
 

   

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ –  

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut geologického inženýrství 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODRAZ OSTRAVSKÉHO INDUSTRIÁLNÍHO TÉMATU 

V MĚSTSKÝCH SOCHÁCH A PLASTIKÁCH 

 

Bakalářská práce 

 

 

 

 

 

 

Autor:      Alena Hoššová 

Vedoucí bakalářské práce:   Ing. Jiří Mališ, Ph.D. 

  

Ostrava 2013 

  



 

   

 

 



 

   

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 Touto cestou bych ráda vyjádřila poděkování panu Ing. Jiřímu Mališovi, Ph.D. 

za výborný nápad na téma bakalářské práce a za laskavý přístup, kterým mi umožnil 

samostatnou práci a individuální tvůrčí tempo. Také bych chtěla poděkovat 

zaměstnankyním Knihovny města Ostravy za pomoc při sběru literatury i mimo sbírky 

KMO. 



 

   

 

Anotace 

Předmětem mé bakalářské práce je odraz industriálního tématu v ostravských 

sochách a plastikách. V první části se věnuji historii těžkého průmyslu v Ostravě. Popisuji 

vývoj báňského průmyslu a hutnictví. Tyto dva obory se v tématu soch a plastik objevují 

nejčastěji. Dále pak přibližuji historii strojírenského a chemického průmyslu. V následující 

části práce podrobně popisuji jednotlivá umělecká díla. Každá skulptura je doplněna 

přesnou adresou umístění a fotografií. V závěru práce jsou naplánovány tři vycházkové 

trasy, které dávají možnost navštívit a prohlédnout si v reálu vybrané skulptury, které jsem 

podrobně popsala v předchozí kapitole. Dvě trasy jsou umístěny do Moravské Ostravy 

a Přívozu. Třetí prochází Porubou. U každé trasy je uvedena délka a náročnost trasy. 

 

Klíčová slova: industriální téma, socha, plastika, těžký průmysl, vycházková trasa, 

Moravská Ostrava a Přívoz, Poruba 

 

Summary 

The subject of my dissertation is the reflection of industrial theme in statues 

and sculptures in Ostrava. The first part is dedicated to the history of heavy industry 

in Ostrava, in which I describe the development of the mining industry and metallurgy. 

These two fields are reflected in the theme of statues and sculptures the most. Furthermore, 

I introduce the history of mechanical engineering and chemical industry. In the next part 

of my dissertation I describe in detail individual works of art. Every sculpture is provided 

with exact location and a photograph. At the conclusion of my dissertation is a plan 

of three walking routes, which offer the chance to visit and observe chosen sculptures that 

I closely described in the previous chapter. Two routes are situated in Moravska Ostrava 

and Privoz. The third route can be found in Poruba. Every walking route includes 

the information about its length and grade. 

 

Key words: industrial theme, statue, sculpture, heavy industry, walking routes, Moravska 

Ostrava a Privoz, Poruba 
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1 Úvod 

„ Poněvadž nám není dopřáno dlouho žít, zanechejme něco po sobě jako 

svědectví, že jsme žili.“ 

Plius (Vaněk a Havrlant 1999) 

Jak vystihuje citát uvedený výše, většina z nás by ráda tento svět opustila 

s vědomím, že jsme po sobě zanechali otisk pro budoucí generace.  Uchováváme ho 

ve svých potomcích, ve stavbách či vysazených stromech. Po těch z nás, kterým příroda 

nadělila sportovní talent, zůstává odkaz v podobě světových rekordů, které budou zapsány 

navěky v knihách. Lidé, jež se narodili s talentem pro umění, mají možnost zachovat 

svědectví svého života a doby, ve které žili, v uměleckém díle.  

Jedinečným zhmotněním myšlenky je prostorový objekt, který nazýváme sochařské 

dílo. Jeho podoba a zacházení s ním v dalším čase jeho trvání vypovídá o společnosti, která 

si jej objednala. Ta také prodlužuje nebo likviduje jeho život. Sochařské dílo je 

intenzivním příznakem prostředí, v němž se nachází. Svědčí také o zájmu sochaře 

i o skrytých osobních a zájmových vazbách objednavatele (Šťastná 2008).  

Ve své práci jsem se rozhodla připomenout krátce historický vývoj těžkého 

průmyslu v Ostravě a především pak ukázat jeho odraz v uměleckém světě. Zaměřila jsem 

se na zmapování sochařské tvorby, která je dostupná nám všem. Sochy a jejich odkaz jsou 

zde pro nás každý den, pohled na ně nic nestojí. Snad jen pár vteřin našeho času. Mnohdy 

stačí jen zvednout hlavu při cestě zdánlivě šedým prostorem ulic. A kochat se krásou 

objektu. 

Hlavním cílem mé bakalářské práce je konkretizovat povětšinou anonymní sochy 

a plastiky. Přiblížit informace o jejich původu a umožnit prožití několika příjemných chvil 

při procházce ostravskými ulicemi. Věřím, že s tímto průvodcem v rukou už se nebudou 

zdát tak šedivé. 
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2 Historie těžkého průmyslu v Ostravě 

2.1 Báňský průmysl
1
 

První důkazy o existenci uhlí na území Ostravy spadají do dávných dob, kdy 

na tomto území sídlili lovci mamutů. Zbytky kamenného uhlí, které archeologové nalezli 

v ohništích v blízkém okolí vrchu Landek dokládají, že již pravěcí obyvatelé Ostravy 

dokázali využít výchozu uhelné sloje, který se nacházel blízko pod jejich tábořištěm. Přišli 

na to, že černé uhlí jim poslouží jako kvalitní palivo (Dlouhý et al. 2001). 

Událostí, která měla mít dalekosáhlý vliv na budoucnost nejen Ostravy, ale celého 

regionu, byl objev slojí černého uhlí v tehdejší Polské Ostravě. Pověst říká, že se tento 

nález podařil kováři Keltičkovi, který začal využívat uhlí pro svoji potřebu. V roce 1753 

žádal přerovský krajský hejtman Václav Kořenský o právo na kutání uhlí. U ložiska však 

nedokázal určit přesné umístění a nález byl proto postupně téměř zapomenut. Z tohoto 

důvodu je první oficiálně lokalizovaný nález kamenného uhlí v Ostravě připisován Janu 

Augustinovi. Tento mlynář z Klimkovic objevil uhlí v údolí zvaném Burňa v již 

zmiňované Polské Ostravě. Tato událost je datována rokem 1763. Druhý oficiální nález 

z roku 1780 je z Petřkovického Landeku (Dlouhý et al. 2001). 

Pravidelná těžba byla zahájena v letech 1782 (Petřkovice) a 1787 (Polská Ostrava). 

V počátcích těžby se k dobývání používaly jednoduché nástroje typu vrták, mlátek, motyka 

či vidle. Až do začátku 30. let 19. století se těžba nijak zvlášť nerozvíjela. Nízká poptávka 

nevytvářela vhodnou půdu pro výraznější investice do rozvoje. 30. léta však znamenala 

boom a velký nárůst rozvoje díky celosvětovému trendu vývoje železářského průmyslu 

a železniční dopravy. Tato doba byla pro uhelný průmysl počínajícím zlatým věkem. Uhlí 

se zařadilo mezi špičku v energetických surovinách. 

Rozsáhlé podzemní přírodní bohatství přivádělo do Ostravy podnikatele, kteří 

vlastnili velký kapitál. Jedním z nejvýznamnějších byl rod Rotschildů. V 50. letech 

19. století ovlivňovala báňský průmysl i šlechta. Majitelé polskoostravského panství 

Wilczkové začali od konce 30. let budovat hluboké jámy namísto dosavadních plytkých 

šachtic. V 60. letech přibyly další doly. Na moravské straně současné Ostravy se dolování 

                                                           
1
 Do většiny uměleckých objektů, kterými se v této práci zabývám, je promítnuta tematika hornictví. Z tohoto 

důvodu se věnuji nástinu historie báňského průmyslu podrobněji než ostatním odvětvím. 
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začalo rozvíjet počátkem 40. let.  Těžba probíhala dokonce i pod samotným centrem města, 

což ovšem s sebou přinášelo značná rizika. Po eliminaci rizik těžbu v Moravské Ostravě 

zaštítili i samotní Rotschildové (Dlouhý et al. 2001). 

Důlní díla se v průběhu let modernizovala a se zvyšující se prosperitou přicházelo 

i rozšiřování stávajících důlních děl. Extenzivní způsob těžby malými důlními díly 

ustupoval do pozadí. 70. léta zaznamenala technický pokrok v těžbě na povrch, větrání 

či osvětlování dolů. Také se zvýšila produktivita práce využitím důlních vozíků, tzv. huntů 

a koňské síly. Prosazovali se také vzdělaní bánští inženýři. Rozvoj plynule pokračoval. 

První světová válka znamenala omezení těžby především v prvním roce, kdy byla 

většina pracovníků dolů odvelena do vojenské služby. Po vzniku Československé 

republiky těžba nadále pokračovala. Zvyšovala se efektivita, hojně byla využívána 

sbíječka, opět se zdokonalovalo například větrání dolů a mnoho dalších věcí. Příznivý růst 

zastavila až hospodářská krize. V roce 1934 klesla těžba téměř o 50 procent oproti 

předválečnému stavu. Dařilo se ovšem výrobě koksu, po kterém byla poptávka převážně 

z oblasti chemického průmyslu. Za druhé světové války byl báňský průmysl využíván 

především za účelem těžby koksovatelného uhlí, které bylo navázáno na výrobu těžkých 

chemikálií a železa ve Vítkovických železárnách. 

K obnovení těžby došlo 30. dubna 1945. Vyhláška ministerstva průmyslu, která 

byla vydána v březnu 1946, začlenila všechny doly do jediného národního podniku 

s názvem Ostravsko-karvinské kamenouhelné doly. V období 50. - 70. let došlo ke zrušení 

všech malých dolů na území města. V Ostravě již nebyla zprovozněna žádná nová důlní 

díla. Jedinou výjimkou byl pobočný závod dolu Jan Šverma v Ostravě-Svinově. Poslední 

vozík uhlí byl vytěžen dne 30. června 1994 na dole František v Přívoze (Dlouhý 

et al. 2001). 

2.2 Hutnictví 

Již v roce 1767 navrhl mincovní a horní reprezentant v Opavě Arnošt Locella 

dvorské komoře ve Vídni, aby bylo vytvořeno z Moravské Ostravy nebo jejího nejbližšího 

okolí centrum moderního železářského průmyslu. Jeho záměrem bylo využití kamenného 

uhlí při rafinaci železa. Stejně jako první nález uhlí, ani tento nápad se ve své době 
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nesetkal s velkým zájmem. Roku 1809 byl další projekt Jihna Baildona zmařen 

byrokratickým přístupem moravských stavovských úřadů (Dlouhý et al. 2001). 

Teprve profesoru vídeňské polytechniky a arcibiskupskému hornímu radovi 

Františku X. Rieplovi, který byl znalcem moderní železářské technologie, se podařilo 

zaujmout olomouckého arcibiskupa arcivévodu Rudolfa. Dosáhl toho, že dne 9. prosince 

1828 byla vydána listina pověřující jeho a Františka Kleinpetra založením pudlovny 

v Ostravě-Vítkovicích. V dubnu 1829 započala stavba prvních objektů Rudolfovy huti. 

Dne 16. září 1830 byla pudlovací pec, která byla vůbec první pecí svého druhu 

v habsburské monarchii, slavnostně zapálena. Postupně se stavěly další pece, válcovna 

i koksovací pec (Dlouhý et al. 2001). 

Po smrti arcibiskupa Rudolfa rozvoj Vítkovic stagnoval. Důvodem bylo to, 

že olomoucká kapitula upřednostňovala prosperitu vlastních železáren ve Frýdlantě. 

Pozitivní změnou pro další činnost Vítkovic bylo převedení do majetku Rotschildů. 

Solomon Meyer Rotschild získal železárny do své správy v roce 1843. Využívali továrnu 

mimo jiné i ve prospěch stavby první parostrojní železnice. V roce 1873 byly Vítkovické 

železárny převedeny do vlastnictví Vítkovického horního a hutního těžířstva (Dlouhý et al. 

2001). 

Ve druhé polovině 19. století zažívaly Vítkovice výrazný ekonomický vzestup. 

Společnost investovala do pokrokových technologických postupů i rozšiřování výrobního 

programu. Byla zřízena mostárna, v roce 1883 rourovna a roku 1897 elektrická centrála. 

V 80. letech 19. století se Vítkovice přizpůsobily požadavkům zbrojařského průmyslu 

a vyrábět se začaly pancéřové desky pro lodě, torpéda a mnoho dalšího. 

I po vzniku Československé republiky si Vítkovické železárny uchovaly své 

význačné postavení. Stále byl veden důraz na rozšiřování a modernizaci technologických 

postupů. Ve druhé polovině 30. let se železárny podílely i na budování pevnostních pásem 

v pohraničí. Za druhé světové války představovaly Vítkovice pro německou moc 

významnou hodnotu a byly využívány pro válečné účely (Dlouhý et al. 2001). 

Po roce 1945 dochází pomalu k obnově standardního provozu. V průběhu dalších 

let proběhlo několik změn ve vlastnických vztazích k podniku. Železárny byly ovšem stále 

pokrokovým a moderním podnikem. Roku 1952 byl zprovozněn nový hutní komplex 
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(Nová huť) s koksovnou, vysokými pecemi, ocelárnou a významně se rozvíjela 

i strojírenská produkce (Dlouhý et al. 2001). 

V roce 1979 byly Vítkovice součástí podniku s názvem VÍTKOVICE- Železárny 

a strojírny Klementa Gottwalda. Koncem 80. let byl vytvořen státní podnik VÍTKOVICE. 

V roce 1992 se Vítkovice staly akciovou společností. V současnosti je komplex Vítkovic 

prezentován pod názvem Vítkovice Machinery Group a má široké spektrum působnosti 

v oblasti těžkého průmyslu, ale například i v oblasti IT a vzdělávání. 

Kromě Vítkovic působily v Ostravě v průběhu let i menší podniky, které se 

zabývaly válcováním zinkových plechů či výrobou železných konstrukcí. Významu a slávy 

Vítkovických železáren však nikdy nedosáhly (Dlouhý et al. 2001). 

2.3 Strojírenství 

Ruku v ruce s hutním průmyslem jde i průmysl strojírenský. V průběhu 

19. a 20. století v Ostravě vzkvétalo i toto odvětví. Mimo strojírenské výroby pod záštitou 

Vítkovic působily v Ostravě i další firmy. V roce 1884 byla v Ostravě založena Strojírna 

a slévárna A. Kubaly, roku 1885 zahájila své působení firma Dango a Dienenthal, která 

vyráběla fosforový bronz a armatury. V roce 1891 přibyla v Moravské Ostravě slévárna 

a kovů a výrobna armatur bratří Spitzerových. Na katastru Svinova byl v roce 1892 

realizován záměr válcovny trub. Od roku 1913 se závod specializoval na výrobu bezešvých 

trub. Různé strojírensky zaměřené firmy vyráběly dále kupříkladu drátěná lana, nedobytné 

pokladny, ale také lopaty či důlní vozíky. Strojírenský průmysl je v Ostravě rozšířen stále, 

ať už pod hlavičkou Vítkovických železáren nebo v rámci působení rozličných 

soukromých podniků (Dlouhý et al. 2001). 

2.4 Chemický průmysl 

Rozvoj předchozích odvětví těžkého průmyslu vytvořil příznivé podmínky 

pro zakládání dalších závodů, které dokázaly využívat pro svou produkci odpadních látek. 

Augustina Dinglera upoutala budova bývalého Römischova cukrovaru v Moravské 

Ostravě. Roku 1865 zde založil továrnu na rafinaci petroleje a parafínu. Základní surovinu, 

kterou byl vosk, dovážel z vlastního dolu v Haliči. Na hranicích Moravské Ostravy 
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a Přívozu vznikla  později rafinerie minerálních olejů Antonína Himmelbauera. Obdobnou 

produkci začala od roku 1888 nabízet i Ostravská rafinérie minerálních olejů Maxe Böhma 

a spol. Všechny továrny využívaly jako zdroj energie uhlí (Dlouhý et al. 2001). 

Dalším významem uhlí v chemickém průmyslu byla forma využití vedlejších 

produktů při zpracování uhlí v koksovacích bateriích. S využitím této metody fungovaly 

v Ostravě destilovny dehtu, dále byl zpracováván benzol, naftalen a podobně. 

Ke zpracování koksárenských produktů byla při Koksovně Karolina postavena v roce 1896 

laboratoř. V roce 1926 se osamostatnila a vznikly tak Moravskoostravské chemické 

závody. V roce 1938 podnik vyráběl i lisovací prášky pro širokou škálu předmětů denní 

spotřeby (Dlouhý et al. 2001). 

V roce 1927 začala na území katastru Mariánských hor vznikat Československá 

továrna na dusíkaté látky. Základní produkce čpavku a síranu amonného byla doplněna 

později o další látky, například metan pro pohon motorů. Do začátku 2. světové války byla 

továrna na světové úrovni ve výrobní technologii strojených hnojiv  

V průběhu znárodňování ve 40. letech 20. století byly podniky různě slučovány 

ve větší celky. I 50. léta přinesla různé organizační změny. K výrazné změně došlo po roce 

1945 v Československé továrně na dusíkaté látky. Z anorganické chemičky se postupně 

stal závod organické výroby. V roce 1948 započala výroba rajského plynu, který přinášel 

užitek ve zdravotnictví, převratnou změnou byla i technologie výroby silonu (Dlouhý et al. 

2001). 

Od 80. Let 20. století v Ostravě převažuje zpracování upotřebených ropných olejů 

a jejich regenerace.  
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3  Odraz industriálního tématu v městských sochách 

    a plastikách 

3.1 Moravská Ostrava a Přívoz 

Kovář a Strojník (1911-12) 

Masarykovo nám. 6/6 

Tyto dvě polofigury jsou první datovanou ostravskou plastikou s industriálním 

námětem. Byly umístěny na obytný a obchodní dům F. Kramera a L. Tschuschnerové 

v rámci zástavby severní fronty Masarykova náměstí, které probíhalo v letech 1911-1913. 

Autor není znám. Sochy byly zamýšleny jako signální výzdoba domu s obchodem 

s železářským zbožím. Sochy nalezneme na pilířích po stranách balkonu ve 2. patře. 

Materiálem je štuk. Polopostava vlevo zobrazuje kováře držícího kovadlinu, polopostava 

vpravo zobrazuje strojníka s ozubeným kolem. Figury dodržují symetrii podle hlavní osy 

průčelí, které je členěno dekorativními geometrickými rámy. V současné době jsou sochy 

bohužel již silně poškozeny a některé části jsou zcela degradované (Šťastná 2008). 

Obrázek č. 3.1: Kovář 

 

Zdroj: A. Hoššová, březen 2013. 
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Obrázek č. 3.2: Strojník 

 

Zdroj: A. Hoššová, 2013. 

Průmysl (1921) 

Nádražní 213/10 

Socha z umělého kamene byla navržena současně se stavbou banky Union 

(objednavatelem výstavby bylo přímo vedení banky Union). Plastika byla vytvořena 

významným ostravským sochařem Augustinem Handzelem. Je umístěna na přístavbě 

E. Kornera. Sedící, doleva se dívající atletický muž, je pravou ruku opřen o kladivo 

a ozubené kolo, levou rukou se opírá o sokl (Šťastná 2008), (Vybíral 2003). 
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Obrázek č. 3.3: Průmysl 

 

Zdroj: A. Hoššová, březen 2013. 

Práce v dole I a II (1923) 

Přívozská 1643/11 

Jedná se o dvě plastiky, jež si objednala Severní dráha Ferdinandova pro ozdobení 

obytného domu Horního inspektorátu Severní dráhy Ferdinandovy. Plastiky vytvořila 

kamenická a štukatérská firma Štípek ve spolupráci s Josefem K. Říhou. Vidíme zde dva 

reliéfy v pravoúhlých obdélných rámech situovaných na výšku. Kompozičně a totožným 

formátem jsou spojeny se světlíkem v nadpraží domovních dveří (navozují formu 

závěsných obrazů). První reliéf zobrazuje horníka s kahanem tlačícího vozík, v úhlopříčce 

orientovaný ven z osy vchodu. Obrys postavy je vbořen do roztříštěného rámce tvořeného 

uhelnou slojí. Na druhém reliéfu je vyobrazen horník v rozmáchlém gestu s krumpáčem, 

v polokleku v porubu, pohledově také odvrácen od osy ven. Uhelná sloj tvoří opět rámec 

scény, oproti prvnímu reliéfu je ještě více rozbitý. V současné době jsou plastiky mírně 

narušeny (Šťastná 2008), (Vybíral 2003). 
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Obrázek č. 3.4: Práce v dole I 

 

Zdroj: A. Hoššová, březen 2013. 

Obrázek č. 3.5: Práce v dole II 

 

Zdroj: A. Hoššová, březen 2013. 

Strojírenství (1922-24) 

Nádražní 1698/12 

Socha je datována do období výstavby Živnostenské banky K. Hilbertem. Právě 

na tuto budovu byla socha umístěna. Autorem je Karel Dvořák, materiálem kámen. Socha 
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je umístěna v nárožním pilíři za štítem v úrovni 3. patra. Jedná se o dívku držící v ruce 

ozubené kolo symbolizující strojírenský průmysl (Zatloukal 1997), (Šťastná 2008). 

Obrázek č. 3.6: Strojírenství 

 

Zdroj: A. Hoššová, březen 2013. 

Průmysl (1923-24) 

28. října 45/205 

Sochu z umělého kamene v nadživotní velikosti si objednala Česká průmyslová 

banka pravděpodobně u Augustina Handzela na svůj obchodní dům s kavárnou. Mužská 

figura vtěsnaná do mělce vyhloubené niky v pilíři 1. patra vystupuje z rámu ve vysokém 

reliéfu. Poznáváme v ní do půl těla obnaženého muže v pracovním klobouku a drapérii 

sahající do půli lýtek. Muž je nakročený pravou nohou na kámen vysunutý úhlopříčně 

z kompozice, v pravé ruce kladivo opřené o rameno, levou rukou položenou na stehno 

(Vybíral 2003), (Zatloukal 1997). 
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Obrázek č. 3.7: Průmysl 

 

Zdroj: A.Hoššová, březen 2013. 

Horník I, Horník II, Tavič I, Tavič II (1926) 

Umělecká 305/1 

Čtyři sochy v nadživotní velikosti vznikly na popud odborů pro Hornický dům 

s Družstevní bankou a Kavárnou Elektra. Postavy jsou umístěny na průčelí – na hlavicích 

pilířů v úrovni zvýšeného 2. patra. Na nízkých čtvercových soklech volně stojí postavy 

2 horníků a 2 hutníků s atributy označujícími jejich profesi. Tři figury zleva mají 

vykročenou pravou nohou, krajní pravá postava je v opačném postavení. Sochy jsou 

pohledem orientovány ke střední ose. Autorem soch je Augustin Handzel. 

Obrázek č. 3.8: Horník I, Horník II, Tavič I, Tavič II 

 

Zdroj: A.Hoššová, březen 2013. 
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Figurální skupina- Hornictví (1927) 

nároží Puchmajerovy 488/5 a Zámecké 488/20 

Socha horníka v nadživotní velikosti vznikla na objednávku pro obchodní a obytný 

dům pojišťovny Riunione Adriatica di Sicurtà. Autorem je Julius Pelikán. Postava je 

umístěna po obvodu nárožní věže dvoukřídlého rohového domu, nad římsou mezi 

1. a 2. patrem. Je orientována v mírném pohybu k nároží. Červenohnědá polychromie 

opticky změkčuje tvary vůči přísným liniím fasády; civilistní charakter potvrzuje i zapojení 

do funkce 2 patra, kde se v době vzniku nacházela kavárna. Socha byla v roce 1998 

v rámci rekonstrukce budovy znovu natřena červenou barvou (Vybíral 2003),(Šťastná 

2008). 

Obrázek č. 3.9: Figurální skupina - Hornictví 

 

Zdroj: A.Hoššová, březen 2013. 
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Horník, Koksař, Hutník, Důlní tesař (1929) 

30. dubna 635/35 

Čtveřice soch byla objednána Báňskou a hutní společností u sochaře Josefa 

Kubíčka v rámci výzdoby budovy původního ředitelství společnosti. Sochy jsou umístěny 

na hlavním průčelí na soklech na středu pilířového rámu v úrovni ustupujícího 4. patra. 

Zleva vidíme postavu horníka – napůl obnaženého muže s kahanem v pravé ruce. Levou 

ruku má opřenou o zatíženou stranu. Další v pořadí je zpodobnění koksaře. Autor jej 

vyobrazuje jako muže v pracovním oděvu, s hrablem na pravém rameni. V pořadí třetí je 

socha hutníka – muže v pracovním oděvu opřeného o lopatu. Jako poslední je zobrazen 

důlní tesař – poloobnažený muž se sekyrou v pravé a kahanem v levé ruce. Všechny čtyři 

postavy jsou vztaženy k pravidelnému průčelí. Postavy jsou v mírném pohybu (Halfar 

2001), (Hlušička 2000), ( Kupka 1964), ( Lipus 2006), ( Polášek 1985), (Vybíral 2003), 

(Zatloukal 1997). 

Obrázek č. 3.10: Horník, Koksař, Hutník, Důlní tesař 

 

Zdroj: A.Hoššová, březen 2013 

Práce v dole I-III (1929) 

30. dubna 635/35 

Stejně jako u předchozího díla i tyto plastiky zadala Báňská hutní společnost Josefu 

Kubíčkovi. Reliéf z travertinu je umístěn na hlavním průčelí, nad trojdílným vstupem 

do budovy mezi pilíři. Na jednotlivých částech reliéfu je znázorněn odchod do práce, pobyt 

v šachtě, a končící pracovní den (Kupka 1964), ( Halfar 2001), ( Hlušička 2000). 
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Obrázek č. 3.11: Práce v dole I 

 

Zdroj: A.Hoššová, březen 2013. 

Obrázek č. 3.12: Práce v dole II 

 

Zdroj: A.Hoššová, březen 2013. 

Obrázek č. 3.13: Práce v dole III 

 

Zdroj: A.Hoššová, březen 2013. 
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Hornictví, Hutnictví (1930) 

Prokešovo nám. 1803/8 

Objednavatelem výzdoby Nové radnice byla tehdejší městská rada. Sochy z bronzu 

jsou umístěny na průčelí hlavního středního křídla Nové radnice. Vznikly na základě 

návrhu sochaře Václava J. Macha, odlil je F. Anýž. První z nich, která je umístěna vlevo, 

symbolizuje hornictví. Je zde vyobrazen muž nakročen levou nohou, v pracovním oděvu 

s těžkým lanem přes pravé rameno. V pravé ruce drží kahan, v levé sbíječku. Druhá 

postava s industriální tématikou zobrazuje hutnictví. Vidíme muže v hutnické zástěře 

s kleštěmi v pravé ruce a řetězy přes levé rameno. Je výrazně nakročen levou nohou vpřed 

(Černý 2003), ( Halfar 2001), (Kupka 1964), ( Lipus 2006), ( Šerka 1997), ( Zatloukal 

1997). 

Obrázek č. 3.14: Hornictví 

 

Zdroj: A.Hoššová, březen 2013 
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Obrázek č. 3.15: Hutnictví 

 

Zdroj: A.Hoššová, březen 2013. 

Průmysl (1930-32) 

Českobratrská 1903/10 

Objednavatelem výzdoby původního sídla Národní banky československé bylo 

vedení banky samotné. Industriální téma je zobrazeno v postavě ženy s kahanem 

symbolizující průmysl. Postava je umístěna na soklu hlavního jižního průčelí domu. Dívá 

se přímým směrem do dáli. Autorem sochy z travertinu je Otakar Švec (Halfar 2001), 

(Wittlich 1959), (Zatloukal 1997). 

Obrázek č. 3.16: Průmysl 

 

Zdroj: A.Hoššová, březen 2013. 
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Průmysl (1930-32) 

Českobratrská 1903/10 

Pro výzdobu východního průčelí v úrovni 2. patra objektu si vedení Národní banky 

československé najalo sochaře Břetislava Bendu. Travertinová plastika s názvem Průmysl 

zobrazuje dvě stojící mužské postavy s rozvinutými plány a detailem stroje mezi ně 

vsazeného (Bartoň 1983), (Halfar 2001). 

Obrázek č. 3.17: Průmysl 

 

Zdroj: A.Hoššová, březen 2013. 

Horník (1939) 

Prokešovo náměstí, na volném prostranství před budovou OKD 

Socha z bronzu je dílem Antonína Ivanského. Na nízkém bronzovém soklu stojí 

zpola obnažený muž s pravicí opřenou v bok na zatížené noze, na labradoritové desce 

na kamenném kvádrovém podstavci je text básně Petra Bezruče. Socha je umístěna 

před původní budovou Ředitelství severní dráhy Ferdinandovy. Původně byla určena 

pro důl Doubrava. Socha byla odlita již před začátkem 2. světové války. Bronz 

po osvobození darovala Ostrava Moskvě. Osazení proběhlo po skončení války v roce 1946. 

V roce 1948 získal A. Ivanský za tuto plastiku krajskou cenu. Na tvorbě sochy se údajně 

podílel také Augustin Handzel ( Kupka 1964), (Halfar 2001), (Dedek 1985), (Černý 2003). 
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Obrázek č. 3.18: Horník 

 

Zdroj: A.Hoššová, březen 2013. 

Stvoření uhlí (1940) 

Prokešovo náměstí 2020/6 

Plastika je umístěna na hlavním průčelí budovy původního Ředitelství Severní 

dráhy Ferdinandovy, na levém křídle mezi 1. a 2. patrem v šíři 6 okenních os. Dílo 

zobrazuje panoramaticky rozvinutý dvanáctidílný vysoký reliéf. Zleva „letící“ ženská 

postava s kapradinou v pravé ruce zakládá uhelné vrstvy, zprava je dobývá ležící postava 

horníka. Autor Jan Lauda na tomto objektu spolupracoval s Karlem Kotasem. Plastika je 
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vyrobena ze žuly ( Černý 2003), ( Halfar 2001), ( Kupka 1964), ( Petišková 2002), 

(Vybíral 1997). 

Obrázek č. 3.19: Stvoření uhlí 

 

Zdroj: A.Hoššová, březen 2013. 

Památník revolučních bojů (1951-65) 

Nám. E. Beneše na volném prostranství 

Sousoší stojí na vysokém podstavci obloženém leštěnou žulou. Zobrazuje 

nakročené mužské postavy na nízkém soklu, který je součástí sousoší. Levá a prostřední 

postava hledí kupředu, pravá se pohledem otáčí. Památník vznikl jako výsledek vypsané 

celostátní anonymní soutěže na pomník zastřeleným horníkům ve stávce na jámách 

Hermenegild-Vilém, Jan Maria a Trojice v Polské (dnes Slezské) Ostravě v květnu 1894. 

První cenu získal V. Gajda (zúčastněni: A. Ivanský-arch. Rozhon, M. Rybička – arch. 

Návrat, O. Cienciala). Pomník měl být odhalen k 60. výročí stávky 1954 a umístěn 

u vchodu do dolu Trojice ve Slezské Ostravě, Těšínská ul.. Na tomto místě je nakonec 

obelisk a památník dvanácti zavražděných horníků. Na podstavci jsou vytesány verše Petra 

Bezruče. Pomník byl odhalen na nám. Vítězného února (dnes E. Beneše) až 8. 5. 1965 – 

datum a místo evokovalo úplně jiné historické souvislosti. V současné době se uvažuje 

o přemístění památníku z důvodu plánované zástavby nám. E. Beneše (Dvořák 1980), 

(Šťastná 2008). 
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Obrázek č. 3.20: Památník revolučních bojů 

 

Zdroj: A.Hoššová, březen 2013. 

Den horníků (1955) 

30. dubna 2327/10 

Plastika vznikla jako dekorativní součást průčelí obytného domu v budovatelském 

duchu výstavby ulice 30. dubna po 2. světové válce Autor plastiky není znám. Reliéf je 

umístěn v nadpraží vstupu do obytného domu a kryje celou jeho čelní plochu. Industriální 

tématika se projevuje v mužských postavách horníků. 

Obrázek č. 3.21: Den horníků 

 

Zdroj: A.Hoššová, březen 2013. 
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Těžký průmysl I-IV (1956) 

Havlíčkovo nábřeží 2728/38 

Sochařské dílo si objednala firma Báňské projekty u Antonína Ivanského. Plastiky 

jsou vytvořeny z pískovce. Čtyři vysoké pásové reliéfy zobrazují práce horníků, techniků 

a chemiků. Konkrétně je na výjevech zobrazen průzkumný vrt, zkoumání horniny 

v laboratořích, důlní prostředí. Na poslední plastice je ukázána konstrukce mostu a návrat 

dělníka domů. Jednotlivé reliéfy nejsou celistvé, jsou spojeny z menších dílů 

(Kupka 1964), (Dedek 1985). 

Obrázek č. 3.22: Těžký průmysl I 

 

Zdroj: A.Hoššová, březen 2013. 

Obrázek č. 3.23: Těžký průmysl II 

 

Zdroj: A.Hoššová, březen 2013. 

Obrázek č. 3.24: Těžký průmysl III 

 

Zdroj: A.Hoššová, březen 2013. 
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Obrázek č. 3.25: Těžký průmysl IV 

 

Zdroj: A.Hoššová, březen 2013. 

Předávání zkušeností (1956) 

Sokolská 2416/33 

Jedná se o dvě kamenné plastiky z dílny Damjana Pešana, na nichž je zobrazena 

tématika hornictví a hutnictví. Jsou umístěny na hlavním průčelím nad vstupem do budovy.  

Na obou výjevech jsou zobrazeny dvě ¾-postavy s náznakem prostředí určujícího profesi 

zástupců dvou generací: Na plastice zcela vlevo je to hornictví, na plastice vpravo hutnictví 

(Kupka 1964). 

Obrázek č. 3.26: Předávání zkušeností I 

 

Zdroj: A. Hoššová, březen 2013. 
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Obrázek č. 3.27: Předávání zkušeností II 

 

Zdroj: A. Hoššová, březen 2013. 

Dobývání uhlí (1958-59) 

Matiční 2740/20 

Autorem reliéfu v nadpraží vstupu do budovy je Vladislav Gajda. Pro výrobu sochy 

použil hořický pískovec. Dílo tvoří trojdílný, zrcadlově komponovaný nízký reliéf. Vlevo 

vidíme horníka se sbíječkou v nízké sloji, uprostřed je vyobrazen emblém (kahan, kniha, 

kladivo). Vpravo autor znázorňuje polopostavu horníka zapřeného do kombajnu (Šťastná 

2008). 

Obrázek č. 3.28: Dobývání uhlí 

 

Zdroj: A.Hoššová, březen 2013. 
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Průmysl (1959) 

Černá louka č. p. 3235 - pavilon A 

Plastika neznámého autora je umístěna na obloukovém štítu západního průčelí 

výstavního pavilonu na pozadí obkladu z červených keramických pásků. Samotný výjev je 

vytvořen z glazované keramiky. Dílo zobrazuje sedícího muže, který v pravé ruce svírá 

kladivo (Polášek 2007). 

Obrázek č. 3.29: Průmysl 

 

Zdroj: A.Hoššová, březen 2013. 

Technika (1959)  

Gajdošova 2422/12 

Vysoký pískovcový reliéf je umístěn v nadpraží vchodu do obytného domu. Poloha 

postavy je netypicky osová. Vyobrazen na ní je muž-technik. Dívá se přímo, v pravé ruce 

drží posuvné měřítko, v levé svinutý arch papíru. Autorem plastiky je František Žemlička 

(Šťastná 2008). 
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Obrázek č. 3.30: Technika 

 

Zdroj: A.Hoššová, březen 2013. 

Hornictví, Chemie (1960) 

Matiční 2255/12 

Emblematické reliéfy z pískovce umístěné na fasádě domu v podokenním pásu 

2. patra jsou dílem Karla Vávry. Na první reliéfu s industriální tematikou je vyobrazeno 

hornické náčiní. Na druhém reliéfu je zachycena chemická pomůcka - křivule (Kupka 

1964). 

Obrázek č. 3.31: Hornictví 

 

Zdroj: A.Hoššová, březen 2013. 

Obrázek č. 3.32: Chemie 

 

Zdroj: A.Hoššová, březen 2013. 
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Píseň domova (1960) 

Gajdošova 2478/2 

Na trojdílném pískovcovém reliéfu Karla Vávry je industriální téma zachyceno 

v podobě sedícího muže - horníka s ozubeným kolem. Dílo je mnohými považováno 

za prvoplánovou ikonografii socialistického života a oslavy fyzické práce (Kupka 1964). 

Obrázek č. 3.33: Píseň domova 

 

Zdroj: A.Hoššová, březen 2013. 

Havíř – Uvítání do sídliště (1984) 

Hornopolní 29, volně v prostranství 

Na tvorbě tohoto díla spolupracovali Václav Fidrich a Jan Válek. Je vytvořena 

z božanovského pískovce. Socha je netypicky horizontálně komponovaná. Jedná se 

o zprava doleva nataženou ležící, do půl těla obnaženou postavu horníka. V rukou svírá 

uhelný balvan. Hranolovitého podstavce se dotýká jen pravým bokem (Šťastná 2008). 

Obrázek č. 3.34: Havíř – Uvítání do sídliště 

 

Zdroj: A.Hoššová, březen 2013. 
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Vítězství práce (1984) 

Sad Dr. Milady Horákové 

Sousoší autora Karla Vašuta se nalézá v hlavní ose komunikace sadu Dr. Milady 

Horákové na vydlážděném prostoru. Materiálem je pískovec v kombinaci se žulou. 

Zobrazuje srostlici 4 postav – vpředu je horník a tavič, vzadu matka s dítětem v náručí. 

Představuje tak ideové spojení tématu práce v těžkém průmyslu a symbolu budoucnosti. 

Na sousoší je zvláštní a netypická vícepohledovost. Dílo je komponováno kónicky jako 

mohutná sloupová hlavice v hrubě osekávaných ostrých tvarech. Zajímavostí je, že dílo 

bylo původně navrhováno pro vyústění podchodů pod nám. Republiky směrem 

k plánovanému objektu KV KSČ. To bylo počátku 80. let součástí velkolepě plánovaného 

projektu úpravy celého prostoru sadu K. Gottwalda v komplexním záměru výstavby 

a výzdoby Gottwaldovy tř. (dnes 28. října) – neujasněný projekt zůstal v rovině 

nesplněných přání ideologů a urbanistů města (Šťastná 2008). 

Obrázek č. 3.35:Vítězství práce 

 

Zdroj: A.Hoššová, březen 2013. 
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3.2 Poruba 

Horník (1952) 

veřejné prostranství poblíž Oblouku 

Socha zobrazující postavu horníka s jeho pracovním náčiním je vytesána z pískovce 

a autorem díla je Antonín Ivanský. Socha je umístěna v zeleni směřující k Dělnické ulici. 

V současnosti bohužel sochu hyzdí oprýskaný podstavec. 

Obrázek č. 3.36: Horník 

 

Zdroj: A.Hoššová, duben 2013. 

 Oslava hornické práce (1955) 

Čs. Exilu 816/25 nároží směřující k ul. Budovatelské 

Trojdílný keramický reliéf Jana Simoty oslavuje (jak sám název napovídá), horníka 

a jeho práci, horník je zachycen ve středu plastiky. Protějškem reliéfu je druhá plastika 
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s názvem Oslava Hutnické práce, která je situována symetricky na protějším obytném 

bloku. 

Obrázek č. 3.37: Oslava hornické práce 

 

Zdroj: A.Hoššová, duben 2013. 

Oslava hutnické práce (1955) 

Urxova 470/14 nároží směřující k ul. Budovatelské 

Ústředním výjevem druhého keramického reliéfu Jana Simoty je hutník, jehož 

profese je charakterizována atributy pracovního nářadí převěšeného na pozadí výjevu. 

Postava hutníka je rovněž situována do středu plastiky (Bárta 2005). 

Obrázek č. 3.38: Oslava hutnické práce 

 

Zdroj: A.Hoššová, duben 2013. 
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Nová společnost (1961) 

Matěje Kopeckého 567/21 

Jedná se o sousoší tří postav z keramiky, které jsou charakterizovanými pracovními 

nástroji. Zleva stojí hutník s licí pánví, projektant s plánem a horník s kahanem. Sochy jsou 

pojaté jako volné sousoší (chodidla přesahují plochý sokl). Jdou vstříc jasně vymezené 

budoucnosti. Autorem je Jan Kavan. Sousoší můžeme vidět ve střední ose budovy, 

v mělkém výklenku nad balkónem ve 3. patře. Tematicky je toto dílo spojeno s ideovou 

výzdobou Hlavní (dříve Leninovy) třídy, která ve značné míře oslavovala práci 

v průmyslovém odvětví (Zatloukal 2005). 

Obrázek č. 3.39: Nová společnost 

 

Zdroj: A.Hoššová, duben 2013. 

Hutník (1962) 

Alšovo náměstí, na volném prostranství 

Socha tvůrce Antonína Ivanského je vytvořena ze mšenského pískovce. 

Na podstavci je umístěna monumentální mužská postava v pracovním oděvu. V pravé ruce 

drží licí pánev. O levou nohu vykročenou a zapřenou o traverzu se opírá levá ruka 

s pracovní rukavicí. Pohled je upřený do dálky. Skulptura je také součástí ideové výzdoby 

Hlavní (dříve Leninovy) třídy (Bárta 2005), (Dedek 1985). 
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Obrázek č. 3.40: Hutník 

 

Zdroj: A.Hoššová, duben 2013. 

Práce / Nová doba / Nový věk (1976-77) 

Areál VŠB-TU Ostrava mezi menzou a kruhovou budovou školy 

Cínový objekt zobrazuje slévače v zástěře, který noří nástroj (zobrazeno jako 

chapadla) do nádoby. Jeho nakloněnou postavu přesahuje v diagonále protilehlý hrot 

rakety. Celá skulptura má futuristický nádech, přesto odráží průmyslové téma. Autorem je 

sochař Rudolf Svoboda, který na konceptu spolupracoval s architektem Zdeňkem 

Strnadelem (Bárta 2005), (Bartoň 1985). 
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Obrázek č. 3.41: Práce/ Nová doba/ Nový věk 

 

Zdroj: A.Hoššová, duben 2013. 

3.3 Slezská Ostrava 

Průmysl (1928-29) 

Bohumínská 1/145 

Socha z bronzu v nadživotní velikosti je dílem Ladislava Šalouna, který ji 

ve 20. letech minulého století vytvořil pro Městskou spořitelnu. Jedná se o mužskou 

postavu hutníka s nakročenou levou nohou do prostoru. Objekt je umístěn ve 2. patře 

na římse nad hlavním vstupem. Jedná se o hlavní průčelí domu směrem k mostu Miloše 

Sýkory (Šťastná 2008). 
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Obrázek č. 3.42: Průmysl 

 

Zdroj: A.Hoššová, březen 2013. 
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4 Po stopách soch a plastik 

4.1 Vycházková trasa č. 1 

Délka: 1,8 km 

Náročnost: nenáročná na fyzickou kondici, bezbariérová 

První trasa nás provede městskou částí Moravská Ostrava a Přívoz až k Slezské 

Ostravě. Procházku započneme na ulici 30. dubna u plastiky Den Horníků. Na nejbližším 

přechodu pro chodce přejdeme na protilehlou stranu ulice a pokračujeme k sochám Horník, 

Koksař, Hutník, Důlní tesař a plastice Práce v dole I-III. Poté odbočíme doleva 

a po několika málo metrech uvidíme po levé straně na stěně domu plastiku Stvoření uhlí 

a zároveň po pravici spatříme zezadu sochu Horníka. Prokešovým náměstím dále 

pokračujeme k Nové radnici přes přechod pro chodce a dále kolem pravého křídla radnice. 

Zde jsou umístěny sochy Hornictví a Hutnictví. Od Nové radnice pokračujeme Sokolskou 

ulicí ke křižovatce s ulicí Českobratrskou. Ještě než přejdeme přes přechod pro chodce, 

můžeme si z dostatečné vzdálenosti prohlédnout plastiku Průmysl. Poté, co přejdeme 

na druhou stranu, obejdeme nároží domu a spatříme mezi jinými tematickými sochami 

sochu se stejným názvem. Trasa bude nyní pokračovat dále po Sokolské ulici. Nejbližším 

přechodem pro chodce tedy opustíme Českobratrskou ulici a po pravém chodníku ulice 

Sokolské pokračujeme k budově Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava. Zde se nachází 

plastika Předávání zkušeností. Dalším cílem pro nás bude ulice Matiční. Nejprve z ulice 

Sokolské odbočíme doprava, kde si prohlédneme plastiky Hornictví, Chemie. Následně se 

ulicí Matiční vrátíme zpět na Sokolskou, přejdeme na druhou stranu a pokračujeme po ulici 

Matiční až k Havlíčkovu nábřeží. Zde na nás čekají další reliéfy. Na chvíli z Matiční ulice 

odbočíme vlevo, abychom si prohlédli plastiky, které jsou směrovány na straně vedoucí 

k nábřeží řeky Ostravice. Následně se vrátíme zpět na ulici Matiční, kde můžeme vidět 

plastiku Dobývání uhlí. Nato odbočíme doprava a pokračujeme malebným prostředím 

podél řeky Ostravice k mostu Miloše Sýkory, který nás zavede do cíle naší trasy. Projdeme 

pod mostem, dáme se vpravo a lehké stoupání nás dovede k mostu. Přejdeme přes něj 

a po levici nás čeká cíl naší trasy. Skulptura s názvem Průmysl. 
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Obrázek č. 4.1: Vycházková trasa č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Google maps. Vlastní zpracování, 2013.
2
 

A 30. dubna 10; plastika Den Horníků 

B 30. dubna 635/35; sochy Horník, Koksař, Hutník, Důlní tesař, plastiky Práce v dole I-III 

C Prokešovo nám. 2020/6; socha Horník, plastika Stvoření uhlí 

D Prokešovo nám. 1803/8; sochy Hornictví, Hutnictví 

E Českobratrská 1903/10; socha Průmysl (strana domu na Českobratrské ul.), plastika 

Průmysl (strana domu na Sokolské ul.) 

F Sokolská 2416/33; plastika Předávání zkušeností 

G Matiční 2255/12; plastiky Hornictví, Chemie 

H Havlíčkovo nábř. 2728/38; 2+2 plastiky Těžký průmysl 

I Matiční 2740/20; plastika Dobývání uhlí 

J Bohumínská 1/145; socha Průmysl 

                                                           
2
 Obrázky s mapou trasy jsou graficky upraveny, neuvádím proto mapové měřítko, které je úpravou 

zkreslené.  Mapu trasy v reálném měřítku lze nalézt na http://maps.google.cz/ po zadání jednotlivých 

zastávek trasy. 
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4.2 Vycházková trasa č. 2 

Délka: 1,4 km 

Náročnost: nenáročná na fyzickou kondici, bezbariérová 

Druhá trasa nás nasměruje do samotného centra města. Výchozím bodem je dům na 

Umělecké ulici, kde si prohlédneme figury na domě nazvané Horník 1, Horník II, Tavič I, 

Tavič II. Odbočkou projdeme kolem Ostravského informačního servisu a ocitneme se 

na ulici Nádražní, kde na protilehlé straně ulice uvidíme na budově umístěnou sochu 

s názvem Průmysl. Úmyslně nepřecházíme na druhou stranu ulice. Vzhledem k výši 

umístění této sochy i následujícího objektu je pro pozorovatele lepší zůstat na protější 

straně Nádražní ulice. O několik málo metrů dále nás čeká opět ve výšinách socha 

Strojírenství. Dojdeme k nejbližší křižovatce ulic Nádražní a Čs. Legií. Zde využijeme 

přechodu pro chodce a budeme kolem knihkupectví Librex pokračovat ulicí Čs. Legií až 

na její konec. Na konci ulice odbočíme vlevo do Přívozské ulice. Zde nalezneme na domě 

č. 1643/11 plastiky Práce v dole I, II. Jakmile si díla prohlédneme, budeme pokračovat 

v trase Přívozskou ulicí směrem k Masarykovu náměstí. Projdeme kolem OC Laso stále 

rovně až k severní linii Masarykova náměstí, kde spatříme na cihlově červené fasádě domu 

dvě postavy. Sochy s názvem Kovář a Strojník. Stojíme-li čelem k sochám, dáme se poté 

vpravo a Masarykovým náměstí přejdeme plynule na ulici 28. října, kde nás čeká jedno 

z posledních zastavení. Konkrétně u domu s číslem 45/205, kde je umístěna socha 

s názvem Průmysl. Předposledním objektem našeho zájmu je nároží ulic Puchmajerova 

a Zámecká. Z ulice 28. října se dostaneme několika málo kroky na ulici Puchmajerovu 

a přímým směrem dojdeme k nároží se Zámeckou ulicí. Ve vyobrazené Figurální skupině 

umístěné na nároží domu si prohlédneme postavu znázorňující hornictví.  V tuto chvíli nás 

již čeká závěrečná zastávka trasy a to na náměstí E. Beneše. Z nároží zmíněných ulic 

budeme pokračovat ulicí Zámeckou opačným směrem, budeme se tedy vzdalovat 

od Masarykova náměstí. Půjdeme stále rovně. Jakmile dojdeme k tramvajovým kolejím, 

dáme se po chodníku vlevo a již uvidíme v zeleni umístěnou sochu s názvem Památník 

revolučních bojů. Zde naše vycházková trasa končí. 
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Obrázek č. 4.2: Vycházková trasa č. 2 

 

Zdroj: Google maps. Vlastní zpracování, 2013. 

A Umělecká 305/1; sochy Horník 1, Horník II, Tavič I, Tavič II 

B Nádražní 213/10; socha Průmysl 

C Nádražní 1698/12; socha Strojírenství 

D Přívozská 1643/11; plastiky Práce v dole I, II 

E Masarykovo nám. 6/6; sochy Kovář a Strojník 

F 28. října 45/205; socha Průmysl 

G nároží Puchmajerovy 488/5 a Zámecké 488/20; sousoší Figurální skupina (zajímá nás 

postava znázorňující hornictví) 

H Nám. E. Beneše; sousoší Památník revolučních bojů 
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4.3 Vycházková trasa č. 3 

Délka: 2,1 km 

Náročnost: ve směru od VŠB-TU Ostrava, který je upřednostněn, nenáročná, ve směru 

opačném poněkud náročnější (mírné stoupání do kopce) 

Třetí vycházková trasa je situována do městské části Poruba. Vycházku zahájíme 

v areálu VŠB-TU Ostrava u sochy s názvem Práce (Nová doba, Nový věk), která je 

umístěna mezi menzou a kruhovou budovou školy. Od této sochy budeme postupovat 

směrem dolů k ulici 17. listopadu. Poté, co sejdeme několik schodů, odbočíme doprava 

na stezku pro pěší a cyklisty. Tímto směrem pokračujeme až k Hlavní třídě. Poté, 

co před sebou po pravé straně uvidíme Aulu VŠB, odbočíme vlevo po schodech dolů 

a přes tři přechody pro chodce zamíříme na (z našeho směru) pravý chodník Hlavní třídy. 

Tudy dojdeme v přímém směru k Alšovu náměstí, kde nás čeká druhý zastávka této trasy. 

V zeleni uprostřed náměstí je umístěna socha Hutníka. Projdeme okolo sochy a Hlavní 

třídu opouštíme pravým směrem k dalšímu objektu, který se nachází na budově KD 

Poklad. Z Alšova náměstí je část KD viditelná. Ulicí Matěje Kopeckého budeme od KD 

Poklad směřovat do bytové zástavby na ulici Čs. Exilu. Zde se dáme vpravo a podél 

Wichterlova gymnázia dojdeme na konec ulice, kde vlevo na nároží domu za vzrostlou 

zelení spatříme plastiku Oslava hornické práce. Ulicí Budovatelskou obejdeme blok domu 

a na opačném nároží s ulicí Urxovou uvidíme druhou plastiku stejného autora s názvem 

Oslava hutnické práce. Budovatelskou ulici opustíme uličkou mezi domy a ocitneme se 

na Nábř. Svazu protifaš. Bojovníků. Odbočíme doleva. Přímým směrem pokračujeme 

k první křižovatce. Přejdeme přes cestu a postupujeme stále rovně kolem bytové zástavby 

a zeleně vlevo. Před kruhovým objezdem nás po levé straně čeká cíl naší cesty. Socha 

v nadživotní velikosti s názvem Horník. 
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Obrázek č. 4.3: Vycházková trasa č. 3 

 

Zdroj: Google maps. Vlastní zpracování, 2013. 

A Areál VŠB-TU Ostrava; socha Práce (Nová doba, Nový věk) 

B Alšovo náměstí (volně v prostoru náměstí); socha Hutník 

C Matěje Kopeckého 567/21; sousoší Nová společnost 

D Čs. Exilu 816/25, nároží s ulicí Budovatelskou; plastika Oslava hornické práce 

E Urxova 470/14, nároží s ulicí Budovatelskou; plastika Oslava hutnické práce 

F Volné prostranství u Oblouku; socha Horník 
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5 Závěr 

Nerostné bohatství na planetě Zemi patří mezi tzv. neobnovitelné zdroje, 

což znamená, že zásoby uhlí, rud a dalších cenných atributů, které člověk odpradávna 

využívá, nejsou nevyčerpatelné. S tím souvisí i časová omezenost těžby a následného 

zpracovávání surovin.  Tohoto si byli v Ostravě vědomi již od začátku 20. století 

i stavitelé, architekti a sochaři. Výzdobu nově postavených domů i veřejných prostranství 

považovali za velice důležitou. Smyslem ovšem nebylo jen zkrášlovat a povznést ráz 

budovy či prostranství mezi zástavbou, ale především přenechat v jejich dílech odkaz 

budoucím generacím.  

V své bakalářské práci jsem se snažila zmapovat, jak těžký průmysl ovlivňoval ráz 

města z uměleckého hlediska, tedy v městských sochách a plastikách. Většina Ostravanů, 

ale i náhodných návštěvníků Ostravy, se kterými jsem na téma své bakalářské práce 

hovořila, mi potvrdila moji domněnku. Vnímají, že je téměř na každém domě a veřejném 

prostranství v centru města umístěna socha či plastika (s industriální tématikou, ale 

i jinými), ale vzhledem k tomu, že u valné většiny z nich chybí popisný prvek jako je 

informační štítek či informační tabule, blíže se uměleckými díly nezabývají. A většina 

tištěných průvodců Ostravou upozorňuje spíše na technické či sakrální památky a různé 

kulturní a sportovní akce, tudíž ani v těchto průvodcích není možno nalézt mnoho 

informací.  

Tato bakalářská práce by měla sloužit právě tomuto účelu. Tedy vytvoření 

pomyslného průvodce po odkazu industriálního tématu, který zanechali v uměleckých 

dílech naši předci. Památky jsem seřadila chronologicky dle data vzniku, aby byl zřejmý 

i vývoj v uměleckých směrech, kterými byli autoři soch a plastik ovlivněni. 

V závěru práce jsem vytvořila 3 vycházkové trasy. Velmi by mne potěšilo, kdyby 

posloužily jako průvodce jak návštěvníkům města, kteří k nám přijíždějí z jiných koutů 

republiky, tak samotným Ostravanům. Věřím, že i oni se budou chtít dozvědět něco více 

o duchu a historii svého rodného města. Ačkoliv je většinou občanů naší republiky Ostrava 

považována za špinavé a černé město, sami Ostravané vědí, že je především městem 

kultury a pro mne osobně je a bude tím „nej“ i v roce 2015, i když oficiální titul patří Plzni.  
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