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1. Úvod

Během relativně krátké doby se ve Vítkovicích odehrála významná změna; Z  

uzavřeného areálu bývalých železáren se stala atraktivní lokalita, do níž míří více, než milion 

turistů ročně /1.  Tato rychlá změna ve vnímání Dolních Vítkovic však zastihla Ostravu 

nepřipravenu. To vše v kontextu města, hledajícího své místo v postindustriální společnosti. 

Vyvstala řada otázek s rozsáhlými implikacemi, jejichž řešení jistě přesahuje rámec řešeného 

území. Ambicí této práce je být hodnotným příspěvkem do diskuze o budoucím rozvoji a 

směřování nejen této lokality, ale i celého města.

Hlavním cílem Diplomové práce je nalézt odpověď na otázku, jak citlivě doplnit stavební

strukturu v přímém sousedství industriálního komplexu Národní kulturní památky Dolní 

Vítkovice.  

Domnívám se, že pro správné uchopení této otázky je nutné se nejdříve zabývat  

městem jako celkem a důkladně poznat jeho minulost, současnost i budoucí směřování. Proto

se v první části tohoto textu budu zabývat historií a demografií Ostravy.

Následně  se pak snažím stanovit vhodnou náplň a cílovou hustotu zastavění řešené 

oblasti. Budu se také zajímat o možnost etapizace tohoto procesu a jeho návaznost na změny 

probíhající jinde ve městě.  



2. Historický vývoj Ostravy

2.1 Preindustriální Ostravsko

Nejstarší stopy osídlení  na území dnešní Ostravy pocházejí z období mladého paleolitu

(Starší doba kamenná). Z období 23000 let př.n.l. se zde dochovaly důkazy o prvním využívání 

uhlí. Dalším významným nálezem, datovaným do stejného období byl objev Petříkovické 

Venuše. Pro kontinuální vývoj osídlení ale v prostoru Moravské Brány nebyly - zejména kvůli 

pozici na významné migrační trase - vhodné podmínky. 

Nejstarší písemné zmínky o městě pocházejí z dob mnohem pozdějších; z listin 

olomouckého biskupa Bruna ze Schauenbergu, který roku 1267 o Ostravě píše jako o 

biskupském městě /2. 

Město je založeno na pravidelném, šachovnicovém půdorysu.  Z toho usuzujeme 

založení lokátorem, pravděpodobně z popudu církve nebo místní vrchnosti /2. V  letech 1371 

až 1376 byly vybudovány městské hradby se třemi branami; Hlavní, k řece obrácenou, 

Hrabovskou (Vítkovskou, neboli jihovýchodní) a Přívozskou (severozápadní). Město pomalu 

nabývalo na významu a jeho důležitost výrazněji vzrostla po ukončení Slezských válek, kdy se 

stalo významným centrem obchodu s Haličí. Počátek jeho hlavního rozvoje je však spojován až

s nálezem černého uhlí roku 1763 /3. 

2.2 Industriální Ostrava do Světové války

S rostoucí populací a vznikající průmyslovou výrobou, vázanou na blízkost surovinových

zdrojů se podél přístupových cest rozvíjí předměstí. Významným impulsem pro rozvoj toho 

vítkovického bylo založení Rudolfovy hutě dekretem Rudolfa Johana Josefa Rainera von 

Habsburg, kardinála a olomouckého Arcibiskupa, roku 1828. Pokud ještě v polovině 18. století 

žilo v ostravských předměstích 18% populace, v roce 1834  to již bylo 77% /2.  Vítkovické 

železárny se staly významným zaměstnavatelem, v roce 1880 zde pracuje 4000 osob a 

Ostravsko se stává průmyslovým centrem Rakouska-Uherska /3. Rozvoj osídlení na území

Ostravy vystihuje popis profesora Kuty: „Od samého počátku průmysl zajišťoval nejen 

investice do vlastní výroby, ale současně investoval do výstavby ubytovacích kapacit. Dělo se 

tak cestou dělnických kolonií s jednoduchým konstrukčním i dispozičním řešením a v 



rozhodující míře formou jednopodlažní nebo dvoupodlažní zástavby. Průmyslové závody 

vznikaly v těsném sousedství stávajících sídel, kde spolu s dělnickými koloniemi vytvářely 

rozsáhlá předměstí. Naopak těžební průmysl nacházel své umístění v místech výskytu černého

uhlí a vhodných podmínek pro těžbu, tedy mimo území stávajících sídel. Takto postupně vznikl

polycentrický systém osídlení.“ 

/2str.44 

Prostor mezi těmito sídly začala vyplňovat železnice. Nejprve byla Ostrava spojena 

Severní Ferdinandovou drahou s Vídní a Krakovem. Následovala výstavba dráhy na Bohumín, 

Žilinu a Košice i lokální tratí do všech směrů. Na území města vznikalo množství železničních 

vleček, jenž spojovaly průmyslové a těžební závody se  světem. V roce 1894 se začíná 

provozovat také pouliční dráha v trase Přívoz – Moravská Ostrava – Vítkovice. V roce 1901 byla 

trať elektrifikována a rozšířena do Mariánských hor a Svinova /4. 

2.3  Ostrava Meziválečná

Pro meziválečnou Ostravu již není typický překotný růst; mezi lety 1910 až 1930 přibylo 

jen cca 33 000 obyvatel. Bylo však třeba dorovnat bytový deficit vytvořený za války.  

Významnou roli ve výstavbě hrály průmyslové podniky, město a nově i vznikající bytová 

družstva. Významnou stavební vrstvu pak představují stavby občanské vybavenosti, které v 

Ostravě realizují přední tvůrci. V roce 1930 je otevřena Nová Radnice.  Z městotvorného 

hlediska lze tuto etapu považovat za úspěšnou.

Po válce také ustává rozvoj železniční sítě, vznikají ještě průmyslové vlečky. Dále se 

rozvíjí také pouliční dráha, kterou nyní vlastní město /4. 

Dochází také k přičlenění sedmi okolních vesnic k Ostravě, čímž byl započat proces 

rozrůstání města a vznikla tak Velká Ostrava. Již tenkrát bylo ale zřejmé, že stav 

administrativních hranic města není zdaleka konečný.

2.4 Ostrava Budovatelská

Během války došlo k dalšímu rozšiřování města a tento trend pokračoval i po ní. 

Druhou světovou válkou bylo město významně zasaženo. Také důsledky bombardování v 

historickém centru a části Přívoz jsou ve struktuře města čitelné dodnes. Jedním z důvodů pro 



přetrvání tohoto stavu až do dnešních dnů bylo rozhodnutí nerozvíjet nadále urbální centrum 

města a vytvořit nová obytná centra jižně a západně od hranic uhelných revírů a s nimi 

souvisejících poddolovaných území. Vznikla sídliště  Poruba a Hrabová, čímž se ještě posílil 

polycentrický charakter aglomerace /6. Poruba a Hrabová však nedokázaly nahradit centrum 

zcela, a to si i v tomto období uchovalo značnou část vybavenosti, služeb i administrativních 

funkcí. Dochází však ke vnitřní migraci, kdy se obyvatelstvo přesouvá do nově budovaných 

sídlišť a projevují se také prvopočátky  jeho sociální a rasové segregace. Uvolněné ubytovací 

kapacity slouží pro přechodné ubytování nově přicházejících a nebo jsou asanovány a použity 

pro rozšíření průmyslových areálů v okolí. Od padesátých let dochází ke zvýšené migraci ze 

Slovenska a jiných částí republiky, v důsledku čehož roste populace i bytová výstavba.  

Dochází k výstavbě Nové huti Klementa Gottwalda a i Vítkovické železárny se rozrůstají. 

Objem těžby uhlí na Ostravsku roste od konce války do roku 1971. Na přelomu šedesátých a 

sedmdesátých let dochází v ostravském těžebním revíru k restrukturalizaci a racionalizaci 

těžby, důsledkem čehož jsou některé doly sloučeny a několik šachet zasypáno/7. V roce 1984 

je ukončen provoz Koksovny Karolina v těsném sousedství centra města. 

Vzhledem k výrazným změnám v sídelní struktuře a s tím spojené nutnosti dojíždění za 

prací roste v Ostravě potřeba posílit dopravní spojení nových čtvrtí s centry zaměstnanosti na 

opačné straně města. Ulice 28.října postupně ztrácí charakter městské třídy a předpolí 

Sýkorova mostu na Slezkém břehu Ostravice je nahrazeno severojižní spojnicí, čímž se 

zmenšuje plocha tradičního centra. Je také vystavěna nová spojnice do Poruby – Rudná. Roste 

individuální automobilová i veřejná hromadní doprava. Železniční uzly se však nacházejí 

stranou od populačních center.

2.5 Ostrava kapitalistická

Politické změny roku devětaosmdesátého s sebou přinesly rozhodnutí o útlumu těžby v

ostravské části revíru, následované rozhodnutím na zastavení výroby surového železa ve 

Vítkovicích. V důsledku těchto opatření dochází k explozi nezaměstnanosti, odlivu a stárnutí 

populace. V roce 1997 zasáhly město povodně, po nichž se přistupuje k asanaci Hrušova a 

rušení chemických závodů na severu města.  

Bytový fond vyniká nadměrnou mírou opotřebení, a zejména v historickém centru je 

hojně konvertován na kancelářské prostory, čímž se dále snižuje hustota zalidnění v této 



oblasti. Pokud si historické centrum města bylo schopno udržet své obchody a služby v 

předcházejícím období, dostává se nyní pod tlak ze strany vznikajících obchodních center. 

Dochází ke snížení kupní síly obyvatelstva. Klesá nutnost centrum města navštěvovat. Nová 

bytová výstavba je realizována v okrajových obvodech a má převážně suburbální charakter. 



3. Demografický vývoj Ostravy a jeho důsledky

3.1 Populace

Změna ekonomicko-politické situace  se téměř okamžitě promítla do statistik – 

migrační přírustek obyvatelstva se v roce  1990 propadl do ztráty a v záporných hodnotách se 

drží dodnes. Po období určité stabilizace na přelomu milénia se pak migrační situace opět 

výrazně zhoršila s důsledky globální ekonomické krize po roce 2008. 

V kombinaci s klesající porodností – úbytek téměř 1500 narozených dětí jen mezi lety 

1990 a 1995 /8 – můžeme pouze konstatovat, že v důsledku tohoto vývoje dnes v Ostravě žije 

méně lidí, než v roce 1975. Nabízí se otázka, zda-li je Ostrava představitelem fenoménu 

Shrinking cities.
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Migrační přírustek obyvatelstva města Ostravy mezi lety 1971 a 2016



3.2 Ostrava - Shrinking city?

„Smršťující se města – problematický termín. Na první pohled se jednoduše zdá, že 

ukazuje na fenomén: pokles městské populace a ekonomické aktivity v určitých městech. Za 

tímto termínem jsou ale schovány rozličné příčiny, procesy a efekty které letmému pohledu 

zůstávají skryty. V procesu smršťování se ale objevuje i růst: Jeho důsledkem je přebytek 

volných ploch, podvyužívanost budov a vybavenosti. I přes nízké využití stávajícího majetku se 

město rozrůstá formou sprawlu a dochází k paradoxní situaci kdy již tak nízké množství 

aktivity je rozprostřeno po větší ploše.“ /9

Profesor Rumpel argumentuje, /10 že dnešní Ostravu lze charakterizovat přesněji jako 

město s trvalým, ale v evropském kontextu nízkým (7%), poklesem počtu obyvatel. Upozorňuje

také, že samotný úbytek obyvatelstva je jen jedním z průvodních jevů a doporučuje sledovat 

další ukazatele, jako například obsazenost škol , dostupnost infrastruktury pro seniory a 

stagnace, či pokles cen nemovitostí.  
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4. Řešené území

4.1 Identifikace a vymezení řešeného území 

Řešené území přiléhá k národní kulturní památce DOV. V rámci projektu obnovy Dolní 

oblasti byl v jihozápadním rohu řešeného území vybudován objekt Velkého světa techniky dle 

návrhu architekta Pleskota. Ve střední části se nachází úpravna technické vody v majetku ČEZ. 

Tato úpravna dodává technickou vodu pro průmyslové podniky sídlící jižně od areálu.  

Území je ze strany přiléhající k areálu Dolní oblasti vymezeno nedokončenou ulicí 

Vítkovická. Na severní straně se zužuje mezi komunikací Místeckou a železnicí 323. Západní 

hranici pak tvoří Řeka Ostravice, ačkoliv reálný přístup k řece je přes železniční vlečku a 

protipovodňový val obtížný. Z jihu hranici tvoří oplocený areál Lahvárny Ostrava. 

Celková plocha řešeného území je 341 570 m2.

Řešené území



4.2 Širší vztahy

Díky své průmyslové minulosti není řešené území téměř zapojeno do městského 

organismu. Přestože se nacházíme v blízkosti centra města, neubráníme se zde pocitu 

periferie. Relativně rychlý vývoj Dolních Vítkovic zastihl město nepřipraveno, to se nyní snaží 

jej kvapně kompenzovat, první vlaštovkou je dokončení dopravního napojení Vítkovické ulice 

na městskou dálnici Místeckou. Napojení na ulici Ruskou je řešeno podjezdem a není příliš 

přívětivé. Vítkovice samotné disponují z architektonického hlediska velmi příjemným, ikdyž 

zanedbaným prostředím, které má potenciál. 

V bližším okolí se dále nachází rozvojové území Karolina. Zde probíhající stavební 

aktivita byla značně utlumena s ekonomickou krizí v roce 2009, a teprve nyní se přístupuje k 

realizaci dalších etap. Mezi prostorem Karoliny a Dolní oblastí se nachází rovněž členité území 

o velikosti cca 30 ha. Toto území bylo předmětem řešení architektonického workshopu, jehož 

jsem se účastnil. 

Park v území nikoho - Letní škola architektury Ostrava. (Ondřej Čáp, Marie 
Delongová, Tomáš Krejčí, Eva Pastorková, Jan Vlach, 2016)



 Společným rysem, jinak značně různorodých návrhů byla myšlenka vytvořit z tohoto 

prostoru součást zelené městské infrastruktury. V průběhu následujícíh měsíců severní část 

tohoto území získalo do vlastnictví Město Ostrava a plánuje zde vytvořit odpočinkový park.

4.3 Charakteristika území 

Jedná se o poměrně rovinaté území, které je z větší části volně přístupné, vyjímku tvoří 

oplocený areál čistírny odpadních vod provozovaný firmou ČEZ. Tento areál se nachází téměř 

ve středu parcely. Dalším významným objektem, jenž se v řešeném území nachází je  

novostavba Velkého světa techniky – vědeckotechnického centra pro děti a mládež, 

vybudovaného zde v roce 2014. Jedná se o trojúhelníkovou stavbu se zapuštěným přízemím,  

obracející se svou jedinou živou fasádou k Dolní oblasti.  Dalším, nyní opuštěným objektem v 

území je dvojce hal ve střední čísti, přiléhající k Vítkovické. V těchto halách má vzniknout 

zemědělské muzeum. Poslední výraznou připomínku industriální minulosti tvoří torzo 

plynovodu, které spojovalo dříve plynojem (dnešní hala Gong)  s Energetickou ústřednou v 

Karolině. 

Industriální stopy z Dolní oblasti mizí, výrazně se ale podepsaly na modulaci terénu; 

pozorný návštěvník i dnes snadno pozná která z cest byla dříve železniční vlečkou, stále lze 

Dolní Vítkovice - Torzo plynovodu



vytušit obrys některých hal. To vše a blízkost rozlehlého ocelového monstra v podobě 

vysokých pecí propůjčuje tomuto území neopakovatelná genius loci.

5. Principy návrhu

5.1 Idea

V dolní oblasti jsem se rozhodl zaměřit na část přímo přiléhající k areálu, jehož konverzi

vede Jan Světlík ve spolupráci s architektem Josefem Pleskotem. 

Pozemky přiléhají k řece a jelikož byly protkány sítí železničních vleček nebyly – na 

rozdíl od Dolní oblasti - nikdy příliš intenzivně využívány. V prostoru mezi tratí se zde 

nacházely zejména výsypky a odvaly. Právě tyto jemné “šrámy minulosti“ mne na pozemku 

zaujaly.

Tyto šrámy lze nalézt v celém území, pokud se dovedeme pozorně dívat. Jeden za 

druhým se však vytrácejí a s nimi i identita místa. Jen asi kilometr severně od řešeného území 

to vidíme na území bývalé koksovny Karolina, ze které duch místa jako by unikl.

Proto se snažím  najít místa, kudy proudilo uhlí, ocel, energie. Zvýraznit je, postavit do 

kontrastu s přírodou a doplnit kvalitní soudobou vrstvou. Symbolicky spojit minulost s 

budoucností. Ve svém návrhu jsem si nejprve vyznačil  zpevněné plochy, vlečky a zeleň s 

úmyslem posilovat kontrastní styk postindustriální - často divoké - zeleně s hrubou dlažbou, 

tvořící podklad přísně urbanizovaného, městského prostoru.

5.2 Rastr

Vítkovice začaly být systematicky rozvíjeny na základě rastru již v osmnáctém století, 

kdy v Ostravě působil významný Rakousko - Uherský urbanista Camilo Sitte. Ten v Ostravě 

navrhl čtvrti Přívoz, Hrušov a právě Vítkovice.  Jeho rastr byl znovuobjeven Josefem Pleskotem 

a já jsem se rozhodl tuto myšlenku podpořit, neboť se domnívám, že má potenciál do 

budoucna dobře propojit nově vzniklou čtvrť se stávající. 

5.3 Blok



Klasický městský blok, je dnes často považován za přežité urbanistické řešení, nicméně 

nabízí, zejména v našem kontextu -  mnoho výhod; V první řadě vysokou míru soukromí 

vnitrobloku -  v nejnavštěvovanější oblasti Moravskslezkého kraje jednoznačné pozitivum.  

Dalším je snadná a jasně čitelná zástavba, přirozeně usnadňující navigaci.  Bloková zástavba 

nám také umožňuje dosáhnout rozumné úrovně zastavění.  Určitou nevýhodou je pak velikost

bloku,  vnější hrana kolem 100 m je na hranici příjemné vzdálenosti. 

5.5 Zahuštění

Samotná oblast nebude nikdy fungovat, pokud nebude napojena na organismus 

města. Pro dnešní Ostravu je charakteristické rozrůstání města do krajiny, a to i přesto, že 

obyvatel postupně ubývá. 

Tento trend je ještě podpořen historicky poškozenou strukturou města. Situace se ale 

naštěstí začíná obracet a dlouho opomíjené centrum je postupně dobudováváno. V trendu 

Prostory s návazností na řešené území vhodné k zahuštění



zahušťování je však třeba pokračovat a systematicky budovat město podél nově navrhovaných

dopravních spojení a doplnit stávající nevyhovující zástavbu městotvorným způsobem. 

5.4 Polyfunkce

Chceme-li vytvořit živou sídelní strukturu, je třeba vytvořit prostředí, kde bude 

vyvážené množství pracovních příležitostí, služeb i bydlení. Je nutné v rámci jednoho bloku 

osazovat jak budovy administrativní, tak obytné, se zvýšeným zřetelem na obytný parter, 

tvořící pěší kostru území.



6. Doprava

„Každá cesta začíná a končí chůzí“ 

6.1 Současný stav a výhled

V současné době existuje návrh dopravního obsloužení Dolní oblasti Vítkovic. Jedná se 

o poměrně necitlivý zásah, který ještě dále posiluje odtržení od Vítkovic, Moravské Ostravy a 

Karoliny.  K dalším negativům návrhu patří nemožnost přes takto řešený uzel vést 

tramvajovou linku, což znamená, že jediná možnost jak do Vítkovic dovést tramvaj by byla 

nákladná stavba cca 2 Km nového tělesa přes Karolinu, pak dále středem stavebního dvoru, 

územím ve vlastnictví Společnosti Eurovia, a přes železniční most do Dolní oblasti.

Zároveň by došlo k odstranění bezpečného pěšího přístupu do území, což zkomplikuje 

jeho využití jako rekreační lokality a dále podpoří individuální automobilovou dopravu na úkor 

všech ostatních forem dopravy. 

Navrhované dopravní řešení napojení DOV na silniční síť - UDI Morava  /11



6.2 Alternativní návrh dopravního řešení

Ve své tezi vycházím z prodloužení stávající stávající uliční sítě, propojení ulice 

Vítkovické s Železárenskou v prostoru velkorysého náměstí, jehož tvar vychází z historické 

situace, a umožňuje její rozvoj jako plnohodnotného městského bulváru s automobilovou, 

pěší, cyklistickou i tramvajovou dopravou.  Místeckou ulici, stejně jako v návrhu UDI Morava 

navrhuji zapustit v tomto úseku pod úroveň terénu, ačkoliv v cca. dvojnásobném rozsahu. 

Nicméně tato nehospodárnost je vyvážena hned několika faktory: Předně výrazně vyšší 

hodnotou okolních pozemků a nemovitostí v případě realizace této varianty,  výraznou 

úsporou při stavbě tramvajové trati a podpoření všech forem dopravy, tedy snížením 

opotřebení komunikací, a tím i zlepšení životního prostředí.

Stávající dopravní situace



6.3 Pěší a cyklistická doprava

Jak již bylo řečeno, pěší přístup do Dolní oblasti je dnes možný pouze po staré 

vítkovické cestě směrem od nádraží Ostrava – Střed, podél silničního podjezdu z Vítkovic, nebo

podchodem od zastávky MHD Hlubina. V rámci území se již dnes nachází mlatové a štěrkové 

cesty, často kopírující původní železniční vlečky a právě stezka spojující DOV s nádražím 

Ostrava Střed a lávkou ke Karolině a ÚAN.  V okamžiku, kdy by došlo k realizaci městského 

parku severně od řešeného území a k realizaci cyklostezky podél levého břehu Ostravice, která

figuruje v Generelu rozvoje cykloinfrastruktury, dalo by se s výhodou využít stávajících reliktů 

průmyslových konstrukcí ke stavbě propojení mezi těmito trasami a Dolní oblastí. 

Pro podporu pěšího a cyklistického pohybu v rámci řešeného území pak navrhuji 

dopravně zklidněnou severojižní osu, procházející středem řešeného území a severojižní 

Navrhovaná dopravní situace



cyklostezku která vychází z dolní oblasti a napojuje se na cyklostezky na obou březích 

Ostravice. Stejně tak podél rušné Vítkovické jsou navrhovány dedikované pruhy pro cyklisty, 

připravené k napojení na celoměstskou síť cyklostezek.

6.4 Hromadná doprava

Navrhuji odklonění stávající tramvajové tratě, nyní kopírující ulici Místeckou tak, aby 

procházela středem dolní oblasti po ulicích Vítkovická a Ruská, s potenciálem budoucího 

rozšíření dál na jih, bude-li tato část areálu v budoucnu konvertována k novému využití.

Zároveň se nabízí ke zvážení, zda-li nepropojit tramvajovou větev kopírující Místeckou s 

větví na ulici 1. Máje po Železárenské a Průmyslové, zejména v případě jejich zahuštění.

Ostravě se rovněž nabízí možnost vytvoření městského železničního okruhu mezi 

stanicemi Ostrava Hl.n. - Ostrava Svinov – Vítkovice Nádraží - Ostrava Střed – Ostrava Stodolní 

– Ostrava Hl.n. s možností zajíždění přímo na letiště v Mošnově. Pro tento případ zanechávám 

v návrhu územní rezervu v trase stávající vlečky, která by potenciálně mohla být součástí 

spojení a navrhuji stanici Dolní Oblast v jihovýchodní části řešeného území.

 s možným přestupem na autobus dále do Vítkovic

6.5 Automobilová doprava

Inspirací pro již předeslané řešení  dopravního napojení Dolní oblasti na zbytek města 

pro mne byla práce architektů ze studia D3A, jenž se snažili o vytvoření městotvorné 

alternativy k pražské magistrále, procházející rozvojovým územím Hl.m. Prahy.  Toto řešení 

jistě není komplexní a vyžaduje další rozpracování, nicméně je považuji za zásadní téma 

dalšího rozvoje areálu Dolní oblasti i celé Ostravy. Zároveň nabízí komplexní řešení vyvažující 

potřeby různých druhů dopravy. 

Stran hierarchizace dopravy v samotném území : Páteřní sběrnou komunikaci třídy B 

tvoří ulice Vítkovická, s ní souběžná ulice je naopak dopravně zklidněná pobytová ulice třídy 

D1,  a ostatní cesty jsou třídy C se zklidňujícími prvky. 

Pro dopravu v klidu jsou navržena odstavná stání převážně formou podzemních garáží,

toto je dáno exkluzivním charakterem lokality. Pro potřebu dopravní obsluhy komerčního 



parteru jsou navržena zpoplatněná povrchová parkovací stání a vyhrazená rezidenční stání 

tam, kde obchodní parter není. 

Hierarchie komunikací



7. Bilance



Schema objektů





8. Závěr

Účelem návrhu bylo stanovit realizovatelnou a smysluplnou náplň a pokusit se naznačit

čitelné a městotvorné zapojení řešené lokality od organismu města.  Pevně věřím, že bude 

hodnotný příspěvkem do debaty o podobě dalšího směřování Dolní oblasti i Ostravy jako 

celku. 



Seznam použitých zkratek:

DOV - Dolní oblast Vítkovice

NKP - Národní kulturní památka

př.n.l – před našim letopočtem

a.s. - Akciová společnost

BJ – Bytové jednotky

ČSÚ – Český Statistický Úřad

ZŠ – Základní škola

MŠ – Mateřská škola

ZM – Zemědělské muzeum

VST – Velký svět techniky

PA – Parkový altán

ČD – Přestupní uzel

IS – Inženýrské sítě

MHD – Městská hrmadná doprava

Hl.n. - Hlavní Nádraží

Hl.m. Hlavní Město
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