, ale také aby měli možnost různých 
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rekreačních aktivit. Opomenuty nebyly ani otázky zabývající se poddolováním 

(Prokop a kol., 2005). 

 

3.1.1 Významní architekti 
 

Mezi významné architekty Havířova patří Bronislaw Firla, Blažej Heiser, 

Otta Waller, Zoja Wallerová, Josef Hrejsemnou a Zdeněk Špaček.  

 

 

Bronislaw Firla (psaný též Bronisław) 

Tento dodnes žijící architekt se narodil se roku 1924. Studoval Vysokou 

školu technickou ve Vratislavi obor architektura a poté také studoval v  Brně. Mezi 

lety  1952  –   1985  působil   ve  S tavoprojektu,   mimo   léta  1958   –   1961,  

kdy    byl   zaměstnancem   Bytostavu.   Náplní   jeho   práce  ve Stavoprojektu   

byl  urbanismus  a projekty určitých staveb. Je tvůrcem projektu centra Havířova, 

který nebyl realizován. Zrealizován byl ale projekt bloků 27 a 29, který se nachází 

na Hlavní třídě a také blok 44, kde stojí dům s potravinami Labužník a kinem 

Centrum.  V 60. letech měl pod dozorem myšlenku urbanismu v Havířově 

(Madigarová, 2010).  

Blažej Heiser 

Žil v letech 1926  –  1990.  Byl absolventem   Vysoké   školy   architektury  

a pozemního stavitelství Českého vysokého učení technického v Praze. Pracoval 

jako  projektant   a  urbanista od roku  1954  ve Stavoprojektu  Ostrava. Účastnil 

se na plánech mateřských i základních škol, také na budování bloku na náměstí 

Republiky, kde měla sídlit hlavní pošta. Jeho osobní realizací byly však hotel 

Merkur, Luna a hlavní městská knihovna, stavby, které se nacházejí v Havířově 

(Madigarová, 2010). 
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Otta Waller 

Narozen  roku 1924. Studoval Vysokou školu v Praze, obor architektury. 

Stal se projektantem Stavoprojektu Ostrava v roce 1953 v postavení jako stavební 

projektant. Mezi lety 1962 – 1967 byl vedoucím havířovského ateliéru. Projektoval 

obytné  domy  a  mě l významný  podí l na  výstavbě  územních celků Havířova. 

Se svou ženou Zojou Wallerovou se podílel na koncepci jedné etapy Havířova 

(9c), kterou uskutečnili v roce 1969, kdy byla učiněna realizací roku. Zemřel roku 

1981 (Madigarová, 2010). 

Josef Hrejsemnou 

Narozen roku 1928. Mezi lety 1957 – 1964 pracoval pro Stavoprojekt 

Ostrava. Je autorem například budovy zvláštní školy, nebo havířovského 

vlakového  nádraží  z  roku 1969. Další jeho stavbou je Zimní stadion postavený 

ve stejném roce (Madigarová, 2010). Zemřel roku 2010 v Havířově.  
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3.2  Karviná 

 

Je město, patřící k sídlům, které jsou nejstarší v našem regionu. První 

písemná  zmínka  se  datuje  k  roku 1268. Převratných změn přinesl rok 1776, 

kdy bylo v  této oblasti nalezeno černé uhlí. Majitelem tohoto panství byl rod 

Larisch-Mönnichů. Postupem 19. století začaly v Karviné vznikat jámy a šachty, 

z čehož velkodoly jako je Jindřich, František a Jan-Karel o rozloze dobývacího 

prostoru 900 ha patřily k majetku Larisch- Mönnichům. Tři další doly Hohenegger, 

Barbora a Gabriela, o dobývacím prostoru 700 ha spadaly pod Těšínskou 

arciknížecí komoru, poté Báňskou a hutní společnost. Podnětem pro další růst 

odvětví průmyslu na okrajích města mělo dolování uhlí zejména v koksárenském, 

hutnickém a železářském směru. Vhodnými dopravními podmínkami díky 

dobudování Severní dráhy Ferdinandovy 1847 a Košicko-bohumínské dráhy 1871 

byl zajištěn odbyt a růst demografie. Dokládá o tom i fakt, že roku 1804 v obci 

Karviná bylo pouze 630 obyvatel, kdežto roku 1921 byl tento počet dvaceti 

násoben na 19 229 obyvatel. Byl to převážně proud lidí ze zemědělsky (agrárně) 

zaostalé Haliče a dalších míst Slezska, též z Moravy a zahraničí. Tímto rozvojem 

byla Karviná pozvednuta v roce 1908 na městys a v roce 1923 byla také 

ustanovena městem. Přelomem 19. a 20. století byla zařazena mezi nejvyspělejší 

průmyslová města v monarchii a vyzrálé administrativní centrum Fryštát se v roce 

1850 stal novým sídlem okresu, soudů a jiných úřadů pro státní veřejnou správu. 

Se snahou získání na současném území města dalších zásob uhlí vedlo roku 

1867 k nálezu léčivých pramenů s jódem, kdy vznikl impuls k výstavbě Lázní 

Darkov, které jsou také dnes velmi vyhledávány i za hranicemi tohoto regionu. 

Části města Ráj a Staré Město měly menší význam a vytvářely jen venkovské 

obce (Rebrová, 2005). 
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3.2.1 Významní architekti 
 

 

Mezi architekty, kteří se zasloužili o výstavbu Karviné,  patří  Arnošt Krejza 

a Otakar Nový.  

 

 

Arnošt Krejza 

Narodil se dne 5. 1. roku 1923.  Byl českým architektem, který  se  přičinil 

na zastavovacím sídlištním plánu v Karviné (internet 4). Zemřel 18. Dubna 1989.  

 

Otakar Nový 

Narodil  se dne 7. 4. roku  1918 v Praze . Byl  přední  teoretik  a  publicista 

v  oblastech  urbanismu,  životního  prostředí,  architektury  a  památkové  péče. 

Je  autor  dvaceti  tří  spisů.  Roku  1948  byl spolu zřizovatelem Stavoprojektu, 

což byl největší projektový ústav na světě. V letech padesátých vystavěl 

v městech Havířov a Karviná internáty,  které  sloužily  1 500  hornickým učňům 

(internet 15). Zemřel 18. května 1999.  
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3.3  Ostrava – Poruba 
 

 

Ostrava - Poruba a Havířov jsou propojeny nejvíc. Mnohý občan žijící 

v Havířově si v Porubě připadá jako doma. Výstavba Poruby ve stylu SORELY 

začala vznikat počátkem 50. let 20. století, kdy měla být takzvaným vzorem 

výstavby Havířova, avšak Havířov je daleko více propracovaný celek s větším 

množstvím   památkových   budov.   Poruba   vyzařuje   tolika  podobnými  prvky 

jako Havířov, že není potřeba dalšího opakování. Příkladem mohou být například 

fasády,   kterých   bylo   dokonce   použito  stejných  motivů  v  obou  městech. 

Též provedení obchodů v přízemí domů je stejného rysu. V Ostravě - Porubě však 

bylo    užito    mohutných    pilastrů    majících    volutové    hlavice.   Poukazuje  

na nefalšovanost socialistického realismu, který byl doveden na hranici 

velkoleposti. Ostrava - Poruba se ale nad Havířovem vysazuje tím, že se zde 

nachází vyšší budovy. Ovlivněna byla také sovětskými budovami. Zaklenuté brány 

a jiné vstupy byly snahou architektů v obou městech. Tak jako v Havířově se zde 

nachází široká hlavní třída, původně sloužící převážně pro slavnostní průvody.  

Jelikož se opravdu tyto dvě města architektonicky příliš neliší, bylo by zbytečné 

zde znovu rozebírat také Porubský vzhled (Madigarová, 2010). 

Nejvýznamnější ukázkou socialistického realismu Poruby je dřívější 

Leninova, nyní Hlavní třída. Město je v dnešní době ceněna převážně díky svým 

prostorovým kvalitám a také udržení městského charakteru prostředí (Sorela: tvář 

města Havířova, 2007). 

Otázkou však dnes je, jak se lidé chtějí k této architektuře chovat. Dříve 

bylo nájemníkům jedno, jak jejich domy vypadaly, neboť je udržovat nemuseli, 

nyní ale s nutností oprav a  tím  spojeným  splácením  nájemníky  nastal  zvrat, 

kdy lidé chtějí přizpůsobovat obydlí svým potřebám a není jim to dovoleno státním 

památkovým ústavem. Jako například nemožnost zateplení nebo zvolení druhu 

omítek (Sorela: tvář města Havířova, 2007). 

O výstavbě Poruby bylo rozhodnuto roku 1951 v květnu, kdy byl hlavním 

důvodem konec války a těžba černého uhlí. Tehdy bylo projektem zaměstnáno 

okolo 400 architektů a dalších odborných pracovníků, pro které byla vyhlášena 
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soutěž k vypracování nejlepšího projektu. Přihlásili se projektanti z různých míst 

naší republiky. Generálním projektantem projektu „Nová Ostrava“ byl architekt 

doc. ing.  Vladimír   Meduna,   zastávající   funkci  jako   generální    projektant pro 

výstavbu Ostravy v socialistickém  směru.  Pomáhali  mu  talentovaní  projektanti   

a  v  srpnu  1951  zasedl  národní výbor v Ostravě, který schválil  tento program 

výstavby budov socialistického realismu. Jako součást pro tento rozsáhlý koncept 

na výstavbu byla Leninova třída, která byla hlavním prostorem, na který přímo 

navazovaly obytné obvody a okresy.  Výstavba sídliště zvaného Stalingrad  bylo 

ve velkém zájmu očekávání a bylo budováno mezi prvními. K roku 1952 tuto čtvrť 

obydlovalo okolo tisíce rodin.  Postupem   času  se  počet  zvýšil  na 13 000, kdy 

se zde už vybudovala také mateřská škola, kluby, nákupní dům, potravinové  

prodejny,  prodejny  mléka,  masa  a  zeleniny.  K naleznutí  zde  byla též drogerie, 

služby a škola o počtu devatenácti místností ke studiu. Až od roku 1952 začaly 

projekty  zabývající  se zásobou vody, tepla, plynu a elektrické energie  (Strnadel 

a kol., 1978, Kremerová a kol., 2005). 
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4. Zdokumentování současného stavu ve vybraných 

lokalitách 
 

 
Zabývat se budu třemi městy, Havířovem, Karvinou a Ostravou – Porubou. 

Tyto města byla postavena ve stylu socialistického realismu. Největší důraz budu 

klást na město Havířov, které bylo postaveno na motiv Poruby, ale je považováno 

za vzor SORELY a je v něm obsaženo nejvíce prvků tohoto architektonického 

pojetí. K tomuto městu mám také největší citovou vazbu, neboť zde žiji od svého 

narození a dobře jej tedy znám. Podobně rozsáhlá je také Poruba. Karviná již není 

takto památkově obdařená, a proto ji s Havířovem nebo Porubou nelze srovnávat.  

Zprostředkování bude jak formou výletu pro pamětníky, kteří si mohou 

připomenout okolí, kde vyrůstali a žili, tak také pro širokou veřejnost, která se chce 

dozvědět něco více o těchto městech a historii jejich staveb. 

Poděkování   patří   panu   Josefu   Pintérovi,   který   mi    ochotně    poradil 

a o některých těchto budovách vyprávěl. Byl tedy částečným zdrojem mých 

informací v podkapitole Havířov, a celé kapitole Karviná.  

 

4.1  Havířov 

 
První město, na které se půjdeme podívat, bude Havířov. Jeho rozsah 

památek  je  ze  všech tří měst největšího rozpětí, a proto mu patří privilegium. 

Zde budeme mít devět zastávek, kdy naši procházku ukončíme u vlakového 

nádraží, které sice nepatří do stylu socialistického realismu, ale jistě stojí za 

zmínku. Zahájení naší procházky začne u kina Centrum, které otevírá území 

architektury   socialistického   realismu,   kdy budeme pokračovat procházkou  

přes náměstí Republiky, Kulturní dům Radost, společenský dům Lučina, Kulturní 

dům Petra Bezruče, Magistrát statutárního města Havířova, přes Základní školu 

Na Nábřeží,  Středisko  volného   času   Asterix   a   Podloubí   na   Hlavní    třídě. 

Naši procházku ukončíme u již zmiňovaného vlakové nádraží, kde bude cíl naší 

trasy. Procházku započneme v 9 hodin dopoledne, kdy je předpokládaný příchod 
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k vlakovému nádraží mezi jedenáctou až dvanáctou hodinou dopolední. Ujdeme 

přibližně 5,5 km trasu, a proto si vezměte pevnou obuv a pohodlný oděv.  

 

 

 

Obr. 6 Trasa procházky památek Havířova (internet 11). 

 
 

 

Zastavení první – kino Centrum na náměstí Republiky 
 
 

 

I když není typickou stavbou socialistického realismu, tak je jeho velkou 

součástí,  neboť   ukončuje    území    SORELY.    Jeho  historie  se začala psát 

25. prosince 1967 slavnostním uvedením západoněmeckého širokoúhlého 

barevného filmu Old Shatterhand. Hlediště mělo kapacitu 536 míst. Kino   bylo   

vybaveno   dvěm  a projekčními  aparáty na promítání   sedmdesátimilimetrového 

a pětatřicetimilimetrového filmu. Nechyběla ani synchronizační aparatura pro 

plastický zvuk. Budova byla postavena podle plánu havířovského architekta    

Bronislava  Firly (Ústní sdělení Pintér, 2013). Tato   stavba  (viz. obr. 7)   zahajuje 
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a odděluje území historické SORELY s obyčejnými domy. Od této stavby půjdeme 

na náměstí Republiky.  

 

 

 
 

Obr. 7 Kino Centrum - Náměstí Republiky (autor, 2013). 

 

 

 

Zastavení druhé – náměstí Republiky 
 

 
Nepatří do staveb socialistického realismu, ale stojí za zmínku, jelikož utváří 

střed náměstí Republiky. Jeho současnou dominantou je kontroverzní umělecké 

dílo Brána s  kyvadlem  a  pramenem (viz. obr. 8). Do roku 1990 tam byla 

umístěna   socha V. I. Lenina (viz. obr. 9). Z náměstí je pěkný pohled na obchodní 

dům Elan postavený ještě pod názvem Budoucnost v roce 1973 (Ústní sdělení 

Pintér, 2013). Odtud půjdeme po hlavní ulici směrem ke kulturnímu domu Radost.  
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Obr. 8 náměstí Republiky s kyvadlem (autor, 2013). 

 

 

 

 

Obr. 9 Dobová fotografie se sochou V. I. Lenina (archív J. Pintér). 
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Zastavení třetí – Kulturní dům Radost v ulici Alšova 
 

 

Původně kino patřící mezi nejstarší památkově chráněné budovy postavené   

v   Havířově  po  2.  světové  válce.  Při  jeho   projektování   bylo užito prvků 

jihočeské renesance,která byla inspirovaná historickou architekturou  v Telči, 

Písku či Českých Budějovicicích. Do provozu jej uvedli 8. dubna 1956 při 

promítání filmu s názvem Rudá záře nad Kladnem. Sál kina měl v té době 

kapacitu 450 míst. O něco dřív, 18. prosince 1955, se v jeho prostorách, které 

ještě nebyly dokončeny konalo první zasedání nově zvoleného 

Městského národního výboru, v kterém předsedal František Podoba, který obdržel 

od zástupce Krajského národního výboru zakládací listinu o zřízení nového města 

Havířov k datu 4. prosince 1955. Kino poté dlouho sloužilo svému původnímu 

poslání. Změny nastaly počátkem 90. let (viz. obr. 10).  

 

 

Obr. 10 Kulturní dům Radost v současnosti (autor, 2013). 
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V červnu 1993 se naposledy promítalo. Diváci viděli americký film, 

s názvem Přichází Satan. Ještě předtím 28. srpna 1992 bylo v něm zřídili kasino, 

které ale dlouho nevydrželo. Objekt postupem času začal chátrat. Ke změnám 

došlo 25.  Června  2006, kdy byla zahájena  celková  rekonstrukce budovy.  

Ukončena byla 23. července roku 2007. Celkový náklad se dostal k částce okolo 

130 milionů korun. Dne 4. října 2007 se zrekonstruovaný Kulturní dům Radost 

slavnostně otevřel. Patří mezi nejtypičtější reprezentanty stavebního směru 

SORELA (internet 17). Zvláštností ovšem je, že přes typické zobrazení 

socialistického realismu na této historické fotografie. 

 
 

 

 

Zastavení čtvrté – Společenský dům Lučina na Hlavní třídě 
 
 
 

Stojí na opačné straně ulice naproti KD Radost. (viz. obr. 11 a obr. 12)  

V polovině  roku 1957 byla v části čtyřposchoďového  obytného  domu   uvedena 

do   provozu    nová   restaurace  s prostornou   jídelnou,   kavárnou,    hospodou 

a bufetem. Na dlouhou dobu se Lučina stala oblíbeným místem víkendových 

tanečních zábav a příjemného posezení. Patřila k nepřehlédnutelným 

k dominantám města. Po roce 1990 se její postavení postupně měnilo. Své 

původní poslání ztrácela a z uvolněných místností se staly běžné prodejny. 

Nedávno budova dostala novou fasádu a střechu. Před domem byly na podestě 

schodiště v polovině šedesátých let minulého století postaveny dvě pískovcové 

sochy nazvané Ženy. S velkou pravděpodobností se jedná o dílo brněnského 

výtvarníka, akademického sochaře Konráda Babraje(Ústní sdělení Pintér, 2013). 

Odtud popojdeme kousek níže ke kulturnímu domu Petra Bezruče.  
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Obr. 11 Společenský dům Lučina v současnosti (autor, 2013). 

 

 

 

 

Obr. 12 Společenský dům Lučina v historii (archív J. Pintér). 
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Zastavení páté – Kulturní dům Petra Bezruče na Hlavní třídě 
 

 

Patří mezi významné mezníky v  historii  budování  Havířova  (viz. obr. 13  

a 14). Byl otevřen v říjnu 1961. Patří mezi díla architektů Blažeje Heisera 

z ostravského Stavoprojektu a Radima Dejmala. Provoz byl zahájen v loutkovém 

divadle, klubovnách a v restauraci. Další částí budovy s velkým sálem pro více 

než 500 sedících diváků a jevištěm se dokončil až v závěrem roku 1963. Budova 

svým vzhledem ničím nepřipomíná architektonický směr té doby, takzvaný 

socialistický realismus, který měl dominující postavení při výstavbě Havířova. 

V roce 2002 byla provedena její rozsáhlá rekonstrukce a vnitřní modernizace 

s celkovými náklady ve výši 125 milionů korun (Ústní sdělení Pintér, 2013). Před 

kulturním stánkem je umístěna kamenná socha Maryčky, práce olomouckého 

výtvarníka, akademického sochaře Vladimíra Navrátila. 

 
 

 
 

Obr. 13 Kulturní dům Petra Bezruče v současnosti (autor, 2013). 
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Obr. 14 Kulturní dům Petra Bezruče v historii (archív J. Pintér). 

 
 
 
 

Zastavení šesté – Magistrát statutárního města Havířova v ulici 
Svornosti 

  

 

 

Přejdeme po křižovatce se světelnou signalizací na druhou stranu cesty, 

kde po několika metrech po pravé straně ulice Svornosti stojí mohutná budova 

(viz. obr. 15). Byla postavena podle návrhu významného českého architekta 

Nového v březnu 1951. Původně byla určena pro přípravu mládeže na hornická 

povolání s kapacitou 1 200 učňů (viz. obr. 16). Po dokončení v roce 1953 dostala 

název Hornické učiliště Pavla Korčagina. Zpočátku stála osamocena a podle 

pamětníků vypadala jako nějaký hrad. První slavnostní stěhování do nových, 

ovšem ještě ne zcela připravených prostorů, začalo 5. prosince 1953. V budově 

tehdy nejezdily výtahy, nedalo se topit a problémy byly s vodou, která dosti často 
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netekla.     Po    likvidaci    počátečních    závad   byla považována    za     jednu   

z největších a nejmodernějších objektů nově vznikajícího města. Dlouhá léta 

v jejím bočním křídle s výhledem na tehdejší Gottwaldovou třídu (dnes Hlavní 

třída), se nacházel Městský národní výbor (dnešní městský úřad). Utlumením 

hornictví v 90. letech minulého století přestala mít tato  stavba  pro  doly  význam 

a tak se z ní stalo definitivní sídlo magistrátu Statutárního města Havířova. Roku 

1999 byla dokončena její rozsáhlá, převážně interní modernizace (Ústní sdělení 

Pintér, 2013). Odtud budeme dále pokračovat dolů směrem ke škole.  

 

 

 

 

 
 

Obr. 15 Magistrát města Havířova v současnosti (autor, 2013). 
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Obr. 16 Magistrát města Havířova,  historické hornické učiliště (archív J. Pintér). 

 

 

 

Zastavení sedmé – Základní škola Na Nábřeží 
 
 

Na rozhraní Šumbarku a Dolních Bludovic byla v roce 1953 zahájena 

výstavba nového sídliště s názvem Šumbark II, lidově Korea. S přílivem nových 

obyvatel přibyla spousta školou povinných dětí a v blízkosti nebyla žádná škola. 

Děti  musely  zpočátku  chodit do  Dolních Bludovic, starého Šumbarku, Suché 

i do Šenova. Těm nejmenším se uvolnily prostory dnes již v neexistujícím hostinci 

u Röslera, který stál přibližně v místech, kde se nachází okružní křižovatka 

u vlakového nádraží Českých drah. Problematika učeben byla částečně vyřešena 

na podzim roku 1953 výstavbou školského kombinátu (dobový název) 

poblíž budovy Pavla Korčagina (viz. obr. 17 a 18). V těchto prostorách se počítalo 

s umístěním dvou škol celkově s osmadvaceti třídami, dvě-mi tělocvičnami, školní 

družinou a společným travnatým hřištěm. Jako první byla zřízena k 1. září 
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1954 v západním křídle budovy se vstupem z ulice Jana Švermy 1. osmiletá 

střední škola. Kolaudace se konala 26. října a 7. listopadu byla osmiletka 

slavnostně  otevřena.  Z  důvodů  různých  nedodělků  však  vyučování   začalo  

až 22. listopadu. 

 

Obr. 17 Základní škola Na Nábřeží v současnosti (autor, 2013). 

 

Do školních lavic zasedalo dohromady 275 žáků, ve dvanácti třídách. První 

ředitel byl Jaroslav Helštýn. Jeho zástupcem byl učiněn Alois Kuča. Výnosem 

Ministerstva školství a kultury z června 1956 byla osmiletka k 1. září 

přejmenovaná  na  Jedenáctiletou   střední školu. Ta  se v roce 1959 odstěhovala 

a osmiletka se vrátila ke svému původnímu názvu. Provoz v druhé z plánovaných 

škol s názvem 3. osmiletá střední škola (2. již stála v Šumbarku) byl zahájen 

1. září 1955 v ulici Komsomolská. V budově však neustále probíhaly dokončovací 
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práce, například v tělocvičně scházely parkety a místnosti v přízemí 

postrádaly dveře. Teprve 9. května 1956 byla škola slavnostně předána k užití. 

Měla osm tříd s 229 žáky. Ředitelem byl František Koziorek a jeho zástupcem 

Jaromír Horák. Počet žáků neustále rostl. Na základní škole Komsomolská byl 

nejvyšší  počet  1 069  ve  školním  roce  1957 – 1958  a na Jana Švermy 1 193 

 ve školním roce 1963 - 64. Významným mezníkem v životě obou škol se stal rok 

1984. Z rozhodnutí tehdejšího Okresního národního výboru v Karviné 

s datem 1. září Základní devítiletá škola Komsomolská zanikla. Pedagogický sbor 

včetně žáků byl administrativně převeden do Základní devítileté školy v ulici Jana 

Švermy. Svůj nynější název ZŠ Na Nábřeží dostala v roce 1991 v návaznosti na 

přejmenování některých havířovských ulic. Kousek odtud se nachází středisko 

volného času Asterix (Ústní sdělení Pintér, 2013). 

 

 

 

 

Obr. 18 Základní škola Na Nábřeží v historii (archív J. Pintér). 
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Zastavení osmé – Středisko volného času Asterix v ulici Na 
Nábřeží 

 

Honosná budova v ulici Na Nábřeží byla postavena v letech 1954 až 1955 

(viz. obr. 19). Podle pamětníků to byla první velká restaurace na území dnešního 

Havířova. V suterénu byly umístěny chladicí boxy pro restaurační potřeby, přízemí 

zpočátku využívali stavbaři jako jídelnu. Poté se přeměnila na lidovou hospodu 

s výčepem, přitom nechyběl ani koutek na konzumaci různých nápojů ve stoje. 

V prvním patře byla moderní restaurace zařazená do 2. cenové skupiny. Oblíbený 

a velmi vyhledávaný byl taneční parket. Druhé poschodí patřilo valašské vinárně 

s příjemným posezením. V budově se ještě nacházela zimní zahrada a místnosti 

pro hráče kulečníku a karet. V roce 1975, po rozsáhlé rekonstrukci objektu, 

restaurace uvolnila své prostory dětem. Objekt sloužil jako  pionýrská    základna  

a  později jako  Dům  dětí  a  mládeže (Ústní sdělení Pintér, 2013). V současnosti 

je jedním nejvýznamnějších center pro aktivity dětí a mládeže ve volném čase. 

Odtud se půjdeme projít přes Podloubí, a poté dojdeme k vlakovému nádraží. 

 
 

Obr. 19 Středisko volného času Asterix v současnosti (autor, 2013). 
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Zastavení deváté – Podloubí na Hlavní třídě 
 

 

Představitelem stylu architektury socialistického realizmu takzvané 

SORELY padesátých let minulého století v Havířově patří také dům 

mající orientační číslo jedna na Hlavní třídě u křižovatky s ulicí U Stromovky, které 

se nachází poblíž vlakového nádraží (viz. obr. 20 a 21).  

Projektanty obytné budovy byli architekti ze Stavoprojektu   Olomouc. Její 

historie je zajímavá tím, že na krátkou dobu propůjčila místnosti 

prvnímu Národnímu výboru v Havířově. Pro úředníky byla vyčleněna jedna bytová  

 

Obr. 20 Podloubí - Hlavní třída v současnosti (autor, 2013). 

 

jednotka a zřízena i provizorní obřadní síň. Žádná samostatná radnice se totiž 

nestavěla. V nově vybudovaném Hornickém učilišti Pavla Korčagina v ulici 

Svornosti dnešní sídlo Magistrátu, se našly volné prostory a úřad se tam později 

přestěhoval. Uvolněné kanceláře pak na Hlavní třídě získal dočasně Polský 
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kulturně-osvětový svaz v Havířově známý pod zkratkou PZKO (Ústní sdělení 

Pintér, 2013). V současné době se v přízemí nachází obchody a v patrech bytové 

jednotky. 

 

 

Obr. 21 Podloubí - Hlavní třída v historii (archív J. Pintér). 
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A na závěr mimo SORELU – prohlídka vlakového nádraží 

Nádražní budova (viz. obr. 22) v Havířově postavená v letech 1965 až 

1969 podle návrhu architekta Josefa Hrejsemnou, je typickým příkladem 

bruselského architektonického stylu. Jaký bude její další osud, je na pořadu dne. 

Rychlý rozvoj mladého města, nárůst obyvatelstva a cestování za prací do Ostravy 

a dalších okolních měst a obcí si kladlo zvýšené nároky na dopravu. Staré vlakové 

nádraží pocházející z první poloviny minulého století, již novým podmínkám 

nevyhovovalo. Byla  to  malá na  půl  přízemní  a z druhé poloviny 

jednoposchoďová stavba, která sloužila vedle osobní dopravy hlavně pro nákladní 

průmyslovou dopravu místních šachet.   Po výstavbě  nové  tratě  mezi  Ostravou 

a Českým Těšínem se situace musela řešit. Proto se přistoupilo k její komplexní 

přestavbě s vybudováním moderní přijímací haly. Staré objekty přitom nebyly 

zbourány   a   stojí  asi dvě   stě  metrů  od   dnešní  haly. Nová  staniční    budova  

 

Obr. 22 Vlakové nádraží Havířov (archív J. Pintér). 
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s proskleným rizalitem byla otevřena slavnostně 27. října 1969.  Stavba objektu 

nádraží i s vedoucími komunikacemi měla náklady ve výši 139 milionů korun 

československých. Architekt při zdobení spolupracoval s akademickým sochařem 

Václavem Urubou, který vyznaval výtvarný směr brutalizmus. Betonová socha 

zvaná Směrník,která je umístěna na prostranství před stanicí patří mezi jeho díla. 

Havířovské nádraží patřilo v době svého vzniku k nejmodernějším nejen 

v severomoravském regionu, ale na celé Moravě (Ústní sdělení Pintér, 2013). 

V těchto místech naše procházka Havířovem končí, doufám, že se vám 

líbila, a že se zde opět přijedete podívat.  

. 
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4.2     Karviná  

 

Dalším městem, které navštívíme, je Karviná. V Karviné budeme mít pouze 

tři  zastávky,  protože  více památek zde nenalezneme. Naše  procházka  začne 

na Čapkově ulici, kdy budeme pokračovat přes náměstí Budovatelů a svou cestu 

zakončíme u bývalého hornického učiliště, které je dnes ubytovacím střediskem 

zvaným Předvoj. Zajímavostí je, že je postaveno podle úplně stejného projektu 

jako bývalé hornické  učiliště v Havířově, nyní Magistrát města  Havířova.  Dnes 

by se dalo pouze spekulovat, zda to byl úmysl nebo jen pouhá pohodlnost. 

Nicméně o tom si může už každý udělat obrázek podle svého mínění. Procházku 

započneme v 9 hodin, kdybychom celou trasu necelého jednoho kilometru měli 

obejít v čase okolo 45 minut.  

 

 

 

 

Obr. 23 Turistická trasa procházky Karvinou (internet 13). 

 
 



Helena Křenková: Socialistický realismus v architektuře měst severní Moravy 

38 

 

Zastavení první – Čapková ulice 
 

 

 

Vybudování Karviné a Havířova v letech 50. a 60. minulého století měly 

hodně společného. Toto období mělo značný rozmach průmyslového odvětví a tím 

také nárůst počtu obyvatel obou měst. Ve spojitosti s tímto vývojem se muselo 

rychle začít vystavovat nové obytné domy. Vše ostatní jako školy, předškolní 

zařízení, místní hromadná doprava, obchody a služby se realizovaly menším či 

větším zpožděním. Nepříjemné jevy, které výstavbu doprovázely byly takové, že  

konečné úpravy byly uskutečněny až s velkým časovým skluzem. Což byly terénní 

úpravy kolem domů, chodníky a cesty.  K takovým patřila,  jak  to ukazuje  dobová  

fotografie,  i  Čapková   ulice   ( viz. obr. 24 a 25) v Karviné-Nové město (Ústní 

sdělení Pintér, 2013) 

 

 

 
 

Obr. 24 Čapkova ulice v historii (archív J. Pintér). 
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Obr. 25 Čapkova ulice - současnost (zdroj J. Pintér). 

 

 

 

 

Zastavení druhé – náměstí Budovatelů 
 

Velké oblibě se těšil v padesátých letech minulého století při označování 

ulic a náměstí název Budovatelů (viz. obr. 26 a 27). Ještě dnes je jich po republice 

více než sedmdesát.  Patří  k ním i náměstí Budovatelů, nacházející se v  Karviné-

Novém Městě, vznik sahá k roku 1954 dle návrhu brněnského architekta Arnošta 

Krejzy. Jeho dominantou je bývalý hornický internát. Domy jsou lemovány 

náměstím s typickou ukázkou stylu architektury, takzvané socialistický realismus, 

neboli  Sorela. Při výstavbě byl kladen důraz na  umělecko -  řemeslnou   část 

výzdoby zdí v podobě sgrafitových motivů. Nebyly zřídkavé ani menší či větší 

sochy. V létě roku 2011 byla dokončena rozsáhlá oprava karvinského náměstí 

(Ústní sdělení Pintér, 2013).  
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Obr. 26 Náměstí budovatelů v historii (archív J. Pintér). 

 

 

 
 

Obr. 27 Náměstí budovatelů v současnosti (zdroj J. Pintér). 
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Zastavení třetí – náměstí Budovatelů, bývalé hornické učiliště 

 

Dominantou náměstí Budovatelů je bývalý internát pro 1 500 hornických 

učňů, dnes ubytovací středisko Předvoj (viz. obr. 28), postavený významným 

českým architektem Otakarem Novým. Není bez zajímavosti, že je také autorem 

sídla havířovského Magistrátu, původně hornického učiliště Pavla Korčagina 

(Ústní sdělení Pintér, 2013). 

Zde tuto naši krátkou procházku ukončíme.  

 

 

 
 

Obr. 28 Ubytovací středisko Předvoj, bývalé hornické učiliště (zdroj J. Pintér). 
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4.3  Ostrava- Poruba 

 

Posledním místem, které navštívíme, je Ostrava – Poruba. Zde budeme mít 

8 zastávek, kdy začneme u Vysoké školy Báňské, která by, ač nepatří do stylu 

socialistického   realismu,   měla   být  zmíněna.  Odtud  projdeme  přes  cestu, 

kde vstoupíme  do  památkové zóny SORELY a dojdeme k oblouku se vstupem 

na Havanskou ulici. Poté projdeme Alšovo náměstí, k velkému kruhovému 

objezdu, odkud se budeme druhou stranou vracet zpět. Po cestě navštívíme 

Věžičky,  které  jsou  krásným  objektem,  poté  si  rozhlédneme  si sochu hutníka 

a dojdeme k domu kultury Poklad. Odtud dojdeme zpět k Vysoké škole Báňské. 

Naše procházka potrvá zhruba dvě hodiny a ujdeme přibližně 3,5 km trasu.  

 

 

 

Obr. 29 Trasa procházky památkovou zónou Ostrava – Poruba (internet 14). 
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Zastavení první – Vysoká škola báňská -Technická univerzita 
Ostrava  

 

Návaznost Vysoké školy Báňské je spojena přímo s montánním učilištěm 

akademie Báňské a Vysoké školy Báňské Příbram. Obnova montánního 

vyučování v zemích Česka se datuje do poloviny 19. století. Vyučovala se zde 

polytechnika, a speciální studia hornického a hutnického zaměření. Roku 1865 

bylo montánní učiliště označeno Báňskou akademií a díky dalším vydávaným 

statutům směřovala k uvedení jako plnoprávná vysoká škola. Roku 1904 byly 

zavedeny dvě státní zkoušky. Mezi lety 1918 až 1938 byla jedinou školou 

v Československu,  která vyučovala odborníky v montánním odvětví. Roku 1945 

se přestěhovala  do  Ostravy  a  počátkem  let padesátých začalo vznikat dělení 

na fakulty. Tuto univerzitu spojuje historie a rozvoj zpracování a těžby nerostů. 

Rokem  1990  prošla  univerzita  výrazným zlepšením. Nyní zde v této budově 

(viz. obr. 30)   nalezneme   fakultu   elektrotechniky   a   informatiky,   fakultu    

hornicko-geologickou, fakultu metalurgie a materiálového inženýrství, fakultu 

stavení a fakultu strojní (internet 12). 

 

Obr. 30 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (autor, 2013). 
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Zastavení druhé – vstup do památkové zóny 
 
 

Centrum   Poruby  –  Hlavní  třída - čtyřproudá  silnicem, která má uprostřed 

pás určený  pro  chodce a mnoho zeleně, její délka dosahuje 1600 m a je 

lemována domy, majícími mnoho sloupů a podchodů. Zástavby okolo jsou 

projektovány velmi podobným způsobem se  dvory,  zelení,  sgrafity,  drobnostmi 

a vlastně i zbytečnostmi. Běžně si okolí ani nevšimne spousty detailů,  které  jsou 

schovávany  všude okolo, jako například i nad vchodovými dveřmi (viz. obr. 31). 

 
 
 

 

Obr. 31 Vstup do památkové zóny z ulice 17. listopadu na ulici Hlavní třída (autor, 2013). 
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Zastavení třetí – Hlavní třída se vstupem na Havanskou ulici 
 
 

Zde se jedná pouze o bytovou zástavbu, nikoliv žádnou památku 

s historickou minulostí. Avšak stojí za pozastavení se, neboť je tento podchod 

velice zajímavým a pro Porubu typickým prvkem (viz. obr. 32). 

 
 

 
 

Obr. 32 Bytová zástavba Hlavní třídy v pozadí s výškovým domem na ulici Havanská (autor, 2013). 

 
 
 
 

Zastavení čtvrté – Alšovo náměstí 
 
 

Na pravé straně náměstí jsou obchody a na poschodích hlavně byty. Na 

levé  straně  náměst í je socha Hutníka od sochaře Antonína Ivánského, který byl  
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i autorem sochy Lenina,  která  stávala  u  kruhového  objezdu  na  Hlavní třídě  

(viz. obr. 33). 

 
 

 

Obr. 33 Alšovo náměstí (autor, 2013). 

 
 
 

Zastavení páté – kruhový objezd 
 
 
 

Kolem tohoto kruhového objezdu (viz. obr. 34) projdeme na druhou stranu, 

kde budeme dále pokračovat vytýčenou trasou procházky k Věžičkám.  
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Obr. 34 přechod na kruhovém objezdu na druhou stranu prohlídky (autor, 2013). 

 

 

Zastavení šesté – Věžičky 
 
 

Jako  Věžičky  se  označuje  obytný  soubor na Porubské ulici  (viz. obr. 35 

a 36).   Svůj   název  získal  díky  ornamentálním  prvkům,  které  byly  umístěny 

na střeše souboru. Výstavba probíhala v letech 1953 - 1956. Provedení domů 

reaguje      nejen      na      ideové     prvky   socialistického    realismu,   ale   také   

i  na  českou  renesanční  a   novorenesanční   architekturu.   Projekt    Věžiček 

byl vypracován ve Státním ústavu pro projektování měst a vesnic Stavoprojekt 

Ostrava. Jeho autorem je architekt Boris Jelčaninov. Celý blok byl dokončen 

roku 1956,  posledním  krokem  byla   sgrafitová   výzdoba,  která   je   provedena 

v nejvyšším   patře  jedné  z  částí  bloku budov. Jejím autorem je Ladislav 

Novák a znázorněny jsou hrající si děti, jednotlivá roční období, stejně jako různá 

řemesla (internet 3). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1953
http://cs.wikipedia.org/wiki/1956
http://cs.wikipedia.org/wiki/Socialistick%C3%BD_realismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Renesance
http://cs.wikipedia.org/wiki/Novorenesance
http://cs.wikipedia.org/wiki/Architekt
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Boris_Jel%C4%8Daninov&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/1956
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ladislav_Nov%C3%A1k
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ladislav_Nov%C3%A1k
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Obr. 35 Věžičky zboku (autor, 2013). 

 

 

Obr. 36 Věžičky přední část (autor, 2013). 
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Zastavení sedmé – socha Hutníka 
 
 

Třímetrová pískovcová socha v pracovním oděvu a s nezbytným pracovním 

náčiním (viz. obr. 37) stojí majestátně nakročena čelem do Alšova náměstí.  

Nadživotní   socha   akademického sochaře Antonína Ivanského, která je dodnes 

pravděpodobně nejznámější Porubskou sochou, pochází z roku 1962. 

 

 

 

Obr. 37 Hlavní třída se sochou Hutníka (autor, 2013). 

 

 

 
Zastavení osmé – Dům kultury Poklad 

 
 

Dům kultury Poklad (viz. obr. 38) patří  mezi  nejstarší  kulturní  zařízení  

tzv.  nové  Poruby.   Slavnostně   jej   otevřeli   v prosinci v roce 1961 a od té doby 
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v něm byla  sehrána  přes  sta   divadelních  představení,  prezentovala  se  řada   

kapel     a   představilo    se    několik     desítek    známých    osobností,    které  

se    zveřejnily   v zábavných i odborných pořadech. 

Dům kultury s jeho amfiteátrem je též místem, kde se pořádají zajímavé 

festivaly, kupříkladu festival filmů a televizních pořadů  zabývající  se technickými 

a průmyslovými památkami TECHNÉ  Ostrava nebo festival folkové hudby 

Porubské folkové léto (internet 16). 

  

 

 

Obr. 38 Dům kultury Poklad (autor, 2013). 

 

 
Zde naše procházka končí. Po procházce všech tří měst si myslím, že jak 

obyvatelé, tak i účastníci,  kteří  tyto  města  viděli  poprvé,  mohou opravdu říci,  

že Havířov a Ostrava – Poruba si jsou velice podobné a postavené ve velice 

podobném   stylu   sestavení   budov.   Nejeden obyvatel jak Havířova tak Poruby 

si v druhém městě připadá skoro jako doma.  
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5. Závěr 
 

    

Cílem mé bakalářské práce bylo přiblížit výstavbu měst na severní Moravě 

v éře socialistického realismu. Stručně jsem také přiblížila předcházející 

architektonické směry 20. století.  

Socialistický realismus, který se kromě jiného promítá také do architektury 

se stal trvalou součástí mnoha měst bývalého Československa. Z hlediska jeho 

umělecké stránky je těžké zaujmout jednotný názor. Některým lidem se tento směr 

jeví  zajímavý,  naopak  jiní  k  němu  zaujímají  neutrální   stanovisko  a  někteří 

jej odsuzují. Nicméně tento směr v dané době byl využit v mnoha městech 

obnovovaného povojnového státu. V práci jsem se zabývala městy severní 

Moravy,  konkrétně   Havířovem,   Ostravou – Porubou  a  Karvinou.   V Havířově 

a Ostravě - Porubě nacházíme rozsáhlé celky, které vznikaly v éře socialistického 

realismu. V   Karviné  se  se  socialistickým realismem setkáváme jen nepatrně, 

na malé ploše, na které se nachází jen několik budov. 

Dalším bodem, kterým jsem se zabývala, bylo zdokumentování současného 

stavu budov SORELY. Obeznámení se s architekturou socialistického realismu 

navrhuji formou tří procházek. Každá z procházek v sobě zahrnuje jedno z měst, 

ve kterém  jsem zvolila několik zastavení, které nás obeznámí s nejzajímavějšími 

a nejtypičtějšími   stavbami   tohoto   směru.   Tyto   procházky   jsem   připravila 

pro širokou veřejnost. Každý zájemce má možnost si vybrat některou z procházek, 

nebo absolvovat všechny. Osobně doporučuji absolvování všech procházek, 

protože pak účastník zaregistruje, že některé ze staveb se nacházejí ve velice 

podobném provedení také v jiném městě.  

Já   osobně   jsem   obyvatelkou   jednoho   z těchto   měst,  a to  Havířova, 

které je mým rodným městem. Jeho architekturu jsem brala jako běžnou součást 

mého života a až při psaní této práce jsem se blíže obeznámila o historii těchto  

staveb a jejich typických rysech. V průběhu pár desetiletí se z těchto běžných 

staveb staly budovy, které jsou chráněny památkovou zónou.  
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