
V˘voj názorÛ na industriální památku v Dolní

oblasti Vítkovic (DOV) v období 1992–2000

TûÏba uhlí, v˘roba koksu a zpracování Ïelezn˘ch

rud na surové Ïelezo má v areálu Dolní oblasti Vít-

kovic dlouhou historii. Dne 9. 12. 1828 byla vydá-

na zakládací listina nového závodu, pojmenované-

ho podle majitele arcibiskupa Rudolfa Rudolfova

huÈ. UÏ v roce 1831 zaãala v˘stavba první kokso-

vé vysoké pece v Rakousku-Uhersku; ta byla za-

pálena v roce 1836, o dva roky pozdûji pak druhá

vysoká pec. Na místû dne‰ní vysoké pece ã. 1

stála pÛvodnû první vysoká pec skotského typu.

Její stavba byla zahájena v roce 1871 a pec byla

zapálena v roce 1872. Poslední generální oprava

vysoké pece ã. 1 byla provedena v roce 1988

a poslední odpich probûhl 27. 9. 1998. Dal‰í dvû

pece v uvedené oblasti, pec ã. 4 a ã. 6, mají mno-

hem krat‰í historii, poãínající léty 1962, kdy byla

zafoukána vysoká pec ã. 6, a 1971, kdy byla uve-

dena do provozu vysoká pec ã. 4; poslední gene-

rální opravy probûhly v letech 1983 na peci ã. 4

a 1985 na peci ã. 6. Provoz vysoké pece ã. 6 byl

ukonãen v roce 1995, vysok˘ch pecí ã. 1 a ã. 4

v roce 1998. Pfii svém zastavení byly tyto pece vy-

baveny moderní technikou a pfiedstavovaly v teh-

dej‰ím âeskoslovensku ‰piãku jak v oblasti fiízení

provozu pecí, tak v oblasti ekologické a spotfieby

surovin a energií.

Souãasnû s ukonãením provozu vysok˘ch pecí

a jejich pfiedcházejících a navazujících technolo-

gick˘ch zafiízení se vynofiila spousta otázek. Co

s územím v blízkosti stfiedu mûsta a tímto zafiíze-

ním dále bude? Jak toto rozsáhlé území a maje-

tek, kter˘ mûl v dobû ukonãení provozní ãinnosti

hodnotu 2,5 mld. Kã, dále udrÏovat a vyuÏívat?

V˘voj názorÛ na vyuÏití a ochranu území a techno-

logick˘ch celkÛ bychom rádi v tomto materiálu se-

fiadili chronologicky, aby si ãtenáfi mohl udûlat

svou pfiedstavu a vlastní názor. 

JiÏ za provozu zafiízení vysok˘ch pecí a kokso-

ven VÍTKOVICE, a. s., byla pfiijata jak ze strany

tehdej‰ího Památkového ústavu Ostrava, tak

i statutárního mûsta Ostravy a Krajského úfiadu

Moravskoslezského kraje fiada rozhodnutí, která

ovlivÀovala technick˘ a investiãní rozvoj dané ob-

lasti i názory na jeho provozování a moÏnou údrÏ-

bu. V roce 1993 probíhala na úrovni primátora

mûsta Ostravy a generálních fieditelÛ spoleãností

VÍTKOVICE, a. s., a OKD, a. s., jednání o spoleã-

ném postupu prací na koncepci vyuÏití koksoven

na území mûsta Ostravy a pfiipravovala se zmûna

územního plánu mûsta Ostravy, mûnící funkci vy-

mezeného území s vysok˘mi pecemi z ploch tûÏké-

ho prÛmyslu na plochy pro lehk˘ prÛmysl, sklady

a drobnou v˘robu. Zmûna územního plánu byla

v roce 1993 skuteãnû realizována. Magistrát mûs-

ta Ostravy sv˘m rozhodnutím ze dne 10. 4. 1995

o vymezení ochranného památkového pásma

znaãnû omezil spoleãnosti VÍTKOVICE moÏnost
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Obr. 1. Studio Z Brno, VIPO, vizualizace z projektu Cí-

lová podoba národní kulturní památky, 2004.
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provádûní údrÏby a technick˘ch modernizací v té

dobû je‰tû provozovaného technologického zafií-

zení a nemovitostí.1 Spoleãnost se vÛãi tomuto

rozhodnutí odvolala k Ministerstvu kultury âR,

ale na základû vyjádfiení Magistrátu mûsta Ostra-

vy o zámûru orgánÛ památkové péãe vybudovat

v této lokalitû technick˘ skanzen byla Ïádost spo-

leãnosti VÍTKOVICE, a. s., dne 9. 8. 1995 zamít-

nuta. Spoleãnost VÍTKOVICE, a. s., pak upozorni-

la státní orgány na skuteãnost, Ïe v Ïádném

pfiípadû nelze poãítat s alternativou, Ïe by spoleã-

nost jako majitel areálu byla zfiizovatelem a pro-

vozovatelem skanzenu nebo Ïe by se v˘raznûji po-

dílela na jeho financování. Souãasnû byla

statutárnímu mûstu Ostrava nabídnuta pomoc pfii

komplexním posouzení celé problematiky a pfií-

pravû koneãného stanoviska o vyuÏití dané lokali-

ty. Na základû rozhodnutí Zastupitelstva mûsta

Ostravy zpracoval v roce 1993 Útvar hlavního ar-

chitekta mûsta Ostravy studii vyuÏití uvedeného

území.2 V diskusi k této studii se poprvé objevily

názvy metoda posledního dne nebo kontrolovaná

technická ruina. Spoleãnost VÍTKOVICE, a. s., se

v‰ak s tímto materiálem nikdy neztotoÏnila.

V dal‰ím období 1997–1998 probíhaly spoleãné

konzultace s Památkov˘m ústavem v Ostravû pfii

fie‰ení Koncepce zachování prÛmyslového dûdic-

tví ostravské aglomerace. Na v‰ech tûchto jed-

náních zástupci VÍTKOVICE, a. s., zdÛrazÀovali,

Ïe nebudou zakladateli a provozovateli skanzenu

v lokalitû dolu Hlubina a vysok˘ch pecí. Spolu

s pracovníky Památkového ústavu v Ostravû bylo

doporuãeno realizovat podprogram obnovy prÛ-

myslov˘ch a technick˘ch památek v rámci Pro-

gramu záchrany architektonického dûdictví. Bo-

huÏel ani tento podprogram se v dÛsledku

nedostatku finanãních prostfiedkÛ Ministerstva

kultury âR nepodafiilo realizovat. V roce 1999 Pa-

mátkov˘ ústav v Ostravû zpracoval materiál PrÛ-

myslové dûdictví mûsta Ostravy z hlediska zájmÛ

památkové péãe,3 ve kterém uvádí, Ïe ochranné

pásmo pro lokalitu jámy Hlubina a Vysok˘ch pecí

Vítkovick˘ch Ïelezáren bylo navrÏeno pouze s cí-

lem ochrany pohledov˘ch koridorÛ a korekce v˘‰-

kové hladiny nové zástavby. Z toho je zfiejmé, Ïe

se nejednalo o plo‰nou ochranu jednotliv˘ch

technologick˘ch zafiízení. Souãasnû se objevily

rÛzné snahy zafiadit vybrané technické památky

Ostravy na Seznam svûtového dûdictví UNESCO.

První pokus byl uãinûn v roce 1997, kdy primátor

mûsta Ostravy podal podnût na Ministerstvo kul-

tury âR, aby lokalita Landek v Ostravû byla navr-

Ïena k zafiazení do Seznamu svûtového kulturní-

ho dûdictví UNESCO. Tento námût v‰ak nebyl

pfiijat. Roku 2001 byl ministerstvem kultury

schválen Indikativní seznam památek âeské re-

publiky pro nominaci k zapsání do Seznamu svû-

tového dûdictví UNESCO. Seznam avizuje zámûry

âeské republiky pro nominaci, nestanoví v‰ak

termíny pfiedloÏení jednotliv˘ch témat. Tento ofici-

ální dokument poãítal také se zafiazením industri-

álních souborÛ v Ostravû, jejichÏ souãástí jsou

i NKP DÛl Hlubina a vysoké pece a koksovna Vít-

kovick˘ch Ïelezáren. 

Období 2000–2003

Ve svém dal‰ím v˘voji zaznamenala spoleãnost

VÍTKOVICE, a. s., nûkolik kritick˘ch událostí, jeÏ

byly vyvolány zejména tvrd˘mi ekonomick˘mi vlivy.

Jedním z v˘znamn˘ch negativních faktorÛ bylo

právû zastavení v˘roby koksu a surového Ïeleza,

spojené se ztrátou energetické (plynové) základny

podniku. Se stále se zhor‰ujícími podmínkami do-

‰lo na pfielomu desetiletí k úpadku spoleãnosti

a následnû byl zahájen proces vyrovnání se s vû-

fiiteli. V dÛsledku toho musely b˘t úplatnû pfieve-

deny nûkteré ãásti v˘rob a majetku jako náhrada

vûfiitelÛm. V‰echny tyto události mûly pfiím˘ ãi ne-

pfiím˘ vliv na vztah spoleãnosti VÍTKOVICE, a. s.,

k jejímu majetku a zvlá‰tû k nev˘robnímu zafiízení,

coÏ byly i objekty po zastavené v˘robû vysokopec-

ního závodu. Na druhé stranû se pracovi‰tû v Os-

travû velmi aktivnû podílelo na administrativním

zaji‰tûní objektÛ a v rámci sv˘ch kompetencí na-

vrhlo Ministerstvu kultury âR vyhlásit uvedenou

oblast za kulturní památku. PfiestoÏe spoleãnost

VÍTKOVICE, a. s., namítala její velk˘ vûcn˘ rozsah,

ekologické zneãi‰tûní pozemkÛ, nemoÏnost fi-

nanãnû udrÏovat takto rozsáhl˘ areál, duplicitu, ãi

nûkdy i triplicitu navrÏen˘ch památek, nebylo

k tûmto názorÛm ministerstvem pfiihlédnuto.

V roce 2000 byla rozhodnutím Ministerstva

kultury âR pod ã. j. 4736/1997 prohlá‰ena ãást

technicko-urbanistického celku Vítkovice-Hlubina

za kulturní památku a v roce 2002 byla tato pa-

mátka nafiízením vlády ã. 337/2002 ze dne 

19. 6. 2002 prohlá‰ena za národní kulturní pa-

mátku4 (dále NKP). V tomto rozhodnutí byly zahr-

nuty jednak objekty ve vlastnictví DIAMO, s. p. –

dÛl Hlubina, jednak ve vlastnictví VÍTKOVICE, a. s.

– areál vysok˘ch pecí a koksovna. V té dobû rov-

nûÏ probíhala pfiíprava privatizace spoleãnosti

VÍTKOVICE, a. s. V souladu s usnesením vlády 

ã. 90/2002 byl pfiipravován materiál pro pfievod

majetku NKP ve vlastnictví VÍTKOVICE, a. s., na

spoleãnost DIAMO, s. p. Privatizaãní strategie

VÍTKOVICE, a. s., byla pro oblast NKP v období do

roku 2001, kdy probíhalo vyrovnání s vûfiiteli k to-

muto území, zaloÏena na my‰lence úplatného

pfievodu ãásti území Dolní oblasti po ukonãení v˘-

roby surového Ïeleza vãetnû haldy HrabÛvka

a pfievodu nepotfiebného majetku na DIAMO, s. p.

Spoleãnost, jejímÏ zakladatelem bylo Minister-

stvo prÛmyslu a obchodu âR, se v té dobû totiÏ

profilovala jako organizace s celostátní pÛsob-

ností na likvidaci star˘ch ekologick˘ch zátûÏí

vznikl˘ch pfied privatizací, pfiiãemÏ byly jiÏ v té do-

bû známy v˘sledky anal˘zy ekologick˘ch zátûÏí

v Dolní oblasti Vítkovic. Tato strategie byla silnû

podporována ze strany MPO. RovnûÏ VÍTKOVICE,

a. s., nemûla zájem na udrÏování nefunkãních vy-

sokopecních zafiízení chránûn˘ch statutem NKP

za vlastní peníze, kdyÏ zastavení v˘roby surového

Ïeleza bylo v˘sledkem rozhodnutí státních orgá-

nÛ. Ani politika Ministerstva kultury âR v této do-

bû nedávala Ïádnou nadûji na financování roz-

sáhlé takzvané prÛmyslové ruiny, i kdyÏ uÏ v té

dobû byly vysoké pece a koksovna prohlá‰eny za

kulturní památku a druhá ãást památky – DÛl

Hlubina – byla spravována DIAMO, s. p. Materiá-

ly k pfievodu na DIAMO byly uÏ projednávány na

MPO i MK âR. Pfievod v‰ak ustrnul na dvou zá-

kladních problémech: na znaleckém trÏním oce-

nûní nepotfiebného majetku a poÏadavku spoleã-

nosti DIAMO, s. p., na získání roãního provozního

pfiíspûvku od MPO ve v˘‰i 20 mil. Kã na správu

novû nabytého území. V pfiípadû realizace této

transakce by byla památka soustfiedûna u jedno-

ho vlastníka a usnadnila by se privatizace spoleã-

nosti VÍTKOVICE, a. s. Zmûna strategie vlády ve

vûci privatizace spoleãnosti VÍTKOVICE, a. s., pak

diskusi o pfievodu na DIAMO definitivnû ukonãila.

Je nutné konstatovat, Ïe finanãní prostfiedky na

obnovu NKP byly v tomto období zaji‰Èovány v mi-
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■ Poznámky

1 Omezení spoãívalo a spoãívá v podstatû v tom, Ïe sta-

novené podmínky v ochranném pásmu nedovolovaly zmû-

nu hmotové kompozice stávajících objektÛ, zmûnu kom-

pozice ochrany fasád, okenních otvorÛ a povrchov˘ch

materiálÛ. To je sice v pfiípadû stavebních objektÛ-budov

ãásteãnû moÏné dodrÏet, ale rekonstrukce, modernizace

a vût‰í opravy technologick˘ch souborÛ spojované s in-

tenzifikací procesÛ jsou právû na zmûnách hmotové kom-

pozice zaloÏeny. Vymezení ochranného památkového

pásma se navíc t˘ká podstatnû ‰ir‰ího prÛmyslového

území, neÏ se vztahuje k území kulturní památky. 

2 Dolní oblast VÍTKOVICE, a. s., urbanistická studie. Kon-

cept 4/2001, zpracoval Útvar hlavního architekta mûsta

Ostravy, Ing. arch. Petr Májek. Archiv mûsta Ostravy.

3 PrÛmyslové dûdictví mûsta Ostravy z hlediska zájmÛ

památkové péãe. Ostrava : Památkov˘ ústav v Ostravû,

1999. Archiv památkového ústavu v Ostravû. 

4 âeská republika, nafiízení vlády ã. 337/2002 o prohlá-

‰ení a zru‰ení prohlá‰ení nûkter˘ch kulturních památek

za národní kulturní památky. Sbírka zákonÛ ã. 337/2002

ze dne 19. 6. 2002.
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nimálním rozsahu z takzvaného Havarijního progra-

mu MK âR s podílov˘m financováním VÍTKOVICE,

a. s., podle projektÛ zaji‰tûn˘ch vûcnû i finanãnû

VÍTKOVICE, a. s. Finanãní prostfiedky byly vût‰inou

rozdûlovány na památky ve vlastnictví státu a stát-

ních organizací s odÛvodnûním, Ïe z havarijních

stavÛ jsou vybírány ty nejvíce havarijní.

Privatizace

V roce 2003 rozhodla vláda âR o dokonãení

privatizace spoleãnosti VÍTKOVICE, a. s., jako cel-

ku vãetnû areálu NKP. V fiíjnu roku 2003 byla spo-

leãnost VÍTKOVICE, a. s., privatizována spoleã-

ností Lahvárna Ostrava. V tomto období se

v˘razn˘m zpÛsobem zaslouÏil o dal‰í existenci

a rozvoj firmy souãasn˘ pfiedseda pfiedstavenstva

a generální fieditel spoleãnosti Ing. Jan Svûtlík,

jenÏ jako tehdej‰í fieditel spoleãnosti Lahvárna

Ostrava velmi prozírav˘m zpÛsobem usiloval ne-

jen o zachování, ale i o velmi v˘razn˘ rozvoj v˘roby

a dal‰í existenci v‰ech spoleãností tak, jak exis-

tují v souãasné podobû. Ve svém privatizaãním

projektu se velmi dÛkladnû vûnoval také oblasti

s kulturní památkou a jiÏ tehdy mûl zanalyzovány

ve‰keré materiály, které byly zpracovány. Pro fie-

‰ení problematiky Dolní oblasti bylo navrÏeno

takzvané pozitivní fie‰ení – tedy budování prÛmys-

lové zóny pro investory a zavedením nov˘ch v˘rob

zmûna Dolní oblasti na technologick˘ park. O bu-

doucnosti NKP bylo studováno nûkolik variant

vãetnû materiálu zpracovaného spoleãností NEI-

ECORYS pro agenturu CzechInvest, zastupující

Ministerstvo financí âR, pod názvem Demon-

straãní projekt regenerace území. Tento projekt

se ukázal jako nákladn˘ a nerealistick˘. Souãas-

nû byla obnovena komunikace s památkáfii na

úrovni vedení spoleãnosti, která byla od roku

2002 aÏ do privatizace utlumena.

Soukrom˘ vlastník a památka

Diskuse o budoucnosti areálu v Dolní oblasti

se vedly od roku 1998. Vefiejnosti byly pfiedklá-

dány dva zcela protichÛdné názory. Jedním byla

úplná likvidace vlastního zafiízení, coÏ byla

z dlouhodobého pohledu, pokud by nebylo fie‰e-

no vyuÏití kulturní památky, nejpravdûpodobnûj‰í

varianta, která jiÏ byla popsána ve studii státní

agentury CzechInvest Strategie pro území tech-

nické památky (2002). Druhou variantou bylo za-

chování areálu po vysokopecní v˘robû v Dolní ob-

lasti metodou posledního dne, tak jak je tomu

v Ostravû na Dolu Michal. Po privatizaci spoleã-

nosti VÍTKOVICE, a. s., se diskuse o tûchto dvou

diametrálnû rozdíln˘ch názorech na kulturní pa-

mátku zaãala zase od zaãátku. Lahvárna Ostrava

jiÏ v privatizaãním projektu pfiipravila jiné fie‰ení

národní kulturní památky a po pfievzetí spoleã-

nosti zaãala s diskusí o jiném vyuÏití areálu. V po-

ãátku naráÏela na nejednotné názory a malou

ochotu odborné vefiejnosti ustoupit od jedno-

smûrného fie‰ení typu skanzen, ale po mnoha

odborn˘ch diskusích o projektu promûny národní

kulturní památky získala nejen zastupitele mûsta

Ostravy a Moravskoslezského kraje, ale i pfied-

stavitele Ministerstva kultury âR, Národního pa-

mátkového ústavu a Ministerstva pro místní roz-

voj âR. Probûhly diskusní veãery o vítkovick˘ch

památkách v klubu Fiducia, kter˘ch se zúãastnili

pfiedstavitelé vedení VÍTKOVICE, a. s., s odborn˘-

mi pracovníky Národního památkového ústavu

a vefiejnosti. Spoleãnost VÍTKOVICE, a. s., pak

ustavila pracovní skupinu, která mûla za úkol

komplexnû posoudit v‰echny moÏnosti, jak s ob-

jekty památky nakládat, a spoleãnû s pracovníky

územního pracovi‰tû Národního památkového

ústavu v Ostravû navrhnout fie‰ení. V bfieznu

2004 probûhlo jednání vedení spoleãnosti

VÍTKOVICE, a. s., s ministrem kultury Pavlem

Dostálem, kde byla pfiijata dohoda o pfiípravû ná-

vrhu na redukci rozsahu NKP a zamítnutí pÛvod-

ního scénáfie zachování areálu v podobû fiízené

ruiny. Redukce spoãívala ve zmen‰ení pÛvodní

rozlohy pozemkÛ pouze na pozemky, na kter˘ch

byly objekty NKP umístûny.

V prÛbûhu roku 2004 provedla spoleãnost

VÍTKOVICE, a. s., nové zamûfiení pozemkÛ NKP,

probûhla pfiíprava podkladÛ pro nafiízení vlády

o redukci rozsahu NKP z 32 ha na cca 10 ha

(území zahrnuje v‰echny objekty NKP) a pfiedání

podkladÛ na Ministerstvo kultury âR, které pfii-

pravilo materiál pro jednání vlády. V roce 2005

byla schválena redukce rozsahu NKP nafiízením

vlády ã. 422/2005. Souãasnû spoleãnost

VÍTKOVICE, a. s., zajistila zpracování projektu Cí-

lová podoba národní kulturní památky v Dolní ob-

lasti Vítkovice, a. s., kter˘ se stal podkladem

k diskusi o udrÏitelném rozsahu NKP. Projekt

zpracovaly spoleãnosti Agiplan GmbH, Agiplan In-

tegrale Bauplanung GmbH a Agiplan, s. r. o., ve

spolupráci s kolektivem prof. Ing. arch. Heleny

Zemánkové, CSc. V rámci prací na projektu byly

studovány pfiíklady fie‰ení podobn˘ch technick˘ch

památek v Nûmecku – projektÛ Phoenix Dor t-

mund, Landschaftspark Duisburg-Nord, Duisburg

a projektu Zeche Zollverein, Essen. Projekt pfied-

stavil varianty zachování NKP v rozsahu jedna–tfii

vysoké pece. Souãástí v˘‰e uvedeného projektu

je Urbanistická studie vyuÏití a zpfiístupnûní areálu

NKP ve vlastnictví Vítkovice, a. s., zpracovaná ko-

lektivem prof. Ing. arch. Helena Zemánková,

CSc., Ing. arch. Václav Zemánek, Studio Z Brno,

s technickou spoluprací Ing. arch. Zuzany Jackové

a Bc. Oldfiicha Navrátila. Z provedené anal˘zy sta-

vu hutnick˘ch památek v Evropû i ve svûtû bylo

dovozováno, Ïe existuje nûkolik typÛ strategií za-

chování tûchto památek. V jednotliv˘ch areálech,

které jsou vÏdy obsahem i rozsahem odli‰né, jsou

voleny individuální pfiístupy, Ïádn˘ univerzální re-

cept neexistuje. Jednou z vhodn˘ch moÏností bylo

alespoÀ sdílení zku‰eností z jiÏ realizovan˘ch ak-

cí, s cílem vyvarovat se chyb. Projekt se stal pod-

kladem k zahájení diskuse s územním pracovi‰-

tûm v Ostravû, ústfiedním pracovi‰tûm Národního

památkového ústavu v Praze, mûstem Ostrava

i Moravskoslezsk˘m krajem. Projekt hodnotil ta-

ké pfiístupy k fie‰ení technick˘ch památek z hle-

diska jejich památkové hodnoty, nezbytn˘ch ná-

kladÛ a cílové vize v jin˘ch obdobn˘ch lokalitách. 

Spoleãnost VÍTKOVICE, a. s., posoudila a ana-

lyzovala prakticky v‰echny v Evropû uÏité strate-

gie za úãelem volby pfiístupu spoleãnosti k pfie-

mûnû NKP. Analyzovány byly zejména vûcné,

právní, ekonomické a ekologické aspekty tûchto

strategií vãetnû pfiifiazení potfiebn˘ch nákladÛ

a posouzení ekonomick˘ch moÏností z hlediska

financování a dlouhodobé udrÏitelnosti. Zkoumá-

no bylo celkem ‰est alternativních vizí promûny

areálu NKP ve vlastnictví spoleãnosti. První kon-

cepce ze Studia Z Brno (obr. 1) s názvem VIPO –

Vítkovick˘ industriální park Ostrava fie‰ila kom-

plexnû celkem 26,94 ha území (nejen území

NKP). Mûla charakter rozvojové a podnikatelské

vize prostoru NKP se zachováním v‰ech tfií vyso-

k˘ch pecí (VP 4 a VP 6 jako nevefiejná zóna). Druhá

aÏ ãtvrtá koncepce byly koncepce Agiplan GmbH 

s názvy Park pro vefiejnost (obr. 2), Park budouc-

nosti (obr. 3) a koncepce odstranûní zafiízení vy-

sok˘ch pecí ã. 4 a ã. 6. (obr. 4), ãímÏ by byl zís-

kán rozsáhl˘ urbanisticky voln˘ prostor. Pátá

byla koncepce VÍTKOVICE, a. s., která fie‰ila ãást

vítkovického areálu NKP o rozloze 4 ha, a to

v rozsahu realizace prohlídkové trasy zahrnující

technologick˘ tok uhlí-koks-Ïelezo. ·estou vari-

antu pfiedstavovala koncepce památkového

ústavu v Ostravû z roku 2001, kde byla uplatnû-

na metoda posledního dne a zahrnut cel˘ areál se

v‰emi tfiemi vysok˘mi pecemi, z nichÏ vysoké pe-

ce ã. 4 a ã. 6 byly vedeny jako nepfiístupné objek-

ty.5 Na základû v˘‰e uvedené anal˘zy pfiedloÏily

VÍTKOVICE, a. s., dne 15. 8. 2005 Ïádost o grant

z Finanãních mechanismÛ EHP/Norsko s celkov˘-

mi oprávnûn˘mi náklady 2 068 508 EUR. Tato Ïá-
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■ Poznámky

5 Zde uvedené projekty, anal˘zy, koncepce a studie jsou

uloÏeny v archivu spoleãnosti VÍTKOVICE, a. s., a na úse-

ku strategie spoleãnosti VÍTKOVICE, a. s.
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dost byla pfiedkládána v rámci I. v˘zvy vyhlá‰ené

Ministerstvem financí âR dne 18. 5. 2005. Pro-

jekt s názvem Komplexní obnova a restaurování

Národní kulturní památky Dolní oblast Vítkovice

byl neinvestiãní, fie‰ící zlep‰ení péãe, ochranu

a obnovu movitého a nemovitého kulturního dû-

dictví ve vlastnictví VÍTKOVICE, a. s. Aktivity pro-

jektu byly zamûfieny na opravu a obnovu objektÛ

a technologií, které demonstrují technologick˘

tok uhlí-koks-Ïelezo tak, aby mohla b˘t zpfiístup-

nûna prohlídková trasa pro vefiejnost. NavrÏen˘

projekt pfiímo navazoval na program revitalizace

Moravskoslezského kraje – Regionální program

podpory rozvoje severozápadních âech a Ostrav-

ského regionu. Îádost v‰ak byla zamítnuta.

V roce 2006 spoleãnost VÍTKOVICE, a. s., ne-

chala zpracovat studii Anal˘za limitÛ rozvoje Dol-

ní oblasti Vítkovice. Zpracovatelem byla projekãní

organizace OSA projekt, s. r. o., ve spolupráci se

Studiem Z Brno, prof. Zemánkovou. Studie se za-

b˘vala i moÏností umístûní univerzitního kampu-

su, respektive vûdeckov˘zkumného centra v loka-

litû NKP. VÍTKOVICE, a. s., zpracovala a pfiedala

Ministerstvu kultury âR v rámci takzvané druhé

v˘zvy Ïádost o financování projektu Obnova budo-

vy VI. ústfiedny jako vstupní budovy do areálu ná-

rodní kulturní památky. Spoleãnost vypracovala

Ïádost pro mezirezortní komisi Ministerstva prÛ-

myslu a obchodu, Ministerstva financí a Minister-

stva Ïivotního prostfiedí âR na financování projek-

tu Pfiíprava území po ukonãené hutní prvov˘robû

spoleãnosti VÍTKOVICE, a. s. na zfiízení Vítkovic-

kého industriálního parku Ostrava. Projekt byl

v komisi schválen a doporuãen k realizaci. 

Roku 2007 spoleãnost VÍTKOVICE, a. s., zajisti-

la v rámci zmínûné druhé v˘zvy Ministerstva kultu-

ry âR zpracování podkladÛ pro stavební povolení

pro projekt Obnova budovy VI. ústfiedny jako vstup-

ní budovy do areálu národní kulturní památky. Mi-

nisterstvo kultury v‰ak oznámilo zamítnutí Ïádosti

o financování projektu z Norsk˘ch fondÛ. Byly za-

hájeny práce na projektu sanace v areálu b˘valé

Koksochemie a národní kulturní památky v takzva-

né Dolní oblasti ve spoleãnosti VÍTKOVICE, a. s.

Práce na dokumentaci byly ukonãeny do konce ro-

ku 2007. Projekt v‰ak nebyl realizován – fie‰ení

ekologick˘ch ‰kod vznikl˘ch pfied privatizací ve

spoleãnosti VÍTKOVICE, a. s., bylo Ministerstvem

financí âR zahrnuto do takzvané velké ekologické

zakázky. V rámci Integrovaného operaãního pro-

gramu (IOP) Ministerstva kultury âR byla zpraco-

vána studie proveditelnosti na financování pro-

jektu Zpfiístupnûní a nové vyuÏití NKP Vítkovice.

Studie vãetnû Ïádosti o financování projektu byla

pfiedána na Ministerstvo kultury âR. Aby bylo

moÏné ãerpat finanãní prostfiedky na obnovu NKP

z tohoto programu, vznikla nutnost vytvofiení ne-

ziskové organizace s vhodnou právní formou vy-

hovující programu IOP MK âR. Proto byla v prosin-
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Obr. 2. Koncepce Parku pro vefiejnost, vizualizace z pro-

jektu Cílová podoba národní kulturní památky, Agiplan

GmbH, 2004.

Obr. 3. Koncepce Parku budoucnosti, vizualizace z pro-

jektu Cílová podoba národní kulturní památky, Agiplan

GmbH, 2004.

Obr. 4. Park budoucnosti – varianta bez vysok˘ch pecí,

vizualizace z projektu Cílová podoba národní kulturní

památky, Agiplan GmbH, 2004.

Obr. 5. Koncepce Dolní oblast Vítkovic, vizualizace stu-

die Nové Vítkovice, AP atelier, 2009.
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ci 2007 zaloÏena organizace Zájmové sdruÏení

právnick˘ch osob Dolní oblast Vítkovice, která si

dala za cíl oÏivení prÛmyslov˘ch památek a areá-

lu ve vlastnictví strojírenské skupiny Vítkovice

Holding. âleny sdruÏení jsou VÍTKOVICE, a. s.,

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a. s., REVMONT,

a. s., a Vysoká ‰kola báÀská – technická univer-

zita Ostrava. Partnery jsou statutární mûsto Os-

trava a Moravskoslezsk˘ kraj.

Roku 2008 do‰lo k zamítnutí Ïádosti o finan-

cování projektu z Norsk˘ch fondÛ a pokraãující

málo konstruktivní diskuse k vítkovické koncepci

obnovy NKP byla podnûtem pro Ïádost spoleã-

nosti VÍTKOVICE, a. s., o zúÏení rozsahu NKP na

objekty a technologická zafiízení, která demon-

strují technologick˘ v˘robní proces uhlí-koks-Ïe-

lezo a zajistí Ïivotaschopnost NKP. Îádost byla

zaslána ministru kultury Václavu Jehliãkovi dne

20. 10. 2008. Ministerstvo kultury provedlo

pfiezkoumání vítkovického podnûtu a pan ministr

si osobnû prohlédl jednotlivé objekty v areálu

NKP a seznámil se s projektem Nové Vítkovice,

kter˘ urãoval pfiesnou a jasnou koncepci obnovy

nejen objektÛ NKP, ale také dal‰ího území a ob-

jektÛ ve vlastnictví spoleãnosti VÍTKOVICE, a. s.

Pan ministr rovnûÏ posoudil a ocenil záchranu

dvou dal‰ích kulturních památek, kterou provedly

VÍTKOVICE, a. s., ze sv˘ch zdrojÛ, a to generální

opravu empírového zámeãku a pfiemístûní jedno-

ho z objektÛ NKP, takzvaného v˘stavního pavilon-

ku, do areálu zámeãku a jeho opravu. Právû z ru-

kou Václava Jehliãky obdrÏely VÍTKOVICE, a. s.,

ocenûní – známku Evropské dûdictví – European

Heritage Label, a to symbolicky u pfiíleÏitosti

180. v˘roãí vzniku Vítkovick˘ch Ïelezáren. Od to-

hoto okamÏiku dostaly vûci mnohem rychlej‰í

spád. 

Po projednání návrhu VÍTKOVICE, a. s., s ve-

dením ústfiedního pracovi‰tû Národního památ-

kového ústavu v roce 2009 bylo pfiipraveno Me-

morandum o spoleãném postupu pfii obnovû

a novém vyuÏití unikátní technické památky, kte-

rou strojírenská spoleãnost jako majitel NKP

a Národní památkov˘ ústav dne 17. ãervence

2009 v Ostravû podepsaly. Národní památkov˘

ústav a VÍTKOVICE, a. s., se dohodly, Ïe nedojde

ke zmen‰ení rozsahu NKP na tfii deklarované ob-

jekty, ale tyto objekty budou reaktivovány pro no-

vé funkce. Jiné mûly b˘t vhodnû zakomponovány

do plenéru a co nejcitlivûji opraveny, u nûkter˘ch

bude moÏné spoleãnû rozhodnout o jejich úãelu

ãi odstrojení, protoÏe nejsou podstatou NKP. Ta-

ké byla dohodnuta spolupráce s v˘znamn˘m ães-

k˘m architektem Josefem Pleskotem na zpraco-

vání celkové koncepce a urbanistického fie‰ení

projektu Nové Vítkovice, jehoÏ souãástí byly jiÏ

pfiipravované projekty obnovy NKP v Dolní oblasti

Vítkovic (obr. 5). První etapou bylo zpracování ar-

chitektonické studie na konverzi plynojemu pro

úãely kongresového, konferenãního a spoleãen-

sko-kulturního centra. Dne 13. 10. 2009 bylo

podepsáno rozhodnutí o pfiidûlení dotace o po-

skytnutí 500 mil. Kã na projekt Zpfiístupnûní a no-

vé vyuÏití NKP Vítkovice ministrem kultury Václa-

vem Riedlbauchem jako donátorem a Janem

Svûtlíkem, pfiedsedou správní rady sdruÏení práv-

nick˘ch osob Dolní oblast Vítkovice (DOV), jako

pfiíjemcem dotace. Projekt zahrnuje reaktivaci vy-

soké pece ã. 1, rekonstrukci VI. energetické

ústfiedny a konverzi plynojemu na multifunkãní

aulu. Pro zlep‰ení komunikace s vefiejností zajis-

tilo sdruÏení Dolní oblast Vítkovice v˘stavu o bu-

doucí podobû, kterou vybraní architekti chystají

pro vysoké pece a dal‰í památkovû chránûné ob-

jekty v Dolní oblasti Vítkovic. Expozici v knihovnû

Rothschildova zámku v Ostravû-Vítkovicích si pro-

hlédlo za dobu jejího trvání více neÏ pût tisíc lidí

vãetnû oficiálních náv‰tûv a obchodních partnerÛ

pfiijíÏdûjících na jednání do strojírenské skupiny

VÍTKOVICE MACHINERY GROUP. RovnûÏ byly zfií-

zeny webové stránky projektu (www.dolnioblast-

vitkovice.cz), kde mohou náv‰tûvníci nalézt

v‰echny aktuální informace o v˘voji projektu, ná-

v‰tûvách památky a dal‰ích aktivitách sdruÏení

Dolní oblast Vítkovice.

V roce 2010 byla architektem Pleskotem zpra-

cována a odevzdána architektonická studie na

vysokou pec ã. 1. Spoleãnost VÍTKOVICE, a. s.,

vloÏila majetek – vysokou pec ã. 1 – do Zájmové-

ho sdruÏení právnick˘ch osob Dolní oblast Vítko-

vice. Dále byla pfiipravena a odevzdána projekto-

vá Ïádost na projekt Science and Technology

Centra – Svût techniky (STC). Pro v‰echny tfii ob-

jekty NKP, které jsou pfiedmûtem pfiedstavované-

ho projektu, byli v rámci zákona o vefiejn˘ch za-

kázkách vybráni zpracovatelé studií, projektové

dokumentace a dokumentace pro v˘bûr zhotovite-

le. Pro plynojem je to ateliér architekta Pleskota

(studie, projektová a tendrová dokumentace, 

autorsk˘ dozor), pro vysokou pec ã. 1 ARS

VÍTKOVICE (studie, projektová dokumentace a au-

torsk˘ dozor), pro VI. energetickou ústfiednu ar-

chitektka prof. Zemánková (studie, projektová do-

kumentace) a ateliér Zdenûk Fránek ARCHITECTS

& ASSOCIATES, s. r. o., (zmûna stavby pfied do-

konãením a tendrová dokumentace).

Pro v‰echny tfii objekty byly vybrány dodavatel-

ské firmy a v souãasné dobû (2011) probíhají sta-

vební práce na realizaci projektÛ dle schválené

dokumentace a pfiidûlen˘ch finanãních prostfied-

kÛ. V rámci dal‰ích programÛ probíhá realizace in-

frastruktury pro tyto objekty a v˘stavba moderní-

ho energocentra pro jejich zásobování energiemi.

Technick˘ dozor na stavbách zaji‰Èují odborní pra-

covníci skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP.

Mûnící se situace a stav areálu NKP je prÛbûÏnû

monitorován ústfiedním pracovi‰tûm Národního

památkového ústavu, které je zároveÀ odborn˘m

garantem obnovy. Realizace projektÛ je dozorová-

na KÚ MSK, oddûlením památkové péãe. S ohle-

dem na probíhající stavební ãinnost byla uprave-

na prohlídková trasa pro vefiejnost tak, aby si

mohli obyvatelé Ostravy a ostatní náv‰tûvníci

udûlat pfiedstavu o rozsáhlosti obnovy památek

v areálu NKP Vítkovice.

Závûr

Srovnáte-li v˘‰e uveden˘ pfiehled informací

a ãlánek Martina Strako‰e,6 vynofií se otázka:

Opravdu existují dvû Ostravy? Zfiejmû ano. V prv-

ní, kterou vidí Martin Strako‰, je v‰e, co se t˘ká

oblasti architektury, ‰patnû. Napfiíklad v ní stojí

nevhodnû opravená ruina vítkovického zámku; in-

vestor, kter˘ fie‰í Dolní oblast Vítkovic a rozvojo-

vé projekty podél fieky Ostravice, nesdûluje do-

statek informací; v‰e se dûje v zájmu penûz,

a nikoli architektury a udrÏitelného rozvoje. V té

druhé, kterou vidí investor, byl pfiipraven a usku-

teãÀuje se unikátní projekt Nové Vítkovice,

v nûmÏ jsou citlivû zakomponovány technické pa-

mátky. Navíc zcela originálním zpÛsobem, kter˘

nemá v souãasné dobû ve svûtû obdoby. V‰ech-

ny uÏ realizované projekty nebo rekonstrukce,

které právû probíhají, jako napfiíklad vítkovick˘

zámek, lisovna, vysoká pec ã. 1, plynojem,

VI. energetická ústfiedna, dÛm na ulici Kotkova,

budí nad‰ení a úÏas. A to nejen u investora, ale

hlavnû u zahraniãních náv‰tûvníkÛ, aÈ uÏ jsou to

prÛmyslníci, nebo umûlci. Jsou to lidé se zku‰e-

nostmi a vysokou úrovní znalostí, lidé zúroãující

poznatky z celého svûta. 

Zvlá‰tní kapitolou Nov˘ch Vítkovic byl v˘bûr

osobnosti, která dnes urãuje architektonickou

podobu projektu. Návrhy pfiedloÏila fiada renomo-

van˘ch architektÛ jako Bofiek ·ípek, Mojmír Ran-

n˘, Eva Jifiiãná a cel˘ projekt byl fie‰en individuál-

nû po jednotliv˘ch budovách. Souãasnost Nov˘ch

Vítkovic je v‰ak zcela jiná. Projekt má jasnou kon-

cepci, kterou mu dal jeden z v˘znamn˘ch archi-

tektÛ âeské republiky, Josef Pleskot. 
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■ Poznámky

6 STRAKO·, Martin. Nová architektura, historické pro-

stfiedí a Ostrava. Zprávy památkové péãe. 2011, roã. 71,

ã. 3, s. 165–173. ISSN 1210-5538.

mastr_01_12.qxd  16.2.2012  9:16  Stránka 43




