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Summary 

 This bachelor thesis deals with the topic of „ Actual statement of technical sights in 

Ostrava and their position in current use.“ First of all, it gives categorical view of technical 

sights, than continues with mapping of current statement of some certain sights in Ostrava 

with their historical progress and at the and we are going to look at some of these culturaly 

significant objects as a part of tourist route. 
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Anotace 

 Tato bakalářská práce se zabývá tématem „Dnešní stav technických památek 

v Ostravě a jejich zařazení do současného využití.“ Nejprve podává kategorizační přehled 

technických památek, poté následuje zmapování současného stavu několika vybraných 

ostravských památek spolu s jejich historickým vývojem a závěrem se podíváme na 

některé z těchto kulturně významných objektů v rámci prohlídkové turistické trasy.  

 

Klíčová slova: Ostrava, vývoj, současný stav, technická památka, turistická trasa a kulturní 

památka 
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1. Úvod 

 Ve své bakalářské práci se budu zabývat historickým vývojem a současným stavem 

technických památek v Ostravě, jejich využitím v dnešní době a v závěru práce se se 

skupinou turistů vydáme některé z těchto památek navštívit v rámci exkurze za 

technickými památkami Ostravy. 

 Město Ostrava leží v oblasti hornoslezské černouhelné pánve. Jedná se o 

sedimentační prostor přibližně trojúhelníkového tvaru, Ostrava je tedy městem s největší 

koncentrací ložisek černého uhlí v České republice, což bylo zapříčiněno geologickým 

vývojem oblasti především v časovém období karbonu, kdy sedimentací docházelo ke 

vzniku černouhelných slojí. 

 Díky těmto významným ložiskům na Ostravsku, ve 2. polovině 19. Století, byla 

započata intenzivní těžba uhlí a s ní spjata průmyslová výroba. Přestože se Ostravě 

podařilo stát jedním z nejvýznamnějších průmyslových měst Evropy, negativním vlivům 

na krajinu a znehodnocování životního prostředí, kterému Ostrava čelí dodnes, se však 

ubránit nedokázala. Ke zlepšování tohoto stavu dochází od roku 1990 a to díky investicím 

do enviromentálních opatření a omezením průmyslové výroby. 

 Pozitivní změny ve zlepšování životního prostředí však veřejnost doposud 

dostatečně nevnímá, což je také jedním z hlavních důvodů, proč se Ostrava poznávacímu 

cestovnímu ruchu příliš netěší. Tento fakt se však zástupci města snaží změnit snahami o 

zapsání některých významných technických památek Ostravy do seznamu Světového 

kulturního dědictví UNESCO nebo kandidaturou města na titul Evropské hlavní město 

kultury 2015, jednoho z nejúspěšnějších projektů Evropy, jehož získáním město profituje z 

prestiže a následně se může těšit růstu turismu a investic. Přestože nakonec titul za Českou 

republiku získalo město Plzeň, samotný fakt, že Ostrava spolu s Plzní postoupila do 

hlavního výběrového kola lze považovat za jistý úspěch a skutečnost, že má svým 

návštěvníkům rozhodně co nabídnout.  

 Spousta z nás si neuvědomuje, že za technické památky považujeme nejen objekty 

a technická zařízení chráněná podle zákona č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ale také 

objekty, které ochranu ze zákona nemají a tudíž se jim nevěnuje nijak významná pozornost 
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ani ochrana a dochází k tomu, že tyto objekty namísto využití pouze chátrají. 

Nejdůležitějším krokem je proto vzbudit zájem veřejnosti o záchranu těchto památek a 

snažit se o jejich novodobé využití, přičemž by však měla být zachována aspoň část 

původní podoby objektu, aby svou minulostí oslovila a přitáhla veřejnost. 

Cílem mé bakalářské práce je podat přehled vybraných technických památek novodobě 

využívaných, památek připravujících se na nové využití i těch, které pouze chátrají, a jejich 

budoucnost stále není jasná. Formou propagačních tras za těmito technickými památkami 

chci docílit toho, aby byl potenciálním návštěvníkům města podán nový náhled na 

Ostravsko, jako na zajímavou turistickou destinaci poznávacího cestovního ruchu. 
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2. Současný stav technických památek a jejich kategorizace 

 Industriální dědictví je neopomenutelnou součástí Moravskoslezského kraje. 

Unikátní soubory staveb, jež dokumentují vývoj techniky od počátků průmyslové revoluce 

až po období, kdy nastala stagnace výroby, dnes reprezentují jedinečnost a rozmanitost 

historického dědictví Ostravy. (Matěj, 2007)  

 „Industriální soubory ostravské sídelní aglomerace jsou z hlediska mezinárodního 

srovnávání zcela ojedinělé, neboť v jejich případě jsou v téže lokalitě soustředěny uhelné 

doly, koksárenské baterie a vysoké pece, a je tak v ucelené podobě na jednom místě dána 

celá technologie výroby železa“ (Matěj, 2007) 

 Vůbec první formulace památkové hodnoty jednotlivých objektů a technických 

zařízení na Ostravsku byla vypracována Státním ústavem pro rekonstrukci památkových 

měst a objektů v 70. letech 20. století. Ačkoliv se jednalo, o na svou dobu kvalitní práci, 

nebyl jí tehdy přikládán zvláštní význam. V současné době, od 90. let 20. století, provádí 

hodnocení a dokumentaci industriálního dědictví Ostravsko-karvinské aglomerace Národní 

památkový ústav v Ostravě, jehož původní název byl Státní památkový ústav v Ostravě. 

Dnešní název vznikl dne 1. ledna 2001, rozhodnutím Ministerstva kultury České republiky. 

(Kučová, 2007; internet 1)  

2.1 Kategorizace technických památek podle dokumentární hodnoty 

 Ke kategorizaci a soupisu technických památek podle jejich dokumentární hodnoty 

došlo během 50. a 60. let 20. století, jako reakce na fakt, že po druhé světové válce velké 

množství nemovitých památek přešlo do vlastnictví státu, a tudíž bylo také třeba stanovit 

koncepci následného rozvoje státní památkové péče. Konečná verze kategorizace TP podle 

jejich dokumentární hodnoty a stupně péče o ně vymezuje 3 kategorie: 

a) První kategorie je kvalitativně nejsilnější, tudíž do ní bylo zařazeno nejméně TP. 

Řadí se zde takové objekty, jež představují původní celek technického díla a 

zároveň představují důležité články technického vývoje. 

b) Do druhé kategorie byly zařazeny objekty, které dokládají proces výroby a stupeň 

technického vývoje určitého historického období. 
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c) Třetí kategorie je z hlediska kvality kategorií nejslabší, a je charakteristická 

největším počtem TP. Jedná se o veškeré dochované objekty, které jsou v neúplné 

nebo modernizované podobě, avšak stále dokládají vývoj techniky. (Mazáč, 2003) 

2.2 Kategorizace technických památek podle profilovaných oborů 

 Kategorizovat technické památky lze také podle jednotlivých oborů lidské činnosti. 

V následujícím rozdělení se konkrétně zaměřím na region Moravskoslezského kraje.  

2.2.1 Doprava 

 Dopravní infrastruktura a její kvalita je velmi důležitým faktorem nejen pro rozvoj 

regionu, ale především pro rozvoj celého národního hospodářství, neboť umožňuje pohyb 

výrobních faktorů z místa jejich vzniku do výrobních budov. 

a) Doprava silniční – díky rostoucímu významu tzv. císařské silnice, která procházela 

středem města Ostrava, se městská správa rozhodla středem dnešního Masarykova 

náměstí prorazit novou komunikaci a vybudovat nový Řetězový most, dnes znám jako 

most Miloše Sýkory. (Matěj, 2007) 

 

b) Doprava železniční - dostupnost a cena dopravy se stala důležitým předpokladem 

odbytu produkce těžby černého uhlí a výrobků Vítkovických železáren. V roce 1830 

profesor vídeňské akademie, František Xaver Riepl, vypracoval projekt koncepce 

vybudování železnice z Vídně přes ostravské uhelné doly k solným dolům v Haliči. 

Trať byla nazvána Severní dráha Ferdinandova a po jejím dokončení byly v těsné 

blízkosti zakládány nové uhelné doly. Doly, které již existovaly a na nichž se těžilo, 

byly k této trati připojeny Báňskou dráhou, která byla v ostravské části revíru 

postavena v letech 1862–63 a v karvinské části v roce 1870. Z významných objektů 

železniční dopravy se zachovaly např. - železniční stanice Ostrava-střed, výpravní 

budova železniční stanice Ostrava-hlavní nádraží, výpravní budova železniční stanice 

Ostrava-Vítkovice a výpravní budova železniční stanice Ostrava-Hrušov. (Matěj, 2007) 

 

c) Městská hromadná doprava - budování tzv. místních drah mělo velký význam pro 

osobní dopravu, která byla z nádraží Severní dráhy Ferdinandovy v Přívoze do centra 
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města a Vítkovic zajišťována fiakry a drožkami. Od roku 1884 pak také omnibusy. 

První tramvajová trasa byla vybudována v roce 1896 a jednalo se o normálně 

rozchodnou parní trať Přívoz-Moravská Ostrava-Vítkovice s odbočkou k Sýkorovu 

mostu. Současný Dopravní podnik města Ostravy byl založen v roce 1949 a během čtyř 

následujících let se mu podařilo dosáhnout sloučení všech tehdejších provozovatelů 

tramvajových tratí. (Matěj, 2007) 

 

d) Doprava letecká – původní letiště, jež bylo společné pro Ostravu a Opavu, bylo 

budováno v katastru obce Bohuslavice v Dolním Benešově. V roce 1935 bylo z letiště 

zavedeno pravidelné letecké spojení mezi Ostravou a Prahou s mezipřistáním v Hradci 

Králové. V roce 1937 došlo k budování nového letiště v Ostravě-Hrabůvce, které bylo 

zprovozněno počátkem 60. let 20. století a svou funkci plnilo až do roku 1959, kdy 

bylo otevřeno nové společné civilní a vojenské letiště v Mošnově. Na místě starého 

letiště v Ostravě-Hrabůvce bylo o několik let později postaveno sídliště. (Matěj, 2007) 

2.2.2 Elektroenergetika 

a) Závodní elektrárny - v uhelných dolech ostravsko-karvinského revíru byla elektrická 

energie nejprve využita na dole Evžen v Orlové v roce 1884. Ve Slezské Ostravě na 

dole Trojice byla v roce 1885 uvedena do provozu elektrárna, vyrábějící stejnosměrný 

proud, využívaný pro žárovkové osvětlení. V roce 1894 následoval důl Ignát 

v Mariánských Horách a dva roky nato důl Anselm v Petřkovicích. 

Kromě stejnosměrných zdrojů byly také budovány zdroje střídavého proudu. První 

zdroje střídavého proudu byly zřízeny v roce 1894 na dolech Albrecht v Petřvaldu a 

Hohenegger. Ostatní budované zdroje měly charakter samotných elektráren – 

elektrárna na jámě VII knížete Salma z roku 1905, elektrárna na dole František 

v Přívoze z let 1911-13, elektrárna na dole Ignát z roku 1925. (Matěj, 2007) 

 

b) Veřejné elektrárny – první veřejnou elektrárnou se stala městská elektrárna ve Slezské 

Ostravě, vybudována v roce 1896. Hned následující rok byla v Moravské Ostravě, v 

prostoru mezi ulicemi Křižíkova a Suchardova, vybudována elektrárna Moravsko-

ostravské elektrářské a.s., ze které v současné době zůstaly pouze pomocné objekty. V 

letech 1931-33 proběhla výstavba elektrárny v Ostravě-Třebovicích, jakožto 
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společného projektu společností Moravskoslezské elektrárny a Středomoravské 

elektrárny. (Matěj, 2007) 

2.2.3 Hornictví 

 První podložený záznam o nálezu uhlí na Ostravsku máme z poloviny 18. století, 

přesněji z roku 1753, kdy hrabě Václav Kořenský požádal o udělení privilegia 

k výlučnému kutání uhlí na dobu dvaceti let. Vzhledem k menšímu zájmu o vytěžené uhlí 

pravidelná těžba v ostravské části revíru započala až počátkem 80. let 18. století a zcela 

ukončena byla z důvodu státního útlumu těžby v 90. letech 20. století. Posledním dolem, 

na kterém byla těžba uhlí v červnu roku 1994 definitivně ukončena, je důl František 

v Ostravě-Přívoze.  

 Těžební společnosti Kamenouhelné doly a koksovny Jana Wilczka, Vítkovické 

horní a hutní těžařstvo, Severní dráha Ferdinandova, Báňská a hutní společnost a 

Zwierzinovo kamenouhelné těžařstvo, patřily mezi nejvýznamnější v ostravském revíru. 

V roce 1945 došlo ke znárodnění těchto důlních společností a od následujícího roku byly 

spojeny do národního podniku Ostravsko karvinské doly. (Matěj, 2007) 

2.2.4 Hutnictví a strojírenství 

 Rozvoj výroby železa na tradiční bázi dřevěného uhlí se v blízkosti Ostravy stal 

snadno realizovatelný, a to díky nalezištím železné rudy, dostatku dříví a také přítomnosti 

vydatných horských řek, které zajišťovaly pohon vodních kol. Výroba železa probíhala ve 

Frýdlantských železárnách a dalších menších podnicích. 

  Horní rada olomouckého arcibiskupství a profesor vídeňské polytechniky 

František Xaver Riepl, navrhl olomoucké kapitule, aby založila válcovnu a pudlovnu 

v blízkosti ložisek ostravského uhlí, jejichž úlohou by bylo zpracovávat železo vyrobené 

v arcibiskupských dřevouhelných vysokých pecích ve Frýdlantě a v Čeladné. Založení 

nového závodu však muselo splňovat nemalé množství podmínek jako např. blízkost 

ostravského uhlí a dostupnost frýdlantských železáren pro silniční dovoz, ale také vydatný 

vodní tok, dostatečný k celoročnímu provozu vodních kol. Všechny tyto podmínky nejlépe 

splňovala vesnice Vítkovice, kde byl v roce 1828 jako soukromý majetek olomouckého 

arcibiskupa Rudolfa založen nový podnik. Díky založení a dlouholetému rozvoji tohoto 
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podniku se dnes Ostrava může pyšnit celou řadou památek v oblasti hutnického a 

strojírenského průmyslu. Mezi nejvýznamnější památky tedy řadíme Vítkovické železárny 

s významnou starou ocelárnou, kovárnou, lisovnou, dále koksovnu a vysoké pece 

Vítkovických železáren a válcovnu trub Huldschinsky. (Hlušíčková, 2002) 

2.2.5 Chemický průmysl 

 Na principu zpracování dovážených surovin a místní palivové základny byla 

založena v roce 1851 První rakouská továrna na výrobu sody v Hrušově. Odlišnou cestu 

vývoje chemického průmyslu přineslo využití koksového plynu jako vedlejšího produktu 

koksování a jeho následné zpracování. Tím se stala z uhlí surovina průmyslové výroby. 

Mezi významné TP chemického průmyslu patří již zmíněná První rakouská továrna na 

výrobu sody v Hrušově, Československé továrny na dusíkaté látky, Rafinerie minerálních 

olejů Maxe Bohma a spol. a Lučební továrna na výrobky dehtové ve Vítkovicích. 

(Hlušíčková, 2002) 

2.2.6 Plynárenství 

 Po roce 1945 byl z 25 plynáren na Moravě vytvořen národní podnik 

Moravskoslezské plynárny se sídlem v Ostravě na místě bývalé městské plynárny, která 

byla zrušena v období po druhé světové válce. Dalším významným objektem je Plynojem 

v obvodu Vítkovice. (Matěj, 2007) 

2.2.7 Potravinářství 

 Do potravinářství řadíme cukrovarnictví, jatky, lihovary, mlékárenství, mlynářství, 

pivovarnictví a sladovnictví. K nejvýznamnějším objektům potravinářského průmyslu 

v Ostravě patří Moravskoslezský městský pivovar, nacházející se v obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz, Český Pivovar Ostravar a První moravskoslezský dělnický pivovar a 

sladovna v obvodě Radvanice, Bartovice. (Hlušíčková, 2002) 
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2.2.8 Vodohospodářství 

 Do oboru vodohospodářství lze zařadit náhony, rybniční soustavy, vodárny a 

vodovody. Co se technických památek týče, je vodohospodářství na Ostravsku 

reprezentováno především vodárnami a vodárenskými věžemi. 

 Rozhodnutí městské rady o vybudování prvního gravitačního vodovodu se 

uskutečnilo roku 1826, do té doby se Ostravě zásob pitné vody dostávalo pouze ze studní. 

Vyhloubení nové studny, jejíž voda byla rozvedena do první vodovodní sítě v Moravské 

Ostravě, proběhlo roku 1852 ve Vítkovicích. Jelikož tento zdroj vody během let začal 

postupně slábnout, byla od konce 70. let 19. století do městského vodovodu pomocí 

čerpadla přidávána studniční voda ze Strassmannova pivovaru. Stále zvyšující se spotřeba 

vody dala vzniknout dvěma jímacím zářezům, nacházejících se v Nové vsi pod Hulváckým 

kopcem, odkud byla voda vedena vodovodním řadem, který se v oblasti Karoliny 

napojoval na starou vodovodní síť. Nová rozvodná síť byla dokončena roku 1890. 

Zásobování vodou bylo však definitivně vyřešeno až po skončení 2. Světové války, kdy 

byl vystavěn skupinový vodovod z Kružberské přehrady na Jesenicku a přehrady Šance 

v Beskydech. Současná potřeba pitné vody byla vyřešena již v letech 1907-08, vystavěním 

nové vodárny v Nové Vsi. (Hlušíčková, 2002) 
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3. Způsoby využití technických památek a možnosti 

záchrany 

 O technické památky je důležité pečovat a chránit je nejen proto, že pro naši 

společnost představují významné důkazy historického vývoje vědy a techniky, ale také 

protože právě jedinečnost technických památek na Ostravsku je jedním z nejdůležitějších 

předpokladů pro rozvoj turistického ruchu. Přestože během posledních let řada 

průmyslových staveb v Ostravě prošla značnými změnami v podobě rekonstrukcí nebo na 

nich došlo k celkové přestavbě a dostalo se jim nového využití, nadále dochází k tomu, že 

se zde setkáváme s chátrajícími, devastovanými objekty, jejichž osud nikoho příliš 

nezajímá.  

 V tomto bodě mé bakalářské práce, na několika vybraných technických památkách, 

podám přehled jejich vývoje od vzniku až po současnost. Budu se zajímat o technické 

památky jak chátrající a nevyužívané, technické památky připravující se na nové využití, 

tak i ty, které již prošly úspěšnou rekonstrukcí a těší se novodobému využití. 

 

3.1 Elektrocentrála Žofinské huti 

3.1.1 Založení a historický vývoj 

 Poblíž historického centra Ostravy byla ještě ve 20. století v provozu Žofínská huť, 

na níž probíhala vysokopecní výroba. Huť byla vybudována v sousedství dolu a koksovny 

Karolina během let 1871–73 a zanedlouho po jejím dokončení byla koupena společností 

Vítkovické hutní a horní těžířstvo, která v její těsné blízkosti vybudovala novou 

elektrocentrálu - Energetickou ústřednu č. III, která dostala podobu moderního dvojhalí. 

Výroba v huti od doby jejího vzniku probíhala téměř sto let, až do roku 1972, kdy byla 

ukončena. Se stavbou první haly bylo započato v roce 1905 a ve 20. letech 20. století na ni 

navázala identická, v pořadí druhá hala. Tento moderně koncipovaný průmyslový komplex 

je tvořen proskleným ocelovým skeletem s cihelnými vyzdívkami. (internet 2) 
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3.1.2 Současný stav a využití 

 V součastnosti se z vysokopecního komplexu dochoval pouze objekt dvojhalé 

elektrocentrály, avšak dnes již nedisponuje svým původním technologickým vybavením. 

Nabízí se tedy možnost jeho nového využití, jehož představa se díky rozsáhlému prostoru 

hal do budoucna jeví v podobě zastřešeného náměstí s multifunkčním provozem v podobě 

tržnice, vybudováním ledové plochy či využitím dvojhalí pro koncertní či divadelní účely. 

(internet 2)  

 

 

Obr. 1 Energetická ústředna č. III – pohled z ulice 28. října (vlastní foto) 

 

3.2 Vodárenská věž na Hladnově 

3.2.1 Založení a historický vývoj 

 Vodárenská věž se nachází v ostravské městské části Hladnov. V roce 1893 se 

městské zastupitelstvo rozhodlo financovat stavbu vodojemu, který byl vybudován v letech 

1908-1909 podle návrhu Jaroslava Valence. Stavba byla vystavěna v secesním stylu a měla 

působit víceúčelově. Byla reprezentována zemním a věžovým vodojemem, vyhlídkovou 

věží, kašnou umístěnou u paty věže a byla zde také umístěna hasičská 

zbrojnice. Vyhlídková věž plnila funkci turistické rozhledny do 20. let 20. století. Poté 
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došlo k rekonstrukci schodiště, a k náhradě původní dřevěné vyhlídkové části věže za 

zděnou nástavbu. Po dokončení prací v roce 1925 byla vyhlídka opět otevřena. Další osudy 

vodárny spadají do 60. let minulého století, kdy její funkci převzaly nedaleké nové 

zásobníky. Vodárna tedy mohla být využita i jinak, než bylo prvoplánově určeno, a tak 

byla během let 1970-1973 přestavěna na vyhlídkovou restauraci Panorama podle projektu 

Jiřího Gwuzdze a Václava Šafáře. Po roce 1992, kdy byla vodárna vyhlášena kulturní 

památkou, tehdejší majitel z objektu odvezl veškeré vybavení a restauraci uzavřel. Během 

následujících let se vystřídalo několik majitelů a koncem 90. let byla zahájena oprava 

objektu. (internet 3) 

3.2.2 Současný stav a využití 

 Dnešním majitelem bývalé vodárenské věže je společnost Ha-vel reality s.r.o., která 

využívá stavbu k umístění antén pro potřeby telekomunikací a šíření internetu. Stavba 

ztratila také další ze svých původních funkcí, a to funkci turistické rozhledny, neboť v její 

těsné blízkosti nově vznikl sedmipatrový bytový komplex Atrium, čímž výhled na Ostravu 

výrazně omezil. Objekt je veřejnosti dlouhodobě nepřístupný. (internet 4) 

 

 

Obr. 2 Vodárenská věž a bytový komplex Atrium – pohled od Dolu Petr Bezruč (vlastní foto) 
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3.3 Městská jatka v Ostravě 

3.3.1 Založení a historický vývoj 

 Koncem 19. století, přesněji okolo roku 1880, město přišlo s návrhem na 

vybudování centrálních jatek. Možností, kde bude budova jatek vystavěna, se nabízelo 

hned několik, avšak nakonec zvítězila lokalita dobytčího trhu s hostincem poblíž Stodolní 

ulice. Rozhodujícími faktory pro vybudování jatek v této lokalitě se stala výhodná poloha 

poblíž Frýdlantské dráhy a fakt, že se budova jatek nebude nacházet v těsné blízkosti 

centra města. Prostor původního hostince byl přestavěn na jatka, u kterých byla následně 

postavena nadzemní lednice. Obě budovy jatek byly dokončeny v červnu roku 1881.  

Jatka však nebyla schopna plnit svou funkci příliš dlouho. Jejich rychlé vybudování 

bez podrobnějších analýz zapříčinilo, že se začala rozpadat, a tak již po pouhých devíti 

letech od jejich prvotní výstavby došlo ke vzniku dvou návrhů nových jatek pod vedením 

inženýra Johanna Langthalera. Celý areál jatek byl podstatně rozšířen a původní chladírna 

byla zbourána a nahrazena modernější.  

Jelikož mezi lety 1880-1895 počet obyvatel Ostravy téměř dvojnásobně vzrostl, 

musela být nová jatka opět rozšířena. Došlo k výstavbě nové chladírny, jež byla za dobu 

existence jatek již třetí v pořadí. Další změna proběhla v letech 1909-1914, kdy stále větší 

množství poráženého dobytka vedlo k potřebě rozšířit prostory chlévů a vzhledem k tomu, 

že těmito prostorovými úpravami došlo k zabrání poslední volné plochy, kam by se jatka 

mohla v budoucnu rozrůst, úředníci museli definitivně přijmout fakt, že tentokrát už 

nebudou mít šanci zvolit si levnější variantu rozšíření stávajících jatek, ale bude nezbytné 

navrhnout nové budovy.  

Ve 30. letech 20. století opět vzrůst porážek vyvolal otázku rozšíření jatek, avšak 

již nebylo kam. Opět se tedy začalo uvažovat o přemístění, k čemuž nakonec nedošlo díky 

potřebě financovat důležitější projekty města. Proto se roku 1926 přistoupilo k dalším 

změnám, při kterých došlo k přestavbě téměř všech částí provozu. Další přestavby 

překazila v roce 1938 okupace a pozdější návrhy přestavby byly zamítnuty s tím, že se pro 

jatka začal hledat vhodný pozemek za městem. Nakonec, v roce 1965, byla jatka 

přestěhována do nové moderní budovy masokombinátu v Martinově. (internet 5) 
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3.3.2 Současný stav a využití 

 Po přestěhování jatek do Martinova, se už o technický stav původního objektu jatek 

nikdo nezajímal, čímž nevyhnutelně dochází k jeho pozvolné devastaci. V současné době 

je tato kulturní památka ve vlastnictví společnosti Bauhaus, která objekt koupila v roce 

1994 se záměrem jej opravit a vystavět nový supermarket. K tomuto záměru však doposud 

nedošlo, a i přes opakované pokusy magistrátu města budovu zpět odkoupit, společnost 

Bauhaus neprojevila žádný zájem o nápravu celé situace, jejíž závažnost byla jasně 

prokázána v zimě roku 2010-2011, kdy jedné z budov komplexu jatek, pod tíhou sněhu 

povolila střecha a tím došlo k narušení celé statiky. Následná demolice byla v tomto 

případě neodkladná. (internet 6) 

 Nápadů na využití komplexu budov jatek se přitom nabízí hned několik. 

V současné době se mluví o realizaci galerie, hudebního klubu, výtvarných ateliérů a 

dokonce se o tento objekt začali zajímat architekti Vysokého učení technického v Brně, 

jejichž nákresy přetvářejí komplex v galerie pro novou budovu Fakulty výtvarných umění 

Ostravské univerzity nebo pro jiné kulturní instituce. (internet 7) 

 

Obr. 3 Budova jatek z pohledu od železniční stanice Ostrava- Střed ( vlastní foto) 
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3.4 Větrní jáma Vrbice 

3.4.1 Založení a historický vývoj 

Areál větrní jámy je umístěn těsně u železniční trati, mezi stanicemi Ostrava-Hlavní 

nádraží a Bohumín, v katastrálním území Hrušov. Hloubení jámy započalo v roce 1911 

v rámci rekonstrukce původního dolu Hubert a měla plnit úlohu výdušného díla pro tzv. 

Vrbické důlní pole. Její hloubka dosahovala 387 m. Podle původního návrhu měla stavba 

dostat ráz uceleného komplexu z typického režného zdiva s mansardovou střechou. 

Komplex se měl skládat z jámové budovy, malé těžní věže a dvou ventilátoroven. Původní 

návrh byl při samotné stavbě komplexu téměř zachován, až na výjimku drobné změny na 

štítu jámové budovy. Roku 1914 byla jáma vybavena elektrickým ventilátorem Capel a o 

14 let později k němu přibyl další ventilátor téhož typu. Oba ventilátory plnily funkci 

odsávání výdušných větrů z dolu a byly vyrobeny Vítkovickými železárnami. (Matěj, 

2009)   

 Na přelomu 50. a 60. let minulého století došlo ke stavebnímu a technickému 

rozšíření areálu. Při dostavbě byl hlavní důraz kladen na propojení stávající jámové 

budovy s novými koupelnami mužstva, čehož bylo docíleno postavením krytého koridoru, 

který měl v místě styku s vnitropodnikovou komunikací podobu převýšené stříšky. 

(Kučová, 2007) 

 V roce 1974 přešlo Vrbické důlní pole, spolu s pomocným dolem Vrbice a jeho 

větrní jámou, k dolu Eduard Urx 5 v Koblově. V roce 1992 následkem útlumu na dole 

Eduard Urx 5 byl provoz zastaven a jáma Vrbice zasypána. (Matěj, 2009) 

3.4.2 Současný stav a využití 

 Z původního technického zařízení se v areálu dochoval kompresor Siemens-

Schuckert z roku 1913 a těžní stroj z roku 1916. Kompresor se v současné době nachází 

v bývalé kompresorovně, kterou je možno spatřit při pohledu z trati hned za jámovou 

budovou, a dnes slouží jako administrativní zázemí. Od ukončení oprav v roce 2009 jsou 

tyto budovy a technická zařízení přístupná veřejnosti. Díky svému pozoruhodnému 

architektonickému vzhledu je objekt zařazen nejen mezi kulturní památky ČR, ale dokonce 
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byl nominován na zápis do seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO. (Matěj, 

2009; internet 8) 

 

 

Obr. 4 Větrní jáma a těžní věž Vrbice – pohled ze strany od železnice (vlastní foto) 

  

3.5 Lihovar Vilém Grauer a syn 

3.5.1 Založení a historický vývoj 

 Hlavní objekt lihovaru byl vybudován v roce 1899 v neogotickém stylu. 

Zakladatelem byl Vilém Grauer, jehož firma po roce 1908 vstoupila do vídeňské 

společnosti Spiritusindustrie – Aktiengesellschaft. Areál lihovaru je situován v těsné 

blízkosti Svinovského nádraží, což je opět následkem výhod blízkosti s železnicí. Na 

hlavní objekt lihovaru, tedy lihočistírnu, o pár let později navázaly provozy palírny, 

výrobny éteru a octanu amylnatého. Tyto doplňující objekty jsou charakteristické 

jednotným architektonickým rázem a krom nich zde bylo postaveno také několik obytných 

domů. Jako další v pořadí pak v roce 1950 přibyla kvasírna. V prosinci roku 1997 byla 

zastavena výroba a technické zařízení bylo odvezeno a zničeno, k čemuž také v létě téhož 

roku přispěla povodeň a stavba dálnice, jejímž následkem bylo zbourání vrátnice areálu. 

(Matěj, 2007; internet 9) 
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3.5.2 Současný stav a využití 

 Ačkoliv je dnes areál sídlem několika firem, část unikátních objektů stále chátrá, 

což je velmi nepříznivé, protože při pohledu z železnice areál tvoří místní dominantu. 

(Matěj, 2007) 

 

 

Obr. 5 Lihovar Vilém Grauer a syn – pohled od železniční stanice Ostrava - Svinov (vlastní foto) 

 

3.6  Důl Jindřich 

3.6.1 Založení a historický vývoj 

 V roce 1846 začala kutací komise hloubit kutací jámu číslo X, ze které byl o 

několik let později založen důl. V roce 1856 důl odkoupila společnost Výhradně 

privilegované Severní dráhy císaře Ferdinanda a v této době také vznikl dnešní název 

Jindřich, údajně na počest Jindřicha Sychrovského, jež zastával funkci generálního 

sekretáře společnosti. Počátky pravidelné těžby uhlí na dole Jindřich se datují od roku 

1863. V blízkosti těžní jámy byla vyhloubena také větrní jáma, koksové baterie a v roce 

1864 byla postavena první briketárna v revíru.  

 Během 60. a 70. let 19. století došlo k několika významným změnám na dole. Na 

větrní jámě byl instalován parní ventilátor a na těžní jámě parní dvouválcový těžní stroj. 

Na místo původní věže těžní jámy, která byla v roce 1873 zničena požárem, byla postavena 
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nová, ocelová věž. Další a největší rekonstrukce na dolu proběhla během let 1913-1916. 

Při této rekonstrukci bylo dosaženo konečné hloubky na obou jamách a nad větrní jámou 

byla postavena nová těžní budova. 

 Těžba vlastní jámou byla ukončena v roce 1932 a důl byl připojen k dolu František 

v Přívoze, kterému následujících 50 let sloužil jako důl pomocný. 

 Po úplném ukončení provozu v roce 1979 byla zasypána větrní jáma a těžní stroj 

Siemens-Schuckert byl převezen na důl Jeremenko ve Vítkovicích. Těžní jáma pak byla 

zasypána v roce 1982 a strojovna byla zbourána. Na dole Jindřich se za celou dobu jeho 

existence vytěžilo přibližně 8 milionů tun uhlí a to z hloubky až 550 m. (Matěj, 2009) 

3.6.2 Současný stav a využití 

 I přes to, že v 80. letech 20. století v místě areálu bývalého dolu Jindřich došlo 

k výstavbě hotelového domu, jámová budova a těžní věž zůstaly zachovány dodnes a 

představují tak jasný případ kontrastu historické technické památky zapojené do současné 

moderní architektury města. (Matěj, 2009) 

 Současným majitelem objektu je společnost RPG Real Estate, která již od roku 

2007 plánuje bývalý hotelový dům zbourat a na jeho místě vybudovat nový moderní 

komplex, jehož název by měl nést jméno Jindřich Plaza a měl by se skládat ze souboru tří 

budov, v nichž bychom mohli využít služeb luxusního hotelu se zhruba sto dvaceti pokoji. 

Dále by se součástí komplexu měly stát nové kanceláře, obchůdky a podzemní parkoviště. 

Historické objekty těžní věž a těžní budova mají být zachovány a tvořit dominantu celého 

areálu. Posledními hosty Hotelového domu byli návštěvníci místního festivalu Colours of 

Ostrava 2007 a nájemníci kanceláří a ostatních prostor Hotelového domu Jindřich museli 

areál opustit a přesunout se jinam. Vystavění celého komplexu by zhruba mělo přijít na 

dvě a půl miliardy korun a důvodem, proč ještě stále k realizaci projektu nedošlo, jak uvedl 

mluvčí společnosti RPG Real Estate, je současná hospodářská krize. (internet 10) 
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Obr. 6 Těžní budova a těžní věž dolu Jindřich – pohled z ulice Nádražní (vlastní foto) 

 

3.7 Důl Michal 

3.7.1 Založení a historický vývoj 

 Důl Michal, také znám pod názvem Petr Cingr, se nachází v městském obvodu 

Ostrava-Michálkovice. Hloubení michálkovické kutací jámy č. 3 započalo v roce 1843 a 

hned dva roky nato zde vznikl nový hlubinný důl. V roce 1849 došlo k přetvoření jámy na 

víceúčelové důlní dílo s hlavním zaměřením na těžbu uhlí. Od roku 1856 až do znárodnění 

v roce 1945 byl důl majetkem společnosti Výhradní privilegovaná Severní dráha císaře 

Ferdinanda. Důl od svého vzniku prošel mnoha stavebními změnami, např. v roce 1871, 

kdy došlo ke zborcení vrchní části těžní jámy a do vzniklé propasti se sesunula jámová 

budova, strojovna a část kotelny. Tyto hlavní provozní budovy byly později opět 

postaveny. 
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 K další rozsáhlé rekonstrukci dolu, při které bylo veškeré technické zařízení 

situováno do jedné prosklené strojovny, došlo během let 1913-1915. V tomto období také 

byla na důl Michal převedena těžba ze sousedního dolu Petr a Pavel a rok po dokončení 

rekonstrukce také těžba z dolů Josef a Jan ve Slezské Ostravě. O projekt přestavby se 

zasloužil architekt František Fiala. Tato rekonstrukce ještě nebyla zdaleka poslední, roku 

1927 byla třídírna uhlí přebudována na uhelné prádlo a svou funkci plnilo až do 2. světové 

války, kdy bylo poškozeno leteckým bombardováním. Poté už budova sloužila pouze jako 

suchá třídírna. 

 Po znárodnění byl důl pojmenován Petr Cingr, podle levicového vůdce a poslance 

rakouského říšského sněmu a v roce 1966, po organizačním spojení s dolem Viktoria v 

Heřmanicích vznikl tzv. závod č. 3., který pokračoval v provozu až do roku 1993, kdy byla 

těžba ukončena. Důl Michal za celou dobu své existence přibližně vytěžil 22 milionů tun 

uhlí, a z hloubky až 960 m. (Matěj, 2009)  

3.7.2 Současný stav a využití 

 Dnes je povrchové vybavení dolu k dispozici veřejnosti, které nabízí unikátní 

prohlídku několika elektrických těžních strojů a kompresorů, jež od ukončení těžby v roce 

1993 zůstaly zachovány na místě svého původního provozu. Prohlídková trasa 

návštěvníkům navozuje atmosféru skutečného pracovního prostředí horníka, a jednotlivé 

expozice návštěvníci procházejí ve stejném pořadí, jako to v minulosti dělali horníci po 

příchodu do práce. Ochozené schody, oprýskané nátěry, špinavé stěny a ohmatané zábradlí 

nejsou známkami špatné údržby areálu, nýbrž plní funkci tzv. posledního pracovního dne, 

jako by zaměstnanci, kteří zde pracovali, právě včera odešli a zachovali vše na svém místě. 

 Vysoká architektonická kvalita, autentické zachování objektů a technického 

zařízení a mimořádná technická hodnota zajistila areálu dolu Michal nejen místo mezi 

národními kulturními památkami, ale také nominaci na zápis do Seznamu světového 

dědictví UNESCO. (Kučová, 2007) 



Táňa Kurucová, Dnešní stav technických památek v Ostravě 

 

20 

 

 

Obr. 7 Důl Michal  - vstupní brána (vlastní foto) 

3.8 Důl Petr Bezruč 

3.8.1 Založení a historický vývoj 

 Důl se nachází v severovýchodní části města a byl založen v roce 1842. Původně 

byl pojmenován Terezie, podle manželky tehdejšího centrálního ředitele Vítkovických 

železáren a také zakladatele dolu, a své současné jméno dostal až po 2. světové válce 

v roce 1946. 

 Zásadní změna nastala v roce 1862, kdy byl mělký důl přetvořen na hlubinný a 

následně vybaven parním těžním strojem, ke kterému se roku 1879 přidaly dva válcové 

ležaté parní těžní stroje. Od roku 1883 se k dolu Petr Bezruč postupně připojovaly některé 

slezskoostravské doly, které mu sloužily jako pomocné provozy a v roce 1894 důl přešel 

do vlastnictví Vítkovického horního a hutního těžířstva.  

 V době během přelomu 19. a 20. století byla na dole provedena kompletní 

přestavba povrchu, a poté byla postavena nová těžní věž pro pomocnou těžbu, která byla o 

6 m vyšší, než věž stávající. 

 Další rekonstrukce dolu započala v roce 1961, kdy byl k dolu připojen důl Trojice, 

který splňoval funkci vedlejšího závodu bez samostatné těžby. V pořadí druhá těžní jáma, 

nad kterou se tyčila kladivová věž byla vyhloubena v průběhu let 1961-1964. 
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 Na dole se od počátku jeho existence až do ukončení těžby v roce 1992 vytěžilo 

zhruba 60 milionů tun uhlí z hloubky až 1 340 m. O pár let později, po ukončení provozu 

na dole, byly zasypány obě těžní jámy a kladivová těžní věž byla z důvodu špatného 

technického stavu v roce 2002 odstřelena. (Matěj, 2009) 

3.8.2 Současný stav a využití  

 Dodnes se na místě dolu dochovaly dvě strojovny, těžní budova a jedinečný pár 

těžních věží. V roce 1993 byla jedna ze strojoven prohlášena kulturní památkou ČR a 

z důvodu jejího havarijního stavu byla v roce 2011 opravena. Areál dolu byl společností 

OKD převeden do správy státního podniku DIAMO, jež se stará o další využití či likvidaci 

bývalých černouhelných dolů v Ostravě a okolí. (internet 11) 

 

 

Obr. 8 Důl Petr Bezruč - pár těžních věží a strojovna (vlastní foto) 
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3.9 Důl Hlubina 

3.9.1 Založení a historický vývoj 

 Důl Hlubina je součástí rozsáhlého vítkovického areálu, který byl v roce 2008 

zapsán jako vůbec první česká památka na seznam Evropského kulturního dědictví. Areál 

se vyznačuje jedinečností v návaznosti uhelného dolu a výroby železa.  

 Jak již bylo výše zmíněno, k založení Vítkovických železáren došlo roku 1828 a v 

roce 1852 bylo poblíž vítkovické koksové vysoké pece zahájeno hloubení těžní jámy 

Hlubina. Pár let poté, byla vybudována větrná jáma, a ta spolu s těžní jámou vytvořila 

jeden celistvý objekt jámové budovy a strojovny. Veškeré technické vybavení zajišťovaly 

sousedící Vítkovické železárny. Budova tzv. starých koupelen a cechovny byla postavena 

roku 1899 a v roce 1925 byly koupelny rozšířeny, avšak původní architektonická 

kompozice zůstala zachována. V roce 1924 byla do provozu uvedena nová těžní jáma a 

původní těžní jáma byla změněna na větrnou. K nové těžní jámě se postupně začaly 

přidávat jámová budova, těžní věž, oběh vozů a strojovna, pyšnící se největším parním 

strojem v revíru. K finální etapě stavebního vývoje povrchové části dolu, došlo na přelomu 

50. a 60. let, během které byl postaven architektonicky významný komplex tzv. nových 

koupelen a cechovní haly půleliptického tvaru. Dále pak také vrátnice, požární bazén 

s vodotryskem na nádvoří, přestavba větrné jámy, ventilátorů a realizace nové kotelny 

v centrální části areálu. 

 Mezi technické zařízení jámy Hlubina, které se po ukončení těžby na konci 20. 

století dochovalo, patří elektrický těžní stroj Škoda, elektrický turbokompresor Breitfeld-

Daněk a kotelna se čtyřmi roštovými kotli, sloužící k pohonu parního těžního stroje. V 70. 

letech 20. století došlo k sešrotování nejvýkonnějšího parního stroje v revíru, což pro 

dnešní návštěvníky areálu představuje ztrátu. (Kučová, 2007; Matěj, 2009) 

3.9.2 Současný stav a využití 

  Strojovna dolu Hlubina je dnes využívána k pořádání různých společenských a 

kulturních akcí a díky provedení stabilizace jámové budovy, strojovny, kotelny a bývalé 

ředitelské vily, jsou tyto články povrchové části dolu přístupné veřejnosti, která má 

možnost je navštívit v rámci prohlídkové trasy. Od 20. března 2012 je zde také možnost 
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navštívit vyhlídkovou trasu, nazvanou Vysoká pec č. 1., během které má návštěvník 

možnost se dostat do míst, kde byl výfučnami do vysoké pece vháněn horký vzduch a 

teplota zde přesahovala patnáct set stupňů Celsia. Z vrcholu věže, se návštěvníci mohou 

těšit jedinečné vyhlídce na panorama Ostravy a Beskyd. (internet 12) 

 

 

Obr. 9 Důl Hlubina - budova tzv. nových koupelen (vlastní foto) 

3.10 Důl Anselm 

3.10.1 Založení a historický vývoj 

 Areál bývalého dolu Anselm se nachází jihovýchodně od Petřkovic poblíž soutoku 

řek Odry a Ostravic na úpatí kopce Landek. Tento areál je významný hned z několika 

důvodů, jedním z nich je nalezení stop, potvrzujících fakt o užití uhlí již před zhruba 

23 000 lety v ohništi pravěkého člověka. Dalším významným jevem v areálu je uhlí, které 

z karbonských slojí přirozeně vystupuje až na zemský povrch. 

 Počátek dolování je doložen v roce 1782, kdy bylo baronu Gruttschreiberovi 

propůjčeno právo zarážky štolových dolů Juliána a Vilemína. Základem pro vybudování 

dolu Anselm bylo založení hlubinné jámy v roce 1835. Původně byla těžba uhlí 
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pravděpodobně prováděna pomocí žentouru až do roku 1847, kdy byl na jámě Anselm 

instalován parní stoj, který sloužil střídavě pro těžbu a čerpání vody.  

 Během 50. let 19. století se na důl Anselm soustřeďovala těžba z okolních mělkých 

dolů a celý areál prošel složitým stavebním vývojem, během kterého byla také postavena 

nová těžní budova. Podoba povrchové části dolu, jak ji známe dnes, pochází z období 

přestaveb na přelomu 19. a 20. století a vyznačuje se objekty z neomítnutého cihelného 

zdiva s plastickým členěním. V roce 1909 byla postavena nová třídírna a úpravna uhlí a na 

výstavbu nové strojovny došlo v období 1. světové války. Vzhledem k její poloze 

v prudkém svahu byla těžní věž otočena a vyvýšena a bývalá strojovna dále plnila úlohu 

kompresorovny. Po 2. světové válce došlo k vybudování objektu nových šaten a elektrické 

rozvodny. 

 Počínaje roku 1942 byl důl několikrát přejmenován, až v roce 1952 dostal název 

Eduard Urx, a to jako památku na komunistického novináře, jenž byl umučen 

v koncentračním táboře  

 Od roku 1871 byl důl pronajat na dobu 25 let Společnosti spojené vítkovické 

kamenouhelné doly a v roce 1894 byl prodán společnosti Vítkovické horní a hutní 

těžířstvo, čímž se také stal součásti organizace Vítkovické kamenouhelné doly v Moravské 

Ostravě. 

 V roce 1964 došlo ke sloučení třech sousedních dolů v jeden podnik, pod názvem 

Důl Vítězný únor n. p. Ostrava. Jednalo se o důl Anselm, důl Hubert v Hrušově a důl 

František v Přívoze. V roce 1973 byla ukončena těžba uhlí těžní jámou Urx a uhlí bylo 

odtěžováno podzemními cestami na centrální těžní jámu v Přívoze. Po vyčerpání 

vytěžitelných uhelných zásob byla jáma v roce 1992 zasypána, s výjimkou horní části, 

která představuje jednu z expozic hornického muzea. (Kučová, 2007; Matěj, 2009) 

3.10.2 Současný stav a využití 

    V roce 1987 bylo v areálu dolu Anselm založeno podnikové hornické muzeum 

OKD, k jehož otevření pro veřejnost došlo 4. prosince 1993 na svátek sv. Barbory, 

patronky horníků. Hornické muzeum bezprostředně navazuje na národní přírodní památku 

Landek, která byla vyhlášena v roce 1992. Propojení technické památky s národní přírodní 

památkou činí tuto lokalitu jedinečnou. Původní štoly ve slojích Albert, František a 
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povrchové objekty dolu jsou hlavními expozicemi Hornického muzea. Návštěvníci zde 

mají možnost sfárat klecí na štolové patro, kde mohou shlédnout aranžovaný porub s 

ručním dobýváním v ležmé sloji a také porub s ručním vyuhlováním v šikmině. 

Mechanické dobývání pak znázorňuje simulace dvou porubů za plného provozu. V budově 

mechanických dílen návštěvníci naleznou expozici báňského záchranářství, kde se setkají s 

důlní záchranářskou základnou, záchranářskou dýchací a oživovací technikou. Tato 

expozice však není zaměřena pouze na historii, ale podává také přehled vývoje dýchací a 

záchranářské techniky. Součástí expozice báňského záchranářství je také cvičná dráha 

báňských záchranářů, na níž si někteří z odvážných návštěvníků mohou vyzkoušet 

záchranářský výcvik. Další zajímavostí muzea je pietní místo záchranářům, kteří při 

výkonu svého povolání zahynuli. Mimo tyto expozice je zde v rámci tzv. Volné expozice 

k vidění rekonstrukce sídliště lovců mamutů, ukázky těžké moderní hornické techniky 

v podobě těžebních strojů, kombajnů a důlních lokomotiv. Ve zvláštní budově jsou pak 

hornické umývárny a typické řetízkové šatny a v areálu Landek Park se také nachází řada 

dětských atrakcí a možností sportovního vyžití. (Matěj, 2009; internet 13)  

 

Obr. 10 Důl Anselm - těžní věž a strojovna (vlastní foto) 
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4. Propagační trasy za technickými památkami 

 Exkurze zaměřená na prohlídku technických památek Ostravy bude probíhat 

formou dvoudenního zájezdu, během kterého budou mít účastníci možnost shlédnout 

památky v rámci dvou propagačních tras. Zájezd je určen pro širokou veřejnost se zájmem 

o technické památky a jeho cílem je podat přehled o současném stavu technických památek 

v Ostravě. 

 Jednotlivé trasy jsou koncipovány tak, aby účastníci exkurze měli možnost 

seznámit se s památkami, které jsou novodobě využívány, s těmi, které jsou ve fázi 

plánování a příprav na novodobé využití a v poslední řadě si budou moci prohlédnout i ty, 

které pouze chátrají. Pořadatelem zájezdu je pražská cestovní kancelář Event Tour. 

4.1 Návrh programu zájezdu  

4.1.1 Den první 

 

7:00    Odjezd z autobusového nádraží Praha - Florenc 

9:00 – 9:15   Přestávka na toaletu, Rohlenka 

11:00    Příjezd na parkoviště hotelu, Ostrava - Stodolní 

11:00 – 12:00   Ubytování se 

12:30    Příjezd do Ostravy - Michálkovic 

13:00 – 15:00   Prohlídka dolu Michal 

15:00 – 16:00   Přestávka na oběd 

16:00 – 16:30   Prohlídka dolu Petr Bezruč 

16:30 – 17:00   Prohlídka Vodárenské věže na Hladnově 

17:30    Návrat na hotel 

17:30     Osobní volno  
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4.1.2 Den druhý 

 

7:00    Budíček 

7:00 – 8:00   Snídaně v hotelu 

8:00 – 9:00   Opuštění hotelu 

10:00 – 11:30   Prohlídka dolu Hlubina a Vysoké pece č. 1 

12:00    Příjezd do centra Ostravy 

12:00 – 12:30   Prohlídka městských jatek 

13:00 – 13:30   Prohlídka dolu Jindřich 

13:30 – 14:30   Přestávka na oběd 

14:30 – 15:00   Přesun do Ostravy – Petřkovic 

15:00 – 16:30   Prohlídka Hornického muzea (velký okruh) 

17:00    Odjezd autobusem směr Praha 

19:30 – 19:45   Přestávka na toaletu, benzínová pumpa na Silnici E462 

21:00    Příjezd na vlakové nádraží Praha – Florenc 

4.2 Doprava 

 Doprava zajištěna kvalitním autobusem značky BOVA s kapacitou 49 míst k 

sezení. Autobus je ve výborném technickém stavu a je vybaven DVD, klimatizací, lednicí, 

kávovarem, WC, ski boxy na lyže. Všechny busy mají tažné zařízení. Cena za kilometr je 

26 Kč. 

4.3 Ubytování 

 Ubytování zajištěno ve dvoulůžkových pokojích v hotelu Ruby Blue na Stodolní 

ulici v samém centru Ostravy. Pokoje jsou vybaveny klimatizací, pracovním stolem se 

židlí, elektronickým sejfem a minibarem. Součástí každého pokoje je koupelna s velkým 

sprchovým koutem a možnost zapůjčení vysoušeče vlasů na vyžádání. Postele jsou 

umístěny samostatně. Velikost pokoje se pohybuje mezi 15 - 21 m². 

 



Táňa Kurucová, Dnešní stav technických památek v Ostravě 

 

28 

 

4.4 Strava 

 Snídaně je zahrnuta v ceně hotelu, ostatní stravování během dne si účastníci 

zajišťují sami na vlastní náklady. Možnost obědů a večeří v hotelové restauraci. Pro hosty 

hotelu nabízí hotel 15 % slevu na večeře.  

4.5 Kalkulace zájezdu 

Počet turistů 38 + 1 řidič + 1 průvodce 

Cena za dopravu 

1km za 26 Kč x 752 km (752 + 5% objížďky 38)  20 540 Kč 

 

Cena za ubytování 

Hotel na 1 osobu za noc     875 Kč 

Hotel pro 38 účastníků     33 250 Kč 

 

Ceny vstupného na osobu 

Důl Michal        180 Kč 

Důl Hlubina + Vysoká pec č. 1    150 Kč 

Hornické muzeum v Petřkovicích    150 Kč 

Cena celkem pro všechny účastníky    18 240 Kč 

  

Celkové náklady zájezdu………………………………….. 51 490 Kč 

Kalkulovaná cena zájezdu pro 1 osobu…………………..    1 355 Kč 

Prodejní cena zájezdu pro 1 osobu……………………….    1 599 Kč  
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4.6 Pokyny pro účastníky 

 Víkendový poznávací zájezd se koná v termínu 5. - 6. 5. 2012. Předem 

upozorňujeme účastníky na středně fyzickou náročnost zájezdu. Doporučené vybavení: 

- vhodná pohodlná obuv 

- vhodné oblečení na prohlídku dolu 

- deštník 

- sluneční brýle 

Důležité dokumenty: 

- průkaz totožnosti 

- průkaz pojištěnce 

Vstupy do muzeí, památek + pojištění je již zahrnuto v ceně zájezdu.  

Doporučené kapesné (strava, suvenýry) je 1 500 Kč. 

4.7 Příprava průvodce 

Důl Michal 

 Jak již bylo zmíněno v kapitole 3., expozice muzea je řešena podle teorie tzv. 

posledního pracovního dne. V rámci naší exkurze si projdeme dva výstavní okruhy, během 

nichž budeme mít možnost shlédnout, jak postupovali horníci po příchodu do práce -  

řetízkové šatny, koupelny mužstva, cechovna, lampovna, jámová budova, most pro pohyb 

mužstva z lampovny do jámové budovy, a také nahlédneme do expozic důlního měřictví a 

geologie, první pomoci a dispečinku. Ve druhém okruhu se můžeme těšit na strojovnu 

s jejími původními technickými zařízeními, která jsou zachována na původním místě svého 

provozu.  
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Důl Hlubina a Vysoká pec č. 1 

 Naši exkurzi začneme u vrátnice areálu dolu Hlubina a odtud budeme areálem 

pokračovat k velínu vysokých pecí, ohřívačům větru, a zakončíme ji prohlídkou vysoké 

pece č. 1. 

Hornické muzeum Landek 

 Během naší prohlídky navštívíme všechny tři části Hornického muzea Landek. Ve 

výstavní budově si v prvním patře budeme moci prohlédnout nálezy archeologických 

výzkumů z období pravěku, slovanského hradiště a středověkého hradu. Dále zde na nás 

čeká jedinečná sbírka důlních lamp a v přízemí výstavní budovy se pak seznámíme 

s jednotlivými důlními profesemi. 

 Naše prohlídka bude pokračovat na štolové patro, které se nachází pod úrovní 

povrchu, kam se dopravíme sfáráním těžní klecí. Celková rozloha důlních chodeb je 250 

metrů a seznámíme se zde s nástroji, které byly k těžbě používány v samotných počátcích 

těžby, ale i s těmi, které se používají v dnešní době. 

 Povrchová expozice areálu nám nabídne možnost prohlédnout si exponáty volně 

umístěné po areálu, které zachycují místní aktivity lidí od doby kamenné až po důlní 

techniku 20. století. 

 Po skončení prohlídky všech expozic bude možnost posezení v tamní hospůdce 

Harenda u Barborky. (Kotasová, 2004) 
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5. Závěr 

 Ostrava je město, které je po celé České republice známo těžním průmyslem, se 

kterým je spjata výroba železa. Počátky těžby uhlí v ostravském revíru s sebou však 

nepřinesly pouze rozvoj hutnického a strojírenského průmyslu, ale došlo také k rozvoji 

průmyslu dopravního, potravinářského, chemického, elektroenergetiky, plynárenství a 

vodárenství. Díky tomuto průmyslovému rozmachu bylo na Ostravsku od 2. poloviny 18. 

století vybudováno mnoho technických staveb, z nichž se většina dochovala do současné 

doby, a které dnes považujeme za technické památky. Jedná se o objekty, které prošly 

řadou rekonstrukcí a jsou novodobě využívány, dále jsou to objekty, které procházejí fází 

plánování a příprav na novodobé využití, ale setkáme se zde i s památkami, které pouze 

chátrají a nacházejí se v havarijním stavu. 

 Na začátku své bakalářské práce jsem technické památky Ostravska rozdělila podle 

dokumentární hodnoty a profilovaných oborů, v následující části jsem na vybraných 

památkách podala přehled o jejich vývoji a současném stavu. V praktické části své 

bakalářské práce se věnuji přípravě dvoudenní exkurze za technickými památkami 

Ostravy, která je určená pro širokou veřejnost a jejímž cílem bylo podat účastníkům 

přehled o současném stavu technických památek v Ostravě a jejich možném a současném 

využití. 
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