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Anotace 

 

Hartošová. P., Jáma a koksovna Karolina, Ostrava: VŠB – TUO, Bakalářská práce, 2012, 

30 s. 

 

Tato bakalářská práce je zaměřena na vznik průmyslové činnosti Jámy a koksovny 

Karolina, jejím průběhem, útlumem a následným uzavřením. Sanací a postupem sanační 

činnosti. Závěrečná část se zabývá následným vyuţitím krajiny. Obsahuje projekt Nová 

Karolina, co projekt městu přinese, proč byl vybrán na území bývalé Karoliny, vítězná 

společnost, zahájení stavby, průběh stavby, stavba v den svého otevření a předpokládaná 

vize do budoucna. 
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Hartošová. P., Mine a Coking Plant Karolina, Ostrava: VŠB – TUO, Bachelor thesis, 

2012, 30 pages. 

This bachelor thesis is focused on the emergence of industrial activity coking plant and 

Karolina Pits, during and subsequent inhibition of closure. Remediation and redevelopment 

process activities. The final section deals with the subsequent use of the landscape. Does 

the project New Karolina, what the project will bring city, why he was chosen the former 

Carolina, winning company, the start of construction, course construction, building on its 

opening day and the supposed vision of the future. 
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 1 Úvod  

 

 Jako téma mé bakalářské práce jsem si zvolila oblast Jámy a koksovny Karolina. 

Toto téma jsem si zvolila, protoţe jsem se v Ostravě narodila, a to, ţe zde stála velká 

továrna na zpracování černého uhlí, jsem věděla jen od rodičů. Já si zde pamatuji pouze 

volnou plochu a dvě chátrající budovy, ústřednu a elektrocentrálu. Velmi mě zajímal 

význam jámy a koksovny Karolina ve své době. Proto se v práci věnuji průmyslové 

činnosti v této oblasti, jejímu průběhu, útlumu a následnému uzavření Jámy a koksovny 

Karolina. 

        Dále se věnuji Trojhalí z důvodu ochrany průmyslové architektury a vyuţití této 

památky v budoucnu.  

   Střední část je zaměřena na sanaci území, protoţe, i kdyţ jáma, koksovna a další okolní 

budovy po ukončení své činnosti byly zdemolovány, to neznamenalo, ţe oblast zůstala bez 

znečištění. Byla zde velmi kontaminovaná půda i podzemní voda. Tato kontaminace velmi 

ohroţovala zdraví místních občanů. Proto roku 2007 začaly sanační práce lokality 

Karolina.  

V závěru mé práce jsem se věnovala následnému vyuţití krajiny, a to významným a 

v současné době aktuálním projektem Nová Karolina. Základní otázky, které si v této práci 

kladu: co projekt městu přinese, proč byl vybrán na území bývalé Karoliny, vítězná 

společnost, zahájení stavby, průběh stavby, stavba v den svého otevření a předpokládaná 

vize do budoucna. Tyto všechny otázky se snaţím zodpovědět. 
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2 Historie   

 

 První impuls k těţbě černého uhlí nařídila uţ Marie Terezie v Rakousku – Uhersku, 

kdy s  rozvojem průmyslové výroby docházelo k velkému úbytku lesů. Marie Terezie roku 

1751 vydala reskript, v němţ doporučuje vrchnostem a monarchiím hledat nové druhy 

paliv – to znamená loţiska rašeliny, kterými by se topilo v hamrech, aby se situace 

s úbytkem  dřevin zlepšila. Tudíţ roku 1757 v novém reskriptu naléhá k hledání uhlí. 

 O šest let později objevil klimkovický mlynář Jan Augustin uhelné loţisko v údolí Burňa. 

Další nález černého uhlí byl učiněn na Landeku u obce Petřkovice roku 1780. Nález na 

Landeku roku 1780 nemá své prvenství, ale uhlí, které zde bylo nalezeno bylo pouţíváno 

jiţ pravěkým člověkem před více neţ 23.000 lety. Landek tímto je prvním místem, kde  

se objevilo černé uhlí a je zapsán na světovém seznamu ve vývoji hornictví. Avšak zásadní 

zvrat v poptávce po uhlí bylo zaloţení Rudolfovy hutě ve Vítkovicích roku 1828. 

Olomoucký arcibiskup a arcivévoda Habsburský Rudolf, pověřil horního radu F.X. Riepela 

a frýdlantského hutního ředitele Františka Kleinpetera vybudováním nové pudlovny podle 

nejnovějších anglických technologií. V té době jiţ připravuje bankovní dům Rothschildů 

ve Vídni projekty na stavbu parostrojní ţeleznice. Rod Rothschildů byl rod německých 

ţidů, kteří pocházeli z Frankfurtu. Tento rod byl velmi významný a byl činný v moha 

ekonomických a hospodářských oblastech od finančnictví aţ po vinařství. Pro výstavbu 

kolejnic získává v roce 1835 Salomon Meyer Rothschild nájemní smlouvu na ţelezárny ve 

Vítkovicích a v roce 1843 se stává jejich majitelem. Dochází k velkolepému rozšíření  

a modernizaci provozu. Poté zde přišlo mnoho pracovníků z celé Evropy. Roku 1873  

se spojil bankovní kapitál Rothschildů s obchodním domem Gutmanů, a tak vznikl podnik 

Vítkovické horní a hutní těţařstvo. Roku 1880 tento gigant zaměstnal jiţ 4268 dělníků. 

Roku 1882 těţila Vítkovická horní a hutní společnost přes polovinu uhlí v revíru. Na těţbě 

se podíleli také bratři Kleinové, hrabe Wilczek, olomoucké arcibiskupství a rakouský stát. 

Později taky podnikatel Josef Zwierzina. V roce 1840 se na křiţovatce cest z Moravské 

Ostravy od Vítkovic do Opavy začal hloubit důl Šalamoun, který dostal své jméno podle 

Salomona Meyera Rothschilda, později také důl Karolina, u něhoţ byla vystavena 

koksovna stejného jména ( Navrátil, 2007). 

Jáma Karolina byla na Ostravsku nejstarší šachtou vůbec. Můţeme vidět na 

obrázku 1 (dále jen obr. 1). 
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                      Obrázek 1: Průmyslový objekt Karolina (internet - 1) 

 

 

Průmyslový areál Karolina se vyvíjel na území mezi říšskou cestou z Opavy do 

Těšína, vedoucí na jiţním okraji Ostravy směrem západ – východ, historickým jádrem 

Vítkovických ţelezáren. Průmyslové území se nacházelo jihozápadně od Vítkovické 

městské brány. Na počátku průmyslové éry v tomto areálu se nacházel pouze historický 

Horní mlýn a vodní náhon, situovaný 150 metrů od dnešního nádraţí Ostrava střed. 

Průmyslová aktivita na lokalitě začíná vybudováním dolu Karolína roku 1842. Tento důl 

byl naraţen karbonskými uhelnými vrstvami s malou mocností pokryvu. O pár let později 

kolem dolu Karolina vzniklo významné průmyslové centrum. Roku 1858 přímo v areálu 

vzniká koksovna Karolina, která po svém zaloţení ale nezaostávala za jámou a velmi 

rychle a významně se rozšiřovala. Příkladem je, ţe ve třicátých letech 20. století 

obsahovala na 216 pecí. Na západní hranici areálu byla v roce 1870 vybudována ostravsko-

frýdlantská ţeleznice. Dále mezi koksovnou a ţeleznicí byla postavena elektrocentrála 

Karolina, která dodávala energii mnoha okolním šachtám. Součástí koksovny se v roce 

1906 stává i briketárna a koncem 19. století vzniká laboratoř, kdy v dalších letech  

se vyvíjel koksochemický průmysl se zpracováním vedlejších produktů koksování, avšak 

roku 1926 se osamostatňuje. Další léta se velmi rychle rozvíjel průmysl a Ostrava měla 

charakter dělnického a hornického města, které se rozvíjelo nejrychleji ze všech vysoce 

průmyslových měst.  

     Významným činem bylo znárodnění těţkého průmyslu roku 1945, kdy provozy 

byly rozděleny do samostatných nových skupin hutnictví a Vítkovické horní  
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a hutní těţířstvo zaniklo. Po dlouholeté těţbě krajina byla zdevastovaná a tak uţ na 

počátku 70. let 20 století se začala řešit otázka ochrany a zlepšení ţivotního prostředí. 

Pomalu začal útlum těţkého průmyslu na území. Definitivní konec průmyslové činnosti 

začal odstavením koksárenských baterií v červnu roku 1985 a odstavením uhelného prádla 

v prosinci roku 1986. Jáma a koksovna Karolina byla ve své době významná nejen pro 

Ostravský region, ale její význam přesahoval evropské aţ světové měřítko. Byla významná 

pro obyvatele hlavně přídělem a obrovským mnoţstvím pracovních míst, zatímco pro svět 

obrovským mnoţstvím vytěţeného černého uhlí, energií a posléze výrobků. Například 

můţeme zmínit plynojem v Praze – Libni nebo ţelezný most přes řeku Dněpr.  

Koksárenská výroba (obr.2). V blízkosti jámy Karolina se vyráběl koks ve 12 

pecích belgického typu od roku 1858. 

 

 

 

Obrázek 2: Pohled na koksovnu v 60. letech 20. století (internet - 2) 

 

 

Tyto pece byly s rozvíjející se výrobou ţeleza postupně nahrazeny v roce 1865 

 a doplněny 56 pecemi Dulait a v roce 1869 doplněny 30 pecemi typu Gobiet, které byly 

činné aţ do roku 1881. Na výrobu koksu se pouţívalo černé uhlí z dolu Karolina,  

ale i z okolních dolů.  
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Elektrárna Karolina – výroba elektřiny. Elektrárna byla postavena jako samostatný 

technologický celek mezi koksovnou Karolina a frýdlantskou ţeleznicí. Původní 

elektrocentrála je uvedena jiţ na plánech z roku 1905 v jiţní části areálu Karolina. Nová 

elektrická centrála byla zřízena později aţ roku 1918 na západní straně. Zásadní význam 

elektrocentrály spočívá v její produktivitě, kdy pokrývá téměř 45% spotřeby elektřiny 

v hutích a asi 50% spotřeby elektřiny ve vysokých pecích (Ţelezný, 2002).  

 Důl Karolina –těţba uhlí. Důl Karolina má několik prvenství, a to, poprvé se zde 

uplatnil parní stroj nebo technika vodovzdorného jámového hloubení. Byl dosti významný 

ve své době, bohuţel se zde také stala nejedna tragická událost. Například roku 1854 došlo 

v dole k první velké explozi důlních plynů na území Ostravska, kdy zahynulo 14 horníků. 

Konečná hloubka dolu byla 550 m.  

 

2.1 Ostrava 

 

 Ostrava je statutárním městem na rozhraní Slezska a Moravy na severovýchodě 

České republiky, blízko hranice s Polskem. Leţí na soutoku Lučiny, Odry, Ostravice  

a Opavy. Je umístěná v Moravské bráně a díky tomu spadá do mírně teplé klimatické 

oblasti, která svědčí řadě druhů fauny a flóry typických pro střední Evropu. Tvoří celkem 

23 městských obvodů. Ostrava, sídlo krajského úřadu Moravskoslezského kraje i okresu 

Ostrava-město, je tak třetím největším městem České republiky. Pokud vezmeme v úvahu 

fakt, ţe velká ostravská aglomerace či konurbativní rozšířená správa regionu Ostravska má 

796 000 obyvatel, vychází nám, ţe po velké praţské aglomeraci je tato druhou největší  

v České republice. Sídlem magistrátu je Nová radnice v Moravské Ostravě. Ve městě sídlí 

také biskup ostravsko-opavské diecéze. Na území Ostravy leţí čtyři městské památkové 

zóny. 

 Původně velmi malá osada vznikla nad řekou Ostrá (dnes Ostravice), která jí dala 

jméno a dodnes ji dělí na dvě základní části, Slezskou Ostravu a Moravskou Ostravu. 

Ostrava má vynikající polohu, nachází se na zemské hranici, kudy procházela jantarová 

stezka a vedla ve středověku k rozvoji města. Po třicetileté válce však význam Ostravy 

upadá. Roku 1763 bylo ve Slezské Ostravě objeveno bohaté loţisko kvalitního černého 

uhlí, coţ předznamenalo výraznou proměnu města. V roce 1828 zaloţil majitel panství, 

olomoucký arcibiskup Rudolf Jan, hutě, nazvané po něm Rudolfovy. Později hutě přešly 
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do majetku rodiny Rothschildů a získaly název Vítkovice. Dochází k velkému rozmachu 

města, jehoţ výsledkem je, ţe v druhé polovině 20. století je Ostrava, známa téţ jako 

ocelové srdce republiky. Po rozsáhlém kolapsu chemického a hutního průmyslu  

a uzavíráním vytěţených dolů na území města se od 30.6.1994  netěţí a rozsáhlou investici 

na nápravy škod se ţivotní prostředí v Ostravě výrazně pročistilo. Velký důraz má Ostrava 

v strojírenských aktivitách a dalších oborech. Zároveň se stává výchozím bodem pro 

turistické regiony Beskyd a Jeseníků (Kancelář projektu Ostrava, 2010). 

 

2.2 Geologické poměry  

 „Ostravsko – karvinská pánev tvoří z geologického pohledu českou část 

hornoslezské černouhelné pánve, která zaujímá jako celek plochu cca 7 000 km
2
. Její 

převáţná část se nachází na území Polska. Část pánve na území České republiky je tvořena 

jejím jihozápadním výběţkem s výměrou 1 600 km
2
. Západní zeměpisné omezení naší 

části pánve probíhá od jihu do města Nový Jičín směrem na severovýchod aţ 

k Hoštálkovicím u Ostravy a pak dál k česko-polské státní hranici, přičemţ geologické 

omezení je dáno výmolem Moravské brány. Na východě tvoří omezení revíru státní 

hranice. Na jihu a jihovýchodě není hranice dosud pevně stanovena. Zpravidla se naše část 

hornoslezské pánve označuje jako ostravsko-karvinský revír, kam naleţí jednak doly 

,,klasického revíru“ na tzv. ostravsko-karvinském hřbetu ( např. doly v Ostravě a Karviné) 

a jednak doly příborsko–těšínské části pánve (např. doly v Paskově a Staříči). Karbonský 

útvar s uhelnými slojemi, neboli produktivní karbon, je z hlediska stratigrafického tvořen 

dvěma souvrstvími, a to ostravským a karvinským. Stáří karbonu se pohybuje kolem  

300-350 miliónů let. Dosahuje celkové mocnosti kolem 4 000 m, z něhoţ připadá 2 800 m 

na ostravské (starší) a 1 200 m na karvinské (mladší) souvrství. V produktivním karbonu se 

nachází velké mnoţství uhelných slojí, jejich počet se dle jednotlivých autorů různí, např. 

podle Dopity (1987) se v ostravském souvrství vyskytuje 168 uhelných slojí s průměrnou 

mocností 0,73 m. Jen místy se objevují sloje o mocnosti větší neţ 2 m. Většinou se zde 

těţilo uhlí koksovatelné. V karvinském souvrství se vyskytuje 87 uhelných slojí 

s průměrnou mocností 1,76 m. Těţí se uhlí energetické, ale i koksovatelné. V příborsko-

těšínské části je podíl uhelných slojí na stavbě uhlonosného souvrství oproti ostravsko-

karvinské části niţší“ (Dopita et al., 1997). V nadloţí uhlonosného karbonu  
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se nacházejí sedimenty neogenního stáří (obr.3). Reprezentují je jílovce aţ pískovce 

karpatské předhlubně (Chlupáč et al., 2003).  

 

 

                        Obrázek 3: Mapa geologických poměrů Ostravy v měřítku 1:190 000 (Roth et al., 2003 ) 

 

 

 

Obrázek 4: Legenda k mapě 1 (Roth et al., 2003) 
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Obrázek 5: Legenda k mapě 2 (Roth et al., 2003) 

 

 

 

 

Geologický region: kvartér Českého masivu a Karpat  

Stáří: kvartér 

Typ hornin: sedimenty nezpevněné, nivní sedimenty (hlína, písek, štěrk).  

 

2.3 Lokalizace 

 

 Jáma a koksovna Karolina se nacházela na ulici 28. října, téměř 500 m od 

historického centra města. Byla vynikající svou polohou, jak uţ to výbornou viditelností, 

tak také dopravní dostupností. To můţeme vidět na (obr. 4). 
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Obrázek 6: Území Karolina v měřítku 1:6000 (internet - 3) 

 

 

Viditelností je myšleno, ţe jsme ji mohli zahlédnout z Frýdlantských mostů  

a hlavně ze všech okolních ulic Ostravy. Dopravní dostupností byla výjimečná tím,  

ţe se rozkládala téměř v centru města, a tak místní zaměstnanci nemuseli nikam dojíţdět  

a lehce se zde dostali, jak uţ to pěšky, na kole, tramvaji nebo autobusem. 

 

2.4 Výroba v číslech – příklad 

Továrna uţ od zahájení své činnosti pravidelně psala svou agendu a výsledné 

kalkulace v těţbě, výrobě a přidruţených činnostech. V tabulce (č.1) můţeme vidět 

výslednou kalkulaci koksu a vedlejších výrobků a tabulka (č.2) obsahuje upravené uhlí. 

 

Koks a vedlejší výrobky 

 

 

Těžba – 

výroba 
skutečnost 

skutečnost 

1956 
plán 1957 

 27 25 26 

Normativní 

těţba 
- - - 

Odbytová 

těţba 
630.500 608.400 46.500 

Spotřeba 

z vlastní 

Výroby 

945.1 160 330.2 
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Vyrobené 

zboţí 
629.550.9 606.240 46.169.8 

Těţba 

z investic 
- - - 

Těţba 

z pokusného 

Stěnování 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Tabulka 1: Těžba a výroba, výsledná kalkulace (Archiv OKD) 
 

 

Upravené uhlí 

 

 

 

 

                      

    

 

 

 

      

 

 

 

Těžba  

výroba 
skutečnost 

skutečnost 

1956 

plán 

1957 

 25 26 27 

Normativní 

těţba 
- - - 

Odbytová 

těţba 
1.139.300 1.202.400 107.800 

Spotřeba 

z vlastní 

výroby 
871.007,5 825.200 64.327.5 

Vyrobené       

zboţí 
268.232.5 377.200 42.672,5 

Tabulka 2: Těžba a výroba, výsledná kalkulace 2 ( Archiv OKD) 
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3 Architektonický význam 
 

 Po uzavření továrny roku 1986 byly následně všechny budovy zdemolovány. 

Můţeme vidět na obrázku č. 5 demolici uhelného prádla Karolina.  

 

 

 

Obrázek 7: Demolice uhelného prádla Karolina v 80. letech 20. století (Kunzová, 2007) 

 

 Zůstala zde pouze ústředna a elektrocentrála. Tyto budovy zde byly ponechány, aby 

představovaly památku na tehdejší průmyslovou činnost, a dodnes jsou chráněny jako 

památka průmyslové architektury (obr. 6). 
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Obrázek 8: Trojhalí Karolina ( autor, 2012) 

 

V minulosti se památka nazývala Dvojhalí Karolina, nyní se pouţívá častěji název 

Trojhalí Karolina. Toto pojmenování vymysleli zastupitelé města, aby jej zjednodušili, 

jelikoţ ústředna byla v minulosti nazývána jednohalím a elektrocentrála dvojhalím. 

Památka dlouhá léta byla uzavřená poškozená bez většího povšimnutí veřejnosti. 

Vyuţívána byla výjimečně, a to na kulturní akce umělců. Můţeme zmínit koncert 

ostravského rodáka a písničkáře Jaroslava Nohavici v červnu roku 2006. A tady opět 

elektrocentrála potvrdila svou výjimečnost a výrazné fluidum místa.  

 Trojhalí Karolina patřilo městu, ale po vyhrání soutěţe a prodání území bývalé jámy  

a koksovny Karolina developerské společnosti Multi Development se vlastníkem trojhalí 

stala developerská společnost. Město však se společností jednala o tuto památku, která 

měla být součástí velkolepého projektu Nové Vítkovice. Do projektu Nové Vítkovice patří 

oblast Trojhalí Karolina, Dolní oblast Vítkovice, Landek Park a navazující areál Důl 

Hlubina, vytvářející synergický prostor propojený podél řeky Ostravice, kde budou 

cyklostezky a nabídne mnoho nejrůznějších aktivit jak strávit volný čas. Po dlouhém 



 

13 

 

 

jednání bylo dohodnuto a společnost Multi Development se vzdala za symbolickou částku 

objektu ve prospěch města, kdy Ostrava mu umoţní flexibilní rozhodování o společné 

budoucnosti objektů ve spojitosti s plánováním rozvoje Dolních Vítkovic. Dále platí,  

ţe společnost Multi Development musí pro objekty zajistit vybudování dopravní napojení  

a vnější infrastruktury. Cíl tohoto projektu je jasný. Památka projde rekonstrukcí, kdy její 

exteriér se výrazně nezmění. Trojhalí by mělo fungovat jako zastřešené náměstí, protoţe 

svou velikostí je stejné jako například Masarykovo náměstí v centru Ostravy (obr. 6). 

 

 

Obrázek 9: Trojhalí jako zastřešené náměstí (internet - 4) 

 

 Bude slouţit široké veřejnosti, a to ne pouze výjimečně, ale téměř nepřetrţitě. 

Budovy elektrocentrály by měly být vyuţívány především na kulturní a sportovní akce, 

jarmarky, koncerty, výstavy, přehlídky, turnaje a budova ústředny by se měla změnit 

v multifunkční tělocvičny (obr.8). 
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Obrázek 10: Ústředna jako multifunkční tělocvična (internet - 5) 

 

Rekonstrukce bude dotována z financí Evropské unie, kdy předpokládaná finanční 

částka je 330 milionů. O provoz se bude starat sdruţení, jehoţ členy budou statutární město 

Ostrava, Vítkovice i krajský úřad. Město převede objekty na sdruţení formou daru. 

Plánované zahájení rekonstrukce je v srpnu roku 2012 a asi rok zde budou stavbaři 

vytvářet novou podobu památky. Plán rekonstrukce navrhl architekt Josef Pleskot.  

 

3.1 Trojhalí jako chráněná památka průmyslové architektury 

 

1. Hodnota památky spočívala v komplexní hodnotové struktuře 

dochovaných souborů památek na území Ostravy zaloţené na vyuţití uhlí. 

 

2. Jako nejvýznamnější vlastnost památky je její autentičnost, a tak i do budoucna 

bude zachován její autentický charakter. 

 

3. Dalším důleţitým faktem je historický význam dochované památky. 
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4. Uplatnění památky v okolí města. Prorůstáním výrobní, dopravní a obytné funkce,  

vznikl specifický obraz průmyslové aglomerace, jejíţ základními identifikačními 

symboly a znaky je elektrocentrála a ústředna. 

 

 

Názor autora 

 Já si osobně myslím, ţe je velmi důleţité historické objekty nebourat či  

je neschovávat, ba naopak bychom je měli chránit a vystavovat veřejnosti. Myslím, ţe je 

velmi pozitivní, kdyţ se historie mísí s modernou. Tento fakt je přínosem pro ty, kteří  

si pamatují historický vývoj, ale hlavně je důleţitý pro budoucí generace, které budou ţít 

v neustále rozvíjejícím "supermoderním on-line světě". Bylo by sobecké jim neuchovat 

kousek z historie naši země, z průmyslu či tradic. Neinformovat je jinak neţ z kníţek  

o tom, jak průmyslové budovy, šachty a jiné objekty vypadaly. Proto jsem velmi ráda, ţe 

Trojhalí Karolina byla ponechána a prohlášena chráněnou technickou památkou. Těším  

se aţ po rekonstrukci památky zde budu trávit svůj volný čas a v budoucnu ukáţu jeden 

z historických skvostů Ostravy mé rodině. 

 

3.2 Význam oblasti 

 

Oblast území Karolina je významná jak svou polohou tak také historickým 

aspektem.  

Poloha území se nachází téměř v centru města, a to 500 m od historického jádra 

Ostravy. To znamená, ţe území je v blízkosti nejdůleţitějších památek a je v centrálním 

dění města. Toto umístění je výhodné, co se týče cestovního ruchu. 

Z historického aspektu území bylo v minulosti pro Ostravu a Ostravany velmi 

důleţité. Zaměstnávalo velké mnoţství horníků, dělníků a dalších místních obyvatel. 

Nebylo avšak významné jen pro místní obyvatelé, ale význam přesahoval aţ hranice státu, 

kde se Karolina stala poptávaným pracovním místem a zdrojem financí pro horníky ze 

Slovenska, Polska, Maďarska a západní Evropy. 
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3.3 Možnost využití v cestovním ruchu 

 

Hlavním lákadlem území je technická památka Trojhalí Karolína, která zde stojí uţ 

150 let. Tato památka zde zůstala jako vzpomínka na průmyslovou činnost. Dodnes nebyla 

rekonstruována a veřejnosti téměř nepřístupná, kromě výjimečných společenských akcí. 

Proto tuto, i kdyţ chráněnou památku, navštěvovali jen zarputilí nadšenci techniky  

a industriálního světa. Památka momentálně patří do velkého projektu Nové Vítkovice, 

kdy v létě 2012 začne její rekonstrukce. Bude rekonstruovaná tak, aby se zanechala její 

autentičnost. Od rekonstrukce si město slibuje hlavně větší přísun turistů. Vyuţití památek 

v budoucnu (viz. kapitola 3) slibuje městu větší návštěvnost obyvatel z České republiky, 

ale hlavně ze zahraničí. Trojhalí návštěvníkům můţe nabídnout vzpomínku na 

průmyslovou minulost města, tak také světové soutěţe, kongresy a jiné významné události.  

 

 

Projekt Nová Karolina 

Převáţná část území je jiţ zastavěna. Stojí zde projekt Nová Karolina (viz. kapitola 

5.2). Tento projekt, co se týče cestovního ruchu, má spíš lokální charakter. Je významný 

svou velikostí a funkcí pro místní obyvatelé a rozvoj města, avšak návštěvnost 

zahraničních turistů ve větší míře nezvýší. Význam pro cestovní ruch, nárůst mnoţství 

turistů z okolních krajů a obyvatel České republiky. 

 

Okolí území Karolina 

Okolí území Karolina nabízí neméně turisticky atraktivní místa. Pár metrů od 

Karoliny se nachází národní kulturní památka Dolní oblast Vítkovice. Jiţně známe 

výstaviště Černá louka. Přes řeku můţeme navštívit rekonstruovaný Ostravský hrad a nebo 

o 500 m dál historické jádro města. Toto je pouze základní výčet zajímavostí, které oblast 

nabízí. Tato lokalita v budoucnu můţe být velmi atraktivní pro turisty i místní obyvatelé.  
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4  Sanace území  

 

 Po úplném uzavření bývalé jámy a koksovny Karolina roku 1986 bylo území velmi 

znečištěno. Nacházela se zde masivní kontaminace zemin a podzemní vody v podloţí, ke 

kterému docházelo během dlouholeté průmyslové činnosti. I kdyţ po ukončení výroby 

průmyslové objekty byly zbořeny, ke kontaminaci docházelo dál. Tato kontaminace byla 

velmi nebezpečná pro zdraví obyvatel. V podloţních zeminách se nacházely kyanidy, 

těţké kovy, polycyklické aromatické uhlovodíky, aromatické uhlovodíky, chlorované 

uhlovodíky a nepolární extrahované látky. Podzemní vody byly kontaminovány také 

nepolárními extrahovatelnými látkami, kyanidy, fenoly, organickými produkty se vztahem 

k procesu výroby koksu, amonnými ionty. Lokálně také zde byl velký výskyt aromatických 

uhlovodíků a chlorovaných uhlovodíků. Sanační práce byla rozdělena do tří základních 

etap, a to přípravná etapa, sanační etapa, postsanační etapa. 

 

4.1 Přípravná etapa 

 

Přípravná etapa byla zahájena v létě roku 1997. Cílem etapy bylo především: 

- dostatečně upřesnit informace o druhu a rozsahu kontaminace 

- zabránit dalšímu šíření kontaminace vně i mimo lokalitu 

- připravit území pro sanační práce 

- popsat první rámec sanačních prací 

 

 Před předáním staveniště k sanačním pracím byly provedeny práce na sanačním 

doprůzkumu specifikovaného v nabídce. Sanační doprůzkum byl ukončen v prosinci roku 

1997. 

 V lednu následujícího roku bylo zahájeno čerpání dehtových látek ve volné fázi. 

Během měsíců března aţ července byly vybudovány mezideponie pro vytěţené materiály. 

V listopadu 1998 byla dokončena stavba podzemních bariér a byla zrealizována část 

milánských stěn, coţ zabezpečilo zamezení šíření kontaminace z lokality. Dále přípravná 

fáze obsahovala vybudování štětovnicových stěn, odplynění lokality, vybourání a vytěţení 

všech betonových základů a zbytků stavebních konstrukcí, nekontaminovaná část upravena 
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pro recyklaci a zpětný zásyp. Dále pak příprav pro sanaci podzemních vod, a to 

vybudování dekontaminačních stanic, výtlaku dekontaminačních vod a jejich vypouštění.  

 

 

              

 

Obrázek 11: Vytěžení zemin (internet - 6) 

 

4.2 Sanační etapa 

 

 Cíle sanační etapy: 

- vyzkoušet technologie termické desorpce s reálným materiálem a uvést ji do 

provozu 

- zprovoznit čistírny odpadních vod - dekontaminační stanice 

- realizovat selektivní těţbu s ohledy na jednotlivé způsoby zneškodňování  

a nakládání těţených materiálů a odpadů 

- upravit a dekontaminovat vody a zeminy 

- odklonit dopravu z prostoru staveniště 

- celou sanaci monitorovat z hlediska reţimu a hygieny 
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 Sanační etapu doprovázely problémy s  technologií termické desorpce, ale  

i problémy dopravní. Situaci dopravní zkomplikovala navíc havárie obchodního domu 

Ostravice.  

Recyklací stavebních konstrukcí a dekontaminací zemin se změnily chemické  

i fyzikální vlastnosti zásypového materiálu, proto bylo nutné ověřit dosaţitelné hodnoty 

hutnění materiálu při zásypech. Souběţně se sanací v centrální části se připravovala 

 i sanace pod zástavbou ( obr. 9). 

 

 

 

Obrázek 12: Odčerpání a přečištění podzemních vod (internet - 7) 

 

 

 

 

4.3 Postsanační metoda 

 

 Cíle postsanační etapy: 

- zabezpečení starých důlních děl a pravidelné kontrolování důlního ovzduší 

- dokončení těţby v stabilní jámě a dokončení prací v dílčím areálu mimo jámu 

- ukončení čerpání podzemních vod 
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- rekultivace území lokality (obr. 8) 

- realizace souvisejícího reţimu monitoringu 

-    zarovnání  a zanesení území zeminou (Ţenatý, 2002) 

 

 

 

 

Obrázek 13: Pohled na rekultivované území s technickou památkou trojhalí (internet - 8) 
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5 Budoucnost 
 

Dnes je převáţná část území v  rukou developerské společnosti Multi Development. 

 

 

5.1 Mezinárodní soutěž  

 
 Roku 1999 město vyhlásilo mezinárodní urbanisticko-architektonickou soutěţ 

s cílem vytvořit nový územní plán pro Karolinu a okolí. Do soutěţe se přihlásilo 90 týmů 

ze všech koutů světa. Můţeme zde zmínit Rakousko, Bulharsko, Autrálii, USA a další. 

V roce 2000 byl znám vítěz. První místo obsadili tým z Gliwické Polytechniky, architekti 

Jan Kubec, Jerzy Witeczek, Andrzej Duda a Henryk Zubel. Spojili se s architektem Karlem 

Cieszlarem   a vypracovali na základě vítězného návrhu studii, kterou odevzdali městu 

roku 2003. Bohuţel koncem roku 2003 náměstek primátora Kajnar naznačil problémy 

s hledáním investorů. Za nedlouho poté projevila zájem o území také německá 

developerská společnost ECE a bylo téměř dohodnuto. Realizace vítězného projektu týmu 

z   Gliwické Polytechniky se nikdy neuskutečnil. Po dalších jednání a nejasností ve vedení 

ostravského Magistrátu a spekulování o neférovém jednání s výběrem nového investora  

se projekt také neuskutečnil. Ostrava vypsala další veřejnou soutěţ. 

 

  

Základní rysy vítězného projektu "Karolina 2000" 

 

- městská kompaktní zástavba okolo vnitřního pěšího náměstí 

- po obvodu území hromadná doprava, trolejbusy a tramvaje 

- objekty pro kulturní a společenské účely s doplňkovými obchodními  

  a administrativními provozy 
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Obrázek 14: Vítězný projekt Karolina 2000 (internet – 9) 

 

 

 

5.2 Developerské projekty 

 

 Magistrát města Ostravy vyhlásil koncem roku 2005 veřejnou developerskou soutěţ 

o vyuţití území Karolina. Do soutěţe se přihlásilo 5 developerských společností, které 

představovaly své návrhy a vize na vyuţití území. O nové podobě území mohli rozhodovat 

také obyvatelé města svými hlasy. V červnu roku 2006 zastupitelstvo vyhlásilo vítěze, a to 

mezinárodní společnost Multi Development. Zde můţete nahlédnout na projekty 

soutěţních společností. 

 

Projekt Sekyra Group 

 

- hlavní dominanta skleněná těţní věţ ( návrh Jan Kaplický) 

- gigantická stavba obchodního centra na okraji území 

- většina území bytová zástavba 

- celkový logický dopravní systém navazující na pěší tahy do dalších části města 

- relaxační plochy podél jednotlivých budov 

- vybudování nového zastřešeného sportovního areálu 

- rekonstrukce trojhlaví jako kulturně-společenské centrum 
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Obrázek 15: Projekt Sekyra Group (internet – 10) 

 

 

 

 

Orco Property Group A Trigránit Czech Republic 

 

- hlavní prvkem bulvár ,,Zelené náměstí, vytvoření veřejných ploch, pěších zón, 

parků, náměstí s vyuţitím vodních prvků a zeleně 

- propojení nové čtvrti na Karolině a původní zástavby 

- zklidnění dopravy, vytvoření silničního okruhu kolem Karoliny 

- předpoklad vysoký počet bytů aţ 1200  
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Obrázek 16: Projekt Orco Property Group A Trigránit Czech Republic (internet – 11) 

 

 

 

Multi Development Czech Republic 

 

- plynulé spojení moderní výstavby s historickým jádrem města 

- město pro pěší na povrchu, pod zemí pro auta a parkování 

- hlavní znaky projektu a historického vývoje města - most, věţ, kaple 

- obchodní dům, administrativní centrum, bytové rezidence ( obr. viz. kapitola 5.4) 

 

 

 

 

 

ING Real Estate 

 

- dominanta rozsáhlý park, který prochází celým územím Karoliny aţ k chráněné 

památce Trojhalí Karolina 

- pouţití materiálu a prvků, které se zde na území vyskytovaly v různých časových 

obdobích – dřevo, kámen, voda, kov 

- vyuţití kulturní, sportovní, sluţby 
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Obrázek 17: Projekt ING Real Estate (internet – 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECE a Passerinvest  

 

- dominanta biokoridor podél řeky Ostravice, systém zahrad, hřišť, parků napojených 

na Trojhalí 

- moderní univerzitní městečko 

- náměstí s výjimečnou výškovou administrativní budovou ve tvaru věţe 

(Konstrukce, 2010) 
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Obrázek 18: Projekt ECE a Passerinvest (internet – 13) 

 

 

5.3 Vítězná společnost 

 

 Vítězem veřejné soutěţe města Ostravy o vyuţití ostravské lokality Karolina  

se stala mezinárodní společnost Multi Development v roce 2006. Společnost Multi 

Development je developerská společnost, která se zabývá výstavbou nemovitostí. Tato 

společnost působí v osmnácti zemích Evropy se sídlem v Nizozemí. Mimo hlavní sídlo 

působí také v Belgii, Velké Británii, Německu, Francii, České republice, Polsku, 

Španělsku, Portugalsku, Řecku, Itálii  a Turecku. Je jednou ze součástí společnosti Multi 

Corporation dříve také (AM), která tvoří skupinu firem, které se zabývají různými obory 

podnikání v oblasti investic (Multi Investment), správy majetku (Multi Asset Management) 

a správy nákupních center (Multi Mall Management) a uţ zmíněnou společností Multi 

Development. Společnost Multi Development je moderní společností, která má a vţdy 

měla pověst objevovatele nových cest. Klade důraz na inovace, design a hlavní prioritou je 

zaměření na vývoj kompletních projektů se smíšenými funkcemi. Stavby komplexně jsou 

příznivě přijímány odbornou i laickou veřejností. To se promítlo v mnoha oceněních, které 

společnost za svého působení získala. Stavby, za kterými stojí v České republice  

je multifunkční komplex Centra Chodov Praze, Olympia Olomouc nebo Olympia v Plzni. 
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5.4 Projekt Nová Karolina 

 

 Po ukončení sanace území město vyhlásilo koncem roku 2005 veřejnou soutěţ  

o vyuţití lokality Karolina v centru Ostravy. Do veřejné soutěţe se přihlásilo  

5 developerských společností, kdy v červnu 2006 byl vybrán jako nejlepší  

urbanisticko-architektonický návrh projekt společnosti Multi Development. Tento návrh 

obsahoval 3 etapy, kdy se první etapa skládala z obchodního a zábavného centra Fórum 

Nová Karolina, rezidence Nová Karolina a Nová Karolina Park. Hlavní koncept, který 

společnost předloţila a proč byla ostravským městským zastupitelstvem vybrána, spočívala 

ve dvou důleţitých bodech projektu. Jako první a nejdůleţitější bod bylo automatické 

splynutí nových moderních budov s historickým jádrem města a jako druhé lákadlo 

představila společnost ,,město pro pěší“, kdy klade velký důraz na občany města a ţivotní 

prostředí.              

            Projekt započal roku 2008, kdy 6.6.2008 proběhla velkolepá akce ke slavnostnímu 

zahájení výstavby Nová Karolina. Od tohoto dne se území začalo hromadit dělníky  

a začaly stavební práce první etapy projektu. Práce dále pokračovala a stavba velmi rychle 

postupovala, aţ náhle s celosvětovou finanční krizí se změnila situace  

i na Karolině a tímto bohuţel stavební práce v říjnu 2008 byly dočasně pozastaveny.  

Jedině kde stále stavební práce pokračovaly bylo administrativní centrum Nová Karolina 

Park. Bohuţel o pár měsíců později investor také neměl dostatek finančních prostředků  

a poslední část, která doposud nebyla pozastavena, byla jako poslední dočasně přerušena. 

Se souvisejícími problémy finanční krize a pozastavení projektu bylo jasné, ţe první fáze 

projektu nemůţe být dokončena ve stanoveném termínu. Proto společnost Multi Veste 

Czech Republic 5, s.r.o. poţádalo dne 25. listopadu 2009 zastupitelstvo města  

o prodlouţení smlouvy na výstavbu Nové Karoliny, a to o 24 měsíců. Společnost  

a zastupitelstvo se na prodlouţení dohodlo. Po zlepšení finanční situace ve světě se zlepšila 

i situace investorů projektu a v únoru roku 2010 se vrátili pracovníci na stavbu a stavební 

práce se opět rozběhly. Po uplynulých dalších měsíců to vypadalo jakoby stavba na Fóru 

Nová Karolina nikdy nebyla přerušena. Vše šlo velmi rychle a podle nové uzavřené 

smlouvy. Pouze administrativní centrum Nová Karolina Park měla zpoţdění a oproti Fóra 

Nová Karolina, která byla oficiálně otevřená veřejnosti 22. března 2012, předpokládané 
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datum dokončené stavby Nová Karolina Park bude otevřeno později, a to aţ v listopadu 

roku 2012.         

 Projekt Nová Karolina se skládá ze tří etap o stavební ploše 32 ha. Multifunkční 

centrum o celkové ploše 240 000 m
2
 bude obsahovat maloobchodní prostory (86 000 m

2
), 

rezidenční objekty (přibliţně 1 200 bytových jednotek), kancelářské prostory (60 000 m
2
), 

oddechová, zábavní a sportovní zařízení (12 000 m
2
), rozsáhlé parkovací plochy, zelené 

plochy a prostory s dalším vyuţitím (Fórum Nová Karolina, 2012). 

 Obchodní a zábavné centrum Fórum Nová Karolina se rozprostírá v severozápadní 

části území městské zástavby Nová Karolina a představuje nejvýraznější budovu první fáze 

projektu. Zahrnuje celkem 58 000 m
2
 prostorů k pronájmu, a to převáţně maloobchodní  

jednotky, kdy zde najdeme přes 240 maloobchodních a zábavných jednotek. Restaurace, 

kavárny, dětské koutky, kino, místa na odpočinek a relaxaci a mnoho dalších. Je zde 6 

pater, kdy první dvě podzemní patra slouţí jako parkovací místa s 1 600 parkovacími 

místy. Další 4 nadzemní patra patří obchodům, restauracím a zábavě. Důleţitým aspektem 

je lávka pro pěší spojující vlakové a autobusové nádraţí (obr.11 ). 

 

 

 

Obrázek 19: Fórum Nová Karolina (internet - 14) 



 

29 

 

 

 Rezidence Nová Karolina byla navrţena ve tvaru C (obr.12 ).  

         

 

                   Obrázek 20: Rezidence Nová Karolina (autor, 2012) 

 

 

  Skládá se z 240 bytových jednotek o velikosti 1+kk po 5+kk. Pro obyvatelé  se tady 

nachází 237 parkovacích míst. Tento bytový komplex byl navrţen pro moderně smýšlející 

obyvatelé, kteří chtějí ţít v blízkosti městského centra a vyuţívat kulturní, nákupní, 

volnočasové a administrativní zařízení.  

Nová Karolina Park v budově je navrţeno 23 000 m
2
 kancelářských uspořádaných 

do 6 nadzemních podlaţí. Nachází se zde také prostorné parkoviště, které je velmi lehce 

přístupné z okolních ulic Ostravy. Office centrum Karolina je takzvanou průmyslovou 

bránou do samého centra Ostravy. Kromě velmi moderních kancelářských prostor zde 

nalezneme místa pro odpočinek a relaxaci, restaurační zařízení a další  ( obr. 8). 
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Obrázek 21: Nová Karolina Park (autor, 2012) 

 

 

5.5 Otevření první etapy  

 

 První etapa projektu, a to obchodní a zábavné centrum  Fórum Nová Karolina bylo 

oficiálně otevřeno veřejností ve čtvrtek 22. března 2012. Kolaudační otevření proběhlo 

večer před oficiálním otevřením. Stavba Fórum Nová Karolina byla zcela dokončena  

a skládala se z jednotlivých 15 kostek spojených velkou skleněnou střechou. Poslední 

kostka, jeţ vyčnívala 12 m nad ostatními budovami, tvoří dóm a na jeho vnitřní stěně 

budou promítány projekty. V objektu naleznete jiţ zmiňované aspekty (viz. kapitola 5.2). 

Do první etapy projektu patří také bytové jednotky a administrativní prostory. Ty bohuţel, 

kvůli světové finanční krizi, budou dokončeny o pár měsíců později. 
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5.6 Vize do budoucna 

  

Projekt uţ nyní přinesl městu mnohá pojmenování, např. město pro pěší, město pro 

lidi, nové městské centrum a další. Jak uţ je zmíněno v kapitole Projekt Nová Karolina, 

budoucí vize projektu je dát městu novou moderní podobu, avšak bez narušení 

historického jádra města, kdy má být v souladu nejen s obyvateli města, ale i s přírodou. 

Tato nová vize se skládá ze tří části, kdy první etapa je téměř dokončena a veřejností 

zpřístupněna kromě administrativních a bytových jednotek. Další dvě etapy v budoucnu 

rozšíří administrativní objekty a bytové prostory, aspoň tuto skutečnost uvádí investoři 

projektu. Jak tedy projekt dopadne, jestli investoři dodrţí své závazky a Ostrava dostane 

svou uţ zmiňovanou novou moderní podobu? Na toto si budeme muset ještě pár let počkat. 

 

 

Obrázek 22: Vize do budoucna (internet - 15) 
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6 Závěr 
 

 

V mé práci jsem se zabývala vyuţitím území oblasti Karolina. Nahlédla jsem do 

historie této oblasti, a to do období, kdy zde začala těţba a následné zpracování černého 

uhlí. Fakta k této problematice nebylo velmi lehké najít. I kdyţ by se mohlo zdát,  

ţe o těţbě černého uhlí na Ostravsku bylo napsáno mnohé, knihy obsahovaly podrobné 

informace o samotné těţbě, ale velmi málo informací o jednotlivých dolech. To 

znamenalo, ţe jsem se pro informace musela vydat i do archívu OKD a Vítkovice, kde 

jsem se probírala spisy v českém i německém jazyce.  

         Dalším bodem mé práce bylo Trojhalí Karolina, které jako jediné zůstalo na území 

po demolici továrny a následně bylo prohlášeno za památku průmyslové architektury. 

V této kapitole jsem se zaměřila na budoucí vyuţití této technické památky, která se stala 

součástí projektu Nové Vítkovice. 

Střední část obsahuje sanaci území. Sanace území Karolina se skládala ze tří částí, 

předsanační, sanační a postsanační. Stručně se zabývám postupem práce  

a hlavně otázkou, jakým způsobem se bude odstraňovat kontaminovaná půda a podzemní 

voda. 

V závěru jsem se věnovala vyuţitím území dnes a v budoucnu, veřejným soutěţím, 

které byly vyhlášeny Magistrátem města Ostravy. Tato část byla pro mne zcela nová a 

mohu říct, ţe nejzajímavější. Nahlédla jsem na jednotlivé soutěţní projekty s konečným 

zaměřením na vítězný projekt od developerské společnosti Multi Development. Informace  

o tomto projektu jsem čerpala z internetových stránek z Magistrátu města Ostravy  

a stránek společnosti Multi Development. K doplnění a ujasnění informací mi slouţil 

osobní pohovor s členem společnosti K4 a.s.. 

Tato práce byla pro mne velmi zajímavá pohledem do minulosti a zodpovězení 

mých otázek o historii tohoto území. Pohledem o zájem ţivotního prostředí v této lokalitě  

a zdraví  místních obyvatel a v neposlední řadě vyuţití území uţ dnes a v budoucnu. 
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