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výstava při příležitosti Mezinárodního roku mapy
roměny Ostravy na mapáchP

Mezinárodní rok mapy
Mezinárodní rok mapy (International Mapy Year, IMY) je celo-
světová oslava mapy a její unikátní role v našem světě. S pod-
porou Organizace spojených národů poskytuje Mezinárodní 
rok mapy příležitosti prokázat význam mapy a geografických 
informací ve vědě, technologiích a umění. Jednou z možností 
jak propagovat mapy a poukázat na jejich nezastupitelnou roli 
je také uspořádání výstavy. 

Geografická pracoviště na Přírodovědecké fakultě Ostravské 
univerzity se dlouhodobě zabývají vzděláváním v oblasti geo-
grafických informačních systémů, geoinformačních technolo-
gií a kartografie. Je tedy více než logické, že tato pracoviště se 
připojila k Mezinárodnímu roku mapy, aby tak vyjádřila svoji 
sounáležitost s touto aktivitou. Na přípravě výstavy se podíleli 
vybraní pracovníci a studenti Katedry fyzické geografie a geo-
ekologie a Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje.

Slovo o výstavě
Ostrava prošla v posledních 250 letech výraznými funkční-
mi, sociálními a fyzickými proměnami. Novodobá etapa his-
torie města, odstartovaná objevem uhlí a rozvojem průmyslu, 
se projevovala silným přílivem nového obyvatelstva, rozrůstá-
ním zástavby a proměnou hospodářství. Město, rozkládající 
se na soutoku čtyř velkých řek, specifické silným zastoupením 
těžkého průmyslu, svým národnostním složením a strukturou 

společnosti postupně rostlo a stávalo se významným správním  
a společenským centrem oblasti. Staré mapy nám dávají ucele-
ný obraz o dřívější podobě města, o podobě, která již dnes ne-
musí být pravdou, neboť Ostrava rostla a intenzivně se měnila. 
Výstava Proměny Ostravy na mapách si klade za cíl představit 
minulost a významné změny města a způsoby jejich znázor-
nění v mapách. Pro prezentaci byla zvolena forma komentova-
ných minulých i současných kartografických dokumentů.

Poděkování
Autoři výstavy děkují Archivu města Ostravy za spolupráci  
a poskytnutí skenů archivních kartografických dokumentů.
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Grafické zpracování výstavy: Jan Miklín

Seznam panelů a jejich autorů
Na nejstarších mapách R. Dušek
Výškopis R. Dušek
Proměny říční sítě S. Ruman
Ostravské vodní mlýny a náhony S. Ruman
Rybníky M. Velešík
Haldy v Ostravě J. Lenart

Růst a zánik Hrušova L. Krtička
Dělnické kolonie L. Krtička
Proměny uliční toponymie L. Krtička
Poruba včera a dnes L. Krtička
Městská hromadná doprava M. Kaloč
Ostravská železniční síť M. Kaloč

18. – 29. dubna 2016 | atrium Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, Chittussiho 10

1768

1900

1953

1955



Proměny Ostravy na mapách
koncepce výstavy: Luděk Krtička & Radek Dušek 
text: Luděk Krtička
mapy: Archiv města Ostravy, ČÚZK, VGHMÚř Dobruška
grafické zpracování: Jan Miklín

ůst a zánik HrušovaR
Pokud v Hrušově odbočíte na ulici Žižkovu, po chvíli se 
ocitnete na Fučíkově náměstí. Místo upraveného prostoru 
s lesknoucí se dlažbou a obchody však spatříte jen louky za-
rostlé náletem, kupy odpadků a nedaleko jednu z posled-
ních rozpadajících se ruin. Nacházíte se v centru obytné čás-
ti jednoho z kdysi nejvýznamnějších průmyslových center 
rakouské monarchie a později i Československa, v místech, 
které tepalo životem, v místech, které je dnes pro většinu Os-
travanů „špatnou adresou“.

Většího významu začíná Hrušov nabývat v roce 1838, kdy 
byla zahájena těžba uhlí (Důl č. I a důl Albert). Od roku 1847 
měl Hrušov vlastní nádraží na Severní dráze Ferdinandově. 
Blízkost nádraží a zdrojů černého uhlí vedla v roce 1851 k za-
ložení První rakouské továrny na sodu (soda, kyselina sírová, 
kyselina chlorovodíková, chlorové vápno) a blízké Hrušov-
ské továrny na hliněné zboží pro chemický průmysl (1852). 
Vzrůstající poptávka po uhlí vedly na území obce k dalšímu 
vzniku dolů. Nejdříve byl roku 1854 založen důl Hubert (od 

r. 1946 Stachanov), který existoval do roku 1992 a těžba uhlí 
v něm probíhala v letech 1855–1973. Později – v roce 1872 
– založený důl Ida vystřídal hned několik názvů: Důl Ida – 
Hoffnungschacht (1942) – Ida (1945) – Generalissimus Sta-
lin 1 (1946) – Rudý říjen 1 (1962). Důl existoval v obdo-
bí 1872–1979, těžba uhlí probíhala v letech 1879–1961. Po 
ukončení těžby v roce 1969 byly jámy zasypány a využitelné 
objekty předány jako věznice v Heřmanicích.

S rozvojem průmyslu a potřebou pracovních sil docházelo  
k přílivu nového obyvatelstva do okolí továren a dolů. Počet 
obyvatel Hrušova po roce 1890 rychle rostl a v roce 1910 
dosáhl svého maxima – 7 922 obyvatel. Počet nad 7 000 
obyvatel však přetrvával ještě na počátku 60. let. Obec byla 

roku 1908 povýšena na městys, v roce 1941 se stala sou-
částí Moravské Ostravy. Dříve výstavní ostravská čtvrť zača-
la od poloviny 60. let postupně populačně upadat. Útlum 
místní průmyslové výroby, preference obyvatel pro bydlení  
v jiných částech Ostravy i vybudování ulice Bohumínská, kte-
rá území fakticky rozdělila na dvě části, byly hlavními příčina-
mi poklesu. Katastrofou pro dolní část Hrušova byla povodeň  
z r. 1997, která domy poničila natolik, že se upustilo od oprav. 
Bývalé centrum čtvrti se tak proměnilo na místo duchů.

Město Ostrava má v lokalitě zpracován plán na vybudování 
zóny lehkého průmyslu a v současné době dokončuje výku-
py pozemků. Plán asanace počítá s navýšením úrovně terénu  
o 3,5 metru návozem materiálu z haldy Heřmanice.

1964

1926

Výřez Hrušova z mapy „Základní plán upravovací obcí regulačního sboru ostravského“ z roku 1926, původní měřítko 1 : 10 000. Zajímavostí je 
kombinace černobílé mapy Vojenského zeměpisného ústavu a barevné mapy Přehledný plán Moravské Ostravy (spojených obcí) a nejbližšího 

okolí (nakladatel Adolf Perout). Červeným dotiskem je zachycena jak již existující, tak i plánovaná síť ulic. V okolí          Hrušovské chemičky můžeme 
vidět doly          Hubert,         Ida a také         nádraží. Zdroj dat: Archiv města Ostravy.

Hrušov na leteckém snímku z roku 1955.          Hrušovský rybník již prakticky vymizel a na jeho částech vznikají haldy dolů tehdy pojmenovaných 
        Generalissimus Stalin 1 a          Generalissimus Stalin 2 (vpravo). Kouř vznášející se nad Hrušovem pochází z koksovny Svoboda (důl František) 
nacházející se v těsném sousedství za řekou Ostravicí. Zdroj dat: Moravskoslezský kraj (© GEODIS BRNO, spol. s r.o., Podkladové letecké snímky 
VGHMÚř Dobruška, © MO ČR 2009).

1955

2014

Situace v oblasti na Uliční mapě měst 1 : 10 000 z roku 1964. Hrušov se nachází na počátku výrazného populačního poklesu, kdy během následujících 
25 let ztratil více než 4 500 obyvatel (přes 65 %). Haldy u dolů            Rudý říjen 1 a především          Rudý říjen 2 rychle rostou. Zdroj dat: Archiv města Ostravy.

Oblast Hrušova na ortofotu z roku 2014. Uprostřed je jasně patrný           „otisk“ po areálu bývalé chemičky s přilehlým areálem dnešní          Věznice 
Heřmanice (dříve důl Ida – Generalissimus Stalin 1 – Rudý říjen 1). Bývalé           centrum městské části Hrušov je již z velké části porostlé náletovými 
dřevinami, mezi kterými můžeme pozorovat zbytky uliční sítě. Jasně patrná je          ulice Bohumínská rozdělující území na dvě části a          dálnice D1.  

V blízkosti dálnice můžeme vidět          skládku TKO společnosti OZO Ostrava s.r.o., v pravé části         odval a odkaliště – důsledky dřívější intenzivní těžby. 
Jižněji se nachází dnešní           důl Heřmanice (dříve Generalissimus Stalin 2 - Rudý říjen 2) spravovaný společností Diamo, s.p. Zdroj dat: Český úřad  

zeměměřický a katastrální (WMS Ortofoto 2014).
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„Snad s výjimkou Baťova Zlínska bychom v českých zemích marně hledali region, 
do jehož urbánních, architektonických, populačních, ale i mentálních dějin by se 
dělnické kolonie zapsaly hlouběji, než tomu bylo v případě ostravské průmyslové 
aglomerace, a zvláště její západní části, tzv. užšího Ostravska,“ uvádí Martin Je-
melka v publikaci Ostravské dělnické kolonie I: Závodní kolonie kamenouhelných 
dolů a koksoven v Moravské části Ostravy).

Dělnické kolonie, budované od poloviny 19. do poloviny 20. století, tvořily architek-
tonicky specifické celky vyznačující se socioprofesně homogenním obyvatelstvem 
různého teritoriálního původu, které dosahovalo v některých městských obvodech až 
jedné třetiny celkové populace. Za vrcholné období dělnických kolonií můžeme 

považovat meziválečné období, kdy v nich probíhal bohatý společenský, spolkový 
a politický život. Dělnické kolonie postupem času musely ustupovat nové výstav-
bě nebo chátraly z důvodu nedostatečné údržby či vandalismu a bylo rozhodnuto  
o jejich demolici. Některé kolonie zanikly úplně, jiné se dochovaly v omezené míře. 
Archivní dokumenty, starší texty, stavební plány a mapy jsou dnes hlavním zdrojem 
při topografii, výzkumu života a bydlení v dělnických koloniích.

Na mapě Situationsplan der Stadt Mährisch-Ostrau z roku 1900 (původní mě-
řítko 1 : 7 200, rozměr 250 x 315 cm) můžeme nalézt kolonie Moravské Ostravy  
a také část z kolonií Slezské Ostravy.

Kolonie Jiří (Georgschacht Colonie)
Kolonie U Dubu (Heinrichschächter Kolonie Zur Eiche)
Kolonie jámy Jindřich (Heinrichschacht Colonie)
Krausova kolonie (Kraus Colonie)
Kolonie jámy Šalamoun (Salomonschacht Colonie)
Kolonie jámy Hlubina (Tiefbau Colonie)
Kolonie jámy Trojice (Kolonie Kamenec)
Kolonie jámy Terezie (Kolonie Jaklovec, pouze část)
Kolonie jámy Hermenegild (Zárubek)

Dělnické kolonie
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Staré mapy jsou cenným zdrojem informací nejenom o vzni-
ku, zániku a proměnách prostorových a funkčních struktur 
města, ale také o proměnách místního názvosloví, které bylo  
v průběhu doby pro jednotlivé objekty používáno. Tak, jak se 
samotná Ostrava rozrůstala, přibývaly nové ulice a prostranství, 
které byly posléze i pojmenovávány. Některé názvy v Ostravě 
jsou velmi staré a stabilní, u jiných však docházelo k častému 
přejmenovávání, především v souvislosti se změnou politic-
kého režimu. V takovýchto případech byly většinou používá-
ny názvy po významných politicích, představitelích kultury, 
ideových hodnotách nebo významných událostech. V samot-
ném centru Ostravy můžeme nalézt řadu takovýchto případů.

Mezi nejvíce přejmenovaná prostranství patří náměstí 
Msgre Šrámka. Až do roku 1893 neslo název Kostelní ná-
městí, poté bylo přejmenováno na Luxovo náměstí. V období 
1919 až 1939 se používalo pojmenování náměstí Svobody, 
za druhé světové války se navrátil název Luxovo náměstí. 
Po válce zvolený název Šrámkovo náměstí byl v roce 1948 
změněn na Gottwaldovo náměstí. Ani toto pojmenování ne-
mělo dlouhého trvání, již v roce 1952 došlo k přejmenování 
na náměstí Národní fronty. Tento název vydržel nezměněn 
skoro 40 let, v roce 1991 došlo k jeho přejmenování na sou-
časný název náměstí Msgre Šrámka.

Dalším z prostranství, které prodělalo řadu změn názvu, je 
Prokešovo náměstí nacházející se před Novou radnicí. Tak-
to bylo pojmenováno již v době svého vzniku v roce 1930. 
V období Druhé světové války neslo název náměstí Adolfa 
Hitlera (Adolf-Hitler-Platz), po jejím skončení v roce 1945 
došlo k přejmenování na Stalinovo náměstí. Tento název 
vydržel až do roku 1961, kdy byl přijat nový název náměstí 
Říjnové revoluce. V roce 1990 došlo k navrácení původního 
pojmenování Prokešovo náměstí, které používáme i dnes.

Neméně četné byly změny názvů u samotných ulic. Zde je 
však nutné zmínit, že současné ulice jsou někdy delší, než 
byly v minulosti a mohou tak sestávat z více kdysi pojme-
novaných částí. To je také případ Sokolské třídy, v jejímž 
rozsahu se vyskytují tyto názvy: Zahradní (1889–1895), Jo-
hannyho třída (Johanny Strasse, 1895–1945), Molotovova 
(1945–1961), Tlach a Keilova třída (Tlach und Keil-Strasse, 
1898–1919), Sokolská (1919–1939), Vratislavská (Breslauer 
Strasse, 1939–1945), Sokolská (1945–1961), třída Osvobo-
ditelů (1961–1992) a Sokolská (1992–současnost).

Dnešní ulice Českobratrská sestávala původně z několika 
dílčích částí, které taktéž podléhaly změnám názvů. Součas-
ného rozsahu s jedním názvem nabyla ulice až v roce 1962. 
Dříve se vyskytovaly následující názvy: Rašínova (1931 
–1939), Hanse Ulricha (Hans-Ulrich-Strasse, 1939–1945), 
Rašínova (1945–1948), Sokolovská (1948–1962), Rybnická 
(Teich-Gasse, 1889–1919), Karla Marxe (1919–1939), Ryb-
nická (1939–1962), Alžbětina (Elisabeth-Gasse, 1898-1919), 
Českobratrská (1919–1939), Goebbelsova (Goebbelsstra-
sse, 1939–1945), Českobratrská (1945–1964), Revoluční 
(1964–1990) a Českobratrská (1990–současnost).

Nesmíme zapomenout také na parky. Například Komenské-
ho sady byly několikrát přejmenovány ještě za Rakousko-
-Uherska. Původní název Střelniční sad (Schiessstadtpark, 
1891–1898) byl změněn na Městský sad (1898–1906) a po 
několika letech na sad Císaře Františka Josefa I. (Kaiser-
-Josef-Park, 1906–1919). V období první republiky se ob-
jevil název Komenského sady (1919–1939), s příchodem 
nacistického režimu však došlo ke změně na park Reinhar-
da Heydricha (Reinhard-Heydrich-Park, 1939–1945). Po 
válce došlo k navrácení dřívějšího názvu Komenského sady  
a tak tomuto parku říkáme dodnes.

Proměny uliční toponymie

Turistický plán vnitřního města Ostravy, pravděpodobně 1948, 
původní měřítko 1 : 10 000, formát 39 × 56,5 cm. Náměstí  
          Stalinovo,           Gottwaldovo a           Partyzánské nebo           Molotovova 
třída jsou některé z názvů vzniklé v období po druhé světové 
válce. Na druhou stranu zde můžeme vidět názvy, které později 
zanikly přejmenováním (          Slezské náměstí přejmenováno v roce 
1961 na náměstí Jurije Gagarina) nebo názvy, jejichž zánik souvisel 
s fyzickým zánikem pojmenovaného objektu (          Vysokopecní, 
           U Strouhy,           U soudu).

Výřez z mapy Mährisch Ostrau z roku 1880, původní měřítko  
1 : 7 200. Zatímco některé názvy později zanikly (         Johanny 
Strasse/Johannyho třída,          Elizabeth Gasse/Alžbětina,         Lux Platz/
Luxovo nám.), jiné přetrvaly až do současnosti (         Kirchen Gasse 
– Kostelní,          Lange Gasse – Dlouhá,          Bahnhof Strasse – Nádražní).

Výřez z Pharusova plánu zahrnujícího Moravskou Ostravu, 
Přívoz, Vítkovice, Mar. Hory, Zábřeh, Muglinov, Slezskou Ostravu, 

Mal. Kunčice a sousední obce. Původní měřítko 1 : 10 000, 
datace 1920, nakladatel Pharus-Verlag Berlin. Mapa obsahuje 

popis v češtině, včetně popisu nejvýznamnějších budov, které jsou 
provedeny obrázkovými značkami. Pojmenování ulic  

a prostranství  v centru města je velmi podobné dnešnímu stavu.

Výřez z mapy Mährisch Ostrau zachycuje situaci v pojmenování 
ulic za okupace, kdy nejvýznamnější ulice a náměstí byly 
pojmenovány po nacistických pohlavárech. 

Adolf Hitler Straße
Goebbels Straße
Mussolini Straße
Adolf Hitler Platz
Fritz Todt Gasse (ministr zbrojního průmyslu, důstojník Luftwaffe)
Dietrich Eckart Gasse (novinář, spisovatel, zakladatel DAP  
– pozdější NSDAP)
Horst Wessel Straße (příslušník SA)
Adolf Hühnlein Straße (představitel NSDAP)
Richard Wagner Platz (německý hudební skladatel)
Goethe Straße (německý básník, prozaik, dramatik a politik)

Původní měřítko 1 : 20 000, datace 1943.

Situace v centru Ostravy v polovině 60. let. Pojmenování po 
komunistických pohlavárech používané po druhé světové válce 

(Gottwaldovo náměstí, Stalinovo náměstí, Molotovova) nahradily 
názvy související s ideologií a významnými událostmi komunismu  

(           nám. Říjnové revoluce,            nám. Vítězného února,            nám. 
Národní fronty nebo            nám. Lidových milicí). Uliční mapy měst, 

původní měřítko 1 : 10 000, datace 1964.
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Lány polí – to bylo vše, co se rozprostíralo po skončení druhé 
světové války mezi Porubou a Třebovicemi. Poruba, venkov-
ská obec rozkládající se podél říčky Porubky, svým životem 
vzdálená od těžby uhlí a těžkého průmyslu Ostravy, měla teh-
dy evidováno okolo 1 500 stálých obyvatel. Klid však již brzy 
měl nahradit rachot strojů a čilý pracovní ruch. 

Éra budování socialismu a politická rozhodnutí na centrální úrovni 
správy určily oblast Poruby jako vhodnou lokalitu pro vytvoření 
tzv. Nové Ostravy. Lokalita byla zvolena především s ohledem 
na dobré dopravní napojení (nádraží ve Svinově), nepředpoklá-
dala se zde těžba uhlí a převládající jihozápadní proudění vět-
rů zajišťovalo daleko nižší znečištění ovzduší. Plány počítaly 
s výstavbou bytů pro 100 000 obyvatel. Projekční práce byly 
brzy dokončeny a v roce 1951 začala výstavba I. obvodu, který 
byl dokončen v roce 1955. Jednalo se o ucelený obytný soubor  
s vysokým standardem bydlení ve stylu socialistického realismu. 
Následně v podobném stylu začala výstavba II. obvodu. Poža-
davky na rychlost výstavby a tehdejší možnosti hospodářství se 
však neslučovaly s náročností provedení budov v I. a II. obvodu  
a další obvody byly stavěny již daleko úsporněji.

Počet obyvatel s probíhající výstavbou stoupal velmi rychle. 
Ostatně přidělování bytů bylo jedním z nástrojů, jak přilákat 
pracovní síly pro těžební a těžký průmysl. V roce 1954 měla  
9 220 osob, v roce 1955 žilo v Porubě 16 675 osob. V roce 
1957 se Poruba stává městským obvodem Ostravy a jsou k ní 
připojeny i sousední vsi Pustkovec a Třebovice. Roku 1961 zde 
žije 42 575 obyvatel. O devět let později, v roce 1970, stoupl 
počet obyvatel na 83 196 osob a roku 1980 dosáhl počet oby-
vatel již 93 667 osob. V polovině 80. let 20. století dosáhla 
Poruba populačního vrcholu. Rok 1989 přináší demografický 
obrat a počet obyvatel začíná klesat. V roce 1991 se k trvalé-
mu pobytu hlásilo 84 480 obyvatel, v roce 2001 již jen 75 543 
obyvatel. Rok 2010 je charakterizován dalším úbytkem, počet 
obyvatel poklesl na 69 858 osob.

I přes pokles obyvatelstva je Poruba stále považována za atrak-
tivní čtvrť Ostravy. Přispívá k tomu především dostatek zeleně 
a čistší ovzduší. V posledních letech dochází také k výstavbě 
nových domů a bytů, k rozvoji vysokoškolského areálu VŠB-
-TUO a Vědecko-technologického parku Ostrava.

Poruba včera a dnes

Poruba si až do období po druhé světové válce stále zachovávala svůj venkovský charakter.  Letecký snímek z 28. 2. 1946 jasně ukazuje zemědělsky 
využívanou krajinu, která je nedotčená výstavbou či průmyslovou činností. V levém dolním rohu můžeme vidět tehdejší             Porubu, vlevo je vidět část 
porubského             lesa Březí a             lokalita Myslivna. Patrná jsou také ostatní sídla: v horní části             Pustkovec a vpravo             Třebovice. Do snímku zasahuje také  
          Svinov, částečně překrytý popiskem s informacemi o snímkování. Rozsáhlé              bloky zemědělské půdy mezi Porubou a Třebovicemi jsou převážně 
zkonfiskovaná pole hraběte Wilczka. Zdroj dat: Archiv města Ostravy.

V blízkosti Porubského zámku započala roce 1948 výstavba hornického sídliště, tzv. „dvouletek“. Na leteckém snímku z roku 1950 je zachyceno již  
           deset postavených budov a řada dalších je rozestavěna.            Hlavní cesta, probíhající stavbou, je dnešní ulice Dělnická. Známý porubský Oblouk, nachá-
zející se v těsném sousedství dvouletek, se začal stavět až v roce 1952. Zdroj dat: Magistrát města Ostravy.

V roce 1951 začala výstavba sídliště Poruba, tehdy pod názvem „Nová Ostrava“. Ambiciózní plán počítal s výstavbou sídliště pro 100 000 obyvatel. Zcela 
určitě nejimpozantnější stavbou je            Oblouk, dnes typická ukázka socialistického realismu 50. let. Oblouk včetně ostatních staveb I. obvodu je zachycen 
na plánech z listopadu 1953. Zdroj dat: Archiv města Ostravy.

Mapa z roku 1964 zachycuje tehdejší situaci v růstu města. Obvody I. až IV. jsou již vybudovány a právě se začíná rozbíhat výstavba na V. a VI. 
(nemocnice, vysokoškolský areál VŠB) obvodu.            Pustkovec, dnes kompletně obstoupený městskou zástavbou, je tehdy stále ještě obklopen zemědělskou 
půdou. Ve spodní části mapy můžeme vidět             tramvajovou trať Svinov – Poruba-smyčka, která byla zrušena v roce 1970. Zdroj dat: Uliční mapa 
měst 1 : 10 000, Archiv města Ostravy.

V. obvod na jednom z plánů bytových obvodů Poruby z července 1968. Inzerce pracovních příležitostí v Nové huti Klementa Gottwalda dokresluje 
tehdejší hlad po pracovních síle.
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Proměny Ostravy na mapách
koncepce výstavy: Luděk Krtička & Radek Dušek 
text: Radek Dušek
mapy: Archiv města Ostravy, Moravská zemská knihovna
grafické zpracování: Jan Miklín

Proměny Ostravy na mapách v 16. a 17. století nejsou dány 
rychlým rozvojem města, jako tomu bylo o století později, ale 
pouze způsobem, jak autoři map Ostravu do svých děl zakreslo-
vali. Poloha Ostravy na hranicích Moravy a Slezska umožňuje 
sledovat její zákres na mapách obou zmíněných zemí.

Mapy Moravy 
Dnešní Slezská Ostrava, včetně Slezskoostravského hradu,  
i Moravská Ostrava jsou v historických dokumentech uváděny 
již ve 13. století, a tak není divu, že je obě (v podobě Ostra-
wa a Polnisch Ostra) můžeme najít na nejstarší mapě Moravy, 

na Fabriciově mapě Moravského markrabství    ,kde leží na 
obou březích Ostravice poblíž soutoku s Odrou. Čárkovaná 
čára na mapě znázorňuje zemskou hranici, která jde správně 
od jihu podél řeky Ostravice, ale od soutoku s Odrou by měla 
vést proti proudu Odry a nikoli směrem na západ. Druhou a 
známější mapou Moravy je o šedesát let mladší Komenského 
mapa    . Ta mimo Ostravy (Ostra) a Polské Ostravy (Polnisch 
Ostra) zobrazuje i Kunčice, Zábřeh a také další obce v ost-
ravském okolí    . Zemská hranice je na této mapě zvýrazněna 
barevně a tentokrát je zakreslena správně.

Na nejstarších mapách

Mapa Moravského markrabství, Pavel Fabricius, 1575. Autorovo druhé, 
upravené vydání původní mapy z roku 1569. Zvětšený výřez.

Mapa Moravy, J. A. Komenský, 1680. V Amsterdamu vydal N. Visscher. 
Jedná se o druhé Visscherovo vydání označované KMM A2. Zvětšený 
výřez. (Nejstarší vydání Komenského mapy je datováno k r. 1624.)

Mapa Slezska, N. Rhedinger, 1584. Jedná se jednu z kopií Helwigovy 
mapy. Originál mapy byl vydán v roce 1561 a byl orientován k jihu.

Mapa vévodství Slezského, okolo 1640. Jako autor je na mapě uveden 
Helwig, ale jedná se o kopii Scutletovy mapy vydané v r. 1636.

Mapy Slezska 
Nejstarší samostatnou mapou Slezska je Helwigova mapa a dal-
ším významným dílem je mapa J. Sculteta. Obě díla jsou zamě-
řena na Slezsko, ale pokud jde o Ostravu, není ani na jednom  
z nich dnešní Slezská Ostrava zakreslena. Na Helwigově mapě     
i Scultetově mapě     je pouze Moravská Ostrava popsaná jako 
Ostra. Slezskou Ostravu lze nalézt až na pozdějších mapách 
Slezska. Příkladem může být Mapa Slezska vydaná Covensem 
a Mortierem v roce 1741. Na této mapě    je zakreslena Mo-
ravská Ostrava (Ostr-au), Slezská Ostrava (Polnisch Ostra)  
i Zábřeh (Zabreh) a také další obce v ostravském okolí, podob-

ně jako na mnohem starší Komenského mapě Moravy. Mapa 
je zajímavá značně nepřesným zákresem vodních toků právě  
v oblasti Ostravska. Ostravice končí za Frýdkem a neproté-
ká ani Frýdlantem. Zkresleně je zaznačen významný soutok 
Odry a Opavy na území dnešní Ostravy. Odra je znázorně-
na jako nevýznamný přítok Opavy, která je (spolu s Moravicí) 
nakreslena výraznou širokou vybarvenou značkou.

Mapa vévodství Slezského, vydavatel Covens et Mortier, 1741. Originální měřítko přibližně 1 : 145 000
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Proměny Ostravy na mapách
koncepce výstavy: Luděk Krtička & Radek Dušek 
text: Radek Dušek; mapy: Archiv města Ostravy, Military Survey, Moravia, Austrian State Archi-
ve/Military Archive, Vienna, Laboratoř geoinformatiky UJEP, MŽP ČR
grafické zpracování: Jan Miklín

Výškopis – součást obsahu mapy vyjadřující obraz terénního 
reliéfu (zemského povrchu). Jedná se o soubor metod, které 
nejčastěji ve vzájemné kombinaci znázorňují reliéf terénu. Pře-
neseně se používá i pro vlastní průběh zemského povrchu.

Proměny výškopisu Ostravy vlivem lidské činnosti (zejména těžby) 
jsou zachycenu na panelu Haldy v Ostravě. Zaměření tohoto pane-
lu je jiné – cílem je ukázat, jak se výškopis Ostravy měnil v důsledku 
vývoje kartografických metod používaných pro jeho vyjádření.

Nejstarší metodou pro vyjádření výškopisu byla tzv. kopečková 
metoda, která byla používána už od antických dob, ale umožňo-
vala znázornit pouze velké útvary zemského povrchu (hory, poho-
ří). Metoda se používala na přehledných mapách většího území  
a je možné ji vidět na mapách na panelu Na nejstarších mapách.

Pro podrobné vyjádření terénu se od 18. století používaly kreslíř-
ské šrafy. Metoda nesloužila k znázornění nadmořské výšky. Po-
mocí šrafování byly zakresleny svahy a mapy tak znázorňovaly pou-
ze členitost terénu    . Označení „kreslířské“ napovídá, že metoda 
nemá exaktní základ a výsledek závisí na citu a schopnosti autora.

Od 19. století se používaly sklonové šrafy, které je možné cha-
rakterizovat principem „čím strmější, tím tmavší“   . Metoda již 
měla matematický základ, ale opět neznázorňovala nadmoř-
skou výšku. S postupným rozvojem měření nadmořských vý-
šek v průběhu 19. století byly mapy doplňovány kótami s uve-
dením hodnot nadmořské výšky. Do zavedení metrické míry  
v Rakousko-Uhersku (1876), byly výšky udávány ve vídeňských 
sázích    , kdy 1 sáh = 1° ≈ 1,90 m; později v metrech    .

Vrstevnice – současná metoda znázorňování výškopisu se po-
stupně prosazovala v průběhu 19. století nejprve společně se 
šrafami, později jako samostatná metoda. V této souvislosti je 
velmi zajímavá výškopisná mapa Moravské Ostravy z roku 
1880    , která znázorňuje výškopis pomocí vrstevnic. Základ-
ní interval vrstevnic 50 cm posouvá kvalitu mapy na úroveň 
současných technických map města. Velmi pěkné znázornění 
složitého reliéfu v oblasti Hladnova a Muglinova pomocí vrs-
tevnic je vidět na panelu Proměny říční sítě, obr. 5.

ýškopisV

I. vojenské mapování – Morava (okolo 1768), mapový list č. 31, originální měřítko 1 : 28 800, zvětšený výřez.

II. vojenské mapování – Morava (okolo 1850), mapový list O 5 X, originální měřítko 1 : 28 800, zvětšený výřez.

III. vojenské mapování – Morava (okolo 1878), mapový list 4060 4, originální měřítko 1 : 25 000, zvětšený výřez.

Moravská Ostrava – vrstevnicový plán, originální měřítko 1 : 2 880, 1880.
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Proměny Ostravy na mapách
koncepce výstavy: Luděk Krtička & Radek Dušek 
text: Marian Velešík
mapy: Archiv města Ostravy
grafické zpracování: Jan Miklín

Dnešní Ostrava a rybníky se zdají jako dva poměrně nesou-
rodé pojmy. Ano, jsou tu rybníky a celé rybniční soustavy  
v okolí – například v Poodří, u Rychvaldu a podobně, ne však 
v Ostravě. Ale nebývalo tomu vždy tak, protože i na území 
dnešní Moravské Ostravy nebo Vítkovic existovaly v minu-
losti rybníky, a nejednalo se jen o jednotlivé vodní nádrže, 
ale o celé soustavy rybníků. Město Ostrava mělo své vlastní 
rybníky už na konci 15. století; ty byly napájeny vodou z Os-
travice. Postupně vzniklo jenom v oblasti Moravské Ostravy, 
Přívozu a Nové vsi přes dvacet rybníků. Po většině z nich do 
dnešních dnů nezůstaly žádné památky. Město Ostrava své 

rybníky zrušilo na svých statcích na rozmezí 18. a 19. století. 
Zanikly pro jejich postupně klesající rentabilitu, což byl jev 
typický pro většinu území České republiky. A také proto, aby 
uvolnily místo pro rozrůstající se městkou zástavbu s jinými 
potřebami, než měla města v minulosti. Takový osud postup-
ně potkal do poloviny 20. století většinu rybníků v dnešní 
Ostravě, ať už se jedná o rybníky v Přívoze, Moravské Ostravě, 
Kunčičích, Kunčičkách či Vítkovicích. Dva Vítkovické rybníky 
skončili svou existenci po zakoupení železárnami roku 1917. 
Pozůstatky původních rybníků zůstaly jen v několika částech 
Ostravy, například u Svinova.

ybníkyR

Mapa Geometrisch aufgenommener Strassen Zug von Zamost bis Radwanitz und zwar von der 320 M. angefangen bis zur 1800 M. p. 1480  
M. ausgemessen zachycující dnes již neexistující rybníky u řeky Lučiny.

Mapa Ostrava Povrchové a spodní vody. Původní měřítko 1 : 25 000, datace 1948, Rozložení rybníků už je podobné skoro současnému až na drobné 
odchylky v oblasti Svinova. Výrazné jsou rybníky u Heřmanic.

Výřez z mapy Stadt Mährisch Ostrau mit Darstellung des Terrains durch Niveauschich-
ten Linien im Stadt - Rayon, resp. in dem, bei der Überschwemmung vom August 1880 
überflutheten Stadtgebiethe. Původní měřítko 1 : 2 880, datace 1880. Zachycuje ještě 
existující rybníky v místech nákladového nádraží jižně od ulice Mariánskohorská.

Mapa vodotečí a vodních ploch na území Mor. Ostravy. (Příloha k: Hep,L.: Z dějin vodního hospodářství města Ostravy. Zprávy Čs. Společnosti 
Pro dějiny věd a techniky, 1966.) Původní měřítko 1 : 25 000, datace 1966. Mapa zachycuje stav zhruba k roku 1830, se zakreslenými dnes již 
neexistujícími rybníky v Ostravě (Moravské Ostravě, Přívoze).



Proměny Ostravy na mapách
koncepce výstavy: Luděk Krtička & Radek Dušek 
text: Stanislav Ruman
mapy: Archiv města Ostravy, CENIA
grafické zpracování: Jan Miklín

Za posledních 200 let došlo vlivem proměny Ostravy a její-
ho okolí ze zemědělské krajiny na industriální město také  
k proměně vodních toků, které městem protékají. Nejvýraz-
něji se tyto změny projevily na největších tocích, ale nevyhnu-
ly se jim ani malé potoky a strouhy, které Ostravou protékaly 
či protékají. Drtivá většina těchto malých vodních toků byla 
zatrubněna, svedena pod zem, případně silně antropogenně 
ovlivněna a tyto toky mají již pramálo společné s přírodními 
toky, které jsme zde mohli najít před několika sty lety.  

Důvody změn můžeme spojit se zvýšením počtu obyvatel Os-
travy a s tím souvisejícím nárůstem nároků na spotřebu užit-
kové vody, odvodnění pozemků, výstavbu a na zabezpečení 
ochrany obyvatel před povodněmi. Tyto efekty můžeme do-
kladovat postupným napřímením všech velkých toků v Ostra-
vě, k čemuž nám slouží historické i současné mapové zdroje 
(obr. 1 – 4). Napřímením bylo jednak umožněno rychlejší pro-
vedení povodňových vod, a jednak došlo ke změně příčných 
profilů i podélného sklonu koryta vystavěním jezů, mostů  

roměny říční sítěP
a jiných objektů na toku. Koryta byla výrazně zahloubena, po 
bocích vystavěny ochranné hráze, čímž se interakce nivy a ko-
ryta přerušila a procesy transportu sedimentů redukovaly. Změ-
ny můžeme ve větší či menší intenzitě sledovat na všech tocích 
v urbárních oblastech. Tato opatření jsou v urbanizovaném úze-
mí nezbytná právě pro zabezpečení ochrany před povodněmi. 
Mnohdy však byla realizována i ve volné krajině, což značně 
zredukovalo dobu, po kterou voda zůstává v povodí, ovlivnila 
hladinu podzemní vody a nastartovala erozní procesy.  

Plánování bylo důležité pro rozhodování o lokalitách nezbyt-
ných pro úpravy vodních koryt. Příkladem takového plánu je  
i Základní plán upravovací obcí regulačního sboru ostravské-
ho z roku 1926, na kterém jsou znázorněny navržené úpravy 
na řece Odra. Rovněž je v Mariánských Horách patrný návrh 
přístavu pro průplav Dunaj-Odra-Labe, který se začal pláno-
vat již v roce 1904 a který si navzdory potenciálním negativ-
ním dopadům na životní prostředí zachovává své příznivce do 
současnosti (obr. 5).

Obr. 1: Porovnání tvaru vodních toků v období Habsburské monarchie (1836–1840), Protektorátu Čechy 
a Morava (1940) a současné České republiky (2010) na podkladu Ortofota z roku 2010. 
Obr. 2: Velké vodní toky v okolí Ostravy v době II. vojenského mapování (1836–1840) v původním 
měřítku 1 : 28 800. Zemědělský ráz krajiny si nevynucoval významné upravování toků, proto se toky 
vyznačují velkým počtem meandrů a zachovávají si přírodě blízkých charakter. 
Obr. 3: Velké vodné toky v okolí Ostravy v době protektorátu Čechy a Morava (1940) na mapě Sudet  
v původním měřítku 1 : 25 000. Na tocích je již patrné jejich napřímení. 
Obr. 4: Napřímené velké vodní toky v okolí Ostravy v roku 2010, silně antropogenně ovlivněny na 
podkladu Základní mapy České republiky v původním měřítku 1: 10 000 z období 1979–2000.  
Obr. 5: Základní plán upravovací obcí regulačního sboru ostravského z roku 1926 v původním měřítku  
1 : 10 000, na kterém jsou patrné úpravy řeky Odry i navrhovaný přístav pro kanál Dunaj-Odra-Labe.
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Proměny Ostravy na mapách
koncepce výstavy: Luděk Krtička & Radek Dušek 
text: Stanislav Ruman
mapy: ČUZK, Muzeum Mlejn
grafické zpracování: Jan Miklín

Až do počátku těžby uhlí, a ještě i dlouho poté, měla 
Ostrava zemědělský ráz. V okolí se nacházely mimo-
řádně vhodné podmínky pro rybníkářství a zeměděl-
ství, zejména pěstování obilí.

Moravskou Ostravou a Přívozem protékal po staletí 
mlýnský náhon, jehož proud poháněl několik mlýnů. 
Zhruba v místech dnešního nádraží Ostrava-střed se 
Mlýnský náhon dělil na Mlýnský potok a Valchařskou 
strouhu (obr. 1–3). Ta se pak na Fifejdách, poblíž dneš-
ní Nemocniční ulice, dělila ještě na horní rameno, kte-
ré zásobovalo vodou rybníky (zhruba v místech dneš-
ní železniční trati do Přívozu), a dolní rameno – vlastní 
Valchařskou strouhu. Ta pokračovala v místech dnešní 
železniční trati. Mlýnský potok obtékal opevněné město 

na západě a vedl k přívozským mlýnům paralelně s Ná-
dražní třídou. Z Mlýnského potoka ještě před hradbami 
odbočoval hradní příkop, který byl později zasypán.

Na Mlýnském potoku a Valchařské strouze stávalo v Mo-
ravské Ostravě a Přívoze osm mlýnů. Z toho v Moravské 
Ostravě bylo pět mlýnů (obr. 5). 

Od roku 1880 až do konce Habsburské monarchie v roce 
1918 se Ostrava stala nejvýznamnější průmyslovou ob-
lastí Rakouska-Uherska. Hospodářský potenciál aglome-
race, hustota osídlení a další aspekty způsobily, že se měs-
to stalo významným ekonomickým a politickým faktorem 
v českých zemích i celé říši. Tato skutečnost byla příčinou 
změny rázu Ostravy, kdy se ze zemědělského města stalo 

město industriální. Mlýny přešly na parní pohony, poslé-
ze na pohon prostřednictvím vodních turbín a postupně  
s ústupem od zemědělství zanikaly. Mlýnský náhon, potok 
i Valchařská strouha se staly v důsledku zvyšujícího se počtu 
obyvatel zapáchajícími stokami. Byly zrušeny až v letech 
1934 a 1936. Poslední otevřené úseky vedly poblíž dneš-
ního hotelu Imperial, a také na ulicích Zahradní, Mlýnská  
a Milíčova (obr. 4). Náhon i potok jsou skryty v zemi, nejsou 
součástí kanalizace, pouze sbírají dešťovou vodu z ulic.

Mimo výše uvedené mlýny se na území dnešní Ost-
ravy nacházely další mlýny, a to v jednotlivých měst-
ských obvodech: Hrabová, Kunčice, Bartovice, Stará 
Bělá, Proskovice, Polanka, Poruba, Koblov, Muglinov, 
Krásné Pole a ve Slezské Ostravě.

Obr. 5: Historická poloha Mlýnského potoka a Valchařské strouhy a mlýnů v katastrech Moravské Ostravy a Přívozu na podkladu Základní mapy České republiky v původním měřítku 1 : 10 000  
z období 1979–2000 (Zdroj: Muzeum Mlejn, podkladové data ČUZK)

Obr. 4: Valchařská Strouha na Nádražní ulici, přibližně v místě Hotelu Nicolas. Kolem roku 1900. 
(Zdroj: Muzeum Mlejn)

Obr. 2: Rozdělení Mlýnského náhonu 
(Zdroj: Muzeum Mlejn)

Obr. 3: Mlýnský potok v centru Ostravy  
(Zdroj: Muzeum Mlejn)

Obr. 1: Schéma Mlýnského potoka a Valchařské strouhy (Zdroj: Muzeum Mlejn)

• od roku 1916 je majitelem firma Ostravské mlýny
• v roce 1923 se mlýn prodává Marku Shoeferovi, 

obchodníkovi se starým železem, jako bývalý mlýn

• nejmenší z mlýnů v Přívoze 
• stával na Valchařské strouze pod Nakvarovským 

rybníkem v místech, kde se Vlachařská strouha 
slévala s Mlýnským potokem 

• zánik mlýna je datován kolem roku 1926

• největší z přívozských mlýnů 
• Josef Neuser (poslední mlynář) prodal tento mlýn  

v roce 1853 včetně zemědělských usedlostí 
opavské firmě Tlach a Keil-válcovna zinku

• poslední ostravský mlýn postaven v roce 1886 
• pracoval až do první světové války, budova 

zůstala bez zásadních změn do dnešní doby  
a sídlí v ní Muzeum Mlejn

• nejmenší ostravský mlýn (později cukrovar)  
na Mlýnskem potoku 

• v sousedství se nacházela šachta Jindřich 
• když vyhořel, stala se ze zbytků cukrovaru 

továrna na parafin a petrolej; později se zde 
vyráběla lepenka – firma W. Reimann

• stával v dnešní Mlýnské ulici (v místě, kde stojí budova Telecomu)
• třetí nejstarší ve městě (zmiňován již v roce 1547) 
• vydržel nejdéle, zbytky zbourány v roce 1912
• s mlýnem byla spojena i právovarečná výsada (jeho majitel směl 

vařit pivo)

• malý mlýn (rok 1577) 
• stál v místě bývalých jatek (dnes Bauhaus)  

na Valchařské strouze 
• vyhořel v roce 1898 
• stával zhruba v místech dnešního hotelu Imperial

• zanikl při stavbě koksovny Karolina 
• stával na vítkovickém předměstí
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Dnes i přespolní turisté znají nejvyšší bod Ostravy, který se 
nachází na vrcholu haldy Trojice, nesprávně přezdívané Ema. 
Známá je i silueta haldy dolu Odra v Ostravě-Přívoze, ale  
i další haldy, které jako němí svědkové nedávné minulosti le-
mují hlavní dopravní tepny města a jeho širokého okolí. Tak 
trochu v ústraní ticha zapomenutého Hrušova leží halda dolu 
Hubert. Dnes již zarostlý odval je vysoký 230 m n. m., čímž 
převyšuje okolní terén o 30 m. S rozlohou cca 200 m2 se jedná 
o jednu z nejmenších hald na území města. Její historie sahá 
až k roku 1854, kdy byla Těžířstvem bratří Kleinů započata 
těžba v dole, který byl pojmenován po jednom z bratrů Hu-
bert. Hned o rok později důl koupila Společnost Severní drá-
hy Ferdinandovy a těžba se dále rozvíjela. Důl měl dřevěnou 
těžní věž a byl hluboký 161 m, těžil 40–180 cm mocné sloje 
spodních hrušovských a petřkovických vrstev. Kromě těžby 
uhlí plnila šachta také funkci vodní jámy. Mezi lety 1924–1928 
prošel důl renovací, těžní věž již byla ocelová a důl byl plně 
elektrifikován. Hloubka jámy dosáhla 475 m a jezdila jí třípa-
trová klec. V roce 1945 byl důl znárodněn a v roce 1946 byl 
jeho název změněn na Stachanov. Poté byl propojen s něko-
lika dalšími šachtami v jeden velký podnik Důl Vítězný únor 
a uhlí pak bylo dopravováno překopem k hlavní jámě dolu 

v Ostravě-Přívoze. Jáma původního dolu Hubert byla v roce 
1992 zasypána. Areál dolu, k němuž patřila i hornická kolonie, 
dále chátrá. Část objektů byla zničena poddolováním, část 
neunikla devastování povodní v roce 1997. V objektech, které 
přežily, dnes sídlí soukromé firmy. Jen jeden svědek přetrvává 
v měnící se krajině do dnešních dob – zalesněná kuželová hal-
da, která má také své poetické pojmenování – Hubertka.

Možná vás překvapí, že na území města leží i poměrně roz-
sáhlé haldy, které nemají s těžbou uhlí nic společného. Jedna 
z nich lemuje Místeckou ulici v Hrabůvce, z druhé strany pak 
řeku Ostravici. Ukládal se tady odpadní materiál z hutní výro-
by Vítkovických železáren, především struska, kaly a zemina 
kontaminovaná ropou při haváriích. Rozloha odvalu je 97 ha.  
Zajímavostí je, že na několika místech halda stále prohořívá. 
Příběh tohoto místa je velmi pohnutý. Halda nejprve rostla na 
místě rybníků, dnes se ale uvažuje o dalším využití, část území 
byla dekontaminována a při možné rekultivaci vznikne pravdě-
podobně park. V plánech bylo také golfové hřiště nebo vy-
hlídková místa směrem na Beskydy. Haldy představují jedny  
z nejdynamičtěji se měnících ploch v naší středoevropské krajině. 

aldy v OstravěH

1875

2014

1888

2014

Na historické mapě Hrušova vidíme     hrušovské nádraží s šachtou     dolu Hubert, vedle něhož se zatím halda nenachází, neboť v té době teprve 
vzniká na neobydlených pozemcích. 

Na historické mapě je zachycena idylická situace území tzv. Malé Hrabové: jednotlivé usedlosti lemují políčka a rybníky, vpravo přístup k řece 
Ostravici. Z původní krajiny zbyla jen síť ulic v levé části výřezu, vše ostatní pokryla struska, řeka byla regulována.
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Současná situace ukazuje zalesněnou kuželovitou haldu jako výrazný vrcholek uvnitř devastované krajiny Hrušova. Současná situace ukazuje haldu mezi řekou Ostravicí a ulicí Místeckou.
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Rozvoj ostravského průmyslu ve druhé polo-
vině 19. století vyvolal velký příliv pracov-
ních sil a koncentraci obyvatel. Jediným do-
pravním prostředkem hromadné přepravy osob  
a nákladů byla tehdy železnice, která spojila Ost-
ravsko s Vídní a Krakovem v roce 1847. Centrum 
tehdejšího města – Moravská Ostrava – však bylo 
od přívozského nádraží vzdáleno tři kilometry, Vít-
kovice byly ještě dále. Od 60. let sice byla místní 
doprava osob zajišťována fiakry a drožkami, od 
roku 1884 posléze také omnibusy, ale zvyšující se 
nároky dokázala pokrýt až parní tramvaj.

Ta zahájila provoz na osm kilometrů dlouhé trati z 
Přívozu přes Moravskou Ostravu do Vítkovic (s od-
bočkou k dnešnímu Sýkorovu mostu) roku 1894. V 
roce 1899 byl pak zahájen provoz na trati spojující 
Mor. Ostravu s Lhotkou (dnes Mariánské Hory) a 
osadou Hulváky. Po výstavbě elektrárny v Moravské 
Ostravě byly obě tratě v roce 1901 elektrifikovány. 
Síť normálněrozchodných drah se dále rozrostla v 
roce 1907, kdy bylo zprovozněno prodloužení tra-

tě z Hulvák do Svinova a odbočka z Mariánských 
Hor do Vítkovic. Tím vznikl základ sítě, který je pá-
teří tramvajové dopravy i v současnosti.
 
Na počátku 20. století byl vybudován také unikát-
ní meziměstský systém úzkorozchodných tram-
vajových tratí – v r. 1904 byl totiž tratí o rozchodu  
760 mm propojen Hrušov s Polskou Ostravou  
a roku 1909 byla zprovozněna dráha Ostrava  
– Karviná. V r. 1912 byl zahájen tramvajový provoz 
z Polské Ostravy do Michálkovic. Poté ještě přiby-
lo spojení Fryštát – Karviná – Bohumín s odbočkou 
do Orlové (1913), chybějící propojení Hrušova  
s Bohumínem (1914) a zelektrifikována městská 
dráha v Bohumíně (1916). Ze samého centra Os-
travy tak bylo už před sto lety zajištěno ekologic-
ké spojení s celou oblastí karvinské uhelné pánve  
a její rozšiřující se zástavbou.

R. 1930 v Ostravě vyjely první autobusy, především 
v oblastech bez přímého napojení na tramvajovou 
síť a v r. 1952 vzniká v Ostravě první trolejbusová 

trať. V období 1950–1990 pak dochází k výrazné 
proměně města, včetně sítě MHD. Otevírá se mno-
ho nových tramvajových tratí na budovaná sídliš-
tě (Poruba, Martinov, Zábřeh, Výškovice, Hrabůvka, 
Dubina), zároveň ale dochází k rušení starých jed-
nokolejných tratí (Pískové doly – 1964, Hrabová- 
-Ščučí – 1975, Klimkovice – 1978, Hlučín – 1982)  
a k jejich nahrazení autobusovými linkami. V létech 
1954 – 1973 dochází také k postupné likvidaci celé 
sítě úzkokolejných tramvají.

Rozšiřování tramvajové a trolejbusové sítě v sou-
časnosti je závislé především na dotacích Ev-
ropské unie. Trendem je vytlačování neeko-
logické automobilové a autobusové dopravy  
z centra města, příměstské autobusy mají končit na 
terminálech na okrajích města s přímou přestupní 
vazbou na MHD (hotové jsou terminály Svinov, Du-
bina a Hranečník, ve výhledu se počítá ještě s termi-
nálem Hlučínská). Ve smělejších plánech se uvažuje 
také o výstavbě příměstského systému na koncepci 
vlako-tramvaje do Hlučína a na Karvinsko...

ěstská hromadná dopravaM

Na Přehledném plánu Moravské Ostravy je ještě částečně zachyceno centrální nádraží první tramvajové dráhy    . Zrušeno bylo právě roku 1929 kvůli 
rozšiřování okolní obytné zástavby, v témže roce byly otevřeny nové dílny a vozovna tramvají     na Křivé ulici (dodnes funkční), které byly s nádražím 
propojeny manipulační tratí     (v provozu do r. 2010). K trati byla napojena mj. vlečka do městských jatek     a do cihelny    . Další vlečka vedla po 
Sokolské ulici do městské elektrárny    . Nákladní doprava provozovaná v tramvajové síti fungovala v Ostravě až do r. 1972, více se o ní dovíte také na 
panelu o železniční dopravě. V místě dnešního Gagarinova nám.     se setkávají tratě úzkého rozchodu do Bohumína     a Michálkovic     a manipulač-
ní propojovací kolej     k trati do Karviné    . V oblasti Zábřehu a Vítkovic je zřetelná trať    z Mariánských Hor přes Vítkovice k Bělskému lesu, ale také 
trať s parním provozem vybudovaná Vítkovickými železárnami (VŽ) roku 1913 od bývalého ředitelství     do Pískových dolů    . Zakreslena je i její od-
bočka kolem Jubilejní kolonie     do Hrabové    .

V r. 1949 vznikl Dopravní podniky města Ostravy (DPMO), pod který byly sloučeny téměř všechny existující provozy. 
Výjimku tvořily pouze tratě vybudované VŽ, ty se převodu k DPMO bránily až do roku 1953, takže na tomto schématu 
zakresleny nejsou. Zato je zde již zachycena první okružní trolejbusová linka, která vedla v trase nám. Republiky – Jirská 

osada – Sokolská – nám. Republiky     . Síť normálněrozchodných tramvají obsahuje již všechny tři původem železniční tratě, Svinov – Klimkovice      (tram-
vaje od r. 1926), Svinov – Kyjovice      (od 1948) a Petřkovice – Hlučín      (od 1950). Fázi maximálního rozšíření zažívají „úzké“. R. 1950 byla navíc postavena 
krátká trať Sýkorův most – Divadlo    , čímž došlo k vytvoření vynikajícího přestupního uzlu, za divadlem se tehdy navíc nacházelo autobusové nádraží. Zato 

linek městských autobusů existovalo pouze deset, celá polovina je však i dnes pod stejným číslem provozována v podobné trase (linky 21, 22, 24, 26, 27).

Z mnoha příměstských jedno-
kolejných tratí do dnešních dnů 
přežila jako jediná ta kyjovická  
místo likvidace byla v 80. letech 
kompletně rekonstruována pro 
provoz moderních tramvají.  
V téže době došlo k prodlou-
žení tramvajových tratí na nová 
sídliště v Hrabůvce a Dubině  
a k výstavbě trolejbusové tratě 
na sídliště Fifejdy    . Po revoluci 
se nejdříve rozrostla síť trolejbu-
sů – tratě přes Muglinov  
(1993) a do Koblova     (1995), 
poté i tramvají – propojovací  
úsek     od Vysokých pecí ke 
Kolonii Jeremenko (1999), který 
výrazně zkrátil cestování  
z jižního města do centra.  
V r. 2013 pak byla otevřena 
nová trolejbusová trať     na Ka-
rolinu a nejnovějším přírůstkem 
v síti trolejbusů je trať     od  
Sýkorova mostu na terminál 
Hranečník, která byla otevřena 
28. února 2016.
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Na plánu sítě z r. 1974 zaujme 
hustá síť autobusových linek, 

které protkávají především ob-
last Poruby, po zrušení úseku 
původní kyjovické tratě přes 
starou Porubu     (1969) totiž 

zůstala pouze nová trať   .   
z r. 1960 s odbočkou do Mar-

tinova      (1969). Stále však zů-
stává v provozu zbytek původní 
tratě do Kyjovic    , ale i tratě do 
Klimkovic    a trať do Hlučína   . 
Ukončen však byl veškerý pro-
voz úzkorozchodných tramvají, 
na posledním úseku z Hrušova 
do Bohumína r. 1973, hromad-
ná doprava z Ostravy směrem 

na Karvinou a Bohumín tak byla 
zcela přenechána autobusům, 
jejich provoz však nebyl v re-

žii DPMO. Po vybudování pěší 
zóny v centru města v 60. le-

tech byl také zrušen provoz tro-
lejbusů i autobusů přes dnešní 

Masarykovo náměstí     .
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Na plánu tratí DPMO z roku 
1961 je patrný ústup úzko-
rozchodných tramvají  
z centra Ostravy. Bohumín-
ská tramvaj začíná až v Hru-
šově    , začátek karvinské se 
posunul až na Hranečník  
a michálkovická      spolu  
s úsekem     přes centrum  
k divadlu byla nahrazena 
rozvíjející se trolejbuso-
vou dopravou. Drobně se 
však rozšiřuje síť normálně-
rozchodných tramvají – tratí 
přes novou Porubu  
a z centra k Nové huti    . 
Prostor u divadla     je tak 
stále centrálním přestupním 
uzlem, setkávají se zde tram-
vaje, trolejbusy i autobusy. 
Zajímavá přestupní vazba 
funguje i v Hlučíně    , kde 
stojí tramvaje z Ostravy a vla-
ky z Opavy těsně vedle sebe.
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Ostrava se prvního vlaku dočkala 1. května 1847, kdy byl zpro-
vozněn úsek Severní dráhy císaře Ferdinanda (KFNB), která byla 
budována z Vídně do Bochnie u Krakova za účelem propojení 
oblasti solných dolů s rakouskou metropolí. Železnice nastar-
tovala další rozvoj ostravského regionu, zahájený r. 1763 ob-
jevem uhlí a následovaný založením železáren ve Vítkovicích  
r. 1828. S tím však byla spojena potřeba vyřešit dopravu uhlí  
z dolů do železáren a také přepravu hotových hutních výrobků 
k zákazníkům. R. 1855 proto vzniká první železniční vlečka, 
spojující železárny (dnešní Dolní oblast Vítkovice) s nádražím 
KFNB v Přívoze. Téhož roku se otevírá také odbočná trať ze 
Svinova do Opavy. R. 1862 se vítkovická vlečka začlenila do 
tzv. Báňské dráhy, jejíž trasa s několika odbočkami napojila na 
železnici velké množství dolů ve Slezské Ostravě. V r. 1870 byla 
Báňská dráha navíc prodloužena z Michálkovic do Doubravy, 
kde se napojila na dobudovanou část Košicko-bohumínské drá-
hy, a obsloužila tak i další doly v okolí Petřvaldu a Karviné. Tím 
vznikla stěžejní trať pro dopravu uhlí na Ostravsku, kolem níž  
v následujících letech vzniká mnoho dalších dolů.

Z tratí pro osobní dopravu můžeme zmínit Ostravsko-frýdlant-
skou dráhu (1871), trať z Kunčic nad Ostravicí do Prostřední 
Suché (1911; 1914 dostavěna do Těšína), a pak také lokální tratě 
ze Svinova do Klimkovic (1911) a do Kyjovic (1925–1927). Dokon-
čeno bylo také prodloužení trati z Hlučína do Petřkovic (1925). 
Všechny tyto tři tratě byly později elektrifikovány a připojeny  
k ostravské tramvajové síti (více na panelu o MHD). Výstavbu 

drah pro osobní dopravu na území Ostravy uzavřela r. 1964 tzv. 
polanecká spojka z Kunčic přes Vítkovice s následným napoje-
ním na hlavní trať odbočkami do Svinova a do Polanky.
  
Především v druhé polovině 19. a první polovině 20. století 
docházelo k budování kratších či delších vleček téměř ke všem 
průmyslovým podnikům, skladům apod. Na počátku 50. let 
20. století je ještě vybudována spolu s Novou hutí v Kunči-
cích rozsáhlá vlečková síť, která byla propojena i s vítkovický-
mi závodními vlečkami.

V souvislosti s útlumem průmyslové i důlní aktivity v centrál-
ní části Ostravy (cca po r. 1960) však dochází k rušení mnoha 
vleček, završené ukončením těžby uhlí na území Ostravy (1994)  
a zastavením provozu vysokých pecí v Dolní oblasti Vítkovic (1998). 
Menší podniky, jejichž areál byl napojen vlečkou, pak v součas-
nosti preferují silniční dopravu, vlečky tak zůstávají nevyužívané, 
nebo byly zlikvidovány. Výhled do budoucna nevypadá o moc 
lépe – vzhledem k plánům na utlumení těžby uhlí i ve zbylých 
dolech na Karvinsku je zřejmé, že asi 150 let stará (a dnes čím dál 
méně využívaná) Báňská dráha zde asi nebude věčně.

O poznání lépe jsou na tom existující tratě pro osobní do-
pravu, většina byla zmodernizována, takže jsou dnes téměř 
všechny na území Ostravy dvoukolejné a elektrifikované, 
výjimku tvoří pouze jednokolejná trať ze Svinova na Opavu  
a neelektrifikovaná trať z Kunčic směrem na Vratimov.

Ostravská železniční síť

Na mapě z roku 1920 jsou zakresleny tratě pro 
osobní dopravu (Vídeň – Krakov     , Svinov – 
Opava    , Přívoz – Frýdlant    , Kunčice – Těšín    , 
Svinov – Klimkovice    ) i spousta vlečkových drah 
v čele s Báňskou drahou    . Mnoho vlečkových 
tratí     však odbočuje také z tramvajových tratí. 
Železniční vagony nebyly v ostravských ulicích 
výjimkou, díky kolejovému propojení  
v Přívoze      mohly bez překládání pokračovat 
dále po železnici. Trať     odbočující ze Svinova do 
Vítkovic (1888 – 1991) spojovala svinovské nádraží 
s novou železárnou     a vítkovickou dolní  
oblastí     . Kromě přepravy materiálu sloužila 
po celou dobu existence také k zaměstnanecké 
osobní dopravě, dodnes existuje budova 
vítkovického osobního nádraží     . Polanecká 
spojka     mezi Velkými Kunčicemi, Vítkovicemi 
a Polankou byla v době vydání mapy rozestavěna, 
kvůli krizi na konci 20. let 20. stol. byly práce 
přerušeny a ve 30. letech byly nakonec hotové 
části i s položenými kolejemi sneseny. K výstavbě 
spojky pak došlo až v 60. letech.

Datace Speciální mapy Moravské Ostravy  
a okolí je sice odhadována na rok 1920, ale dle 
rozsahu železniční sítě je spíše z doby okolo roku 
1926. Ze svinovského nádraží totiž vede jak trať 
do Klimkovic     , tak do Kyjovic    . Reálně však 
nebyly nikdy zároveň obě tratě provozovány jako 
železniční – na zelektrifikovanou klimkovickou 
trať vyjely tramvaje poprvé v r. 1926, zatímco 
poslední úsek kyjovické tratě z Dolní Lhoty 
byl dokončen až o rok později. Tak jako u 
Přehledného plánu obcí ostravských, i na této 
mapě je zakreslena tzv. polanecká spojka    ,  
ač v té době podle dostupných pramenů 
nebyla provozována.

Srovnání stavu sítě v letech 1964 a 2014 zajišťují výřezy dvou map z Atlasu železniční dopravy Ostravska. 
Zřejmý je úbytek vlečkové sítě, téměř vymizelo rozsáhlé kolejiště dolní oblasti Vítkovic     propojené s Žofinskou 
hutí na Karolině    , redukovány byly odbočky k dolům od Báňské dráhy              i železniční napojení řady 
dalších dolů (např. Důl Anselm    ), zrušena byla i vlečka ze Svinova do Vítkovic    . 

Jediná delší nová vlečková trať     vznikla od dolu Heřmanice k vlečce v trase bývalé Severní dráhy císaře Ferdinanda     , na níž byl z důvodu poddolování 
zastaven osobní provoz r. 1967. Prakticky beze změn zůstává rozsáhlé kolejiště v areálu Nové huti     , rozšířeno bylo naopak kolejiště chemičky BorsodChem 
MCHZ    . Některé zrušené tratě zůstávají v terénu dodnes dobře patrné (tečkovaná šedá linie), výjimkou je zachované těleso z Petřkovic směrem na 
Antošovice    , tento úsek tratě byl pouze rozestavěn, dokončení do polských Chałupek se však nedočkal. 
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