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1.NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY – JEV A8a 
 
Přehled dotčení jednotlivých obcí ORP: 
 
Statutární město Ostrava 
 
 
DUBINA U OSTRAVY 
Č. rejst.104504 socha Panny Marie Immaculaty, ul. Bohumíra Četyny, umístěno na faře v přízemí 
autor: provenience severní Čechy, dřevo, novodobá polychromie, v. 150cm, 2. čtvrt. 18. Století. 

HRABOVÁ 
32601/8-232 farní kostel sv. Kateřiny 
Jestřábského ul., parc.č.: 916, stav. 
Velmi významná jednolodní dřevěná lidová architektura asi z roku 1543, doklad výtvarné zdatnosti lidových 
stavebníků a vysoké úrovně jejich řemeslné práce v období renesance. Součást souboru slezských dřevěných 
kostelů. Kostel vyhořel 2. 4. 2002 a byl následně obnoven. Ochranné pásmo kostela bylo vyhlášeno 
rozhodnutím č.j.kult.1898/1/85/Prym ze dne 26.9.1985. Hranice OP je vedena po vnějším okraji parcel č. 
751/2, 911/1, 912, 2583, 2557/1, 716/8, 717/2 a 751/2. 
 
HRABŮVKA 
JUBILEJNÍ KOLONIE 
ochranné pásmo: Vyhlášeno kolem obytného souboru "Jubilejní kolonie" Úřadem města Ostravy, OK, č.j. 
kult. 1.203/1/91/Prym/Tá ze dne 15.1.1991. 
Ochranné pásmo je tvořeno vnějšími hranicemi parcel v ulicích Dvouletky, Zlepšovatelů, Závodní a 
Edisonova, parc.č.: 234/10, 243/9, 243/7, 243/4, 798/1, 223/5 st. 
Jubilejní kolonie z 30.let 20.století dokumentuje meziválečnou výstavbu, která je z hlediska životního 
prostředí jedinečnou ukázkou bydlení ve městě. Významný soubor obytné zástavby, postavený na paměť 
100. výročí trvání Vítkovických železáren v letech 1921-1932, se 605-ti byty. Urbanistickým záměrem byla 
vnitřní osová komunikace uzavřená průchozími a průjezdnými objekty. Na hlavní ose, Jubilejní ulici, jsou 
seřazeny postupně různé prostorové útvary, jejichž vymezení tvoří různé typy schodišťových domů. Jsou zde 
tři hlavní prostorové útvary: segment, pravoúhlý prostor a půlkruhový prostor. Objekty jsou dvou nebo 
třípodlažní. Architektonicky jde o přehlídku několika stylů, z nichž převládá německý druh architektury 20. 
let - členění oken, vikýře, motivy v omítce. 
 
Do kolonie patří objekty: 
51758 / 8-4061 společenský dům, čp.285 
51759 / 8-4061 činžovní dům, čp.289 
51760 / 8-4061 činžovní dům, čp.290 
51761 / 8-4061 činžovní dům, čp.301 
51762 / 8-4061 činžovní dům, čp.302 
51763 / 8-4061 činžovní dům, čp.303 
51764 / 8-4061 činžovní dům, čp.304 
51765 / 8-4061 činžovní dům, čp.305 
51766 / 8-4061 činžovní dům, čp.306 
51767 / 8-4061 činžovní dům, čp.348 
51768 / 8-4061 činžovní dům, čp.349 
51769 / 8-4061 činžovní dům, čp.350 

51770 / 8-4061 činžovní dům, čp.356 
51771 / 8-4061 činžovní dům, čp.357 
51772 / 8-4061 činžovní dům, čp.358 
51773 / 8-4061 činžovní dům, čp.359 
51774 / 8-4061 činžovní dům, čp.360 
51775 / 8-4061 činžovní dům, čp.491 
51776 / 8-4061 činžovní dům, čp.492 
51777 / 8-4061 činžovní dům, čp.493 
51778 / 8-4061 činžovní dům, čp.494 
51779 / 8-4061 činžovní dům, čp.495 
51780 / 8-4061 činžovní dům, čp.496 

36903 / 8-3090 vila Kléglova 341 
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HRUŠOV 
12579/8-3522 areál větrné jámy VRBICE (TP)  
parc.č.: 1073 - 1078 
Areál mimořádně hodnotné kvalitní architektury z let 1911-13, pravděpodobně od arch. Fr. Fialy. 
 /1  těžní věž s těžní budovou 
parc.č.: 1075 - 1076, stav. 
Těžní věž a těžní budova tvoří jednotný stavební objekt. Celý komplex je krytý navzájem složitou soustavou 
proniků polo valbové střechy, mansardové střechy a organického tvaru střechy (přibližně oslí hřbet) těžní 
budovy. Z celkového komplexu je odvozeno i bohaté plastické členění objektu z režných cihel, pískovcového 
kamene a okenních otvorů. Stavba z roku 1913, pravděpodobně podle projektu Františka Fialy. 
 /2 strojovna těžního stroje 
parc.č.: 1073, stav. 
Částečně dvoupodlažní objekt z režného zdiva s plastickým členěním. Celá strojovna má kvalitní kachlíkový 
obklad se secezujícím dekorem v barvě hnědé, zelené, světle a tmavě modré. Stavba asi z roku 1911. 
11285 / 8-3935  uhelný důl hlubinný Ida, z toho jen strojovna (TP) 
Objekt bývalého areálu černouhelného dolu, začleněn do plochy věznice Heřmanice.. 
103905 kostel sv. Františka a sv. Viktora 
Kostel byl postaven v roce 1886 na místě původního dřevěného kostelíku sv. Máří Magdalény. Kostel je 
z režného zdiva v novogotickém slohu. 
  
 
KUNČIČKY 
25466/8-2752 rodinný dům čp. 158 
Škrobálkova ul. č. 21, parc.č.: 196/1,2, stav. 
Velmi zajímavý a pozoruhodný typ předměstského domu, který vznikl v roce 1899 podle projektu Šimona 
Žurka a dokládá vývojové tendence architektury z přelomu 19. a 20.století. 
10423/8-3329 areál jámy Alexandr (TP) - ve správě DIAMO, s. p., o. z. ODRA 
Areál postavený podle jednotného urbanistického konceptu s "čestným dvorem" a středovou podélnou 
kompoziční osou s alejí a rybníčkem, včetně parkové úpravy. parc.č.: 672, 677, 690, 679, 695/1, 689, 694, 
676, 686. Odeslán návrh OP jámy Alexander. Projednán, neschválen. 
  /1  těžní věž a šachetní budova 
parc.č.: 672, stav. 
Nejstarší těžní věž v Ostravsko-karvinském revíru z roku 1901, dochovaná v autentické   podobě. Důl 
Alexandr tvoří významnou pohledovou dominantu na jihovýchodních přístupových cestách do Ostravy, 
spoluvytváří celkový charakter ostravské aglomerace. 
  /2  šachetní budova a těžní věž  
  (věž dodatečně prohlášena rozhodnutím MKČR ze dne 24.9.2001 č.j. 9285/2001) 
 parc.č.: 677, stav. 
Šachetní budova z roku 1896 vytváří spolu s šachetní budovou větérky, kotelnou a komínem hlavní 
kompoziční myšlenku "čestného dvora". 
  /3  administrativní budova 
 parc.č.: 690, stav. 
Objekt z doby kolem roku 1900 tvoří z urbanistického hlediska hlavní kompoziční osu areálu. 
  /4  kompresorovna 
 parc.č.: 679, stav. 
Objekt z let 1896-1898 je součástí areálu, který vymezuje na jižní straně. 
  /5  koupelny 
 parc.č.: 695/1, stav. 
Velmi zajímavě řešený původní objekt areálu z let 1896-1898. 
  /6  kočárovna (konírny) 
 parc.č.: 689, stav. 
Objekt z let 1896-1898 je původní součástí areálu a vymezuje hlavní komunikační osu. 
  /7  lampovna 
 parc.č.: 694, stav. 
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Z urbanistického hlediska jeden z hlavních objektů z roku 1896, vymezující hlavní urbanistickou kompozici 
areálu. 
  /8  kotelna a průmyslový komín 
 parc.č.: 676, stav. 
Nejstarší průmyslový komín v revíru z roku 1896 s nejkvalitnější plastickou výzdobou. 
  /9  kovárna 
 parc.č.: 686, stav. 
Objekt z let 1896-1898 tvoří urbanistickou součást areálu. 
 

MARIÁNSKÉ HORY 
47287/8-231 kostel P. Marie Královny 
 Stojanovo nám.4 
34271/8-2446 fara 
 Hozova, čp. 484 
12472/8-3486 uhelný důl hlubinný – větrná 
jáma č.3 (TP) , Důl Jan Šverma čp. 84 
             /1  šachetní budova a těžní věž 

              
            
10617/8-3932 vila 
 Nivnická, čp. 331 
45052/8-2445 vila 
 Tvorkovská, čp. 888 

             /2 budova ventilátoru, parc.č.84, stav. 
            /3 strojovna, parc.č.109,stav. 
 
 
 
MARTINOV 
52163/8-4086 socha sv. Floriána (u č.p. 26) 
 parc.č. 3049, k.ú. Martinov ve Slezsku 
 
MICHÁLKOVICE 
10372/8-3519  areál dolu MICHAL (Petr Cingr)- TP 
 stavební parc.č.: 86, 88, 89, 244/1, 244/2, 245,246,248,249,448 
Mimořádně hodnotný autentický areál po stavební a technické stránce. Stavební část z let 1913 - 1915 
projektoval architekt František Fiala, absolvent vídeňské Wagnerovy školy. 
NKP - nařízení vlády ze dne 16. srpna 1995. Ochranné pásmo vyhlášeno MKČR 8. 10. 1998. 
Změna nařízení vlády ze dne 16.8.1995 (č. 262/1995 Sb.) o prohlášení za NKP provedená nařízením vlády ze 
dne 19.6.2002 (č.336/2002 Sb.) – týká se výčtu parcel. 
  /1 těžní věž a těžní budova jámy Michal 
Dominanta a důležitá součást jámy Michal z let  1913-1915. 
  /2 objekt koupelny, cechovny, administrativy 
Velmi kvalitní důlní budova od arch. F. Fialy z let 1913-1915, autenticky zachovalá. 
  /3 objekt strojoven 
Hodnotný objekt je součástí areálu z let 1913 - 1915. 
  /4 mechanická dílna 
Objekt z let 1912-1915 tvoří jednu z dominant areálu a formuje celý vstupní prostor. 
  /5 stará kotelna s parním kotlem Breitfeld a Daněk 
Objekt z roku 1907 tvoří nedílnou součást areálu dolu Michal. 
  /6 uhelná třídírna 
Objekt na nepravidelném půdoryse, přibližně ve tvaru písmene T, železobetonová konstrukce s cihelnou 
vyzdívkou. Postaven v roce 1913, přestavba v roce 1927, dostavba asi v roce 1937. 
 

MORAVSKÁ OSTRAVA  
21994/8–227 katedrála Božského Spasitele  
 nám. Msgr. Šrámka, parc.č. 479 
Významná trojlodní novorenesanční architektura 
postavená podle projektu Gustava Meretty v 
letech 1883 - 89. Ojedinělý doklad formálně čisté 
sakrální architektury. 

 
35219/8–225  fil.kostel sv. Václava se sochou 
sv. Jana Nepomuckého  
 Kostelní nám., parc.č. 48, 3478/2 
/1 filiální kostel sv. Václava, parc.č. 48 
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Jedna z nejstarších sakrálních staveb v kraji. 
Presbytář a obvodové zdi orientovaného trojlodí 
pocházejí z první třetiny 14. století. Keramická 
síťová žebrová klenba halového trojlodí pochází z 
doby kolem roku 1539, kruchta byla vestavěna v 
roce 1603, spod. část věže pochází z počátku 15. 
století. Pravá boční kaple byla budována po roce 
1689, levá boční kaple v roce 1762. V roce 1805 
byla přestavěna věž, v letech 1814 -1816 
přestavěna sakristie a okna.  
/2 socha sv.Jana Nepomuckého, parc.č. 3478/2 
 
17232/8–2444  evangelický kostel 
 Českobratrská ul., parc.č. 830/2 
Kvalitní doklad historizující architektury z režného 
zdiva, vystavěné podle projektu vídeňských 
architektů Karla Trolla a Ludvika Faigla. Základní 
kámen položen 22.10.1905. 
 
20957/8-226  býv. radnice čp. 1 dnes Ostravské 
muzeum,  Masarykovo nám. č. 1 
Poslední dochovaná městská veřejná budova z 
původní historické zástavby městského jádra z 16. 
století. Bývalá městská radnice byla upravována a 
přestavována postupně v letech 1689 a 1727 
(věž), druhé patro a zadní část budovy byla 
vystavěna v roce 1889. 
 
 
 

 
101420 Soubor věcí Nové radnice 
Rozsáhlý administrativní komplex, s omezením: 
bez budovy čp. 1374 (Sokolská ul. č. 28) a  parc. č. 
947/7, 990/2, 988/2, 978/2, 943/3, 947/7. 
 
 
 
 
 
 
22072/8 - 3055  elektrocentrála Žofinské 
huti (dvojhala) 
 býv. areál koksovny Karoliny, parc.č.: 
3452, stav., (ul. 28. října) 
Technická památka. Mimořádný prostorový 
dojem z příhradové konstrukce, která vytváří 
sdružením segmentových štítů zajímavou 
kompozici. Vystavěna v roce 1907. Druhá hala 
přistavěna podle původního projektu 
pravděpodobně v roce 1921. 
 
31179/8-2866  těžní věž s budovou těžní věže 
jámy Jindřich 
 ul. Nádražní, parc.č. 1261/1 
Technická památka dokumentující způsob 
investování do důlní činnosti přímo ve městě. 
Jáma založena roku 1846 je jednou z nejstarších v 
Ostravě. Vlastní těžní budova postavena kolem 
roku 1910.

12172/8-4048 městský dům 
 Masarykovo nám., čp. 37 
12171/8-3238 městský dům 
 Masarykovo nám., čp. 38 
12178/8-3239 činžovní dům 
 Jiráskovo nám., čp. 40 
12144/8-3288 činžovní dům - kavárna Praha 
 Zámecká, čp. 41 
12170/8-3240 městský dům 
 28. října, čp. 49 
10604/8-3929 městský dům 
 Masarykovo nám., čp. 50 
12169/8-3241 městský dům  
 Velká, čp.52 
12180/8-3242 činžovní dům 
 Havlíčkovo nábř., čp. 101 
12189/8-3243 činžovní dům 
 28. října, čp. 102 
12123/8-3244 činžovní dům 
 Sokolská tř., čp. 104 
12177/8-3245 činžovní dům 

28. října, čp. 105 
12140/8-3246 činžovní dům, část stojící a 
archeologické stopy 

28. října, čp.106 

 
12119/8-3306 činžovní dům 

Přívozská, čp. 135 
50869/8-4024 činžovní dům 
 Dvořákova, čp. 138 
 
17982/8-230 divadlo Jiřího Myrona 
 Československých legií, čp. 148 
12147/8-3247 činžovní dům 
 Přívozská, čp. 157 
12148/8-3317 činžovní dům 
 Přívozská, čp. 158 
z toho jen: hmota objektu, fasády a tvar střechy 
12181/8-3248 činžovní dům 
 Jiráskovo nám., čp. 159 
12149/8-3320 činžovní dům 
 Poštovní, čp. 162 
12152/8-3201 činžovní dům 
 Poštovní, čp. 164 
50858/8-4045 činžovní dům 
 Zámecká, čp. 169 
12156/8-3249 vila  
 Sokolská, čp. 175  
12186/8-3321 činžovní dům 
 28. října, čp. 185 
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12185/8-3250 činžovní dům 
 28. října, čp. 192 
12138/8-3307 obchodní dům 
 Dlouhá, čp. 194 
24141/8-2384 bankovní dům 
 Nádražní čp.213  
29910/8-3053 obchodní dům Brouk a Babka 
 Smetanovo nám., čp. 222 
12137/8-3251 banka 
 28. října, čp.241 
102503  obchodní dům Textilia - 
Ostravica 
 28. října, čp. 243 
12161/8-3252 vila 
 28. října, Na Zapadlém, čp. 261  
12130/8-3289 činžovní dům 
 Milíčova, čp. 288 
12127/8-3253 společenský dům - Hornický 
 Nádražní, čp. 305 
20125/8-2382 banka Anglo - československá 
 Nádražní, čp. 308 
12146/8-3292 banka 
 Smetanovo nám., čp. 328 
12165/8-3254 městský dům 
 Nádražní, čp. 341 
z toho jen: celková hmota a uliční fasáda 
103505 činžovní dům 
 Nádražní, čp. 344 
103104 činžovní dům 
 Sokolská tř., čp. 422 
22581/8-2234 městský dům 
 Nádražní, čp. 449 
12106/8-3255 městský dům - býv. obchodní 
dům Rozvoj 
 Zámecká, čp. 488 
12164/8-3256 městský dům 
 Nádražní, čp. 536 
12141/8-3293 činžovní dům 
 28. října, čp. 548 
18075/8-3054 spořitelna 
 nám. Dr.Beneše, Tyršova, čp.555 
12132/8-3308 městský dům 
 Kratochvílova, čp. 562 
12187/8-3257 činžovní dům 
 28. října, čp. 572 
22996/8-2867 měšťanský dům 
 S. K. Neumanna, čp. 610 
100065 jiná správní stavba - ředitelství Báňské a 
hutní společnosti 
 30. dubna, čp.635 
12160/8-3309 městský dům  
 Sokolská, čp. 871 
12117/8-3258 činžovní dům 
 Přívozská, čp. 899 
 

12131/8-3259 městský dům 
 Kratochvílova, čp. 931 
z toho jen: hmota objektu a hlavní fasáda 
 
12157/8-3260 městský dům 
 Sokolská, čp. 936 
12126/8-3261 městský dům 
 Sokolská, čp. 943 
12158/8-3262 městský dům 
 Sokolská, čp. 945 
12153/8-3310 základní škola 
 Poděbradova, čp.959, p.č.1916/1 
50825/8-4025 jiná správní stavba 
 Smetanovo nám., čp. 979 
50827/8-4037 městský dům 
 Nádražní, čp. 1026 
12183/8-3265 činžovní dům 
 Dvořákova, čp. 1041 
12114/8-3311 činžovní dům 
 Dr. Šmerala, čp. 1081, p.č. 605 
12125/8-3312 městský dům 
 Sokolská, čp. 1083 
12116/8-3266 činžovní dům 
 Přívozská, čp. 1085 
12154/8-3313 mateřská škola 
 Poděbradova, čp.1103, p.č. 303 
12168/8-3305 městský dům, z toho jen: hmota 
objektu a fasáda 
 Na hradbách, čp. 1111 
50826/8-4023 činžovní dům 
 Dvořákova, čp. 1117 
12150/8-3268 činžovní dům 
 Poštovní, čp. 1118 
12142/8-3269 činžovní dům 
 Živičná, čp. 1123, p.č. 1230/1 
32228/8-3189 hotel Slavie 
 Nároží ul. Hollarova a Poděbradova, 
 čp.1124  
12118/8-3290 činžovní dům 
 Přívozská, čp. 1135 
34209/8-2239  společenský dům tzv. Polský 
dům 
 Poděbradova, čp. 1152 
12143/8-3270 činžovní dům 
 Žerotínova, čp. 1155 
12124/8-3271 městský dům 
 Sokolská, čp. 1179 
12113/8-3272 jiná správní stavba 
 Dr. Šmerala, čp. 1181, p.č. 606/1 
12134/8-3294 vysoká škola 
 Českobratrská,čp.1182, p.č.921/1 
12188/8-3273 fara 
 Husovo nám., čp. 1188 
12159/8-3274 činžovní dům 
 Sokolská tř., čp. 1204 
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12128/8-3275 základní škola "U hodin" 
 Nádražní, čp. 1217 
12184/8-3324 činžovní dům 
 Českobratrská, čp. 1229 
103067 městský dům 
 Žerotínova, čp. 1230 
40808/8-2491 vila 
 Milíčova, čp. 1231 
12135/8-3314 záložna občanská  
 Čs. legií, čp. 1236 
11491/8-3958 činžovní dům 
 Poděbradova, čp. 1243 
50828/8-4033 činžovní dům 
 Nádražní, čp. 1266 
12111/8-3276 činžovní dům 
 Dr. Šmerala, čp.1270, p.č. 629 
12108/8-3277 činžovní dům 
 Zahradní, čp. 1282 
50185/8-4042 městský dům 
 Čs. legií, čp. 1364 
12136/8-3279 základní škola 
 30. dubna, čp.1435, p.č. 853/1 
12182/8-3280 činžovní dům 
 Jiráskovo nám., čp. 1437  
12139/8-3281 činžovní dům  
 28. října, čp. 1469  
12107/8-3282 městský dům  
 Zahradní, Poštovní, čp. 1471 
12115/8-3315 hotel  
 Reální, čp. 1476, p.č. 482/2 
12129/8-3291 činžovní dům 
 Milíčova, čp. 1484, p.č. 709 
12155/8-3316 strojírny 
 Osvoboditelů, čp. 1545 
51117/8-4049 vila 
 Českobratrská, čp. 1579 
22662/8-2746 jiná stavba pro výzkum a vývoj 
 Husova, čp. 1591 
12109/8-3283 činžovní dům 
 Tyršova, čp.1597, p.č. 464/3 
12145/8-3284 jiná správní stavba 
 Veleslavínova, čp.1598 
12121/8-3325 činžovní dům  
 Přívozská, čp. 1613  
29954/8-4041 vila 
 Sokolská, čp. 1616  
12112/8-3285 jiná správní stavba 
 dr. Šmerala, čp. 1626, p.č. 616/1 
12120/8-3322 činžovní dům 
 Přívozská, čp. 1628 
12122/8-3323 činžovní dům 
 Přívozská, čp. 1643 
51063/8-4034 činžovní dům 
 Partyzánské nám., čp. 1645 
 

12110/8-3286 činžovní dům 
 Tyršova, čp. 1667, p.č. 717/1 
14828/8-2383 banka státní  
 Nádražní, čp.1698 
51059/8-4036 činžovní dům - soubor 3 obyt. 
domů a obch. objektu 
 Partyzánské nám., čp. 1737 
51064/8-4052 činžovní dům 
 Partyzánské nám., čp. 1738 
51065/8-4035 činžovní dům 
 Pelclova, čp. 1739 
 
102887 jiná správní stavba - kancelářská budova 
a dva činžovní domy (Dům odborových služeb) 

Českobratrská, Husovo nám. Přívozská, 
čp. 1742 

28462/8-2743 galerie 
 Jurečkova, čp. 1750 
16656/8-2744 obchodní dům Horník 

Zámecká, čp. 1936 
103910 jiná spr. stavba - býv. Okresní sociální a 
zdravotní ústav 
 Odboje čp.1941 
102898 pojišťovna – býv. Nemocenská poj. 
soukromých úředníků a zřízenců v Praze 
 Sokolská, Ostrčilova, čp. 1944 
 
103214 jiná správní stavba - býv. Gen. řed. Sev. 
dráhy Ferdinandovy 
 Prokešovo nám., čp. 2020 
101234 společenský dům - Kulturní dům města 
Ostravy 
 28. října, čp. 2556 
13136/8-3191 rozvodna - elektrocentrála 
koksovny (TP) 
 Karolina,parc.č. 3457/2 
12190/8-3287 železniční stanice Báňské dráhy 
  p.č. 1519/2,1800/1,1519/5 
z toho jen: výtopna, točna, vodárenská věž  
10608/8-3931 uhelný důl hlubinný Jiří (TP)
 Cihelní ul. 
z toho jen těžní budova 
104386 soubor úseků hradební zdi 
zbytky úseků hradební zdi za kostelem sv. Václava: 
úsek 1 – parc.č. 86/5 
   úsek 2 – parc.č. 75 
   úsek 3 – parc.č. 86/4 
 
104765 městský dům čp. 489 
bývalý obchodní a obytný dům, Puchmajerova ul. 
italské pojišťovny Riurione Adriatica di Sicurta 
 
105922, vila,  ul. Nemocniční, 947/ 18 
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100058, železniční stanice Ostrava - střed, z toho 
jen: výpravní budova a stavědlová věž, ul 
Frýdlanská 
 
103431 silniční most Miloše Sýkory 

12173/8-3237 obchodní dům Baťa, Masarykovo 
náměstí 24/13 
 
12174/8-3235 činžovní dům, Střelniční 6/2 
 
12175/8-3234 činžovní dům, Masarykovo 
náměstí 3/3 
 
12176/8-3233 činžovní dům, Masarykovo 
náměstí 2/2 
 
12179/8-3236 činžovní dům, Střelniční 10/1 
 
13005/8-3056 městská jatka, rozsah revidován 
  
18034/8-2747 kaple sv. Alžběty, Dvořákova 
 
22996/8-2867 činžovní dům, S. K. Neumanna 
609/8 

 
34427/8-3092 socha sv. Floriána, Masarykovo 
náměstí 
 
37754/8-2745 obchodní dům Kleopatra, 
Masarykovo náměstí 26/14 
 
46414/8-2748 památník I. a II. světové války, 
Husovo náměstí 
 
51116/8-4050 činžovní dům, Jiráskovo náměstí 
35/5 
 
17431/8-2238 pomník 1. čs. smíš. letecké divize 
Park ČS.letců - pomník byl v 90.letech 20.stol. 
demontován 
 
24273/8-3121 sloup se sochou P. Marie 
Immaculaty, Masarykovo nám. 
 
26360/8-2241 památník obětem stávky 1872 

Areál Dolu Hlubina,parc.č. 3641/24 
 
105923 vila, Hornopolní 1169/7 
 

 
NOVÁ VES 
 
30746/8-2447 filiální kostel sv. Bartoloměje 
 ul. U Hrůbků, parc.č.: 50, stav. Nová Ves 
Bývalá hřbitovní kaple s pozdně gotickým presbytářem, k němuž byla na konci 18. století dostavěna loď a 
celek byl sjednocen barokní fasádou. V současnosti výrazná dominanta a působivý krajinotvorný prvek. 
 
103105 areál vodárny – Nová Ves vodárna  
 28. října, Plzeňská, čp.87/17, 311 
Areál městské vodárny z přelomu 19.a 20.stol., architektonicky a urbanisticky cenný areál. 
 01/ správní budova, čp.87 
 02/ strojovna, parc.č. 101 
 03/ dílny, parc.č. 163 
 04/ trafostanice, parc.č. 164 
 05/ obytná budova, čp.151, Plzeňská 17 
 06/ odkyselovací stanice Babylon, parc.č. 182 
 
105369 socha Sedící dívka, autor: Elvíra Tůmová, pískovec, 28. Října 87/311 
 
PETŘKOVICE 
 
Památkové ochranné pásmo 
OP vyhl. rozhodnutím NVO OK č.j. kult. 2104/1/88/Prym ze dne 14.9.1988. Určuje OP pro soubor kulturních 
památek, areál Dolu Ed. Urx a Landek. 
 
Vymezení hranic: 
Rozsah památkového pásma je vymezen vnějšími hranicemi parcel č.: 1411, 1413, 1415, 1417, 1420, 1421, 
1425, 1426, 1269, 1254, 1264, 1254, 1230, 446 (k.ú. Koblov), 447 (k.ú. Koblov), 446 (k.ú. Koblov), 440 (k.ú. 
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Koblov), 1338, 1340, 1340/2, 1342, 1344, 1340/1, 2092, 2090, 2088, 1874, 1976, 1348, 1349/1, 1389/1, 
1960/3, 1436/1, 1411. Kromě značených k.ú. Koblov, nachází se OP v k.ú. Petřkovice. 
 
20286/8-1450  areál dvou archeologických lokalit 
 Landek, parc.č.: 1269, 1267, les 
Velmi významná archeologická lokalita Landek, na které se nacházejí pozůstatky paleolitického osídlení, 
slovanského osídlení 8. - 11. století a zbytky středověkého hradu. 
  /1 tábořiště lovců mamutů, 
osada lidu s moravskou malovanou keramikou a osada lidu lužických popelnicových polí, Landek, parc.č.: 
1267, les 
Osada lovců mamutů má základní význam pro zkoumání nejmladšího paleolitického osídlení střední Evropy. 
Osada lidu s moravskou malovanou keramikou výrazně doplňuje sídlištní areál opavsko-hornoslezské 
skupiny lengyelské kultury. Stanice aurignacien-gravettská, sídliště lidu popelnicových polí. 
  /2 slovanské hradisko, 
  středověký hrad, Landek, parc.č.: 1269, les 
Významná památka na nejstarší slovanské osídlení v 8. - 11. století. Nelze vyloučit, že se jedná o jedno z 
hradisek kmene Holasiců. Středověký hrad byl v místě zbudován v průběhu 2. poloviny 13. století, zničen v 
15.-16. století. 
 
40362/8-2896  areál závodu II, dolu Eduard Urx (Odra) - TP 
 parc.č.: 1304, 1305, 1314, 1323, stav. 
Hodnotný areál technických památek, dříve jámy Anselm, založený roku 1835. Areál jámy je značně rozlehlý. 
Hlavní skupiny budov jsou soustředěny kolem vlastní těžní jámy. Druhá skupina - třídírna - při jižním okraji a 
kolejišti. Směrem na jihozápad byla napojena lanovka pro dopravu uhlí od jámy Urx. Jednotlivé objekty 
budou využity v rámci přípravy hornického muzea. 
  /1 budova těžní věže, objekt č.1 
  parc.č.: 1305, stav. 
Součást areálu z přelomu 19. a 20. století. Budova bude využita v rámci připravovaného muzea OKR. 
  /2 tzv. budova těžního stroje, objekt č.2 
  parc.č.: 1304, stav. 
Průmyslová budova z režného zdiva, datovaná na štítové straně léty 1914-1915. Její výraz je ovlivněn 
technologií těžního stroje a dobovým architektonickým materiálem. Nedílná součást areálu, objekt bude 
využit v rámci připravovaného muzea OKR. 
  /3 tzv. kantýna, č. objektu 10 d 
  parc.č.: 1314, stav. 
Volně stojící jednopatrová budova z režného zdiva z přelomu 19. - 20. století. Jedna z prvních budov 
postavených v areálu. Bývalá závodní kantýna bude využita v rámci připravovaného muzea OKR. 
  /4 správní budova, tzv. Misková vila 
  parc.č.: 1323, stav. 
Volně stojící dvoupodlažní třítraktová budova s portikem a dvouramenným schodištěm, datovaná na štítě 
nad hlavním vstupem do roku 1919. Součást areálu dolu E. Urx, jedna z budov, které tvoří soubor staveb 
navrhovaného hornického skanzenu. 
  /5 kompresorovna, č.p. 31 
  parc.č.: 1309 
Stavba zajímavé architektonické kompozice z režného zdiva. Rok výstavby 1906. Původní technologické 
zařízení nedochováno. Součást areálu dolu E. Urx. 
  /6 víceúčelová budova, č.p. 23, 36, 35 
  parc.č.: 1310 
Stavba z režného zdiva na výrazném obdélníkovém půdorysu z roku 1898. Nedílná součást areálu dolu E. 
Urx. 
  /7 kotelna a komín, č.p. 29, 103 
  parc.č.:1306 
Stavba z režného zdiva bez výrazného členění z roku 1912. Součást areálu dolu E. Urx. 
  /8 víceúčelová budova, čp. 12 
  (lampovna, maskovna, kanceláře, koupelny), parc.č.: 1311 
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Výrazná architektonická kompozice fasády s převýšeným štítem, ve kterém jsou umístěny hodiny. Interiér 
částečně dochován s příklady kvalitní truhlářské a tesařské práce (vstupní dveře, dveře do chodby ap.) 
Součást areálu dolu E. Urx.  
 
 
 
 
10592 / 8-3927 uhelný důl hlubinný Oskar (TP) 
 Ul.Vzdálená 2 
 /1 šachetní budova, strojovna, rozvodna 
    parc.č. 1518,st.jámová budova 
                 parc.č. 1520,st.strojovna, rozvodna 
 /2 dílny 
     parc.č.1520,st.  
 /3 správní budova, koupelny 
     parc.č. 1517,st. 
 /4 vrátnice 
                   parc.č. 1520,st., pč.247 
 
 

 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

 
PLESNÁ 
 
14157/8-1457 farní kostel sv. Jakuba Staršího s areálem 
 parc.č.: 587, stav. , čp.239 
  /1  farní kostel sv. Jakuba Staršího 
  parc.č.: 587, stav. 
Velmi hodnotná, kvalitní klasicistní architektura z let 1783-1787, postavená ostravským stavitelem Venzelem 
Mükuschem. 
  /2  soubor 4 kapliček 
  parc.č. 587, 588, 606, o.p. 
  /3  ohradní zeď 
  parc.č.587, o.p. 
 
27110 / 8-1458 kaplička 
 Proti škole, Dobroslavická ul., parc.č. 598 
Drobná empírová stavba z 1.pol.19.stol. Doplňuje areál farního kostela. 
 
 
POLANKA NAD ODROU 
 
49803/8-3976  farní kostel sv. Anny 
 v centru obce, parc.č. 48 
Novogotický jednolodní zděný omítaný kostel 
vybavený slohově jednotným mobiliářem tvoří 
výraznou dominantu obce a jejího okolí. 
103524 krucifix 

  
19820 / 8-1651 socha sv. Jana Nepomuckého 
 ul. 1. května, parc.č.385 
45418 / 8-1652 smírčí kříž 
po pravé straně cesty navazující na    ul. K Vydra-
linám, parc.č. 3873 

 stojící na křižovatce cest,parc.č.788/1 
 
 
PORUBA 
 
35954/8-236 zámek 
nábř. SPB 60 

102896  činžovní dům - soubor domů tzv. 
"Oblouk" 
 U Oblouku, čp.500 až čp.511 
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101811 činžovní dům 
 Porubská, čp. 549 
101814 činžovní dům 
 Porubská, čp. 551 
 
103201 činžovní dům 
 Porubská, čp. 552 
103501 činžovní dům 
 Porubská, čp. 555 
101721 činžovní dům 
 Matěje Kopeckého, čp. 556 
102897 činžovní dům 
 Hlavní tř., čp.557, č.o.87,89,91, 93, 95 
102873 činžovní dům 
 Hlavní tř., čp. 567 
102874 činžovní dům 
 Hlavní tř., čp. 583 
103260 činžovní dům 
 Hlavní tř., čp. 592 
103261 činžovní dům 
 17. listopadu, čp. 593 
 
102911 SŠ - Wichterlovo gymnázium 
 Čs. exilu, čp. 669 

103669 společenský dům - Dům kultury Poklad 
 Matěje Kopeckého, čp. 675 
101726 činžovní dům 
 17. listopadu, čp. 677 
101727 činžovní dům 
 Hlavní tř., čp. 678 
 
102043 činžovní dům - soubor domů 
 Hlavní tř. 106, 108 
               01/ měs.dům čp. 683 
  02/měs.dům čp. 684 
102875 činžovní dům 
 Hlavní tř., čp. 687 
103244 činžovní dům 
 Hlavní tř., čp. 695 
103243 činžovní dům 
 Hlavní tř., čp. 698 
103259 činžovní dům 
 Hlavní tř., čp. 699 
103262 činžovní dům 
 Hlavní tř., čp. 705 
101977 pošta 
 Porubská, čp. 713 

 
 
PROSKOVICE 
 
38755/8- 697 kaple sv. Floriána 
 Světlovská, parc.č.: 160 
Doklad doznívajících barokních vlivů v lid. 
stavitelství z poč. 19. stol. Architektonicky 
významný prvek v zástavbě . 
15954/8-2354 kříž kamenný 

  
103106 kaple 
 na pozemku parc.č. 743 
103001 kaple 
 Na Smyčce, parc.č. 208/1 

Velmi kvalitní barokní kamenická práce z roku 1774. 
 Světlovská 122, parc.č.: 31. 
 
 
 
PŘÍVOZ 
 
23371/8-2448  areál farního kostela s farou 
 nám. Sv. Čecha, parc.č.: 431, 430, stav. 
Nedílná součást urbanistického souboru Přívozu, který byl jako celek navržen v závěru 19. století arch. 
Camillem Sittem a realizován v letech 1895-1905. 
  /1 farní kostel Neposkvrněného Početí P. Marie 
  nám. Sv. Čecha, parc.č.: 431, stav. 
Pozoruhodný doklad hodnotné a slohově čisté historizující jednolodní architektury postavené podle projektu 
Camilla Sitteho vletech 1896-1899. Slohová čistota je zdůrazněna i stejně řešeným interiérem. Významná 
dominanta městského urbanistického celku. 
  /2 fara čp.507 
  Náměstí Sv. Čecha 5, par.č. 430,stav. 
Součást areálu kostela. 
32404/8-3041 městský dům  
 Chopinova, Nádražní, čp. 427 

15406/8-3052 městský dům  
 Wattova, Špálova, čp. 430 
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41322/8-3037 městský dům  
 Nádražní, čp. 446 
40637/8-2749 archív 
 Špálova, čp. 450 
34312/8-3031 městský dům 
 nám. Sv. Čecha, čp. 516 
30956/8-3034 městský dům 
 nám. Sv. Čecha, Libušina, čp.518 
19178/8-3044 městský dům 
 Chopinova, čp. 523 
34260/8-3035 městský dům 
 Nádražní, Mariánskohorská,čp.532 
29685/8-3030 městský dům 
 nám. Sv. Čecha, čp. 534 
17930/8-3049 městský dům 
 U Tiskárny, čp. 539 
35104/8-2203 městský dům 
 U Tiskárny, čp. 546 
44824/8-3033 městský dům - soubor dvou 
městských domů 
 nám. Sv. Čecha, čp. 547 
41959/8-3043 městský dům 
 Chopinova, čp. 550 
30019/8-3038 městský dům 
 Nádražní, čp. 561 
45144/8-3040 městský dům 
 Chopinova, Nádražní, čp. 576 
104492 silniční most, ev.č.56-015 
Nachází se v k.ú. přívoz a k.ú. Petřkovice. 
 
47225/8-3048 spořitelna 
 U Tiskárny, čp. 578 

47271/8-3042 městský dům 
 Hlávkova, Nádražní, čp. 592 
 
35085/8-3046 městský dům 
 Libušina, čp. 593 
45064/8-3047 městský dům 
 Libušina, čp. 594 
 
29967/8-3032 městský dům 
 nám. Sv. Čecha, čp. 596 
15832/8-3050 městský dům 
 U Tiskárny, čp. 607 
28938/8-3051 městský dům 
 Wattova, čp. 670 
17442/8-3036 činžovní dům 
 Nádražní, čp. 726 
17224/8-3029 městský dům 
 nám. Sv. Čecha, Nádražní, čp.732 
29486/8-3039 městský dům 
 Nádražní, čp. 733 
40652/8-3045 městský dům 
 Libušina, čp. 785 
12163/8-3267 činžovní dům 
 Nádražní, čp. 1110 
12167/8-3295 činžovní dům, z toho jen: uliční 
průčelí, celková hmota objektu 
 Nádražní, čp. 1248 
12166/8-3278 pojišťovna hasičská 
 Nádražní, čp.1325 
 
  

11284/8-3934 uhelný důl hlubinný Oderka/Odra (TP) 
 Oderská č.p.768/50 
 01/strojovna – č.p. 768/50 
 02/správní budova – č.p. 770/50 
 03/koupelny – č.p. 769/50 
 04/vrátnice   
 
SLEZSKÁ OSTRAVA 
 
31916/2449 farní kostel sv. Josefa 
 Těšínská, parc.č.: 196 
Hodnotná barokní jednolodní stavba ovlivněná klasicismem, postavená v letech 1780-1783, s věží z 1. 
poloviny 20. století. 
31760/8-2385 městská radnice čp. 138 
 Těšínská 35, parc.č.: 1/1 
Volně stojící, kvalitní historizující stavba se zachovaným původním interiérem z roku 1911-1913, postavená 
podle návrhu Viktorina Šulce a projektu Jaroslava Volence a Fr. Doležela. Doklad reprezentativní, pohledově 
exponované, městské architektury. 
10593/8-3928 areál bývalého kamenouhelného dolu Trojice (TP) 
  /1 strojovna č. 1 
  parc. č. 161/3 
Objekt na podélném půdoryse s halovým prostorem krytým segmentovou střechou nesenou příhradovými 
nosníky. Postaven z režného zdiva, členěn velkorozměrovými průmyslovými okny z let 1913 - 16. 
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  /2 strojovna č. 2 
  parc.č. 163/1 
Objekt na podélném půdoryse s halovou dispozicí, krytý sedlovou střechou. Fasáda z režného zdiva, 
architektonicky členěná. Postaveno v roce 1906. 
  /3 šatny, koupelny, lampovna, truhlárna 
  parc.č. 163/1 
Výškově členěný objekt na nepravidelném půdoryse, fasáda z režného zdiva, architektonicky členěná z let 
1911 - 1913. 
   
  /5 terasy 
  parc. č. 163/4 
Opěrné zdi vymezující prostor terasy ve svahu o délce cca 150 m a šířce cca 20 m. Režné zdivo, koruna 
zakončena římsou. Z let 1906 - 11. 
  /6 kuželová halda dolu Trojice Emma Lucie 
  parc. č. 510 o.p. 
Mezi dolem Petr Bezruč (Terezie, býv. dolem Trojice a Michálkovickou ulicí.) Dominantní kužel s prohořelou 
hlušinou bývalého dolu a koksovny Trojice. Představuje nejvyšší bod na území města - 311m n.m. Halda z let 
1920 - 60, výrazná dominanta města, doklad historie dolování přímo ve městě. 
 
12580/8-3523 areál jámy Terezie (důl Petr Bezruč)-TP - ve správě DIAMO, s. p., o. z. ODRA 
  parc.č.: 2371, 2370, 2368, stav. 2396/1, ost.pl. 
Hodnotný areál technických památek s výraznou dominantou těžní věže z počátku 20.století. 
  /1 jámová budova a sdružená těžní věž 
  parc.č.: 2370 
Těžní budova s tzv. srostlou dvojicí těžních věží z r. 1907 a r. 1917 tvoří jeden objekt. Konstrukce těžní věže 
je ocelová, příhradová. Jedna z nejstarších těžních věží Ostravy, tvoří nezastupitelnou dominantu na 
severovýchodním horizontu města. 
  /2 strojovna těžního stroje č.1  
  parc.č. 2368, stav. 
Budova z hrázděného zdiva, s těžní věží tvoří technologickou jednotku. 
  /3 strojovna pomocného těžního stroje 
  parc.č. 2371,stav. 
 
37050/8-233 hrad Slezskoostravský, zřícenina 
 U soutoku řek Ostravice a Lučiny 
 Hradní č.p.1861/12 
101810 kaple Panny Marie Lurdské 
 Keltičkova ul. 
68678/8-2242 hrob - náhrobek Petra Cingra 
 Ústřední hřbitov 
27106/8-234 hrob a pomník zastřelených havířů  
 ústřední hřbitov 
38398/8-2490 pomník Miloše Sýkory 
 Těšínská ul., pravý břeh 
 Řeky Ostravice  
32552/8-2868 pomník obětem hornické stávky r. 
1894     Těšínská ul. 

 
  
41725/8-229 pomník osvobození Rudou 
armádou (tank) 
 Těšínská ul. 
11883/8-3202 vodárna čp.1844 (TP) 
 Nejedlého, Jaklovec  
 
11286/8-3936 uhelný důl hlubinný Ján – Mária 
(TP)       Hranečník 
10607/8-3930 uhelný důl hlubinný Michálka, (TP) 
z toho jen: strojovna, kompresorovna, koupelny, 
šatny 

 
 
 
STARÁ BĚLÁ 
 
20249/8-714 farní kostel sv. Jana 
Nepomuckého 
 Blanická ul., parc.č.: 1 

Pozdně barokní architektura z let 1776-1801, 
postavena příborským stavitelem Václavem 
Röhlichem. 
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22148 / 8-2357 kříž/krucifix 

  

            Stařecká ul., parc.č. 321 
 
 
SVINOV  
 
23426/8-2756 kamenná sýpka čp. 1190 
Nad Porubkou č. 36, parc.č.: 1566/2, stav. 
Hodnotná památka dokládající vývoj obce. Sýpka z konce 18. století, obytná budova z počátku 19. století. 
 
51178/8 - 4046 městský dům čp. 370 (bývalá lékárna) 
Peterkova ul. 370, katastr. č. 988 st., k.ú. Poruba-jih 
Urbanisticky hodnotná součást zástavby prostoru před nádražní halou v Ostravě Svinově. Postavena v letech 
1924 až 1925 architektem Fr. Divíškem. 
103000 soubor domů a vily obytné kolonie tažíren trub 
  Bílovecká 
   /1 obytný dům  
   č. p. 118, parc. č. 243 
   /2 obytný dům 
   č. p. 123, parc. č. 244  
   /3 obytný dům 
   č. p. 138, parc. č. 245 

   /4 obytný dům 
   č. p. 155, parc. č. 247  
   /5 vila 
   č. p. 117, parc. č. 250/1 
   /6 obytný dům 
   č. p. 115, parc. č. 252/1 

 
49797/8-3977 výpravní budova železniční stanice Svinov 
 parc.č. 3116, 3114 
Poslední dochovaná původní výpravní budova v Ostravě. Jedno z nejvýznamnějších nádraží bývalé SDF. 
Autorem projektu První staniční budovy postavené v letech 1846 - 47 byl arch. Karel Hummel. V 70. letech 
byla zvětšena postranními rizality a přízemními křídly. V roce 1895 připojena na jižní straně nová patrová 
budova. Dnes se výpravní budova sestává ze dvou částí spojených krčkem. 
 
102914 soubor věcí lihovaru 
 ulice Luční, ulice Ryšových 
  /1 lihovar (hlavní výrobní objekt, sklad, kanceláře) 
   parc. č. 2717 
  /2 zámečnické dílny, kotelna a komín 
   parc. č. 2718 
  /3 obytný dům čp. 172 
   parc. č. 2734 
 
TŘEBOVICE 
 
102943 socha sv. Jana Nepomuckého  
 parc. č. 325/1 
104263 kostel Nanebevzetí Panny Marie (soubor) 
 Ul. V Mešníku, areál hřbitova 
Nejstarší barokní mariánský kostel na území města Ostravy. 
 01/ kostel Nanebevzetí Panny Marie, parc.č.1 
 02/ brána, parc.č. 201 
 03/ socha Sv. Jana Nepomuckého, parc.č.325/1 
 
VÍTKOVICE 
 
23865/8-2753 zámek čp. 80 
 Výstavní 99, parc.č.: 1026 
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Jednopatrový empirový zámek z let 1846-47, 
významný doklad dějin Vítkovických železáren a 
zároveň doklad urbanistické koncepce města. 
 
 
23608/8-2754 farní kostel sv. Pavla 
 Mírové náměstí, parc.č.: 891 
Významný doklad historizující novogot. 
architektury, postaven v letech 1880-86 podle 
plánů vídeňského architekta A. Kirsteina. Kostel s 
vodárenskou věží tvoří dominantu místa. 
 
29124/8- 3057 radnice čp. 516 
 Mírové nám. 1, parc. č. 998 (část) 
Jednopatrový objekt na obdélném půdoryse s 
převýšenou střední částí ukončenou věží, tvoří 
dominantu nám., postaven podle projektu 
architekta von Ferstela asi kolem roku 1907. 
Gotizujícími a romantickými prvky je přizpůsoben 
průmyslovému charakteru celkového urban. 
záměru. 
 
15576/8-3064 areál Jeremenko 
Jedná se o bývalý odval, na kterém byly rekultivační 
práce zahájeny v r. 2002 s předpokladem ukončení 
v 12/2009. Na části plochy byly realizovány výsadby 
lesního porostu. V současné době probíhá 
doporučená údržba, která vyplývá ze znaleckého 
posudku a doporučení odboru ŽP MMO. Těžní 
budova s těžní věží 
Parc. Č. 227/35, ve správě DIAMO, s. p., o. z. ODRA 
 
28623/8-2243 hrob - pomník a spol. hrob horníků 
zastřelených při stávce v r. 1890  
 hřbitov, skupina XX 
68679/8-2244 hrob obětí zastřelených při 
hladových demonstracích v r. 1917 Vítkovice 

 hřbitov, skupina VI 
100992 společenský dům - Český dům 
 Ostrava 3, Výstavní 113, čp.17 
100647 vila 
 Vítkovice, Ruská 11, čp.87 
47178/8-3061 činžovní dům 
 Mírová 24, čp.97 
41596/8-3060 činžovní dům  
 Mírová 18, čp.98 
102951 vila 
 Ruská 45, čp.153 
46421/8-3062 fara 
 čp.154 
35279/8-3058 restaurace Společenský dům 
 1. máje 2, čp.160 
32201/8-3059 tělocvična 
 1. máje 132, čp.346 
50833/8-4026 mateřská škola 
 Prokopa Velikého, čp.425 
100715 jiná sociální stavba - zaopatřovací ústav 
 Lidická 55, čp.697 
34137/8-3063 tržnice 
 Jeremenkova 18, čp.1136 
 
100908 jiná obytná stavba - budova bývalého 
domova řádových sester, nyní vrátnice
 Zálužanského, čp.1192 
37089/8-3065 motorová elektrárna 
 Vítkovice, záv. 08 VŽ, Ruská 
11258/8-3933 rozvodna- ústředna- elektr. II. 
 (TP), Vítkovická 
10591/8-3926 plynojem (TP) 
 La Passionare 
106494 Výpravní budova železniční stanice 
Ostrava- Vítkovice, č.p. 27 
 

 
 
ZÁBŘEH NAD ODROU 
 
101419 zámek (soubor věcí) 
 U Zámku č.p. 42/1  
Zámek ve tvaru „U“ s dvorem uzavřeným ohradní 
zdí 
 /1 budova zámku, čp. 42 
 /2 ohradní zeď, pozemek  parc. č. 65/1 
  
 

17324 / 8-2450 krucifix 
 Starobělská u čp. 61 
20045 / 8-2755 pomník rudoarmějců 
 Rudná ul.,parc.č. 821/15 
 01/ obelisk 
              02/ ohradní zídka  
 

  
 
OBEC DOLNÍ LHOTA 
 
32266/8 - 2181 památník a hrob příslušníků 1. čs. tankové brigády  
místní hřbitov, parc.č.: 1/2, k. ú. Dolní Lhota u Ostravy 
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Památka osvobozovacích bojů v r. 1945. 
 
 
 
 
MĚSTO KLIMKOVICE  
 
Celé katastrální území je tzv. lázeňským místem. Nachází se zde lázeňské a rehabilitační zařízení - Lázně 
Sanatoria Klimkovice (funkční neplodnost, gynekologická onemocnění, nemoci neurologické, nemoci 
pohybového ústrojí, pooperační a poúrazové stavy a rekondice). 
 
34281/8-1601  zámek s areálem parku  
 parc.č. 1 st., 4, 5, 6, 7 o.p., k.ú. Klimkovice 
  /1 zámek, čp. 1 
  parc.č. 1 st. 
Renesanční architektura z 2. poloviny 16. století, přestavovaná a upravovaná po polovině 19. století.  
  /2 zámecký park (nyní sad P. Bezruče) 
  parc.č. 4, 5, 6, 7 o.p. 
Přírodně krajinářský park sbírkového charakteru, součást areálu zámku. V současné době slouží jako veřejná 
městská zeleň. 
 
28793/8-1602  farní kostel sv. Kateřiny s areálem 
 Náměstí parc.č. 2, 3,  561/1  
Areál gotického založení, tvořící kompoziční celek se sousedním renesančním areálem zámku. 
  /1 farní kostel sv. Kateřiny 
  parc.č. 2, 3 
Trojlodní architektura gotického založení ve 14. století s dochovaným gotickým jádrem. Upravována v 16. a 
počátkem 19. století. Na kostel navazuje centrální empírová kaple ze začátku 19. století. 
  /2 socha sv. Šebestiána (89513/8-1602) 
  Parc.č. 561/1 ( socha přemístěna z areálu kostela na náměstí) 
  3/ socha Panny Marie Immaculaty (89514/8-1602) 
  Parc.č. 561/1 ( socha přemístěna, je nadále součástí areálu kostela) 
 
23000/8-1603  hřbitovní kostel Nejsv. Trojice s areálem  
 Hřbitov, parc.č. 200  
  /1 hřbitovní kostel Nejsv. Trojice 
  parc.č. 200  k.ú. Klimkovice 
Jednolodní architektura z konce 16. století, upravená v interiéru v 18. a ve 20. století. 
  /2 socha Sv. Jana Nepomuckého 
  parc.č.200, Kvalitní sochařská práce z roku 1736.  
 
13937/8-1604 památník osvobození 
 parc.č.7, o.p., vpravo od zámku 
 
OBEC OLBRAMICE 
 
39008/ 8-1648  farní kostel sv. Bartoloměje 
 parc.č. 1 st., k.ú. Olbramice 
Jednolodní kostel gotického založení, v interiéru upravený barokně. Exteriér upraven asi v roce 1865 v 
pseudorománském slohu. 
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OBEC STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ 
 
32377/8-715 zámek s areálem parku (soubor) 
 parc.č. 88, 91, 92, 90/1, 89, k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí 
  /1 zámek čp. 1 
  parc.č. 88  
Čtyřkřídlá renesanční architektura z let 1560 - 1570. Doklad kvalitního feudálního sídla s arkádovým dvorem 
a fasádou zdobenou zlidovělým sgrafitem. Úpravy po požárech v 17. a 18. století, v roce 1945 zničena 
původní věž s bání a lucernou a nahrazena stanovou střechou. 
  /2 zámecký park 
  parc.č. 91, 92, 90/1, 89 
Současné uspořádání zámeckého parku vzniklo v 19. století v období romantismu. Přírodně krajinářský park. 
 
18373/ 8-716 farní kostel sv. Jana Křtitele s budovou fary čp. 11 (27692/8-716 fara) 
 parc. čís. 1 , 7  
Velmi hodnotná renesanční architektura z let 1587 - 1598 s charakteristickou síťovou klenbou a kvalitními 
kamennými dobovými články. 
 
 
MĚSTO ŠENOV  
 
20212/8-3996  zámecký park 
 parc.č. 2/1,14/1, 1 o.p. 
Přírodně krajinářský park, založený pravděpodobně na počátku 19. století  na místě původní zámecké 
zahrady ze 17.stol. 
 
37271/8-720 kostel Prozřetelnosti Boží (s areálem) 
 parc.č. 11, 12 
  /1 farní kostel Prozřetelnosti Boží 
  parc.č. 11 st. 
Centralizující architektonicky významná pozdně barokní stavba, složité půdorysné koncepce z r. 1764 s 
kvalitní vnitřní výzdobou.  
  /2 ohradní zeď 
  parc.č.2 , zbytek původní ohradní zdi z 19.stol., součást areálu kostela. 
  /3 kryté schodiště (na oratoř) 
 
27018 / 8-2359 socha sv. Antonína 
 Při škole,parc.č. 13/1 
10346 / 8-3534 socha sv. Floriána 
 u hlavní silnice při odbočce do ulice Pod lipami, par.č. 553/6 
31165 / 8-2358 socha sv. Jana Nepomuckého 
 Při škole, parc.č. 13/1 
 
OBEC VÁCLAVOVICE 
 
50518 / 8-4006 kaple u čp. 11 
 parc.č. 212 
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OBEC VELKÁ POLOM 
 
32551/8-1503 zřícenina tvrze se sýpkou 
 /1 zřícenina tvrze čp. 50 
 parc.č. 600 
Významná slezská renesanční tvrz z 2. poloviny 15. století, upravována v roce 1573. Kolem roku 1800 nebyla 
obydlena a byla přeměněna v sýpku. 
 /2 sýpka 
 parc.č. 598 st. 
Patrová stavba z 2. poloviny 16. století, patrně součást přestavby tvrze v roce 1573. Součást areálu bývalé 
vodní tvrze. 
 
34550/8–1504  farní kostel sv. Václava s areálem 
 /1 farní kostel sv. Václava 
 parc.č. 1  
Jednolodní renesanční stavba z roku 1589 se starším jádrem a barokními úpravami. 
 /2 ohradní zeď se vstupní branou 
  parc.č.2,  
Ohradní zeď z lomového kamene vymezuje hranice areálu kostela. 
 
103451 fara (soubor) 
 Osvoboditelů, č.p.66 
Dvoupodlažní podsklepená farní budova z roku 1782 s mansardovou střechou a ohradní zdí. 
 01/ fara, Osvoboditelů č.p.66 
 02/ ohradní zeď, Osvoboditelů 
 
 
OBEC VŘESINA 
 
33690 / 8-2116 kaple se zvoničkou 
  u školy, parc.č. 2383/2 
Příklad drobné sakrální stavby, tvořící doplněk návsi. Jako zvonice v současné době již neslouží. Provedeny 
novodobé úpravy. 
 
Na území těchto obcí se nemovité kulturní památky nenacházejí: 
Obec Čavisov  
Obec Horní Lhota 
Město Vratimov 
Obec Zbyslavice 
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2. SEZNAM LINEK VEŘEJNÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY – JEV A105a 
 
 
Linky autobusů v ORP Ostrava ( stav k 1.9.2020) 

Poče
t 

pol. Provozovatel 

Typ 

dopravy 

Ozn. 

Linky Popis 

1 

MUSIL TOUR 

spol. s.r.o. 

A - 

autobus 333 Praha - Brno - Krakow - Kiev - Dnipro - Zaporizhia 

2 NIKOLO s.r.o. 

A - 

autobus 343 

Plzeň (CZ) - Praha (CZ) - Krakov (PL) - Ivano-Frankivsk (UA) - Horodenka (UA) 

- Kolomyja (UA) 

3 

Holfedtrans 

s.r.o. 

A - 

autobus 358 Plzeň - Kosiv 

4 

MUSIL TOUR 

spol. s.r.o. 

A - 

autobus 363 PRAHA (CZ) - ZAPORIŽŽJA (UA) 

5 

UMBRELLA 

Coach & 

Buses s.r.o 

A - 

autobus 366 Praha - Krakow - Minsk 

6 

D.M.D-

GROUP, spol. 

s r.o. 

A - 

autobus 383 Liberec – Praha – Krakow – Lvov – Rachiv 

7 NIKOLO s.r.o. 

A - 

autobus 392 Chomutov (CZ) - Praha (CZ) - Lvov (UA) - Kamenets-Podilskyj (UA) 

8 neznámý 

A - 

autobus 1 Ostrava-Thessaloniki-Atheny 

9 Tourbus, a.s. 

A - 

autobus 2 

Praha /Ostrava/ - Brno - Wien - Venezia - Padova - Bologna - Firenze - Roma 

- Napoli 

10 

D.M.D-

GROUP, spol. 

s r.o. 

A - 

autobus 5 Praha - Krakov - Kryvyi Rih 

11 NIKOLO s.r.o. 

A - 

autobus 9 Plzeň (CZ) - Praha (CZ) - Krakov (PL) - Černovcy (UA) 

12 NIKOLO s.r.o. 

A - 

autobus 15 Cheb (CZ) - Praha (CZ) - Lviv (UA) - Černivci (UA) 

13 

D.M.D-

GROUP, spol. 

s r.o. 

A - 

autobus 21 Vídeň - Brno - Vinnica 



Územně analytické podklady 2020 – 5.úplná aktualizace                                                            Odbor územního plánování a stavebního řádu MMO 

21 

 

Poče
t 

pol. Provozovatel 

Typ 

dopravy 

Ozn. 

Linky Popis 

14 NIKOLO s.r.o. 

A - 

autobus 29 Plzeň (CZ) - Praha (CZ) - Lviv (UA) - Ivano-Frankivsk (UA) - Horodenka (UA) 

15 

FlixBus CZ 

s.r.o. 

A - 

autobus 46 Praha - Kraków 

16 neznámý 

A - 

autobus 47 Kyjev - Praha 

17 

KON-TRANS 

s.r.o. 

A - 

autobus 84 PLZEN (CZ) - DROHOBYČ (UA) 

18 NIKOLO s.r.o. 

A - 

autobus 112 

Kralupy (CZ) - Praha (CZ) - Lvov (UA) - Rohatyn (UA) - Ivano-Frankivsk (UA) - 

Horodenka (UA) - Zalishchyky (UA) 

19 

VLABUSS, 

s.r.o. 

A - 

autobus 155 Ostrava – Frýdek-Místek – Turzovka – Čadca 

20 

INFOBUS 

s.r.o. 

A - 

autobus 182 Praha - Ostrava - Řešov - Lviv - Ivano-Frankivsk - Černivci 

21 

MUSIL TOUR 

spol. s.r.o. 

A - 

autobus 83 Praha - Brno - Krakow - Kiev - Kryvy Rih - Dnipro 

22 TTBUS s.r.o. 

A - 

autobus 206 Minsk-Praha 

23 

STUDENT 

AGENCY, k.s. 

A - 

autobus 209 

Brno – Olomouc – Ostrava – Krakow – Ostrava – Olomouc – Brno – Wien – 

Brno 

24 NIKOLO s.r.o. 

A - 

autobus 213 Chomutov (CZ) - Praha (CZ) - Ivano-Frankivsk (UA) - Kolomyja (UA) 

25 

MUSIL TOUR 

spol. s.r.o. 

A - 

autobus 230 Praha - Krakow - Cherson - Berdansk - Mariupol 

26 TTBUS s.r.o. 

A - 

autobus 243 Praha (CZ) - Varšava (PL)- Kyjev (UA) 

27 

D.M.D-

GROUP, spol. 

s r.o. 

A - 

autobus 247 Plzeň - Kamianets-Podolski 

28 

VLABUSS, 

s.r.o. 

A - 

autobus 265 Ostrava – Frýdek-Místek – Turzovka 

29 NIKOLO s.r.o. 

A - 

autobus 393 Praha (CZ) - Lutsk (UA) 



Územně analytické podklady 2020 – 5.úplná aktualizace                                                            Odbor územního plánování a stavebního řádu MMO 

22 

 

Poče
t 

pol. Provozovatel 

Typ 

dopravy 

Ozn. 

Linky Popis 

30 TTBUS s.r.o. 

A - 

autobus 414 Praha-Kiev 

31 neznámý 

A - 

autobus 463 Čerkasy - Plzeň 

32 

GDAMALER 

TOUR s.r.o. 

A - 

autobus 475 Plzeň - Krakov - Žitomir 

33 

Leo Express 

s.r.o. 

A - 

autobus 479 Lvov-Kraków-Ostrava 

34 neznámý 

A - 

autobus 486 Karlovy Vary -Cherson 

35 neznámý 

A - 

autobus 14041 Sofia - Warszawa 

36 Tourbus, a.s. 

A - 

autobus 

72028

2 Brno-Prostějov-Olomouc-Rožnov pod Radhoštěm-Prostřední Bečva-Ostrava 

37 

STUDENT 

AGENCY, k.s. 

A - 

autobus 

72130

8 Brno – Karviná 

38 

ČSAD Tišnov, 
spol. s r.o. 

A - 

autobus 

73080

0 

Tišnov-Kuřim-Brno-Vyškov-Prostějov-Olomouc-Hranice-Nový Jičín-Frýdek-

Místek-Ostrava 

39 

MUSIL TOUR 

spol. s.r.o. 

A - 

autobus 491 Praha-Brno-Lvov-Ternopil-Chmelnicky-Vinicja-Uman-Odessa-Mikolajiv 

40 

ČSAD Vsetín 
a.s. 

A - 

autobus 

82015

0 Zlín-Vsetín-Rožnov pod Radhoštěm/Nový Jičín-Mošnov-Ostrava 

41 

ČSAD Vsetín 
a.s. 

A - 

autobus 

82015

1 Zlín-Vsetín-Valašské Meziříčí-Nový Jičín-Ostrava 

42 

ČSAD Vsetín 
a.s. 

A - 

autobus 

82017

5 

Valašské Klobouky/Luhačovice-Vsetín-Rožnov pod Radhoštěm/Nový Jičín-

Ostrava 

43 

ČSAD Vsetín 
a.s. 

A - 

autobus 

82397

1 Zlín-Vsetín-Rožnov pod Radhoštěm/Nový Jičín-Mošnov-Ostrava 

44 

ČSAD Vsetín 
a.s. 

A - 

autobus 

82397

2 Zlín-Vsetín-Valašské Meziříčí-Nový Jičín-Ostrava 

45 

ČSAD Vsetín 
a.s. 

A - 

autobus 

82397

5 Luhačovice-Vsetín-Rožnov pod Radhoštěm/Nový Jičín-Ostrava 
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46 

ARRIVA 

MORAVA a.s. 

A - 

autobus 

82497

2 Zlín-Vsetín-Valašské Meziříčí-Nový Jičín-Ostrava 

47 

ARRIVA 

MORAVA a.s. 

A - 

autobus 

82497

4 Valašské Klobouky-Vsetín-Rožnov pod Radhoštěm/Nový Jičín-Ostrava 

48 

ARRIVA 

MORAVA a.s. 

A - 

autobus 

82497

5 Luhačovice-Vsetín-Rožnov p.Radh./Nový Jičín-Ostrava 

49 

ČSAD Vsetín 
a.s. 

A - 

autobus 

82797

1 Zlín-Vsetín-Rožnov pod Radhoštěm/Nový Jičín-Mošnov-Ostrava 

50 

ČSAD Vsetín 
a.s. 

A - 

autobus 

82797

2 Zlín-Vsetín-Valašské Meziříčí-Nový Jičín-Ostrava 

51 

ČSAD Frýdek - 
Místek a.s. 

A - 

autobus 

86335

1 Ostrava-Paskov-Frýdek-Místek-Dobrá-Raškovice-Morávka 

52 

ČSAD Frýdek - 
Místek a.s. 

A - 

autobus 

86335

2 Ostrava, Kunčice-Vratimov-Frýdek-Místek-Dobrá-Raškovice-Morávka 

53 

ČSAD Frýdek - 
Místek a.s. 

A - 

autobus 

86335

3 Ostrava-Frýdek-Místek 

54 

ČSAD Frýdek - 
Místek a.s. 

A - 

autobus 

86335

4 Ostrava-Vratimov-Frýdek-Místek 

55 

ČSAD Frýdek - 
Místek a.s. 

A - 

autobus 

86338

3 Řepiště-Sedliště-Kaňovice-Šenov-Ostrava 

56 

ČSAD Frýdek - 
Místek a.s. 

A - 

autobus 

86338

5 Ostrava-Nošovice 

57 

ČSAD Frýdek - 
Místek a.s. 

A - 

autobus 

86338

6 Ostrava, Svinov-Nošovice 

58 

ČSAD Frýdek - 
Místek a.s. 

A - 

autobus 

86338

7 Žermanice-Lučina-Bruzovice-Šenov-Ostrava 

59 

ČSAD Frýdek - 
Místek a.s. 

A - 

autobus 

86398

0 

Ostrava-Paskov-Frýdek-Místek-Frenštát pod Radhoštěm-Rožnov pod 
Radhoštěm-Horní Bečva 

60 

ČSAD Frýdek - 
Místek a.s. 

A - 

autobus 

86036

9 Frýdek-Místek-Sedliště-Šenov-Havířov 

61 

ČSAD Havířov 
a.s. 

A - 

autobus 

87040

7 Havířov-Frýdek-Místek-Ostravice-Bílá-Prostřední Bečva 
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62 

ČSAD Frýdek - 
Místek a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

86500

8 Ostrava-Paskov-Frýdek-Místek-Staré Město-Skalice 

63 

ČSAD Havířov 
a.s. 

A - 

autobus 

87042

8 

Havířov-Frýdek-Místek-Frýdlant n.O.-Frenštát pod Radhoštěm-Rožnov pod 
Radhoštěm-Valašské Meziříčí-Vsetín-Luhačovice 

64 

ČSAD Frýdek - 
Místek a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

86530

8 Skalice-Staré Město-Frýdek-Místek-Paskov-Ostrava 

65 

ČSAD Havířov 
a.s. 

A - 

autobus 

87244

1 Havířov-Šenov-Ostrava, Hranečník-Ostrava, ÚAN 

66 

ČSAD Havířov 
a.s. 

A - 

autobus 

87244

0 Havířov, Šumbark-Šenov-Ostrava, Hranečník-Vratimov 

67 

ČSAD Havířov 
a.s. 

A - 

autobus 

87244

2 Havířov-Ostrava, Hranečník 

68 

ČSAD Havířov 
a.s. 

A - 

autobus 

87244

3 Těrlicko-Havířov-Ostrava, ÚAN 

69 

ČSAD Havířov 
a.s. 

A - 

autobus 

87244

4 Havířov-Šenov-Ostrava,Kunčice-Ostrava, Hrabová 

70 

ČSAD Havířov 
a.s. 

A - 

autobus 

87244

5 Havířov-Vratimov-Ostrava,Hrabůvka-Ostrava,Poruba 

71 

ČSAD Havířov 
a.s. 

A - 

autobus 

87246

1 Havířov-Lučina-Nošovice 

72 

ČSAD Havířov 
a.s. 

A - 

autobus 

87244

6 Havířov-Šenov 

73 

ČSAD Karviná 
a.s. 

A - 

autobus 

87446

0 Orlová-Petřvald-Šenov-Nošovice 

74 

ČSAD Karviná 
a.s. 

A - 

autobus 

87455

0 Orlová-Petřvald-Šenov-Vratimov-Ostrava, Hrabůvka 

75 

ČSAD Karviná 
a.s. 

A - 

autobus 

87455

1 Orlová-Petřvald-Ostrava 

76 

ČSAD Karviná 
a.s. 

A - 

autobus 

87455

2 Orlová-Petřvald-Ostrava 

77 

ČSAD Karviná 
a.s. 

A - 

autobus 

87455

3 Orlová-Rychvald-Ostrava 
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78 

ČSAD Karviná 
a.s. 

A - 

autobus 

87455

4 Orlová-Petřvald-Ostrava 

79 

ČSAD Karviná 
a.s. 

A - 

autobus 

87353

1 Karviná-Orlová-Petřvald-Ostrava 

80 

ČSAD Karviná 
a.s. 

A - 

autobus 

87353

2 Karviná-Orlová-Petřvald-Ostrava 

81 

ČSAD Havířov 
a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

87640

2 

Havířov,Šumbark,točna Lidická-Šenov,ČSAD-Albrechtice,železniční stanice-

Stonava, sídliště Nový svět 

82 

ČSAD Havířov 
a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

87640

4 Havířov,Podlesí,autobusové nádraží-Havířov,Šumbark,točna Lidická 

83 

ČSAD Havířov 
a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

87640

7 Havířov,Podlesí,autobusové nádraží-Havířov,Šumbark,Marie Pujmanové 

84 

ČSAD Havířov 
a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

87640

8 

Havířov,Podlesí,Těšínská-Havířov,Město,železniční stanice-

Havířov,Šumbark,točna 2. etapa-Havířov,Šumbark,točna Petřvaldská-

Havířov,Šumbark,točna Lidická-Havířov,Podlesí,autobusové nádraží 

85 

ČSAD Havířov 
a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

87641

0 

Havířov,Šumbark,točna Lidická-Havířov,Podlesí,Těšínská-Havířov,Dolní 
Datyně,točna Josefa Kotase 

86 

ČSAD Havířov 
a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

87641

1 

Havířov,Podlesí,autobusové nádraží-Horní Bludovice,Adámek-

Šenov,Lapačka 

87 

ČSAD Havířov 
a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

87641

2 Havířov,Podlesí,autobusové nádraží-Havířov,Šumbark,točna Lidická 

88 

ČSAD Havířov 
a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

87641

4 Šenov,ČSAD-Havířov,Dolní Datyně,točna Josefa Kotase 

89 

ČSAD Havířov 
a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

87641

8 

Havířov,Město,železniční stanice-Šenov,bytovky-

Havířov,Podlesí,autobusové nádraží 

90 

Transdev 

Morava s.r.o. 

A - 

autobus 

88228

8 Zbyslavice-Velká Polom-Ostrava, Poruba 

91 

Transdev 

Morava s.r.o. 

A - 

autobus 

88267

3 Fulnek-Bílovec-Velké Albrechtice-Ostrava 

92 

Transdev 

Morava s.r.o. 

A - 

autobus 

88267

7 Nový Jičín-Studénka-Klimkovice-Ostrava 

93 

Transdev 

Morava s.r.o. 

A - 

autobus 

88267

9 Zbyslavice-Klimkovice-Vřesina-Ostrava 
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94 

ČSAD Vsetín 
a.s. 

A - 

autobus 

88337

0 Ostrava-Krmelín-Paskov-Řepiště 

95 

ČSAD Vsetín 
a.s. 

A - 

autobus 

88337

1 Ostrava-Brušperk-Hukvaldy 

96 

ČSAD Vsetín 
a.s. 

A - 

autobus 

88337

2 Ostrava-Brušperk-Hukvaldy-Kozlovice 

97 

ČSAD Vsetín 
a.s. 

A - 

autobus 

88337

3 Ostrava-Stará Ves nad Ondřejnicí-Brušperk-Kateřinice-Příbor-Kopřivnice 

98 

ČSAD Vsetín 
a.s. 

A - 

autobus 

88337

4 Ostrava-Stará Ves nad Ondřejnicí-Brušperk-Trnávka 

99 

ČSAD Vsetín 
a.s. 

A - 

autobus 

88337

6 Ostrava-Stará Ves nad Ondřejnicí-Brušperk-Fryčovice-Příbor-Kopřivnice 

100 

ČSAD Vsetín 
a.s. 

A - 

autobus 

88337

9 Ostrava-Stará Ves nad Ondřejnicí-Petřvald 

101 

ČSAD Vsetín 
a.s. 

A - 

autobus 

88364

1 Kopřivnice-Příbor-Mošnov-Ostrava 

102 

ČSAD Vsetín 
a.s. 

A - 

autobus 

88333

1 Ostrava-Stará Ves nad Ondřejnicí-Petřvald-Mošnov 

103 

ČSAD Vsetín 
a.s. 

A - 

autobus 

88333

3 Ostrava-Mošnov 

104 

ČSAD Vsetín 
a.s. 

A - 

autobus 

88366

4 Frenštát pod Radhoštěm-Příbor-Mošnov-Ostrava 

105 

ČSAD Vsetín 
a.s. 

A - 

autobus 

88367

0 Nový Jičín-Sedlnice-Mošnov-Ostrava 

106 

Transdev 

Morava s.r.o. 

A - 

autobus 

88467

1 Skřipov-Těškovice-Bítov-Klimkovice-Ostrava 

107 

Transdev 

Morava s.r.o. 

A - 

autobus 

88467

2 Bílovec-Slatina-Tísek-Klimkovice-Ostrava 

108 

Transdev 

Morava s.r.o. 

A - 

autobus 

88467

3 Březová / Fulnek-Bílovec-Velké Albrechtice-Ostrava 

109 

Transdev 

Morava s.r.o. 

A - 

autobus 

88462

8 Ostrava-Stará Ves nad Ondřejnicí-Jistebník-Bílovec 
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110 

Transdev 

Morava s.r.o. 

A - 

autobus 

88467

4 Hlubočec-Pustá Polom-Zbyslavice-Klimkovice-Ostrava 

111 

Transdev 

Morava s.r.o. 

A - 

autobus 

88467

5 Hradec nad Moravicí, Jakubčovice-Skřipov-Těškovice-Klimkovice-Ostrava 

112 

Transdev 

Morava s.r.o. 

A - 

autobus 

88467

6 Klimkovice-Vřesina-Ostrava 

113 

Transdev 

Morava s.r.o. 

A - 

autobus 

88467

7 Nový Jičín-Studénka-Klimkovice-Ostrava 

114 

Transdev 

Morava s.r.o. 

A - 

autobus 

88467

8 Vítkov-Fulnek-Bílovec-Klimkovice-Ostrava 

115 

Transdev 

Morava s.r.o. 

A - 

autobus 

88467

9 Zbyslavice-Klimkovice-Vřesina-Ostrava 

116 

Transdev 

Morava s.r.o. 

A - 

autobus 

88427

0 Opava-Hrabyně-Ostrava 

117 

Transdev 

Morava s.r.o. 

A - 

autobus 

88428

6 Opava-Hradec nad Moravicí-Hlubočec-Hrabyně-Ostrava-Vratimov 

118 

Transdev 

Morava s.r.o. 

A - 

autobus 

88428

7 Pustá Polom-Kyjovice-Horní Lhota-Velká Polom-Ostrava 

119 

Transdev 

Morava s.r.o. 

A - 

autobus 

88428

8 Zbyslavice-Velká Polom-Ostrava 

120 

ČSAD Vsetín 
a.s. 

A - 

autobus 

90367

7 

Nový Jičín-Šenov u Nového Jičína-Kunín-Bartošovice-Studénka-Bravantice-

Olbramice-Klimkovice-Ostrava 

121 

ČSAD Vsetín 
a.s. 

A - 

autobus 

90367

8 Vítkov-Bílovec-Ostrava 

122 

ČSAD Vsetín 
a.s. 

A - 

autobus 

90227

0 Opava-Nové Sedlice-Mokré Lazce-Hrabyně-Velká Polom-Ostrava 

123 

ČSAD Vsetín 

a.s. 

A - 

autobus 

90292

0 Ostrava-Opava-Bruntál-Šumperk 

124 

ČSAD Vsetín 
a.s. 

A - 

autobus 

91012

0 Ostrava-Opava-Bruntál-Malá Morávka,Karlov-Malá Morávka,Ovčárna 

125 

ČSAD Vsetín 
a.s. 

A - 

autobus 

91012

6 Ostrava-Bílá-Velké Karlovice 
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126 

ČSAD Vsetín 

a.s. 

A - 

autobus 

91012

7 Ostrava-Frýdek-Místek-Rožnov pod Radhoštěm-Prostřední Bečva 

127 

ČSAD Vsetín 
a.s. 

A - 

autobus 

91013

9 Ostrava-Petřvald,Petřvaldík 

128 

ČSAD Karviná 
a.s. 

A - 

autobus 

91355

5 Bohumín-Ostrava 

129 

Transdev 

Morava s.r.o. 

A - 

autobus 

91428

1 Ostrava-Hlučín-Dolní Benešov-Kobeřice-Sudice-Třebom 

130 

Transdev 

Morava s.r.o. 

A - 

autobus 

91428

2 Ostrava-Hlučín-Bohuslavice-Závada-Píšť-Strahovice 

131 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91503

8 Mor.Ostrava,nám.Republiky - Kunčice,NH Zářičí 

132 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91503

9 Ostrava - Paskov 

133 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91504

0 Poruba,Studentské koleje - Plesná,Globus 

134 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91510

5 Mor.Ostrava,Karolina U lávky - Koblov 

135 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91510

6 Hlavní nádraží - Heřmanice,Důl Heřmanice 

136 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91510

7 Hranečník - Mor.Ostrava,sídliště Fifejdy/Mor.Ostrava,Vozovna trolejbusů 

137 

Transdev 

Morava s.r.o. 

A - 

autobus 

91407

5 Hlučín-Děhylov-Ostrava, Poruba 

138 

Transdev 

Morava s.r.o. 

A - 

autobus 

91428

3 Ostrava-Hlučín-Štěpánkovice 
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Poče
t 

pol. Provozovatel 

Typ 

dopravy 

Ozn. 

Linky Popis 

139 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91504

1 Ostrava - Vratimov 

140 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91504

3 Poruba,Opavská - Svinov,nádraží 

141 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91510

8 Hlavní nádraží/Mor.Ostrava,Vozovna trolejbusů - Hulváky 

142 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91510

9 Heřmanice,Důl Heřmanice - Hulváky 

143 

Transdev 

Morava s.r.o. 

A - 

autobus 

91428

5 Háj ve Slezsku-Dobroslavice-Děhylov-Ostrava 

144 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91504

4 Svinov,nádraží - Poruba,Otakara Jeremiáše 

145 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91504

5 Poruba,garáže - Kunčice,NH hlavní brána 

146 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91504

6 Polanka n. Odrou,Polanka - Krásné Pole,Družební 

147 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91504

7 Poruba,Studentská - Plesná 

148 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91504

8 Poruba,Opavská - Hrabová,prům.zóna jih 

149 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91504

9 Poruba,Opavská - Michálkovice 

150 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91505

0 Mor.Ostrava,Českobratrská - Nová Bělá,Krmelínská 
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Poče
t 

pol. Provozovatel 

Typ 

dopravy 

Ozn. 

Linky Popis 

151 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91511

1 Hlavní nádraží - Michálkovice 

152 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91511

2 Hlavní nádraží - Hulváky 

153 

Transdev 

Morava s.r.o. 

A - 

autobus 

91429

0 Ostrava-Hať 

154 

Transdev 

Morava s.r.o. 

A - 

autobus 

91429

2 Ostrava-Hlučín-Píšť-Strahovice 

155 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91503

5 Poruba,Otakara Jeremiáše - Hrabová,prům.zóna jih 

156 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91503

7 Poruba,Studentské koleje - ÚAN 

157 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91505

1 Plesná - Svinov,nádraží 

158 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91505

2 Ostrava - Šilheřovice 

159 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91511

3 Heřmanice,Důl Heřmanice - Koblov 

160 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91520

1 Hlavní nádraží - Radvanice,Ludvíkova 

161 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91524

9 Mor.Ostrava,Vozovna trolejbusů - Heřmanice,Důl Heřmanice 

162 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91502

0 Poruba,Studentské koleje - Sl.Ostrava,Bazaly 
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Poče
t 

pol. Provozovatel 

Typ 

dopravy 

Ozn. 

Linky Popis 

163 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91502

1 Ostrava - Vratimov 

164 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91505

3 Ostrava - Klimkovice - Ostrava 

165 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91505

4 Mor.Ostrava,Sad B.Němcové - Poruba,Alšovo nám. 

166 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91505

5 Výškovice - Hrabůvka,Poliklinika 

167 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91507

1 Ostrava - Petřvald - Ostrava - Šenov 

168 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91502

2 Hranečník - Mor.Ostrava,Most M. Sýkory 

169 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91502

3 Ostrava - Rychvald - Bohumín 

170 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91505

6 Ostrava - Ludgeřovice - Hlučín 

171 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91505

7 Hulváky - Kunčice,NH jižní brána 

172 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91502

4 Mor.Ostrava,Muglinovská - Mariánské Hory 

173 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91502

6 Hrabůvka,Poliklinika - Proskovice 

174 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91502

7 Hrabová,statek - Proskovice 
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Poče
t 

pol. Provozovatel 

Typ 

dopravy 

Ozn. 

Linky Popis 

175 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91505

8 Martinov,střed - Poruba,radnice 

176 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91505

9 Vítkovice,Mírové nám. - Polanka n. Odrou,Polanka 

177 

ARRIVA 

MORAVA a.s. 

A - 

autobus 

95016

0 Jeseník-Krnov-Opava-Ostrava 

178 

ARRIVA 

MORAVA a.s. 

A - 

autobus 

95090

1 Jeseník-Krnov-Ostrava 

179 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91502

8 Ostrava - Šenov - Václavovice 

180 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91502

9 Ostrava - Petřvald - Šenov 

181 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91503

0 Ostrava - Petřvald 

182 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91506

1 Výškovice - Hranečník 

183 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91506

2 Hrabůvka,Dvouletky - Kunčice,NH jižní brána 

184 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91503

1 Výškovice - Kunčice,NH jižní brána 

185 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91503

2 Mor.Ostrava,Křižíkova - Přívoz,Outlet centrum 

186 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91503

3 Přívoz,Oderská - Mor.Ostrava,Křižíkova 
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Poče
t 

pol. Provozovatel 

Typ 

dopravy 

Ozn. 

Linky Popis 

187 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91503

4 Ostrava - Hlučín 

188 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91506

4 Ostrava - Klimkovice 

189 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91506

6 Ostrava - Hlučín 

190 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91506

7 Ostrava - Hlučín 

191 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91506

8 Ostrava - Šilheřovice 

192 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91507

3 ÚAN - Hrabová,prům.zóna jih 

193 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91507

4 Hranečník - Hrabová,prům. zóna jih 

194 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91507

6 Svinov,mosty dolní zast. - Polanka n. Odrou,Hraničky 

195 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91507

7 Výškovice - Hrabová,statek 

196 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91507

9 Svinov,nádraží - Svinov,Dubí 

197 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91508

1 Ostrava - Řepiště 

198 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91509

0 Poruba,vozovna - Krásné Pole,Planetárium 
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Poče
t 

pol. Provozovatel 

Typ 

dopravy 

Ozn. 

Linky Popis 

199 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91509

1 Poruba,Vřesinská – Vřesina,Skalka family park 

200 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91509

2 Sl.Ostrava,Bazaly/Sl.Ostrava,Gymnázium - Kunčice,Nádraží Kunčice 

201 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91509

5 Hranečník - Sl.Ostrava,Krematorium 

202 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91509

6 Hrabůvka,Poliklinika - Hrabůvka,Poliklinika 

203 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91509

7 Hranečník - Michálkovice,Brazílie 

204 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91509

8 Petřkovice,náměstí - Petřkovice,Nordpól 

205 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91509

9 Sl.Ostrava,Hladnov - Mor.Ostrava,Městská nemocnice 

206 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91510

1 Hlavní nádraží - Radvanice,Ludvíkova 

207 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91510

2 Hlavní nádraží - Hulváky 

208 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91510

3 Mor.Ostrava,náměstí Republiky - Koblov 

209 

Dopravní 

podnik 

Ostrava a.s. 

AM - bus 

(MHD) 

91510

4 

Michálkovice - Mor.Ostrava,náměstí Republiky/Mor.Ostrava,Vozovna 
trolejbusů 
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3. SANAČNĚ REKULTIVAČNÍ STAVBY – JEV A64 

 
AKCE REALIZOVANÉ 
 
1. Rekultivace území nádrže NP 1 
Část stavby se nachází v katastrálním území Hrabová. Jedná se o plochu  kalových nádrží flotačních 
hlušin bývalého dolu Paskov, včetně rozsáhlé deponie zúrodnění schopných zemin, selektivně skrytých 
při výstavbě nádrže a úpravu přilehlého Oprechtického potoka. Celková plocha zájmového území je 
30,9276 ha. 
Technické úpravy spočívaly v modelaci terénu navýšením a zajištěním stability stávajících hrází nádrže, 
včetně zabezpečení nepropustnosti vod z nádrže. V rámci modelace terénu byla nádrž vyplněna 
flotační hlušinou z úpravny Dolu Paskov. 
Po vysušení kalů  byla v 08/2018 zahájena technická rekultivace nádrže flotačních hlušin, a to návozem 
hlušinovými výpěrky s následným překryvem zeminou.  
Po dokončení technických úprav bude následovat biologická rekultivace lesnická, včetně 5-ti leté 
údržby vysazeného porostu.  
Součástí stavby je i úprava okolního terénu, která spočívá v odtěžení stávající deponie zemin, pročištění 
vodotečí a odvodňovacích příkopů, dolesnění volných ploch a 5-ti leté údržbě. Ukončení celé stavby 
bude dle realizační smlouvy ve 12/2024, následně budou zrekultivované pozemky předány vlastníkům. 
   
2. Rekultivace odvalu Jeremenko 
Jedná se o bývalý odval v katastrálním území Kunčice nad Ostravicí o rozloze 6,48 ha, na kterém byla 
dokončena technická rekultivace, pozemek byl osázen a prohlášen za pozemek určený k plnění funkcí 
lesa. Vzhledem k tomu, že se jedná o extrémní stanoviště, nepodařilo se docílit požadovaných 
parametrů lesního pozemku. Magistrátem města Ostravy, odborem ochrany životního prostředí byla 
povolena delší lhůta pro zalesnění do 31.12.2019. V rámci stavby se provádí údržba vysazených porostů 
(ochrana proti okusu zvěří, likvidace křídlatky). 
 
3. Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi 
Zájmové území se nachází na okraji zastavěné části městského obvodu Nová Ves v I. a II. pásmu 
hygienické ochrany podzemní vody prameniště Nová Ves a Dubí na základě vydaného rozhodnutí č. 
166/88 ze dne 20.06.1988.  
V rámci I. etapy bylo zajištěno gravitační odvedení vod do stávající dešťové kanalizace potrubím DN 
300. Součástí bylo i obnovení povrchu stávající komunikace a chodníku v trase potrubí.  
V rámci realizace II. etapy bylo provedeno odbahnění tří stávajících rybníků, úprava a zpevnění břehů 
a hrází mezi jednotlivými rybníky, včetně rekonstrukce a doplnění stávajících vtokových a výpustních 
objektů. Součástí stavby byla i dosadba břehových porostů, v současné době probíhá jejich 5-ti letá 
údržba. 
 
4. Úprava odvodnění vodoteče Mlýnka, I. etapa 
Zájmové území stavby je situováno v katastrálním území Svinov. Stavba zahrnuje úpravu koryta 
vodoteče Mlýnka pro odvádění povrchových vod z předmětného území v ř. km 0,758 - 1,780. 
Stávajícím cílem je pročištění  a obnovení profilu koryta toku, úprava dna toku a pročištění stávajících 
propustí. 
V rámci přípravy území bylo provedeno kácení zeleně a v současné době se provádí odstranění 
sedimentů z koryta toku. Na podzim bude provedena výsadba dřevin a bude následovat jejich údržba.  
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5. Sanace kontaminovaného území Trojice 
Zájmové území stavby o rozloze 6,81 ha se nachází v katastrálním území Slezská Ostrava. Na základě 
průzkumných prací, provedených v minulosti na lokalitě Trojice, byly vymezeny 4 zájmové plochy s 
ověřenou kontaminací geoprostředí. 
V návaznosti na výsledky tohoto průzkumu byla v r. 2009  zpracována  Aktualizace analýzy rizik 
kontaminovaného území, ze které vyplynuly modelové výpočty rizik a návrh aktuálních cílových limitů 
pro sanační zásah. Na základě těchto informací byla zpracována projektová dokumentace a ve 
výběrovém řízení byl vybrán dodavatel stavebních prací. Smlouva o dílo byla podepsána v 05/2019 a 
následně byly zahájeny přípravné práce. V současné době je stavba pozastavena na období 11 měsíců 
- sistace.  
V rámci realizace bude provedeno odstranění kontaminovaných zemin a navážek, sanace opěrné zdi 
(kulturní památka), terénní úpravy zájmového území a následně bude území zatravněno, na části 
lokality bude provedena výsadba s následnou  pěstební péčí. V zájmovém území se nachází 
odplyňovací vrty, které budou po dokončení sanace obnoveny.  
Po provedené sanaci území bude probíhat sanační a geotechnický monitoring. Kontaminované vody 
budou v průběhu sanace čerpány, čištěny na dekontaminační stanici a zasakovány zpět, 
dekontaminační stanice bude po ukončení sanace odstraněna. 
 
6. Rekultivace odvalu Urx 
Zájmové území stavby v katastrálním území Petřkovice u Ostravy o rozloze 12,0 ha je situováno na 
levém břehu řeky Odry v údolní nivě mezi korytem řeky a vrchem Landek, severní hranici tvoří areál 
Hornického muzea, jižní hranici tok řeky Odry. Západně se nachází luční porosty a východní hranici 
tvoří meandry řeky Odry, dnes mrtvá ramena.  
V rámci přípravy území bylo provedeno kácení stávající zeleně v trase navržených stezek pro pěší, 
jejichž výstavbou bude odval zpřístupněn. V průběhu 3 let bude prováděna chemická likvidace 
křídlatky. Následně budou plochy zatravněny a bude provedena výsadba dřevin  s následnou 5-ti letou 
údržbou. 
   
7. Rekultivace odvalu Heřmanice  
Odvalem  Heřmanice, nacházející se v katastrálních územích Heřmanice a Hrušov, je nazýván celý 
komplex odvalů vytvořených hornickou činností v průběhu 19. a 20. století a tvořící v současnosti 
největší termicky aktivní úložiště těžebního odpadu v utlumené oblasti OKR. Plošně je odval rozdělen 
do čtyř, téměř samostatných, částí, na kterých v současnosti probíhají práce v rozdílném stupni 
rozpracovanosti.  
Ve východní části odvalu je prováděna redepozice uložených hlušin. Cílem je odtěžení a úplné 
vymístění karbonské hlušiny s následnou sanačně rekultivační úpravou, spočívající v zalesnění 
převážné části plochy. Aktuálně je rekultivována 1. a 2. etapa vých. části odvalu.  
Celá plocha střední a severní části odvalu je připravována k odtěžení a následné remodelaci terénu.  
V současnosti probíhá odtěžování hlušiny v severní části – oblast nádrže K1, a dále v západní oblasti 
střední části odvalu, přičemž záměrem je vytvoření tzv. vzdušné oddělovací stěny, spolehlivě 
zabraňující přechodu endogenního hoření ze střední části do oblasti termicky neaktivní v západní části 
odvalu.  
Cílem odtěžení, resp. Homogenizace, s následným selektivním odtěžením karbonských hlušin z obou, 
plošně i objemově rozlehlých, ploch střední a severní části odvalu je úprava terénu dle vypracované 
vizualizace celého budoucího území.  Dle návrhu bude plocha morfologicky upravena do zvlněného, 
mírně kopcovitého terénu s následným částečným zalesněním. Konečná úprava terénu bude 
předmětem samostatných sanačně–rekultivačních projektů. 
Západní část odvalu, je převážně zalesněná a termicky zcela neaktivní. Na této části byl již proveden 
rekultivační zásah a v současné době zde probíhají sukcesní procesy.  
Vzhledem k rozsáhlé termické aktivitě (TA) odvalu Heřmanice probíhají, v souladu s podmínkami státní 
báňské správy, činnosti monitorující rozsah a šíření vlastní TA a  rovněž  vliv na kvalitu ovzduší v okolí 
odvalu. Rozsah TA je sledován v pravidelných ročních intervalech formou leteckého termografického 
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snímkování. Porovnáním výsledků (termosnímků) z jednotlivých ročních náletů je přehledně stanoveno 
plošné šíření TA a je tak možno přistupovat k případným technickým opatřením zabraňujícím ohrožení 
osob a hmotného majetku v dané oblasti. Monitoring prašného spadu je prováděn s cílem informovat 
o množství prašného spadu, stanovit dynamiku prachových částic a případně včasně přijmout vhodná 
opatření zabraňující nebo omezující rozvoji nežádoucích situací v nejbližší obydlené oblasti. Vliv TA na 
okolní ovzduší je monitorován  rovněž měřením imisí PAU, VOC, CO a SO2.        
 
8. Úprava odtokových poměrů potoka Zyf  
Zájmová lokalita v katastrálních územích Nová Bělá a Hrabová se nachází na zemědělských pozemcích, 
které jsou v terénu rozděleny zemním násypem. Pozemek je tvořen údolnicí, ve které je vedena místní 
drobná vodoteč „Potok Zyf“. Celková výměra plánované rekultivační stavby je cca 1,8 ha, délka úprav 
toku činí 489 m. 
Vzhledem k denivelaci toku se vytváří na zemědělských pozemcích mokřad. 
Účelem stavby je úprava potoka Zyf - jeho zkapacitnění, ochrana okolních pozemků proti povodňovým 
průtokům, ale také zlepšení odvádění vody v běžném stavu (snížení hladiny spodní vody) v nejbližším 
okolí toku a úprava přilehlého terénu.  
Realizační smlouva je podepsána. Zahájení stavby bude v 08/2019. 
 
 
AKCE PŘIPRAVOVANÉ 
 
1. Zkapacitnění odlehčovacího kanálu Ščučí  
Jedná se o vodní tok Ščučí a odlehčovací kanál potoka Ščučí v katastrálních územích Hrabová a Nová 
Bělá. Byl vybudován s předpokladem poklesu území po těžbě Dolu Paskov. Po předčasném ukončení 
těžby nedošlo k předpokládaným poklesům území a kanál nemá požadovaný spád a tudíž 
ani požadovanou kapacitu. Délka úprav vodního toku Ščučí a odlehčovacího kanálu Ščučí je 2 310 m. 
Účelem stavby je odstranit zamokření lokality, zkapacitnit koryto pro odvod srážkových vod a tím 
vyřešit odvodnění této záplavové oblasti. Zároveň bude pročištěna i část koryta potoka Ščučí. 
Je zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení a připravují se doklady pro podání 
stavebního povolení.  
 
2. Úprava odvodnění území Ostrava Nová Ves - Sever  
V minulosti bylo celé zájmové území přirozeně vyspádováno do řeky Odry a místních vodotečí, Černého 
a Červeného potoka. V průběhu let 1961 až po ukončení těžby zde došlo vlivem poddolování k 
poklesům terénu. Uvedené poklesy terénu významně ovlivnily původní odtokové poměry v území a z 
předmětné lokality se stala bezodtoká oblast. Cílem stavby je zajistit odvodnění území jak pomocí 
otevřených příkopů, tak i případně zatrubněných stok.  
Na základě zpracované studie proveditelnosti byla vybrána varianta řešení.  
V rámci varianty je navržena výstavba gravitační dešťové kanalizace v kombinaci s odvodňovacími 
příkopy a rigoly s odvedením odpadních vod do čerpací stanice dešťových vod, která zajistí 
přečerpávání dešťových vod do řeky Odry. Dešťové vody ze zastavěné, respektive zastavitelné části 
zájmové lokality, budou odváděny kmenovou kanalizační stokou A. Pro odvodnění lokality garáží je 
navržena stoka B. 
V současné době probíhá projednávání s vlastníky dotčených pozemků, kteří nesouhlasili s návrhem 
(projednává úřad). 
 
3. Úprava odvodnění vodoteče Mlýnka – II. etapa 
Cílem této stavby je úprava nevyhovujícího úseku DVT Mlýnka v km 0,413 – 0,785 v katastrálním území 
Svinov. 
Součástí stavby je úprava a přeložka stávajícího koryta DVT Mlýnka, zřízení levobřežní ochranné hráze, 
včetně hospodářského přejezdu. Pro ochranu stávající zástavby před vzedmutou hladinou stoleté vody 
řeky Odry bude podél levého břehu Mlýnky zřízena ochranná hráz. Původní koryto Mlýnky bude v 
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úseku přeložky toku zrušeno zasypáním vhodným zásypovým materiálem. Z důvodu stísněného 
prostoru mezi novým mostem pod přeložkou místní komunikace ul. Bílovecká a soukromými pozemky 
bude území zajištěno zdí délky 85 m a výšky 1,7 m nad okolní terén.  
Po ukončení zemních prací bude následovat výsadba dřevin a jejich následná údržba. 
V současné době je vydáno rozhodnutí o umístění stavby, je zpracovaná projektová dokumentace ke 
stavebnímu řízení. Z důvodu nesouhlasu se stavbou jednoho vlastníka pozemku je přistoupeno 
k vyvlastnění pozemku (vyřizuje MMO). 
 
4. Rekultivace u ulice Hlučínské 
Jedná se o území nacházející se mezi dálnicí D 47 a Černým potokem v katastrálním území Přívoz. 
Sanačně rekultivační stavba (původní výměra 14,5 ha) byla zahájena začátkem 90. let. Podle původního 
řešení měla být plocha nadvýšena násypem hlušiny a následně rekultivována na zemědělskou půdu. 
V polovině devadesátých let bylo rozhodnuto o výstavbě dálnice D 47, jejíž trasa byla navržena jižní 
částí rekultivované plochy. Došlo rovněž ke změně územně plánovací dokumentace. Z těchto důvodu 
byla rekultivace území pozastavena.  
Pozemky mezi dálnici D1 a protipovodňovou hrází si v roce 2011 převzal vlastník pozemků Asental 
Land, s. r. o. bez dalších nároků na odstranění následků hornické činnosti.   
K řešení zůstává dílčí část území mezi dálnicí D1 a Černým potokem.   
 
5. Rekultivace území Vrbice 
Rekultivace území Vrbice zahlazuje vlivy hornické činnosti bývalého Dolu Heřmanice. Lokalita se 
nachází v území, které se díky výskytu vzácných a chráněných ptačích druhů řadí mezi nejznámější 
ornitologická území v ČR a je součástí významného ptačího území Heřmanský stav - Odra - Poolší.  
Poklesy  na  povrchu  (maximum  poklesů  povrchu v dotčeném území činilo v letech 1961 - 1989 cca 
200 cm a v 90. letech až do ukončení hornické činnosti cca 30 cm) vedly v minulosti k postupnému 
zamokřování území a z tohoto důvodu byly zahájeny havarijní skrývky zemin a z části zavážení 
poklesových kotlin, které byly pozastaveny s ohledem na následující útlum hornictví, omezení 
zemědělské výroby a změněný přístup k ochraně přírody. V souladu se současně platnými územními 
plány měst byl přehodnocen i původní záměr rekultivace.   
Konečným výsledkem provedené rekultivace je snaha o dotvoření již vzniklého krajinného rázu 
s ponecháním mokřadních biotopů, vodních ploch, trvalých travních porostů, provedení výsadby 
doprovodné zeleně, lesních porostů. Tímto budou předmětné pozemky postupně začleněny do 
okolního prostředí. 
 
AKCE NAVRŽENÉ  
 
1. Rekultivace odvalu Hedvika 
Zájmová lokalita se nachází v katastrálním území Radvanice a částečně v katastrálním území  Petřvald 
u Karviné. Odval byl průběžně od 60. - 80. let minulého století zalesňován a v některých místech 
je porost velmi kvalitní a zcela zapojen do okolní krajiny. V minulosti byl odval mnohokrát termicky 
aktivní a na části odvalu se projevuje termická aktivita i nyní. V současné době probíhá Dlouhodobý 
monitoring termické aktivity odvalu Hedvika. Termické procesy v dané lokalitě jsou nestabilizované jak 
z hlediska intenzity, tak z hlediska lokalizace. Dochází k jejich migraci, a to i mimo vlastní území odvalu 
na soukromé pozemky. V roce 2010 byla schválena dokumentace projektu Analýza rizika odvalů 
zasažených endogenním hořením (financován z větší části ze zdrojů SFŽP). Na základě výsledků 
prováděného monitoringu a závěrů Analýzy rizika bude stanoven další postup sanace území a následné 
rekultivace.  
V současné době probíhá na exponovaných plochách projekt zaměřený na měření termické aktivity. 
Jednou ročně (v zimním období) se provádí letecký termografický průzkum lokality. 
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2. Sanace odvalu Ema 
Zájmová lokalita se nachází v katastrálním území Slezská Ostrava. V roce 2009 byl ukončen projekt 
Průzkum a monitoring termických procesů na odvale Ema. Z hlediska lokalizace a intenzity jsou 
termické procesy na odvale stabilizované. V roce 2010 byla schválena dokumentace projektu Analýzy 
rizika odvalů zasažených endogenním hořením (financován z větší části ze zdrojů SFŽP).  
Zájmová lokalita je součástí lokálního biocentra a budoucí rekreační zóny. Kuželový odval je součástí 
technicko-kulturní památky a je předmětem památkové ochrany. V průběhu zpracování projektové 
dokumentace je nutné návrh řešení průběžně konzultovat s Památkovým ústavem a 
MMO.  V současné době probíhá na exponovaných plochách projekt zaměřený na měření termické 
aktivity. Jednou ročně (v zimním období) se provádí letecký termografický průzkum lokality. 
 
3. Rekultivace odvalu Koblov 
Zájmová lokalita se nachází v katastrálním území Koblov. Z jihovýchodní strany navazuje na zrušený 
důlní areál Koblov. Svahy odvalu byly již v minulosti zalesněny a temeno odvalu bylo rekultivováno na 
zemědělskou půdu - trvalý travní porost a do roku 1997 bylo využíváno Státním statkem Hlučín. 
V současné době je zeleň na svazích odvalu zapojena do okolní krajiny. Temeno odvalu je porostlé 
buření a začínají se objevovat náletové dřeviny.  
Návrh rekultivace spočívá v zalesnění temene odvalu s rekultivačním cílem les v souladu s územním 
plánem. 
 
4. Úprava Podleského potoka nad retenční nádrží   
Zájmová lokalita je tvořena tokem Podleského potoka, který prochází městskou části  Bartovice, 
Radvanice a Petřvald u Karviné. Prameniště Podleského potoka je v katastrálním území Petřvald 
u Karviné, v blízkosti křižovatky ulice Závodní a Šenovské. Po cca 1 460 m ústí potok do retenční nádrže 
bývalého Dolu Ludvík v katastrálním území Bartovice. V místech, kde potok kříží místní komunikace 
nebo železniční násep zrušené dráhy jsou instalovány betonové propustky, na vtoku i výtoku opatřeny 
betonovými čely.  Profil potoka je nezpevněný, podélný sklon toku je dle místního šetření velmi 
pozvolný, místy i nulový. V lesních porostech v blízkosti vtoku do retenční nádrže je trasa toku 
neuspořádána - tvořena meandry. V místech jednotlivých propustků, které jsou většinou ze 2/3 
zanesené, dochází ke vzdouvání hladiny a v době větších srážek k rozlivu na přilehlé pozemky. 
Úprava Podleského potoka spočívá v rekonstrukci jednotlivých trubkových propustků v návaznosti na 
podélný sklon toku. Kapacita jednotlivých propustků by měla být taková, aby během přívalových srážek 
nedocházelo ke vzdouvání vodní hladiny a k zatápění přilehlých pozemků. Trasu toku se navrhuje 
pročistit. V úseku, který prochází lesními porosty budou zásahy do tvaru koryta minimalizovány.  
V rámci úpravy Podleského potoka se navrhuje vyřešit i úpravu odvodňovacího příkopu v katastrálním 
území Petřvald u Karviné, který odvádí část povrchových vod z areálu DIAMO, s. p., o. z. ODRA (bývalý 
areál Dolu Fučík). Profil příkopu je nutné rekonstruovat a výškově plynule napojit na tok Podleského 
potoka.  
 
5. Úprava vodotečí v Bučinském lese  
Zájmová lokalita je tvořena kaskádou vodních ploch, rybníkem v Bučinském lese a vodní plochou u 
odvalu Ludvík 3 v katastrálním území Radvanice. Obě lokality jsou využívány jako rybářský revír. 
Jednotlivé vodní plochy jsou propojeny odtokovými příkopy. Za vodní plochou u odvalu Ludvík 3 
je zájmová lokalita tvořena odtokovým příkopem, který ústí do místní bezejmenné vodoteče v blízkosti 
násypu silnice I. třídy č. 59 na ulici Ostravské. Bezejmenná vodoteč je po cca 1 200 m vyústěna do řeky 
Lučina.  
Předmětem řešení bude úprava odtokových poměrů ze soustavy rybníků v úseku od rybníka 
v Bučinském lese až po zmíněnou komunikaci.   
Úprava odtokových poměrů bude řešena prostřednictvím rekonstrukce odtokových příkopů 
a rekonstrukce odtokových objektů z vodních ploch do odtokového příkopu.  
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6. Úprava sesuvného území na odvale Petr Cingr  
Odval Petr Cingr v katastrálním území Michálkovice více než 150 let sloužil stejnojmennému dolu pro 
ukládání hlušiny. Letitý odval tvoří v současné době svou mírnou konfigurací se vzrostlou náletovou i 
řízenou zelení (pokusné výsadby a „zkušebna“ lesních druhů ze 70. let 20. století) již zcela hodnotné 
území uprostřed městské části Michálkovic.  
V délce cca 100 m podél asfaltové komunikace, kde odval sousedí s občanskou zástavbou, dochází 
k sesuvu hlušinového svahu na místní komunikaci. Navržená opatření technického rázu musí být 
taková, aby eliminovala případné sesuvy svahu (např. použitím gabionových stěn), stabilizovala svah i 
vegetaci do budoucna vůči komunikaci. Součástí úprav bude i biologická rekultivace, která bude 
spočívat v doplnění dřevin a keřů.  
 
7. Úprava Michálkovického potoka  
Území předpokládaného řešení odtokových poměrů v říčním km 1,5 až 4,0 Michálkovického potoka je 
zaklenuté v mělké nivě. Kromě lokálně špatně fungující vodoteče (denivelace dna, absence průběžné 
rychlosti průtoku apod.), charakterizuje území vzrostlé druhově i kompaktně variabilní lužní porosty 
v nejčastějším zastoupení soliterních i vícekmenných vrb, břízy bradavičnaté, lípy malolisté, olše 
lepkavé. Vlivem zřejmého rozsahu podmáčení okolních pozemků u toku je zde mnoho stromů 
vyvráceno, v úklonu nebo suchých. Doprovodné keřové patro je tvořeno převážně výmladky a je 
doplněné remízky černého bezu a dřevin, které vyžadují korekci. Travnatý pokryv tvoří typická 
mokřadní vegetace prostoupena společenstvy kopřiv a dalších plevelů. 
Technické řešení vodního toku bude vyžadovat především – po výškopisném zaměření dna 
a polohopisném zaměření okolního terénu – řešení profilu a spádu toku v dotčeném území. 
Mechanické vyčištění v celém rozsahu úprav je nutné již v rámci přípravy území. Biologický vstup, 
kromě nezbytného pročištění plochy a to ve všech vegetačních patrech, bude spočívat v posílení funkce 
zeleně jejím doplněním. 
 
8. Rekultivace území Vrbenského rybníka 
Vrbenský rybník, situovaný v katastrálním území Svinov podél železniční trati ve směru Ostrava - Svinov 
- Polanka, byl v minulosti silně ovlivněn antropogenní činností, a to těžbou černého uhlí a následnými 
poklesy terénu zejména v západní části rybniční plochy. Následkem je zatopená výusť a vytvořená 
bažina s rákosovým porostem. Toto klidové prostředí se tak stalo domovem mnoha druhů ptáků, 
obojživelníků, savců, ale i rostlin. 
Díky rozmanitosti biotopů v rámci Vrbenského rybníka a skutečnosti, že pozemky, na nichž se rybník 
nachází, jsou ve vlastnictví ČR, kdy organizační složkou je jednak Agentura ochrany přírody a krajiny 
ČR, v menší míře jsou pak organizační složkou Lesy ČR, se veškeré i prvotní projektové přípravy budou 
zpracovávat ve vzájemném souladu a provázanosti zájmů. Návrhy technických a biologických úprav 
budou projednány se všemi složkami životního prostředí s cílem upravit území tak, aby vzniklo 
hodnotné místo v krajině.   
 
9. Rekultivace Trojického údolí 
Území navržené k řešení tvoří enklávu mezi komunikacemi Těšínská a Na Baranovci v katastrálním 
území Slezská Ostrava. Toto zájmové území navazuje na plochu, která bude řešena v rámci stavby 
„Komplexní řešení sanace kontaminovaného území lokality Trojice“. 
Navrženo je kácení zeleně, vyčištění celé plochy od návozů, včetně urovnání povrchu do požadované 
nivelety ve spádu ke komunikaci Těšínská. Současně nutno řešit odvodnění plochy. 
V rámci biologické rekultivace bude plocha zatravněna. Stromy a keře, které po probírce na ploše 
zůstanou, budou doplněny. 
 
10. Úprava Podléského potoka 
Jedná se o úsek nad ulicí Těšínskou v katastrálním území Bartovice, kde došlo k nežádoucímu snížení 
podélného sklonu a následnému zanášení koryta. Odtokové poměry v tomto úseku navíc významně 
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zhoršují čtyři nevyhovující přemostění na místních komunikacích a dále jeden propustek pod silnicí II. 
třídy na ulici Těšínská. V tomto úseku se současná kapacita koryta pohybuje pouze kolem jednoleté 
vody.                    V tomto úseku se v záplavovém území Podleského potoka nachází rodinné domy, 
chaty, čerpací stanice pro výtlak splaškových a podzemních vod.  
Realizací dojde ke zlepšení stávajících odtokových poměrů v zájmovém úseku vodního toku a zvýšení 
povodňové zabezpečenosti přilehlého území a objektů. 
 
11. Odvodnění bezejmenného potoka v Nové Vsi 
Území navržené k řešení se nachází v katastrálním území Nová Ves u Ostravy. Vlivem poklesů území se 
lokalita stává bezodtokovou a protékající voda se hromadí místy v terénních depresích, voda v korytě 
neteče, koryto je zarostlé vegetací.  
Z hlediska odtokových poměrů a následného řešení je nutné zaměření toku a dna propustu v náspu. 
Za náspem se voda rozlévá do vodárenského pásma.  
 
12. Revitalizace lesoparku Benátky, rybníky č. 1 a 2 
Zájmové území stavby se nachází v katastrálním území Nová Ves u Ostravy. V dolní úrovni u ulice 
Novoveské jsou dnes tři menší vodní plochy. Dva z těchto rybníků jsou součástí řešeného území. 
Rybníky jsou napájeny vodou, která vyvěrá ze svahu nad nimi (dva přítoky jsou vyústěny volně do 
nejvýše položeného rybníku, třetí přítok je přes zanedbaný historický vodohospodářský objekt.  
Jedná se o vyčištění rybníků od nánosů, zpevnění podemletých a pokleslých břehů a odvod vod z 
jednotlivých rybníků do vodního toku Červený příkop. 
 
13. Revitalizace lesoparku Benátky, rybník č. 3 
Zájmové území stavby se nachází v katastrálním území Nová Ves u Ostravy a navazuje na rybníky č. 1 a 
2.  
Rozsah prací je totožný z předchozí stavbou - jedná se o vyčištění rybníku od nánosů, zpevnění 
podemletých a pokleslých břehů a odvod vod do vodního toku Červený příkop. 
 
14. Zamokřené pozemky k. ú. Nová Ves 
Jedná se o území v katastrálních územích Nová Ves u Ostravy a Mariánské Hory. Území vlivem poklesů 
je zatápěno dešťovou vodou, která v lokalitě vytváří bahenní laguny. Po projednání s odborem OŽP 
MMO se jako nejideálnější řešení jeví vybudování jímacího poldru s přepadem do vodního toku 
Červený příkop. 
 
15. Revitalizace parku u Boříka 
Jedná se o lokalitu v katastrálním území Nová Ves u Ostravy, která je vymezena komunikací ul. U Boříka, 
ul. 28. října a ul. Bartolomějská. Na danou lokalitu je zpracovávána dokumentace pro stavební povolení 
a měl by zde vzniknout centrální park městského obvodu.  
Realizační práce budou představovat terénní úpravy a následnou biologickou výsadbu. 
 
16. Zamokření poklesové kotliny Koblov 
V zájmové oblasti v katastrálním území Koblov došlo v minulosti k poklesům vlivem poddolování, čímž 
došlo k vytvoření rozsáhlé poklesové kotliny a k ovlivnění odtokových poměrů a zatápění části 
příjezdové komunikace k areálu zahrádkářské kolonie.   
V rámci řešení bude zadána studie proveditelnosti, která bude řešit varianty odvodnění zájmové 
oblasti, včetně projednání s vlastníky dotčených a okolních pozemků a správci inženýrských sítí. 
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4. SEZNAM VÁLEČNÝCH HROBŮ – JEV A113A 
 
 
Statutární město Ostrava 
 
Tab.4.1 Seznam válečných hrobů 

Počet 
pol. 

Kraj, ORP, Obec, číslo VH Charakter  Popis Jména 

1 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7988  

Pietní místo - 
deska 

1/4 Reliéf ze slezské žuly, vysekán do hrubě opracovaného bloku. 
Před reliéfem je na zemi osazena pamětní deska s vysekanými 
nápisy. Okolo památníku je dlažba. Autorem je sochař Karel 
Hořínek, vznik 1994. 
I.transport ostravských Židů hodnota památníku 750 000,- Kč  
neznámé 

 

2 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-31066  

Pietní místo - 
deska 

PM-deska upevněná na budově bývalé hlavní židovské synagogy, 4 
m vysoká deska z kovu, nahoře ukončená symbolem 
sedmiramenného svícnu, uprostřed text V TĚCHTO MÍSTECH STÁLA 
HLAVNÍ SYNAGOGA, KTEROU NACISTÉ V ČERVNU 1939 
VYPÁLILI/PAMÁTCE 8000 OSTRAVSKÝCH ŽIDŮ, KTEŘÍ PODSTOUPILI 
MUČEDNICKOU SMRT ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY/VĚNUJE MĚSTO 
OSTRAVA/ŽIDOVSKÁ NÁBOŽENSKÁ OBEC/POZŮSTALÍ Z 
IZRAELE/1992 

 

3 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-32406 

Evidované 
místo 

Černý žulový náhrobní kámen, litery bílé 
židovského vyznání hrob s ostatky příbuzných, kteří umřeli po 2. 
světové válce (Ing. Evžen Grünberger). připomenuté oběti války 
umučená rodina v koncentračním táboře 

rodina Grünbergerova 

4 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7879 

Pietní místo - 
objekt  

 9/1 Památník na paměť umučeným za svobodu vlasti. Kamenný 
sloup ve tvaru jehlanu s pamětní deskou, na které jsou vyryta 
jména umučených. 
Památník na paměť umučeným za svobodu vlasti. Česká obec 
Sokolská pořádá u památníku pietní akty. Hodnota památníku 82 
830,- Kč  

Osvald Noskievič, Josef 
Zeman JUDr., František 
Všolek, František Holub, 
Jaromír Janečka, ... 

5  Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7880 

Pietní místo - 
deska 

 6/10 Deska je kovová, v horní části je upevněna soška sokola s 
roztaženými křídly stojícího na ratolesti. Pod ním je nápis: SOKOL 
VÍTKOVICE PAMÁTCE UMUČENÝCH ČLENŮ 1939-1945 a pod tím 
jména: (následuje 14 jmen uvedených v oddíle "pohřbení") 
Sokol Vítkovice památce umučených členů Hodnota památníku 180 
000,- Kč  

Antonín Pečonka, 
Helena Bartková 
(Rašková), Erik 
Fišer/Fisher, Miroslav 
Daněk, Miloš Bartek, ... 

6 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7909 

Pietní místo - 
deska 

6/2 Pietní deska o rozměru cca 40x70 cm, v horní části desky je 
vytesána hlava Jožky Jabůrkové a pod ní nápis: JOŽKA JABŮRKOVÁ, 
*16.4.1896 VE VÍTKOVICÍCH, +31.7.1942 v RAVENSBRÜCKU, 
PRACOVALA A OBĚTOVALA ŽIVOT ZA ŠTĚSTÍ LIDU. 2. světová válka 
Hodnota památníku 120 000,- Kč 

Jožka Jabůrková 

7 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-27308 

Pietní místo - 
deska 

1/31 Žulová pamětní deska obětem 2. sv. války z řad členů 
tělovýchovné jednoty Sokol s textem a reliéfem li pové raatolesti 
svázané okovy. 

Vladimír Hrůzek, 
František Antl, 
Karel Klímek, 
Boh. Junngman, 
Břetislav Hájek, ... 

8 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7899 

Pietní místo - 
deska 

16/6 Na čelní straně budovy ČOS tělocvičné jednoty Sokol 
Radvanice je umístěna černá deska se znakem Sokola a nápisem 
"1939-1945", následuje 9 jmen uvedených v oddíle "pohřbení", 
dále nápis "Vám padlým čest a dík". Pamětní deska obětem 2. 
světové války. Hodnota památníku 23 577,- Kč 

Josef Kosňovský, 
Zdeňka  Smékalová, 
František Sacha, 
Věra Gašová, 
Vilém Havlásek, ... 

9 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-26897 

Pietní místo - 
deska 

Kovová deska s nápisem "Zde odpočívá 81 německých vojáků, kteří 
padli na sklonku 2. světové války poblíž obce Polanka nad Odrou", 
umístěna na fasádě budovy smuteční kaple u místního hřbitova v 
ul. Anny Letenské v Polance nad Odrou. Pamětní deska IN 
MEMORIAM. Skutečný výčet jmen uvedených na pamětní desce je 
83 vojáků (v popisu na desce je uvedeno 81 vojáků). 

Hermann Vasel, 
Hans Bader, 
Eduard Jankowski, 
Walter Koch, 
Herbert Schwarzenau, 
... 

10 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-27278 

Pietní místo - 
deska 

1/23 Mramorová pamětní deska obětem 2. sv. války z řad 
zaměstnanců města Ostravy, bronzovými písmeny jsou uvedena 
jména obětí. Hodnota památníku 540 000,- Kč 

Libuše Rohanová, 
Arnošt Smetana, 
Anna Ševčíková, 
Václav Jiráček, 
Bohuslav Šída, ... 



Územně analytické podklady 2020 – 5.úplná aktualizace                                                            Odbor územního plánování a stavebního řádu MMO 

43 

 

11 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-27552 

Pietní místo - 
deska 

9/9 Pamětní deska z černé leštěné žuly věnována Ladislavu 
Ševčíkovi, bývalému žáku školy, umístěna na chodbě budovy ZŠ 
Matrosovova. 

Ladislav Ševčík 

12 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7944 

Pietní místo - 
objekt 

16/9 Pomník s leštěnou černou deskou s 8 jmény, uvedenými v 
oddíle "pohřbení". Pomník věnovaný Sokolským obětem 2. světové 
války. (1939-1945). U pomníku se konají pietní akty. 

Rudolf Durčák, 
Vítězslav Vozňák, 
Jarka Špetíková, 
Oldřich Kusák, 
Ladislav Vocelka, ... 

13 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7992 

Pietní místo - 
deska 

19/2 Deska z černého mramoru se jmény padlých. Pamětní deska 
obětem 2. světové války se jmény padlých Hodnota památníku 6 
000,- Kč 

Bohumil Tomášek, 
Jiří Král, Josef Tomášek 

14 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-27549 

Pietní místo - 
deska 

9/6 Pamětní deska obětem 2. světové války z řad pracovníků bývalé 
koksovny Ignát s textem: "Soudruhům popraveným a umučeným v 
německých koncentračních táborech". Je zhotovena ve tvaru 
obdélníku zasazeného do rámu a upevněna na vnitřní stěně vstupní 
haly. 

Eduard Romuzga, 
Albín Karas, 
Josef Veselý, 
Rudolf Mokrý, 
Rudolf Boháč, ... 

15 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-30351 

Pietní místo - 
deska 

pamětní deska z černé švédské žuly o rozměrech v 54,2 cm, š 85 
cm, h 4 cm. Na desce je nápis Zemřeli, abychom my mohli žít. Je zde 
vyryto 29 jmen zemřelých mužů hornického stavu za II. světové 
války včetně příčiny jejich úmrti. Na desce je znak - obrácená 
hornická kladívka 

Jaroslav Klanica, 
Josef Pavlík, 
Stanislav Staňák, 
Antonín Drda, 
Antonín Vystrčil, ... 

16 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7974 

Pietní místo - 
objekt 

9/2 Památník se nachází na hřbitově v Ostravě-Mariánských 
Horách. Jde o kamenný podstavec s nápisem "Umučeným obětem 
nacismu" a kamenný kříž. Památník umučeným obětem nacismu. 
Hodnota památníku 123 680,- Kč 

Ladislav Navrátil, 
Václav Rybníček, 
František Březina, 
Vladislav Zajíc, 
František Nečesaný, ... 

17 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7949 

Pietní místo - 
deska 

2/17 Mramorové pamětní desky umístěné ve vestibulu základní 
školy. Na deskách jsou umístěna jména občanů, kteří padli za 2. 
světové války. Pamětní desky padlým občanům Kunčiček. 

František Somerlík, 
Emil Matiorek, 
Alena Řepišťáková, 
Ludvík Motloch, 
Jan Bayer, ... 

18 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-30345 

Pietní místo - 
objekt 

Kříž je vysoký 4 metry, pískovec. Byl postaven na náklady manželů 
Furmančíkových z Hrušova v roce 1869 jako poděkování šťastného 
přečkání válečných událostí (1866 válka Prusko-Rakouská. Na 
náklady SMO byl opraven a přestěhován na hřbitov do Heřmanic z 
důvodu výstavby rozvojové zóny v Hrušově. upomínka na válku 
Prusko-Rakouskou Hodnota památníku 420 000,- Kč 

 

19 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7921 

Válecný hrob 
s ostatky 

3/1 Společný vojenský hrob - pouze betonový rám, porost - tráva a 
keře. Historická událost není známa 

 

20 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7964 

Válecný hrob 
s ostatky 

6/6 Krypta je obdélníkového tvaru o rozměrech 16x7 metrů. Nad 
kryptou na dvoustupňovém podstavci je umístěno sousoší v životní 
velikosti: stojící voják rakousko-uherské armády drží v náručí 
raněného druha. Na podstavci je pod lepočtem 1914-1918 v kovu 
vyrytý reliéf doutnající miny ve spodní části olemovaný vavřínovými 
ratolestmi. Dle informací z archivu Vítkovických železáren by mělo 
být v kryptě uloženo 1538 rakviček ve skupinách podle národnosti 
zemřelých vojáků. Jména všech zemřelých nám nejsou známa. 
Podařilo se zjistit jen 450 jmen, která jsou uvedena v přiloženém 
seznamu. Tyto informace nejsou fyzicky ověřené. Kryptu nechala v 
roce 1931 vybudovat Městská rada v Moravské Ostravě po dohodě 
s Ministerstvem obrany a Zemským vojenským velitelem v Brně. 
Autorem pomníku je akademický sochař F. Juráň. Při návštěvách 
italských delegací se konají u krypty pietní akty. Hodnota 
památníku 1 800 000,- Kč 

Kalman Tallian, Johan 
Oncza, Giacomo 
Bonvecchio, Ignazio 
Marra, Augusto 
FOCACCI, … 

21 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-32396 

Evidované 
místo 

Třístupňový náhrobní kámen z černé žuly, písmo bílé. židovského 
vyznání hrob s ostatky příbuzných, kteří umřeli po 2. světové válce 
(Rudolf Gross, Eugenie Grossová). Připomenuté oběti války 
umučené v koncentračním táboře 

Berta Hasová, 
Jindřich Gross, 
Rudi Gross, 
Ely Grossová, 
Max Šostal, ... 

22 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-32194 

Pietní místo - 
objekt 

k 70.výročí 1.hromadného transportu Židů z Ostravy do polského 
Niska nad Sanem. Na památníku text PAMÁTCE OBĚTÍ PRVNÍHO 
DEPORTAČNÍHO TRANSPORTU ŽIDŮ V EVROPĚ DNE 18.10.1939 Z 
OSTRAVY DO NISKA V POLSKU. vlastník hrobu Židovská obec v 
Ostravě vlastník nemovitosti Městský obvod Moravská Ostrava a 
Přívoz 

 

23 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7957 

Pietní místo - 
objekt 

2/2 Pamětní deska "Umučeným soudruhům 1939-1945". Na 
kamenném náhrobku je umístěna tmavá mramorová deska s 
vytesanými jmény umučených, na levé straně desky je výtvarný 

Alfréd Slíva, 
Josef Hampel, 
Antonín Pastrňák 
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motiv - ruka držící kahan a pod ní ratolest. Pamětní deska 
"Umučeným soudruhům 1939-1945" 

24 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7890 

Pietní místo - 
objekt 

6/7 Pomník má tvar trojúhelníka. Na podstavci jsou umístěny tři 
dórské sloupy, dva z nich zlomené. Na podstavci je vyrytý nápis: IN 
SIGNO ROMANAE FORTITUDINIS MORTUI RESURGUNT a vpravo 
dole pak datum ANNO V. Na podstavci vedle nápisu jsou vlevo i 
vpravo vyryté kříže (dle archivních záznamů stála před sloupy 
kovová váza a na prostředním sloupu byly fasces, symbol moci a 
jednoty Říma, v současné době již nejsou). Pomník byl slavnostně 
odhalen v květnu roku 1927. Pomník zřídilo ředitelství Vítkovického 
horního a hutního těžířstva italským vojákům pohřbeným na 
Vítkovickém hřbitově. Autorem projektu byl šéf stavební kanceláře 
ve Vítkovických železárnách, autorizovaný architekt Ludwig Fiala. 
Při návštěvách italských delegací se konají u pomníku pietní akty. 
Hodnota památníku 450 000,- Kč 

 italští vojáci 

25 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-27241 

Pietní místo - 
deska 

1/15 Mramorová pamětní deska umístěna v budově ředitelství 
Dopravního podniku Ostrava a.s. věnovaná obětem nacistické 
persekuce z řad zaměstnanců. 

František Michalík, 
Vladislav Šeliga, 
Jan Vojtíšek, 
Jaroslav Potyka, 
Martin Mařák, ... 

26 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-27520 

Pietní místo - 
deska 

15/7 Pamětní deska obětem 2. sv. války z řad učitelů bývalé školy. 
Deska je umístěna na stěně chodby obložené šedým mramorem, v 
horní části je zakončena čs. státním znakem a lipovými ratolestmi. 
Autorem pamětní desky je akad. sochař K. Vávra, odhalena byla 
17.10.1948. Hodnota památníku 13 959,- Kč 

Miloslav Tvrdý, 
Karel Číhalík 

27 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-8001 

Pietní místo - 
objekt 

9/4 Památník z pískovce ve tvaru oblouku s reliéfem a nápisem 
"Památník padlým a umučeným". Památník padlým a umučeným 

 

28 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7893 

Pietní místo - 
objekt 

2/12 Tumba - památník obětem koncentračních táborů. Rozměr 
240x630x250 cm, materiáíl: tumba - bílý detrický vápenec, plinta - 
hořický pískovec. Doba určení: 60. léta 20. století. Autor: akad. 
sochař Antonín Kalvoda. Tumba je tvořena z kachlů z pálené hlíny - 
terakoty, tato má po stranách dvě postavy - muže a ženu z bílého 
detrického vápence. Vše je osazeno na desku - plintu - provedenou 
z hořického pískovce. Tumba-památník obětem koncentračních 
táborů. U památníku se konají pietní akty. Hodnota památníku 2 
800 900,- Kč 

 

29 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7966 

Pietní místo - 
objekt 

1/1 Zborovský památník-památník legionářů, kulturní památka. 
Památník postavený ve 20. letech 20. století s názvy bojišť 1. 
světové války, po roce 1945 doplněn o názvy bojišť 2. světové války. 
Obelisk s podstavcem a bronzovým symbolickým emblémem na 
čelní straně, jednostupňové schodiště, 5 pilířků s bronzovými názvy 
důležitých bitev. U památníku se konají pietní akty. 

 neznámé 

30 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7989 

Pietní místo - 
deska 

2/24 Pamětní deska obětem II.sv.války-členům Sokola Kunčice. 
Deska z tmavého mramoru umístěna na budově Sokola Kunčice se 
jmény jeho členů, kteří zemřeli za 2. sv. války. V horní části desky je 
nápis "Pro myšlenku sokolskou a za svobodu vlasti zemřeli" - 
následují jména, v dolní části je nápis "Nikdy nezapomeneme!" 
Sokol. Pamětní deska obětem II.sv.války-členům Sokola Kunčice. 

František Noga, 
František Špýňar, 
Gusta Čajková, 
Karel Koval, Josef Friedl, 
... 

31 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-27240 

Pietní místo - 
deska 

1/14 Bronzová pamětní deska s textem: Na tomto místě byl v měsíci 
září r. 1942 zákeřně zastřelen gestapem ilegální pracovník KSČ 
známý pod jménem Josef Divoš. Čest jeho památce. Text je 
zakončen reliéfem vavřínové ratolesti. Pamětní deska věnovaná 
ilegálnímu pracovníkovi KSČ Josefu Divošovi. 

Josef Divoš 

32 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7897 

Pietní místo - 
deska 

6/1 Pamětní deska o rozměrech cca 70x40 cm, v levém horním rohu 
je znak českého lva a nápis: LIDÉ BDĚTE! V TĚCHTO MÍSTECH BYL 
DNE 15.XI.1942 PŘI ZATÝKÁNÍ ZASTŘELEN GESTAPEM ILEGÁLNÍ 
PRACOVNÍK KSČ s. FRANTIŠK KONEČNÝ NAR. 27.XI.1917 V 
BRUŠPERKU, SKLADNÍK PRODEJNY "BUDOUCNOST" V NOV0 BĚLÉ. 
ČEST JEHO PAMÁTCE! Ilegální pracovník KSČ zastřelen gestapem při 
zatýkání. Hodnota památníku 20 000,- Kč 

František Konečný 

33 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7903 

Pietní místo - 
deska 

14/2 Dvě pamětní desky z černého mramoru jsou umístěny na 
severní stěně kostela sv. Floriána. 1. a 2. světová válka Hodnota 
památníku 11 000,- Kč 

Josef Sunek, 
Rudolf Kunc, 
Alois Ranocha, 
Rudolf Matěj, 
Josef Cvrkal, ... 
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34 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7896 

Pietní místo - 
deska 

21/2 Pamětní mramorová dvoudílná deska. V pravé části desky 
nápis "Na věčnou paměť obětem druhé světové války 1939-1945." 
V levé části desky jména 14 umučených svinovských občanů, 
uvedených v oddíle "pohřbení". Na věčnou paměť obětem 2. 
světové války. U pamětní desky se konají pietní akty. Hodnota 
památníku 45 859,- Kč 

Jaromír Sedláček, 
František Krůček, 
František Juřena, 
Josef Vávra, 
Emil Sedláček, ... 

35 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-27309 

Pietní místo - 
deska 

1/32 Dřevěná pamětní deska 150x110 cm s uvedenými jmény obětí 
ve tvaru praporu na žerdi se znakem SPB 

František Procházka, 
Michal Bober, 
Čeněk Daněk, 
Rudolf Vavrečka, 
Bedřich Kozel, ... 

36 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-31363 

Pietní místo - 
deska 

pamětní deska vytvořena akad.soch.Cienbalou a odhlalena 
21.9.1958 obdélníkového tvaru,odlitá z bronzu,levou stranu tvoří 
reliéf poprsí vězně na pozadí plotu z ostnatého drátu.Pravá část je 
vyplněna textem ZDE UMÍRALI A VÍTĚZILI ZA SVOBODU LIDU 
BOJOVNÍCI PROTI FAŠISMU 1939-1945. PM na budově 
Památkového ústavu (za války budova gestapa) Pamětní deska byla 
v roce 2015 přemístěna do přízemí budovy a doplněna další 
skleněnou deskou s 948 jmény. Původní bronzová pamětní deska z 
roku 1958 je od akademického sochaře Otto Cienciala. Autorem 
nové pamětní desky je ing. architekt Tadeáš Goryczka a historik 
Radoslav Seďa, Slavnostně odhaleno 17.11.2015 

 

37 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7982 

Pietní místo - 
objekt 

6/12 Pamětní deska upevněna na kamenném podstavci s nápisem: 
OBĚTI NACISMU (následuje 11 jmen uvedených v oodíle 
"pohřbení") PŘI OSVOBOZOVACÍCH BOJÍCH PADLI (následuje 7 
jmen uvedených v oddíle "pohřbení"). Oběti nacismu Hodnota 
památníku 35 000,- Kč 

Josef Krasovský, 
František Buček, 
Josef Šajtar, 
Vladislav Stanak, 
Leopold Beránek, ... 

38 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-27517 

Pietní místo - 
deska 

15/6 Pamětní deska z leštěné černé žuly 76x80 cm upevněna na 
budově hasičské zbrojnice věnovaná obětem 2. světové války z řad 
hasičů s textem: V upomínku na padlé a umučené bratry v letech 
1938-1945, následují jména, věnuje sbor dobrovolných hasičů v 
Michálkovicích. Pamětní deska byla odhalena 18.6.1947. Hodnota 
památníku 23 291,- Kč 

Alois Sanetřík, 
Štěpán Vavříček, 
Josef Fabián, 
Rudolf Fránek, 
Josef Páral 

39 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-8000 

Pietní místo - 
objekt 

1/3 Obelisk ze slezské žuly. Na přední straně vysekán a vyzlacen text 
a znak divize. 2. světová válka - Ostravsko-opavská operace. 
Památník 1. čs. smíšené letecké divize hodnota památníku 102 
920,- Kč 

 neznámé 

40 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7895 

Pietní místo - 
objekt 

3/3 V oploceném prostoru se nachází: a) Pamětní mosazná deska 
osazena na přírodním kameni. b) Na teracovém soklu s obrazem 2 
vězňů při práci v kamenolomu je umístěný náhrobek s vytesanými 
jmény. c) Umělecké dílo z pískovce umístěné na pískovcovém soklu 
představující strom se silnými kořeny a korunou s umístěnými 
znaky lva-orlice-orlice-kříže. V pískovcovém soklu jsou vytesána 
jména padlých spoluobčanů. V prostoru mezi kořeny a korunou je 
vytesán nápis "Hrdinným spoluobčanům padlým ve světové válce 
1914-1918" věnuje obec. a) Pamětní deska věnována 
spoluobčanům, kteří padli při osvobození obce. b) Na věčnou 
památku věnovali kamarádi z koncentračních táborů a místní 
občané těm, kteří se nevrátili. c) Věnováno hrdinným 
spoluobčanům padlým ve světové válce 1914-1918. U památníku 
se konají pietní akty. Hodnota pomníku padlých 19 278,- Kč 
Hodnota pomníku umučených 19 278,- Kč hodnota soch - 109 551,- 
Kč 

Josef Sýkora, Emil Malík, 
Bohuslav Šturek, 
Josef Husar, 
Vojtěch Janečka, ... 

41 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-27303 

Pietní místo - 
deska 

1/28 Žulová pamětní deska s uvedenými jmény obětí 2. sv. války z 
řad pracovníků bývalých Moravských válcoven kovů, odhalena 
28.10.1948. Hodnota památníku 35 000,- Kč 

Zdeněk Říha JUDr., 
Bohumil Popek, 
Vladimír Bílek, 
Ervín Sommer, 
Josef Vychodil, ... 

42 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-27427 

Pietní místo - 
deska 

6/17 Litinová pamětní deska obdélníkového tvaru věnovaná 
obětem 2. světové války z řad pracovníků závodu 5. V horní části je 
hautreliéf zlomené růže v ostnatém drátu, pod reliéfem text: 
UMUČENÍ A PADLÍ ZAMĚSTNANCI ZÁVODU 5 V OBDOBÍ II. SVĚTOVÉ 
VÁLKY, dále na dvou deskách jména obětí. Deska je ukončena 
římsou s nápisem LIDÉ BDĚTE. 

Antonín Hofschneider, 
Jan Vojna, 
Oldřich Sedláček, 
Miroslav Volný, 
Ferdinand Glob, ... 

43 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-27246 

Pietní místo - 
deska 

1/18 Pamětní deska z černé žuly věnovaná obětem 2. sv. války z řad 
poštovních zaměstnanců. Byla odhalena 28.4.1946. 

Antonín Bárta, 
Přemysl Michálek, 
Vítězslav Dubčák, 
Otakar Kučera, 
Rudolf Skotnica, ... 
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44 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-31885 

Evidované 
místo 

kenotaf - žulová deska s textem ZDE BY ODPOČÍVAL SENÁTOR 
JUDR. ZIKMUND WITT 1875-1942 OBĚŤ NACISMU ZAHYNUL V 
KOMAROWIE 

Zikmund Witt 

45 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7967 

Pietní místo - 
objekt 

1/2 Památník padlým a umučeným 1939 - 1945. Deska ze slezské 
žuly s reliéfovým písmem na teracovém podstavci. Umístěn na 
travnaté ploše před Základní školou na ulici Zelené. 

Bohuslav Neuvirt, 
Josef Pietras, 
Zdeněk Bednář, 
Jaroslav Kula, 
Zdeněk Krejčí, ... 

46 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7905 

Pietní místo - 
objekt 

16/2 Pomník "Obětem nacistické persekuce 1939-1945". 
Pískovcový pomník s černou mramorovou deskou, státním znakem, 
se jmény obětí. Na spodní části desky "Lidé bděme!" a "Věnuje 
jedn. SPB Radvanice" Pomník "Obětem nacistické persekuce 1939-
1945". U pomníku se konají pietní akty. Hodnota památníku 27 
000,- Kč 

Romuald Lasota, 
Antonín Blažek, 
Emil Štěrbovský, 
Jiří Mráček, Josef Mikš, 
... 

47 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-27476 

Pietní místo - 
deska 

7/3 Bronzová pamětní deska 50x60 cm umístěná na fasádě 
rodinného domku čp. 297 ve Staré Bělé s textem: V boji proti 
fašismu položili v tomto domě dne 11.7.1944 své životy soudruzi - 
následuje 5 jmen - čest jejich památce! 

Vladislav Vašut, 
Oldřich Vychodil, 
Karel Břenek, 
Ludmila Mutinová, 
Bohumil Mikmek 

48 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-27229 

Pietní místo - 
deska 

1/10 Pamětní deska obětem 2. sv. války z řad pracovníků družstva 
Budoucnost. Deska je vytvořena z růžového mramoru, v horní části 
zakončena římsou, na které stojí po stranách miniatury řeckého 
ohně, mezi nimi na vyvýšeném štítu je letopočet 1939 - 1945, 
uprostřed kterého je trnová koruna. Obětem 2. sv. války 

František Lipina, 
Břetislav Knoflíček, 
František Křiva, 
Vladimír Hýsek, 
Karel Jařmík, ... 

49 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-27471 

Pietní místo - 
deska 

6/24 Pamětní deska v areálu spol. Elektronické součástky CZ, a.s., 
Ostrava-Vítkovice, jejíž text připomíná zasazení "Lípy družby" 
pracujícími tehdejšího závodu Romo Fulnek, závod Ostrava, na 
počest 30. výročí osvobození ČR Sovětskou armádou. 

 

50 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-27365 

Pietní místo - 
deska 

3/11 Ve výklenku v obvodové zdi v hlavní lodi kostela jsou na zdivu 
upevněny do tvaru půlkruhu dvě desky z belgického mramoru 
sestávající z dílčích obdélníkových desek se jmény obětí. Ve středu 
výklenku je umístěna pieta. Levá strana pietních desek je věnována 
obyvatelům obce Zábřeh, kteří zahynuli v koncentračních táborech 
a pravá strana je věnována obětem bombardování ze srpna 1944. 
Na místě se konají pietní akty. 

Ludvík Kovář, 
Zdeněk Nenička, 
Vladislav Belina, 
Karel Buldra, 
Jan Němec, ... 

51 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7980 

Pietní místo - 
objekt 

2/5 "Obětem světové války 1914-1918". Jedná se o tři samostatně 
stojící bloky, dva krajní jsou teracové. 1. nápis - "Prvnímu 
presidentovi a obětem světové války ve 20. roce republiky věnují 
občané 1938". 2. nápis - 1914-1918 a 24 jmen občanů Heřmanic. 
Prostřední žulový s nápisem T.G.M., pod ním znak douocasého lva 
a nápis "Pravda vítězí". "Obětem světové války 1914-1918". U 
památníku se konají pietní akty. 

František Polák, 
František Honzek, 
K. Vojtikievič, 
Alois Honzek, Jan 
Jindřich Flek, ... 

52 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-27247 

Pietní místo - 
deska 

1/19 Pamětní deska obětem 2. sv. války z řad novinářů, dílo akad. 
sochaře A. Ivanského, odhalena 10.8.1947. Je zhotovena z bronzu 
ve tvaru dvou stránek. V horní části přidržuje ruka , kterou obepíná 
ostnatý drát, první list, na němž jsou uvedena jména obětí. Obětem 
nacistické persekuce 1939 - 1945. 

Emil Waldstein, 
Josef Matušek, 
Alois Langer, 
Vojtěch Binar, 
Svatopluk Spáčil, ... 

53 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7910 

Pietní místo - 
deska 

18/1 2 ks pamětních desek obětem 1. světové války z černé leštěné 
žuly se zlatým písmem, nacházející se na zdi kapličky na náměstí 
Martinova s nápisem: "Věčná upomínka padlým ve světové válce 
1914-1918". Pamětní desky obětem 1. sv. války Hodnota 
památníku 17 500,- Kč 

Vilém Vraník, 
Karel Hajduk, 
Rudolf Kunc, 
Ladislav Gardelka, 
Adolf Kaluža, ... 

54 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-27331 

Pietní místo - 
deska 

2/27 Pamětní deska z černé žuly s textem v hebrejštině a češtině: 
"1939-1945, VĚČNÉ PAMÁTCE PADLÝM VOJÍNŮM A OBĚTEM 
NACISTICKÉ PERSEKUCE, ČEST A DÍK VÁM". Pamětní deska se 
nachází v obřadní síni židovského hřbitova, konají se zde pietní 
akty. 

 

55 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-27516 

Pietní místo - 
deska 

15/5 Pamětní deska z černé leštěné žuly 80x80 cm památce Př. 
Antonína Bártečka, prvního velitele sboru hasičského, který padl ve 
světové válce dne 24.11.1914 v Rusku. Pamětní deska oběti 1. sv. 
války, byla odhalena 13.8.1922. Hodnota památníku 22 127,- Kč 

Antonín Bártečka 

56 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-27379 

Pietní místo - 
objekt 

6/13 Pomník věnovaný obětem fašismu. Autorem je akad. sochař 
Myszak, odhalen 30.4.1969. Na vydlážděném prostranství je 
položena kamenná nápisová deska s nápisem: Obětem fašismu 
1939-1945. Za deskou na hranolu je umístěn abstraktní útvar. 
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57 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-33620 

Pietní místo - 
objekt 

na kruhovém podstavci jsou dva nejstejně vysoké žulové sloupy 
hrubě opracované, na kterých je ve vrchní části v úrovni očí ve 
vodorovné poloze umístěna deska z leštěného černého mramoru s 
textem OBĚTEM 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 1938 - 1945, uprostřed je 
dobový státní znak. tato deska byla původně umístěna u paty 
památníku 1. svtové války stojícího v blízkosti pomníku 

 

58 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7892 

Pietní místo - 
objekt 

4/1 Na podstavci obloženém kameny je umístěna žulová deska. 
Památka na padlé ze zdejší farnosti v roce 1938-1945. Pamětní 
listina vložená do památníku padlých dne 27. června 1954 obsahuje 
následující data:Památník tento zbudovali občané Emanuel 
Havránek, domkař v Porubě, spolu s Františkem Ptaškem, 
varhaníkem v Porubě, za pomocí farního úřadu v Porubě, hlavně PA 
Karla Kuchaře, kaplana v Porubě, a vedoucího úřadu P. Aloisa Gece, 
děkana v Porubě, a jiných občanů. Památník vystavěn byl v měsíci 
červnu 1954, aby zachována byla památka všem, kteří v době II. 
světové války zde nebo jinde padli a zemřeli z farnosti Porubské, to 
jest z obcí Poruby, Pustkovce a Vřesiny v letech od 1938 do 1945. 
Jména jejich jsou: (následuje 52 jmen uvedených v oddíle 
"pohřbení"). Budiž všem těmto a padlým vojínům památka 
nehynoucí! Odpočiňte v pokoji! Památník tento vystavěla katolická 
farnost Porubská z vlastních prostředků a odevzdává jej do ochrany 
a péče celé veřejnosti. 

Antonín Bajgar, 
Anastazie Hruzíková, 
Josef Tichavský, 
Šimon Měch, 
Karel Gerlich, ... 

59 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-27555 

Pietní místo - 
deska 

9/11 Pamětní deska věnována Františku Holubovi o rozměrech 
120x80 cm je zhotovena z černé žuly, ze tří stran ji zdobí bronzová 
plastika lípové ratolesti, trnové koruny a rozevřené knihy. Do desky 
je vyrytý text:"František Holub/odborný učitel/umučen/v 
Osvětimi/1942/". Autorem desky je akademický sochař K. Vávra, 
odhalena byla 2.6.1946. 

František Holub 

60 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-27277 

Pietní místo - 
deska 

1/22 Pamětní deska obětem 2. sv. války z řad příslušníků 
bezpečnostních sborů, vytvořena akad. sochařem A. Ivanským, 
odhalena 14.3.1947. Žulová deska o rozměrech 120x165 cm po celé 
dolní straně zakončena bronzovou plastikou klesajícího muže s 
rozvinutým praporem. V horní části text:Památce příslušníků 
bezpečnostních sborů a jména obětí. 

Antonín Smékal, 
Václav Rybníček, 
František Petronec, 
Josef Frič, Josef Holub, 
... 

61 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7968 

Osárium 1/6 Památník je tvořen centrálním pylonem s pěticípou hvězdou. 
Po stranách jsou dvě ramena obložena žulovými deskami s nápisy 
a dva dlouhé figurální bronzové reliéfy. Před pylonem je z žulových 
kvádrů vystavěno mauzoleum s ostatky padlých. Uvnitř jsou kóje s 
660 urnami zakryté 26-ti bílýmí mramorovými deskami. Na 
mauzoleu před pylonem je umístěno bronzové sousoší 
rudoarmějců. Celá sestava prvků spočívá na žulovém schodišti. 
Součástí památníku jsou rovněž dva kamenné podstavce se 
samohybnými děly. Památník se nachází v Komenského Sadech 
naproti hlavní brány. Národní kulturní památka. Osvobození 
Ostravy - Ostravská operace. 380 neznámých vojáků. U památníku 
se konají pietní akty. Hodnota památníku 2 122 365,- Kč 

Michail Nikolaj 
Baldarjov, M. M. 
Měgovič,  Bulachtin 
Georgij, Ogněv Nikolaj 
Nikolajevič, Ilia I. 
Ikamov, ... 

62 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7913 

Pietní místo - 
deska 

6/11 Pamětní deska je kovová s nápisem: KAROL ŠMIDKE, 
VÝZNAMNÝ STÁTNÍK A POLITIK, HRDINA ČSSR VYZNAMENANÝ 
LENINOVÝM ŘÁDEM IN MEMORIAM,ZAKLÁDAJÍCÍ ČLEN KSČ, 
VEDOUCÍ 5. ILEGÁLNÍHO VÝBORU KSS, VELITEL PARTYZÁNSKÉHO 
ŠTÁBU NA SLOVENSKU, PŘEDSEDA SNR a KSS, NARODIL SE V 
TOMTO DOMĚ 21.1.1897, ZEMŘEL V BRATISLAVŘE 15.12.1952. 
Pamětní deska Hodnota památníku 150 000,- Kč 

Karol Šmidke 

63 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7919 

Pietní místo - 
objekt 

23/2 Pískovcový pomník s motivem trnové koruny a a lipové 
ratolesti s centrální deskou z černého mramoru se jmény 19 vojáků 
- občanů Plesné, kteří padli v 1. světové válce. Po stranách pak jsou 
2 desky se jmény 13 plesenských občanů, kteří padli při 
osvobozování Plesné v r. 1945 nebo byli umučeni a popraveni 
během 2. světové války. Památník byl vybudován v r. 1920 na 
památku občanů Plesné - obětem 1. světové války. Doplněn pak byl 
v r. 1946 o pamětní desku se jmény občanů Plesné padlých během 
osvobozovacích bojů o Plesnou v roce 1945 a umučených v 
koncentračních táborech. U památníku se konají upomínkové akty, 
a to: 18. října - u příležitosti založení Československé republiky a 26. 
dubna - u příležitosti osvobození Plesné. Hodnota pamáníku 45 
000,- Kč 

Zdeněk Flanderka, 
Arnošt Abter, 
Ladislav Klíma, 
Rudolf Laryš, 
Anna Hyvnarová, ... 
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64 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7937 

Válecný hrob 
s ostatky 

21/5 Hromadný hrob orámovaný betonovým rámem zapuštěným z 
části v zemi. Dvě plechové cedule s nápisy "Zde odpočívá 9 občanů 
židovského původu z 1. světové války" a "Zde odpopčívá 21 
polských občanů z druhé světové války". Po jedné straně hrobu jsou 
vzrostlé tůje. Velikost rámu 237x1840 cm. Hromadný hrob - 1. a 2. 
světová válka. U hrobu se konají pietní akty. Hodnota památníku 93 
296,- Kč 

 

65 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-27242 

Pietní místo - 
deska 

1/16 Pamětní deska - tablo obětem nacistické persekuce z řad 
zaměstnanců justice. Celé tablo je zarámováno do černého rámu a 
zavěšeno na zdi. Střed tabla tvoří kresba truchlící ženy, v jejímž 
pozadí jsou kříže. Ve třech řadách jsou rozmístěny fotografie obětí. 
2. sv. válka 

Rudolf Barvík, 
Ar. Návrat Dr., 
R. Mičulka, 
Evžen Gurnošek, 
Jindř. Trumpeš, ... 

66 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7926 

Pietní místo - 
objekt 

14/1 Památník obětem I. a II. světové války je umístěný v centru 
Městského obvodu Proskovice. 8 m vysoký památník je z 
betonového korpusu, obložený mramorem, na jehož podstavci stojí 
socha z pískovce. Socha zobrazuje ženu držící v ruce rozvinutý 
prapor. I. a II. světová válka. U památníku se konají pietní akty. 
Hodnota památníku 300 000,- Kč 

Alois Palička, 
Josef Sunek, 
Pavel Solomacha 
Vasilevič Nikolaj, 
Josef Venclík, 
František Kukla, ... 

67 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7908 

Pietní místo - 
objekt 

16/8 Černá leštěná deska umístěná na bludném balvanu s nápisem 
"Obětem 2. světové války 1939-1945", následuje 14 jmen 
uvedených v oddíle "pohřbení", dále nápis "Umírali jste, aby národ 
žil a jak tato žula pevný byl! Nezapomeneme!" Pomník věnovaný 
obětem 2. světové války 1939-1945. U pomníku se konají pietní 
akty. 

Jarmila Špetiková, 
Josef Pašek, 
Josef Mynář, 
Rudolf Rada, 
Alexej Alješin, ... 

68 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-32415 

Evidované 
místo 

šedý obdélníkový náhrobní kámen, písmo přírodní/bílé. židovského 
vyznání hrob s ostatky příbuzných, kteří umřeli po 2. světové válce 
(Isidor Štorc, Gertruda Štorcová). Připomenuté oběti války 
umučené v koncentračním táboře 

rodina Štorcova, 
rodina Števerova 

69 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-27450 

Pietní místo - 
deska 

6/21 Pamětní deska ve tvaru tabla věnovaná obětem 2. sv. války z 
řad občanů Vítkovic. V zasklené vitríně jsou v pěti řadách fotografie 
obětí, pod kterými jsou stručné osobní údaje. Pod fotografiemi je 
deska ve tvaru vodorovných pruhů, připomínající vězeňský oděv, 
obtočena ostnatým drátem. Hodnota památníku 15 000,- Kč 

Vilém Šturm, 
Vladimír Čermák, 
Stanislav Pauček, 
František Dedek, 
František Nesvadba, ... 

70 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-32409 

Evidované 
místo 

žulový kámen, litery bílé. židovského vyznání hrob s ostatky 
příbuzných, kteří umřeli po 2. světové válce (Roman Viktor, 
Romanová Ida). Připomenuté oběti války umučená rodina v 
koncentračním táboře 

rodina Romanova 

71 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-27231 

Pietní místo - 
objekt 

1/11 Pomník věnovaný obětem 2. sv. války z řad pracovníků. 
Pomník vytvořil akad. sochař A. Ivanský a odhalen byl v r. 1947. 
Základ pomníku tvoří šedá zeď zhotovena z teraca, dole je 
zakončena půlkruhovým soklem. Uprostřed zdi je upevněna 
bronzová obdélníková deska, dolní polovinu vyplňuje reliéf 
vystupující nad základní plochu znázorňující ležící postavu vězně, 
která se jednou rukou drží ostnatých drátů. Do vyznačeného 
trojúhelníku je uveden text se jmény obětí. 2. sv. válka 

Jan Ročák, 
Oldřich Kaloč, 
Isidor Muroň, 
Pavel Rutzki, 
Leopold Blahut, ... 

72 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7925 

Pietní místo - 
deska 

13/1 Pamětní deska je z mramoru o rozměrech 1,2x1 m. Na desce 
je vytesáno 54 jmen s nápisem "Padlým a umučeným v I. a II. 
světové válce". Nad tímto nápisem je půlkruhový plastický reliéf za 
slitiny a mědi se štítem a vojenskými atributy. Pamětní deska je 
věnována padlým a umučeným v I. a II. světové válce. Je umístěna 
na venkovní zdi místního kostela sv. Bartoloměje. V roce 2003 byla 
pamětní deska na náklady Městského obvodu Nová Ves 
restaurována sochařem Janem Gajdou.U pamětní desky se konají 
pietní akty. 

František Kaša, 
Richard Klimša, 
Felix Jablonský, 
Pavel Wasik, 
Ladislav Kubala, ... 

73 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-27442 

Pietní místo - 
objekt 

6/20 Pomník věnovaný obětem 2. sv. války z řad pracovníků nové 
válcovny, odhalen 17.12.1968. Na vydlážděném prostranství na 
dvou malých kvádrech leží nízko nad zemí dlouhá deska, na jejíž 
čelní stěně je text: OBĚTEM FAŠISMU 1939-1945 ZÁVOD 2 VŽKG. 
Na desce vpravo je v nadživotní velikosti plastika sedícího muže, na 
levé straně stojí kvádr v horní části zkosený do stříšky. Na čelní 
straně hranolu jsou upevněny tři nápisové desky se jmény a daty 
jejich úmrtí. Nad nápisovými deskami je text: "Zemřeli za svobodu 
za socialismus". Následují názvy koncentračních táborů a věznic. 

Jaromír Žáček, 
Alois Jurček, Petr Pavel, 
Otto Složil, 
Josef Hranický, ... 

74 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-31902 

Pietní místo - 
objekt 

symbolicky sestavena skalka na travnaté ploše před tělocvičnou. 
Množství kamenů symbolizuje sokolské oběti. Na centrálně 
umístěném valounu skandinávské žuly 7 štítků se jmény členů 
Sokola Mor. Ostravy, kteří zahynuli v koncentračních táborech 

Svatopluk Šmírák, 
Pavel Krajina JUDr., 
Zdeněk Říha JUDr., 
František Sedláček, 
Dalibor Rund, . 
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75 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-27344 

Pietní místo - 
objekt 

3/9 Uprostřed výklenku uvnitř vstupu do obřadní síně je skleněná 
plastika bílé hlubice s textem napravo od holubice: NA VĚČNOU 
PAMĚŤ OBĚTEM DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY. Autorem je V. Pavlica, 
odhaleno v únoru 1984, na místě se konají pietní akty. 

 

76 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-27284 

Pietní místo - 
deska 

1/24 Pamětní deska 100x70 cm s bronzovým reliéfem věnovaná 
obětem 2. sv. války z řad pracovníků bývalé pojišťovny. Autor F. 
Anýž, odhalena v únoru 1946. Hodnota památníku 20 000,- Kč 

Josef Krupa, 
Eliška Kaspříková, 
František Rolla, 
Vladimír Kunc, 
Arnošt Malík, ... 

77 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-27276 

Pietní místo - 
deska 

1/21 Bronzová pamětní deska, odhalena 30.4.1965, s textem: Na 
paměť Jos. Gregora ppor. I. čsl. tankové brigády v ČSSR, padl v boji 
30.4.1945 při osvobozování Ostravy. 

Josef Gregor 

78 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7948 

Pietní místo - 
deska 

22/2 Deska obdélníkového tvaru z černé žuly se stříbrným písmem. 
Pamětní deska občanů Třebovic padlých během 2. světové války. U 
pamětní desky se konají pietní akty. Hodnota památníku 1 000,- Kč 

Emil Jančík, 
Jaroslav Zajíc, 
Jaroslav Kaštovský, 
Jindřich Hrubý, 
Jaroslav Dorazil, ... 

79 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7995 

Pietní místo - 
deska 

2/18 "Padlým hrdinům od Zborova". Bronzová pamětní deska 
věnovaná padlým od Zborova je umístěna na budově dětského 
domova se školou a základní školou. Je na ní reliéf hlavy legionáře 
se znakem legionářského kříže. Padlým hrdinům od Zborova. U 
pamětní desky se konají pietní akty. 

Vilém Otáhal, 
Josef Adamus, Alois 
(Dimitrij) Regent 

80 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-32394 

Evidované 
místo 

Černý náhrobní kámen-žula s bílým písmem. hrob s ostatky 
příbuzných (Hanička Šudmaková), kteří umřeli po 2.světové válce. 
Připomenuté oběti války umučená rodina v koncentračním táboře 

Arnošt Šudmak 

81 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7981 

Pietní místo - 
deska 

22/5 Deska obdélníkového tvaru z černého mramoru se zlatým 
písmem. Pamětní deska dvou občanů Třebovic, členů Jednoty OREL 
Třebovice umučených v koncentračních táborech během 2. světové 
války. U pamětní desky se konají pietní akty. Hodnota památníiu 
300,- Kč 

Emil Jančík, 
Josef Chromják 

82 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7996 

Pietní místo - 
objekt 

1/5 Památník padlým 1914 - 1918.Třístupňový obelisk s reliéfovým 
písmem.Umístěn před kostelem na náměstí Sv. Čecha v Přívoze. 

Josef Roubal, 
Josef Friedrich, 
Antonín Dubil, 
Hynek Neuman, 
Leo Hechter, ... 

83 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-30412 

Pietní místo - 
objekt 

pomník Dolu Stachanov (v Hrušově) postaven obětem II.světové 
války zřad zaměstnanců bývalé jámy Hubert. Po útlumu těžby 
přestěhováno do Hornického muzea Pod Landekem. Na 
betonovém stupni do tvaru písmena U stojí zídka na levé straně ve 
tvaru vyššího kvádru. Ve výklenku zídky je upevněna černá žulová 
deska s vyrytým textem ZEMŘELI ABYCHOM MY MOHLI ŽÍT 

František Kriml, 
Karel Augustinek, 
Josef Kněžík, 
Miroslav Hrbáček, 
Oldřich Cvinkala, ... 

84 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7901 

Pietní místo - 
objekt 

12/1 Pomník obětem 1. a 2. světové války je vysoký něco přes 3 m, 
je vyroben z leštěné žuly, nahoře je umístěn žulový kříž s tělem 
Krista. Pod křížem je do žuly vyryt letopočet 1914-1918. Pod tento 
letopočet je do bílého mramoru ve tvaru půlkruhu vyryta pieta 
plačící ženy. Na žule je připevněna černá mramorová deska s 
nápisy. Po stranách pomníku jsou umístěny dvě lucerny. Pomník 
vybudoovaný u kostela Všech svatých v roce 1924 byl původně 
věnován padlým z Hošťálkovice a Lhotky v 1. světové válce. Na 
desce byla vypsána jména všech padlých včetně jejich úmrtí, jak 
dokazují dobové fotografie. Po ukončení 2. světové váky i padlým 
za osvobození obce 1.5.1945 a památce všech padlých z 
Hošťálkovic ve 2. světové válce. Po ukončení 2. světové války byla 
deska pravděpodobně obrácena a byly nově vyryty současné 
nápisy. Při osvobození Hošťálkovic v dubnu 1945 padlo na katastru 
Hošťálkovic 20 jmenovaných rudoarmějců a místní občané. 
Rudoarmějci byli v roce 1946 exhumováni a převezeni do Hlučína. 
Místní občané byli pochování na místním hřbitově. U pomníku se 
konají pietní akty. Autorem pomníku je J. Stanjura z Malých Hoštic. 
Hodnota památníku 18 000,- Kč 

Kalakyn 
Nikolaj Danilovič, 
Dědužin Štefan Petrovič, 
Telejca 
Nikolaj Štěpanovič, 
Papečec 
Fjodor Vasiljevič, 
Nargurjan Gavril, ... 

85 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7936 

Pietní místo - 
deska 

2/20 Pamětní deska je z černého mramoru, uprostřed nahoře 
pěticípá hvězda se srpem a kladivem, ve spodní části ozdobný 
podstavec. Na desce je nápis "Vlast nikdy nezapomene věrných 
synů Komunistické strany Československa, kteří v boji proti 
německému fašismu položili svůj život za svobodu národa a lidu". 
Pamětní deska zaměstnancům Dolu Michal, kteří položili svůj život 
za svobodu. Hodnota památníku 20 000,- Kč 

Michal Helák, 
Josef Gňádek, 
Rudolf Císař, 
Bohumil Zýznar, 
Jan Bernatek, ... 

86 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7983 

Válecný hrob 
s ostatky 

2/23 Miloš Sýkora - II. Světová válka. Rozměr spodní stavby 
100x100 cm, materiál: deska - černá žula, podstavec a zákrytová 
deska: teraco. Miloš Sýkora - II. Světová válka 

Miloš Sýkora 
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87 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-41452 

Válecný hrob 
s ostatky 

černá deska s nápisem Jaroslav Vavruška, 14.2.1924-1.5.1945 Jaroslav Vavruška 

88 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-41451 

Válecný hrob 
s ostatky 

žulová deska s nápisem Vladislav Čermák 9.1.1923 padl jako ruský 
rozvědčík dne 3.5.1945. opraven v roce 2015 

Vladislav Čermák 

89 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-27431 

Pietní místo - 
deska 

6/18 Bronzová pamětní deska obdélníkového tvaru upevněna na 
fasádě budovy věnovaná obětem 2. sv. války z řad pracovníků VŽ - 
mostárny. Ve středu desky je reliéf stojícího vojáka, který v pravé 
ruce svěšené podél těla drží větvičku šeříku. V levé ruce drží pušku, 
o kterou se opírá. Kolem horní části a bočních stran je naznačena 
mostní konstrukce. Vlevo je nahoře text OBĚTEM FAŠISMU, dále 
jména obětí, dole NÁROD NEZANIKÁ - POKUD MÁ VĚRNÉ SYNY. 

Viktor Kozelský, 
Alfons Slavík, 
Miloš Olek, 
Rudolf Pleva, 
Alois Staněk, ... 

90 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-32407 

Evidované 
místo 

žulový náhrobní kámen, litery zlacené. židovského vyznání hrob s 
ostatky příbuzných, kteří umřeli po 2. světové válce (Jiří Bárta, Lily 
Bártová). Připomenuté oběti války umučená rodina v 
koncentračním táboře 

rodina Bártova 

91 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-27300 

Pietní místo - 
deska 

1/27 Na obdélníkové desce z teraca jsou upevněny tři bronzové 
pamětní desky se jmény obětí 2. sv. války z řad železničářů. Po 
stranách jsou letopočty 1939 a 1945. 

Jaroslav Veselý, 
Antonín Grossmann, 
František Koutný, 
Jan Kotík, Karel Klímek, 
... 

92 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-27340 

Pietní místo - 
deska 

2/30 Pamětní deska z černé žuly na památku zaměstnanců padlých 
ve 2. sv. válce. V horní části je bronzová plastika čs. státního znaku 
bez štítu a lipové ratolesti, nad ní text "V oběti hrdinů žije vlast, 
1939-1945", dole jména obětí. 

Adolf Jančar, 
Antonín Krumnikl, 
František Jurek, 
Josef Valošek, 
Vladislav Kabát, ... 

93 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-32410 

Evidované 
místo 

trojhrob, žula. židovského vyznání hrob s ostatky příbuzných, kteří 
umřeli po 2. světové válce (Arnošt Meisels, Růžena Meiselsová). 
Připomenuté oběti války umučená rodina v koncentračním táboře 

rodina Meiselsova 

94 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-32350 

Evidované 
místo 

Žulová tmavá deska s přírodně raženými literami. Hrob s ostatky 
příbuzných, kteří umřeli po 2.světové válce (Max 
Blumenthal,1.11.1980, Fanny Blumenthalová, 7.5.1989, Edita 
Blumenthalová 20.10.1920-5.11.1920. Připomenuté oběti války 
umučená rodina v koncentračním táboře. umučená rodina 
Blumenthalova v KT 

rodina Blumenthalova 

95 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-27539 

Pietní místo - 
objekt 

9/5 Pomník obětem 2. světové války z řad pracovníků jámy Šverma, 
odhalen byl v roce 1953. Na žulovém kvádru je socha horníka 
držícího v pravé ruce kytici, levá ruka se opírá o sbíječku. Na kvádru 
je vytesán text: "Soudruhům umučeným nacisty, 1939-
1945,osazenstvo jámy Šverma". Autor akad. sochař K. Vávra. 

 

96 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-27391 

Pietní místo - 
deska 

6/15 Pamětní deska věnovaná obětem 2. sv. války z řad pracovníků 
staré ocelárny. Je čtvercového tvaru, z litiny, upevněna na budově. 
Text: OBĚTI UMUČENÝCH v letech nesvobody 1939-1945, následují 
jména obětí, NEZAPOMENEME. 

Ludvík Fojtík, 
Emanuel Duží, 
František Káňa, 
Ludvík Mutina, 
Jan Dražina, ... 

97 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-27275 

Pietní místo - 
deska 

Bronzová pamětní deska obětem 2. sv. války, odhalena 4.5.1946. Josef Šavel, Jan Gvarda, 
Emil Szczerbovský, 
Lev Bialek 

98 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7970 

Pietní místo - 
objekt 

2/6 Pomník "Padlým hrdinům". Na kamenném podstavci je umístěn 
pískovcový balvan, na kterém je umístěna mramorová pamětní 
deska se jmény popravených. Uprostřed v horní části desky je 
vytesána větvička, v dolní části nápis "obětovali se za naší 
svobodu". Pomník "Padlým hrdinům". Byl odhalen v roce 1976, 
obnova písma byla provedena v roce 1985. Hodnota památníku 17 
039,- Kč 

Jan Mikeš, 
Josef Matuška, 
Emanuel Krysa, 
Emil Kosňovsk 

99 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7884 

Pietní místo - 
objekt 

22/4 Socha klečící ženy na vícestupňovém podstavci, na jehož 
bocích jsou bílé kamenné obdélníkové desky se jmény padlých 
(černým písmem), na přední straně podstavce je pamětní deska 
obdélníkového tvaru z černého mramoru se zlatým písmem. 
Pomník občanů Třebovic padlých během 1. světové války doplněný 
pamětní deskou neznámým obětem nacismu za 2. světové války. U 
pomníku se konají pietní akty. Hodnota památníku 5 000,- Kč 

Josef Volný, 
Antonín Vagner, 
Rudolf Holek, 
František Glumbík, 
Josef Kotala, ... 
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100 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7975 

Pietní místo - 
objekt 

15/4 Památník obětem 2. světové války. Rozměry základny cca 3,5 
x 1,5 m, výška cca 1,2 m. Stěna z šedého teraca svírá šedou 
mramorovou desku, na které je vyryt text: 1939-1945. Památce 182 
obětí okupace a 2. světové války. Padli na frontě 5 osob/Popraveni 
11/Umučeni v konc.táborech 29/Oběti při totálním nasazení 
8/Zahynuli při náletech 20/Židé-holokauast 34 rodin-86 osob/Padlí 
vojáci SSSR 4/Zabiti při přechodu fronty 19. K 50. výročí ukončení 
2. světové války obec Michálkovice - 1995. Památník obětem 2. 
světové války. U památníku se konají pietní akty. Hodnota 
památníku 7 530,- Kč 

 

101 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-26937 

Pietní místo - 
deska 

Mramorová deska o rozměru 109x60 cm, umístěna na podkladové 
desce ze světlé žuly na objektu hasičské zbrojnice. Na desce je 
nápis:"Ve dvacátém výročí osvobození naší vlasti MO ČSPO 
Ostrava-Kunčice vzpomíná svých členů umučených v 
koncentračních táborech a padlých v den osvobození". Vzpomínka 
na umučené v koncentračních táborech a padlých v den 
osvobození. 

Karel Koval, 
Viktor Čajka, 
František Noga, 
Vojtěch Jungbauer, 
Alois Přibyl, ... 

102 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-27333 

Pietní místo - 
deska 

2/28 Pamětní deska z černé žuly o rozměrech 120x70 cm je 
umístěna na stěně budovy Sokola. Autorem je akademický sochař 
K. Vávra. Odhalena byla 30.3.1947. Má vytesaný text: Pro sokolstvo 
padli/v sokolstvu budou věčně žít, dále jsou uvedena jména obětí a 
datum úmrtí. Obětem z řad Sokola během 2. světové války 

Cyril Brož, Josef Dvořák, 
Antonín Škrobálek, 
Otakar Holvek, 
Teofil Říman 

103 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7972 

Pietní místo - 
deska 

6/9 Deska je zhotovena z kovu s černou patinou, nahoře je nápis 
1938-1945, kolem je znázorněn ostnatý drát. Pod tím je rozevřena 
kniha s husím brkem. Pod knihou pokračuje nápis: UMUČENÝM 
UČITELŮM ŠKOL VE VÍTKOVICÍCH se jmény: (následují 4 jména 
uvedená v oddíle "pohřbení". Umučeným učitelům škol ve 
Vítkovicích Hodnota památníku 15 000,- Kč 

Josef Dušek, 
Alois Rotter, 
Josef Havrlant, 
Alois Ranocha 

104 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7954 

Pietní místo - 
objekt 

7/2 Památník padlých ve světové válce 1914-1918 a vznik českého 
státu. V roce 2017 byla za náklady městského obvodu s přispěním 
Moravskoslezského kraje doplněna chybějící socha socha Antonína 
Švehly. Pomník Pocta legionářům - tmavá žulová deska na 
betonovém podstavci. Památník padlých ve světové válce 1914-
1918 a vznik českého státu. U památníku se konají pietní akty. 
Hodnota památníku 326 400,- Kč Pomník Pocta legionářům, od 28. 
října 2018, hodnota: 43.000,-. U památníku se konají pietní akty. 

Emil Tichopád, 
Jaroslav Vala, 
Jan Pavlica, 
Karel Sýkora, 
Cyril Kudělka, ... 

105 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7907 

Pietní místo - 
deska 

2/9 Pamětní deska je upevněna na budově ZŠ Škrobálkova, 
uprostřed desky je československý státní znak (dvouocasý lev v 
popředí, v pozadí rozevlátá československá vlajka), po stranách pak 
20 a 20 jmen padlých občanů, v dolní části je nápis "Padlým 1939-
1945 za vlast ". "Padlým za vlast 1939-1945". U pamětní desky se 
konají pietní akty. 

Stanislav Staněk, 
Karel Bardoň, 
Jaroslav Jurášek, 
Rudolf Valigora, 
Karel Kotáč, ... 

106 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-31014 

Pietní místo - 
deska 

Pamětní deska na budově mateřské školy věnována občanu obce, 
Karlu Svobodovi. Je obdélníkového tvaru 69x49 cm, odlitá z bronzu. 
V horní části je plastická pěticípá hvězda, dále následuje text: Na 
paměť Karlu Svobodovi, nar. 21.8.1911 v Plesné, který padl jako 
komunista-interbrigadista v občanské válce ve Španělsku r. 1938. 
Text je zakončen vavřínovou ratolestí. Hodnota památníku 8 000,- 
Kč 

 

107 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-27221 

Pietní místo - 
deska 

1/8 Pamětní deska z černé žuly s textem: Zde umřel za vlast 
Slavomír Kratochvíl sokol z Přerova. 2. sv. válka 

Slavomír Kratochvíl 

108 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-32408 

Evidované 
místo 

žulový náhrobní kámen, litery zlacené. židovského vyznání hrob 
příbuzných, kteří umřeli po 2. světové válce (Vojtšch Malý, Mirak 
Malá). Připomenuté oběti války umučená rodina v koncentračním 
táboře 

rodina Malá 

109 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7930 

Pietní místo - 
deska 

19/4 Deska z bílého mramoru s nápisem. Pamětní deska obětem 
vítězné sovětské armády - k 10. výrocí věnuje obec Polanka. Deska 
je umístěna na fasádě budovy ZŠ H. Salichové. Hodnota památníku 
16 000,- Kč 

 

110 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7958 

Pietní místo - 
deska 

2/8 "Na věčnou památku umučeným zaměstnancům Dolu Petr 
Bezruč 1939-1945". Tmavá mramorová deska se 14 jmény padlých 
zaměstnanců Dolu Petr Bezruč v létech 1939-1945. "Na věčnou 
památku umučeným zaměstnancům Dolu Petr Bezruč 1939-1945". 
Pamětní deska je umístěna v prostorách Hornického muzea v 
Petřkovicích. 

Antonín Polach, 
Josef Kuma, 
Bedřich Sklář, 
Vilém Lach, 
Josef Klímek, ... 

111 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-32418 

Evidované 
místo 

šedá žula, zlaté litery. židovského vyznání hrob s ostatky 
příbuzných, kteří umřeli po 2. světové válce (Helena Zarzycka, Jakub 
Gronner) Připomenuty oběti války umučené v koncentračním 
táboře 

rodina Gronnerova 
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112 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7985 

Pietní místo - 
objekt 

21/1 Betonová stela se sovětskou hvězdou na špici. Podstavec a dva 
schody z teraca. Na každé straně pomníku deska s nápisem: 1) 
"Věčná sláva hrdinům padlým za nezávislost Svazu sovětských 
socialistických republik." 2)"Sláva hrdinům velké války za svobodu 
domoviny. Sláva ruské zbrani." 3) "Sláva Rudé armádě 
osvoboditelky Československa od jha německo-fašistickkých 
uchvatitelů." 4) "Zde 30. dubna 1945 vojska 4. ukrajinského frontu 
vedly hrdinný boj s německo-fašistickými uchvatiteli za osvobození 
města Ostravy. V bojích se zvláště vyznamenali generál-plukovník 
Moskalenko, generál-major Gusev, generál-major Koldukov, 
generál-major Krapotin." Nápisy jsou psány v azbuce s českým 
překladem. Osvobození Rudou armádou. U pomníku se konají 
pietní akty. Hodnota památníku 123 472,- Kč 

 Krapotin,  Moskalenko, 
 Koldukov,  Gusev 

113 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-27232 

Pietní místo - 
deska 

1/12 Litinová pamětní deska upevněna na budově uvnitř závodu. V 
horní části jsou dvě lipové ratolesti, v jejichž středu jsou zkřížená 
kladívka obrácena dolů, dále jména obětí z řad zaměstnanců jámy 
Hlubina. 

Tomáš Smiřák, 
Evžen Plyš, 
Ondřej Nevlud, 
Vítězslav Budín, 
Miroslav Štěrbík, ... 

114 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7889 

Pietní místo - 
objekt 

2/25 Památník Miloši Sýkorovi. Dva stojící hranolové podstavce, na 
kterých je položena obdélníková deska, na které je umístěna 
klesající postava mladého muže s tváří obrácenou k mostu. 
Autorem památníku je ak. sochař Konrád Babraj, dílo je vytvořeno 
z kubánského mramoru. Památník byl odhalen 30.4.2004. Na 
podstavci je vytesán verš. Památník Miloši Sýkorovi, který byl 
zastřelen při osvobozovacích bojích o Ostravu při záchraně mostu 
přes řeku Ostravici. U památníku se konají pietní akty. Památník je 
veden v evidenci Památkové péče Magistrátu města Ostravy pod 
ev. číslem 2490. 

Miloš Sýkora 

115 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7960 

Pietní místo - 
objekt 

Památník má 3 části. Na obou stranách jsou umístěny žulové desky 
se jmény padlých, uprostřed na žulovém pylonu je socha žehnající 
ženy/věštkyně. 7/1 Památník umučeným a obětem leteckých útoků 
Památník umučeným a obětem leteckých útoků. U památníku se 
konají pietní akty. Hodnota památníku 1 154 600,- Kč 

Silvestr Kratochvíl, 
Josef Prokop, 
Ludmila Mutinová, 
Cyril Nováček, 
Oldřich Motyčka, ... 

116 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-27534 

Pietní místo - 
deska 

22/6 Betonový kvádr s původně litinovou pamětní deskou. Litinová 
deska byla odcizena, bude nahrazena žulovou pamětní deskou s 
textem: Pokračovatelka 720 let staré lípy. Pamětní deska "Lípy 
svobody" k 50. výročí svobody. Zasadil klub důchodců Třebovice ve 
Slezsku - jaro 1968. Hodnota památníku 2 742,95 Kč 

 

117 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-32411 

Evidované 
místo 

Žulový náhrobní kámen černé barvy s bílými literami. židovského 
vyznání hrob s ostatky příbuzných, kteří umřeli po 2. světové válce 
(Ing. Julius Freundlich). Připomenuté oběti války - umučená rodina 
v koncentračním táboře 

rodina Freundlichova 

118 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-27222 

Pietní místo - 
deska 

1/9 Bronzová pamětní deska s uvedenými jmény obětí z řad hasičů 
a reliéfem tří postav hasičů nesoucích ženu. 2. sv. válka, deska ej 
umístěna na vnitřní stěně budovy Hodnota památníku 135 000,- Kč 

Karel Balcar, 
Josef Husar, 
Pavel Ďatko, 
Viktor Fišer, 
Josef Hanzelka, ... 

119 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7904 

Pietní místo - 
objekt 

6/8 Na betonovém podstavci je upevněna kamenná deska dlouhá 
asi 8 m, na které jsou nápisy letopočtů 1. a 2. světové války: vlevo 
letopočet 1914-1918, vpravo letopočet 1939-1945, před deskou je 
uprostřed umístěn na podstavci sloup s ratolestí a na sloupu je 
kamenná socha dvouocasého lva - znak ČR. 1. a 2. světová válka. U 
památníku se konají pietní akty. Hodnota památníku 870 000,- Kč 

 

120 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-32416 

Evidované 
místo 

šedý žulový náhrobní kámen, litery zlaté. židovského vyznání hrob 
s ostatky příbuzných, kteří umřeli po 2. světové válce (Isák 
Fleischer, Marie Šmídová). Připomenuté oběti války umučené v 
koncentračním táboře 

manželka Frýda , bratr 
Jindřich , dcera Edita 

121 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-27307 

Pietní místo - 
deska 

1/30 Žulová pamětní deska věnována legionáři Emilu Podmolovi. V 
horní polovině reliéf vojáka ruských legií v útoku, který doplňuje 
text. Rodák a sokol z Přívozu 

Emil Podmol 

122 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-32395 

Evidované 
místo 

Kámen z černé žuly, původní písmo je přírodní barvy již mírně zašlé, 
novější písmo zlaceno. hrob s ostatky příbuzných, kteří umřeli po 2. 
světové válce (Jiřinka, Karel, rodina Kameníkova, Karel, Olga) 
Připomenuté oběti války umučená rodina v koncentračním táboře 

Berta rodina Rottrova, 
Pollakova Herákova 

123 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-27335 

Pietní místo - 
deska 

2/29 Pamětní deska z černé leštěné žuly je umístěna na stěně 
budovy studentských kolejí. Má vyrytý text: Jan Opletal 1914-1939. 
Pamětní deska zastřelenému studentu Janu Opletalovi - 2. sv. válka 

Jan Opletal 
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124 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7922 

Pietní místo - 
deska 

2/7 Pamětní deska věnovaná radistovi tanku 051 Ivanu Ahepjukovi, 
který padl při osvobozování Ostravy. Je vyrobena z perlingtované 
žuly a upevněna na budově Slezskoostravské radnice. V obou rozích 
horní části desky jsou lipové ratolesti, uprostřed motiv válečného 
kříže. Pamětní deska byla původně zhotovena z bronzu. Při 
opravách v roce 2005 nahrazena materiálem - perlingtovanou 
žulou. Původní bronzová deska byla předána do Ostravského 
muzea. Hodnota památníku 35 731,- Kč 

Ivan Ahepjuk 

125 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-27550 

Pietní místo - 
deska 

9/7 Kovová pamětní deska obětem 2. sv. války z řad pracovníků 
dusíkáren umístěna na vnitřní stěně haly s textem: "1939 1945 
Padli za vlast, následují jména, Na věčnou paměť!". Mezi 
letopočtem je plasticky znázorněný čs. státní znak, v dolní části je 
text zakončen reliéfem lipové ratolesti s okovy. 

Jaroslav Horký, 
Oldřich Stojek, 
Bohuslav Mikmek, 
Dominik Vychodil 

126 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7928 

Pietní místo - 
objekt 

2/22 Pomník padlým ve II. Světové válce. Památník je zhotoven z 
godulského pískovceve tvaru hranolu o výšce 3 m na podstavci. V 
horní části z čelní strany je umístěna pěticípá hvězda, po bočních 
stranách dvouocasý lev.Pod nimi jsou umístěny desky z umělého 
bronzu o velikosti 140 x 60 cm se jmény padlých sovětských vojáků 
a obyvatel, kteří zahynuli v koncentračních táborech. Okolo 
památníku jsou umístěny kameny, na kterých jsou malé desky 27 x 
5 cm s názvy koncentračních táborů. Pomník padlým ve II. Světové 
válce. U pomníku se konají pietní akty. Dalších 6 neznámých vojínů. 

Alexej 
Michajlovič Obrasimov, 
Semjen 
Ivanovič Vichlajev 

127 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-35118 

Pietní místo - 
deska 

deska zhotovena z černé žuly 100x70cm, text bílým písmem: 
HASIČSKÁ JEDNOTA SLEZSKOOSTRAVSKÁ STALMACHOVA V 
UPOMÍNKU PADLÝM BRATŘÍM V ODBOJI I. A II. SVĚTOVÉ VÁLKY. 
Čest jejich památce. pamětní deska věnovaná hasičům 

Karel Koval, 
Miroslav Břenek, 
Bedřich Sklář, 
Alois Peter, Josef Friedl, 
... 

128 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-32414 

Evidované 
místo 

Několikastupňový náhrobní kámen ze žuly černé barvy, litery 
světlé. židovského vyznání hrob s ostatky příbuzných, kteří umřeli 
po 2. světové válce (Markéta Šucmanová, Jonáš Šucman). 
Připomenuté oběti války umučené v koncentračním táboře 

rodina Šucmanova, 
rodina Weissova 

129 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-8003 

Pietní místo - 
deska 

2/4 Pamětní deska "Umučeným a padlým 1939-1945". Pamětní 
deska z černého mramoru s vytesanými 33 jmény obyvatel 
Heřmanic, kteří byli umučeni nabo padli za 2. světové války. Deska 
je umístěna na budově Kulturního domu Dědina v Heřmanicích 
mezi dvěma okny na ulici Koněvova. Nad deskou se jmény je reliéf 
s vyobrazením českého lva, samopalu a větvičky lípy. Pamětní 
deska "Umučeným a padlým 1939-1945". U pamětní desky se 
konají pietní akty. Hodnota památníku 180 731,- Kč 

Ilona Wellnerová, 
Alois Rakus, Alois Kalník, 
Ludvík Kotala, 
Josef Prachař, ... 

130 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7999 

Pietní místo - 
objekt 

15/1 Památník obětem 1. světové války. Na dvoustupňovém soklu 
je umístěn pylon zúžující se k vrcholu, je zakončen mísou se ztuhlým 
ohněm. Před pylonem je socha lva drtícího tlapou křídla orlice. Na 
čelní stěně je text: Utrpením k svobodě 1914-1918. Na zbývajících 
stranách pylonu jsou vryta jména padlých. Rozměry: základna cca 2 
x 3 m, výška 3,5 m. Památník obětem 1. světové války, byl odhalen 
24.9.1922. U památníku se konají pietní akty. Hodnota památníku 
195 185,- Kč 

Josef Gibala, 
František Zeud, 
Bedřich Kubala, 
Jindřich Kuča, 
Emil Fukala, ... 

131 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-27285 

Pietní místo - 
deska 

1/25 Pamětní deska ze slezské žuly 136x226 cm věnovaná 333 
obětem z řad členů Sokolské župy moravskoslezské, odhalena 
2.11.1947. V jedné třetině od podlahy je deska přerušena černým 
žulovým soklem, na který je v čelní stěně připevněna bronzová 
deska se znakem Sokola a letopočtem 1939-1945. 

 

132 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7906 

Pietní místo - 
objekt 

2/14 Památník padlým v I. světové válce. Rozměr 370x263x130 cm, 
materiál: hořický pískovec. Doba určení: 30. léta 20. století. Autor: 
akad. sochař Karel Vávra. Jedná se o sousoší ženy a vojína. Po 
stranách jsou napsána jména padlých. Památník padlým v I. 
světové válce. 8 jmen padlých je nečitelných. U památníku se konají 
pietní akty. Hodnota památníku 2 296 505,- Kč 

Hrinko Zahodný, 
Karel Klečka, 
Karel Trčka, 
František Krol, 
Petr Janda, ... 

133 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-27423 

Pietní místo - 
deska 

6/15 Pamětní deska věnovaná obětem náletu na Ostravu 29.8.1944 
z řad pracovníků válcovny trub. Je zhotovena z litiny, 
obdélníkového tvaru. V horní části má reliéf ženy nesoucí na rukou 
chlapce, v pozadí obrysy domů, nad nimiž letí letadla. Dolní 
polovinu vyplňuje text: OBĚTI NÁLETU - 29.8.1944, dále jména 
obětí. 

Pravoslav Gajovský, 
Karel Perger, 
Blanka Hanusová, 
Anna Fričková, 
Štěpán Strnádek, ... 

134 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-32419 

Evidované 
místo 

černý náhrobní kámen - žula, zlaté litery. židovského vyznání hrob 
s pohřbenými ostatky příbuzných, kteří zemřeli po 2. světové válce 
(Leopold Lomský, Charlota Landsbergerová). Připomenuté oběti 
umučené v koncentračním táboře 

Julius Landsberger, 
Eliška Raveková, rozená 
Landbergerová, 
Josef Landberger 
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135 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7920 

Pietní místo - 
objekt 

17/2 Čtyřmetrový žulový pylon, po jeho obou stranách jsou dvě 
mramorové desky se jmény padlých ve 2. světové válce. U tohoto 
památníku je ještě umístěna černá žulová deska s textem "Park 
osvobození". Památník padlým ve 2. světové válce Hodnota 
památníku 57 109,50 Kč 

Vilém Mališ, 
Čeněk Burkevič, 
Marie Výtisková, 
Josef Bajgar, 
Františka Klapuchová, ... 

136 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7902 

Pietní místo - 
objekt 

21/4 Pomník byl vytvořen z pískovce akademickým sochařem 
Karlem Vávrou v roce 1920. Na bocích pomníku je seznam 64 
občanů Svinova padlých a na válečná zranění později zemřelých. 
Pomník nese nápis "Hrdinným obětem za svobodu národa 1914-
1918". Obětem 1. světové války. U pomníku se konají pietní akty. 
Hodnota památníku 25 581,- Kč 

Alois Petruška, 
Emil Strakoš, 
Bohumil Ovčáček, 
B. Ascherman, 
Václav Urbaník, ... 

137 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7927 

Pietní místo - 
objekt 

16/10 Pískovcový pomník s 37 vytesanými jmény. Pomník věnován 
padlým vojínům v 1. světové válce (1914-1918). U pomníku se 
konají pietní akty. 

Antonín Ryška, 
Josef Kaloč, 
Leopold Šnajder, 
Jan Kolář, 
Josef Kozubek, ... 

138 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7987 

Pietní místo - 
objekt 

15/2 Na stupni z teraca je vztyčena černá žulová deska s rytým 
textem: 25.2.1945 - 25.2.1965 obětem bombardování ve 2. světové 
válce. Rozměry: základna cca 1,20 x 0,50 m, výška cca 1,50 m. 
Památník obětem bombardování 2. světové války. U památníku se 
konají pietní akty. Hodnota památníku 1 141,- Kč 

 

139 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7977 

Pietní místo - 
objekt 

17/1 Třímetrový pískovcový pylon s reliéfem klečící ženy a se jmény 
padlých občanů v 1. světové válce. Autoer díla - K. Gruntorád. 
Pomník padlým v 1. světové válce. Hodnota památníku 109 654,70 
Kč 

Ant. Chamrád, 
Frant. Tošek, 
Albert Rotter, 
Vilém Kňura, Jos. Kotala, 
... 

140 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7918 

Pietní místo - 
deska 

14/3 Pamětní desky v počtu 3 kusů jsou umístěny na vstupním 
portálu budovy Sokolovny. 1.a 2. světová válka Hodnota památníku 
24 000,- Kč 

Jaroslav Matěj, 
Alois Ranocha, 
Josef Urbánek, 
Leoš Hyánek, 
František Koutný 

141 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-27305 

Pietní místo - 
objekt 

1/29 Pomník obětem 2. sv. války z řad občanů obce Přívoz akad. 
sochaře J. Pelikána. Na kvádru z friedberské žuly s textem je 
umístěna bronzová plastika ruky s okovy. Nad textem je plastika 
dvouocasého lva. Původně byl pomník umístěn na místním 
hřbitově, kde byl odhalen 1.11.1948. Po zrušení hřbitova přenesen 
na stávající místo. 

 

142 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7973 

Pietní místo - 
objekt 

8/2 Pomník 311 obětem okupace a 2. světové války - 3 bludné 
balvany na podstavcích se žulovou deskou s nápisem: Památce 311 
obětem okupace a 2. světové války, umučení občané v 
koncentračních táborech - 5, padlí vojáci SSSR - 95, zabití občané 
při přechodu fronty - 6, padlí ostatní vojáci - 205, vzpomínka na 5 
zahraničních vojáků II. odboje, k 55. výročí 2. světové války obec 
Pustkovec 25.4.2000. Jedná se o 3 bludné balvany na podstavcích. 
Pomník byl odhalen 27. dubna 1955 (v rámci oslav 10. výročí 
osvobození obce). Původní nápis byl nahrazen v roce 2000 
estetičtější a zdařilejší žulovou deskou, která je vzpomínkou všech 
pustkoveckých občanů, kteří zahynuli při přechodu fronty, na 
frontách II. světové války a v koncentračních táborech. Zmiňuje 
také vojáky Rudé armády i padlé Němce. Každoročně 27. dubna se 
u pomníku koná vzpomínková akce na počest osvobození 
Pustkovce. Hodnota památníku 152 170,- Kč 

 

143 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-27220 

Pietní místo - 
deska 

1/7 Dvě pamětní desky těsně na sebe navazující. Na horní desce je 
reliéf muže, na kterého útočí dvouhlavá orlice. Na druhé je text: 
Josef Kotek, nar. 17.6.1883 v Plzni, odsouzen byl k smrti rakouským 
zeměbraneckým polním válečným soudem jako náhlým soudem v 
Mor. Ostravě dne 23.12.1914. 1. světová válka 

Josef Kotek 

144 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7976 

Pietní místo - 
deska 

16/7 Černá deska ze žuly s měděným reliéfem a nápisem "Rudolf 
Durčák, řídící učitel, Umučen v Oswietimi 1942". Pamětní deska 
Rudolfu Durčákovi, řídícímu učiteli, umučenému v Oswietimi 1942. 
Hodnota památníku 22 649,- Kč 

Rudolf Durčák 

145 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7940 

Pietní místo - 
objekt 

11/1 Žulová deska rozměrů 40x20x10 cm umístěna na betonovém 
podstavci výška 130 cm. Na desce je nápis "LÍPA SVOBODY", 
OSVOBOZENÍ NAŠÍ OBCE, 30. DUBNA 1945. Osvobození Lhotky 30. 
dubna 1945. Hodnota památníku 3 893,- Kč 

 

146 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7911 

Pietní místo - 
objekt 

16/1 Pomník "Místním obětem světové války 1914-1918". 
Pískovcový pomník s černou deskou se jmény obětí a nápisem 
"Věnuje sbor sl. Matice osvěty lidové v Radvanicích". Pomník 
"Místním obětem světové války 1914-1918". U pomníku se konají 
pietní akty. Hodnota památníku 20 000,- Kč 

Cyril Vróbel, 
Karel Tvrdý, 
Hubert Kopec, 
Jan Lankočí, 
František Mokroš, ... 
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147 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7942 

Pietní místo - 
objekt 

3/5 Pískovcová socha muže na vysokém podstavci s nápisem na 
čelní stěně "Lidé bděte". Na přilehlých dvou stěnách podstavce jsou 
zapuštěny mramorové desky s vytesanými jmény občanů Zábřehu, 
kteří zahynuli během druhé světové války. Památník je osazen na 
kamenném plató z oddilatovaných kamenných čtverců. Věnováno 
občanům, kteří zahynuli ve 2.sv.válce. U památníku se konají pietní 
akty. 

Josef Dolenský, 
Jaromír Janečka, 
Josef Bichler, 
Vilém Vojkovský, 
Vladimír Hrbáč, ... 

148 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7887 

Pietní místo - 
deska 

19/3 Bronzová deska s reliéfem a textem: "V tomto domě se narodil 
15.3.1910 Mjr. let. Jiří Král, první velitel čs. voj. jednotky v Krakově 
r. 1939, padl 8.6.1940 ve Francii". Pamětní deska mjr. Jiřímu Králi 
Hodnota památníku 4 000,- Kč 

Jiří Král 

149 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-30298 

Pietní místo - 
deska 

žulová deska cca 50x100 cm vsazená do stěny vestibulu budovy s 
nápisem Obětem nacismu 1939-1945 z dolu Petr Cingr, čest jejich 
památce, seznam 14-ti jmen 

Bohumil Boháč, 
František Vozňák, 
Vilém Boháč, Jan Krupa, 
Emil Dolas, ... 

150 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-27554 

Pietní místo - 
deska 

9/10 Pamětní deska věnována Františku Hozovi o rozměrech 
120x80 cm je zhotovena z černé žuly, ze tří stran ji zdobí bronzová 
plastika lípové ratolesti, trnové koruny a rozevřené knihy. Do desky 
je vyrytý text:"František Hoza/odborný učitel/zastřelen/v 
Brně/1941/". Autorem desky je akademický sochař K. Vávra, 
odhalena byla 2.6.1946. 

František Hoza 

151 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7943 

Válecný hrob 
s ostatky 

2/11 Hrobka jugoslávských a italských vojáků. Rozměr 
300x290x270 cm. Materiál - teraco. Svislé stěny betonové. Krycí 
desky - 2 ks - velikost 120x240xcm jsou z teraca a mají vždy dva 
kruhové kovové úchyty. Hrobka jugoslávských a italských vojáků 
Hodnota památníku 180 900,- Kč 

Martin Bojakovský, 
Mikolaus Gordon, 
Johan Rauk, 
Teodori Luigi, 
Guilie Valpe 

152 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-27536 

Pietní místo - 
deska 

17/3 Pamětní deska Josefa Bajgara umístěna na rodném domě. 
Josef Bajgar byl místní občan, byl odborářem ve 2. sv. válce, 
popraven v Mauthausenu. Deska byla odhalena 13.7.1947. 

Josef Bajgar 

153 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-27469 

Pietní místo - 
deska 

6/23 Pamětní deska zasazena do balvanu umístěného v areálu 
vítkovického stadionu, vlevo od vstupu z ul. Závodní. Pamětní deska 
vyla odhalena v rámci oslav 60. výročí osvobození města Ostravy. 

 

154 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7914 

Válecný hrob 
s ostatky 

6/4 Rámový hrob s památníkem na podstavci s černou 
mramorovou deskou se jmény pohřbených. Ve spodní části 
pomníku je zasazena bílá mramorová deska s textem: "Památce 
šesti Vítkováků zastřelených v závodní tržnici při hladových bouřích 
ve Vítkovicích v roce 1917". Pod tímto nápisem je pěticípá hvězda 
a text: "Odhaleno k 50-ti letému výročí Rudých odborů ROH VŽKG 
1972". Hladové demonstrace v roce 1917. Hodnota památníku 290 
000,- Kč 

Vojtěch Středulínský, 
Marie Gomécová, 
Rudolf Matýsek, 
Eduard Kopřiva, 
František Šrubař, ... 

155 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-8106 

Pietní místo - 
objekt 

Pomník ja proveden z lomového kvádru za světlé jesenické žuly. 
Zpevněná plocha kolem pomníku je z kamenných valounů, 
ohraničení je tvořeno žulovým obrubníkem. Stupně v terénu jsou z 
žulových dlažebních kostek o rozměru 150/170 mm. Zpevněná 
plocha pod stupni u stezky je ze stejných žulových dlažebních 
kostek jako stupně bez obrubníků. Kolem terénních schodů je 
osazeno dřevěné zábradlí. Překročení řeky Odry 1. 
československou samostatnou tankovou brigádou v dubnu 1945. U 
pomníku se konají pietní akty. Hodnota památníku 249 031,- Kč 

 

156 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7955 

Pietní místo - 
objekt 

3/2 Kamennými deskami obložený obelisk je postaven na 
dvojstupňovém soklu. Na každé straně monolitu je předsazena 
deska z umělého kamene. Památník je postaven na dlážděném 
plato, které je obehnáno nízkou zídkou z kamenných kvádrů. 
Osvobození Ostravy: Moravsko-ostravská operace. Střet vojsk 4. 
ukrajinského frontu s německými okupanty 29.4.1945. Kulturní 
památka vedena ve státním seznamu kulturních památek pod 
pořadovým číslem 2755. U památníku se konají pietní akty. 

vojáci Rudé armády 

157 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-27349 

Pietní místo - 
deska 

3/10 Na vnitřní stěně v přízemí ZŠ Březinova je umístěna vysoká 
dřevěná deska s letopočtem 1939-1945 a pod ním bronzová busta 
Miloše Sýkory. Vlevo na stěně je upevněna skleněná deska se 
zlatým textem: ZEMŘELI, ABYCHOM MY MOHLI ŽÍT. Nad touto 
deskou je umístěno sedm skleněných desek se jmény obětí 2. 
světové války. Obětem 2. sv. války z řad občanů obce, konají se zde 
pietní akty. hodnota busty Miloše Sýkory 4 000,- Kč Hodnota 
pamětních desek 8 000,- Kč 

Augustin Bořucký, 
Josef Vavroš, 
Karel Nováček, 
Augustin Kijonka, 
Josef Bichler, ... 

158 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-27551 

Pietní místo - 
deska 

9/8 Pamětní deska z černé žuly s textem: "23.9.1941 byl popraven 
pro sabotáž Oldřich Oborný modelář nar. 24.2.1922, tvé hrdinné 
smrti vzpomínají tvoji spolupracovníci". Deska je umístěna na 
chodbě budovy ZŠ Matrosovova. 

Oldřich Oborný 
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159 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7932 

Pietní místo - 
objekt 

2/3 Památník "Muglinovským obětem prvního a druhého odboje". 
Na podstavci z terasa je postavena žulová deska (modrý labrador). 
Na desce jsou zlatým písmem napsána jména obětí odboje, ve 
spodní části je vyobrazeno srdce, kolem kterého je trnový kruh a 
nad ním plamen. U pomníku se konají pietní akty. 

Josef Kuma, 
Anna Mojžišková, 
Karel Peter, 
Ludvík Beneš, 
František Ciora, ... 

160 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7912 

Pietní místo - 
deska 

16/4 Mramorová deska s textem: "Svým životem a sou obětí 
připravili nové ráno našeho národa", následují 3 jména uvedená v 
oddíle "pohřbení", dále text: "Umučeni v Osvětimi". Deska je 
umístěna ve vstupní dvoraně ZŠ Vrchlického. Pamětní deska 
padlým a umučeným učitelům v období 2. světové války. Hodnota 
30 961,- Kč 

Vilém Havlásek, 
Josef Mikš, 
Ladislav Třenecký 

161 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-27244 

Pietní místo - 
objekt 

1/17 Pomník z hořického pískovce věnovaný obětem 2. sv. války z 
řad justičních zaměstnanců, byl odhalen 30.3.1947. Autorem je 
akad. sochař A. Handzela. Na nápisové desce stojící na dvou nízkých 
stupních je umístěna socha ležící ženské postavy. Střed nápisové 
desky tvoří reliéf čs. státního znaku, po jeho stranách je text se 
jmény obětí. 

Rudolf Rosenfeld Dr., 
Josef Popiolek, 
Rudolf Brauš, 
Vladimír Sedmera, 
Jindřich Trumpeš, ... 

162 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-27436 

Pietní místo - 
deska 

6/19 Pamětní deska věnovaná obětem 2. sv. války z řad pracovníků 
závodu. Je vytvořena akad. sochařem A. Ivanským, odhalena byla v 
r. 1949. Ve střední části je reliéf obloukového tvaru s výrazně 
vystupující plastikou klečícího muže, po stranách jména obětí. 

Emil Sedláček, 
Josef Stodůlka, 
Jan Pěchůvka, 
Michal Padalík, 
Bohumír Mrázek, ... 

163 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7882 

Pietní místo - 
objekt 

19/1 Památník na stupňovitém podstavci s kvádry z pískovce a 
mramorovými deskami se jmény padlých. Památník padlým 
hrdinům 1. a 2. světové války z roku 1918 se jmény padlých. V roce 
1999 byl restaurován. U památníku se konají pietní akty. Hodnota 
památníku 86 000,- Kč 

Milouš Kučera, 
Jos. Lubojacký, 
Adolf Gelnar, 
Čeněk Král, 
Alfons Honěk, ... 

164 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7941 

Pietní místo - 
deska 

19/5 Žulová deska s nápisem. Pamětní deska památce Čeňka 
Kubicy, který padl při osvobozovacích bojích. Hodnota památníku 3 
000,- Kč 

Čeněk Kubica 

165 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7934 

Pietní místo - 
objekt 

23/1 Jedná se o pískovcový pomník s motivy klasů a hvězdy s 
nápisem oslavujícím památku padlých vojáků. Dle kroniky 
městského obvodu Plesná byl památník vybudován v r.1948 na 
památku 96 sovětských vojáků (10 jmen je neznámých), kteří padli 
při bojích o Plesnou. Boje o Plesnou byly součástí válečné operace. 
U památníku se koná upomínkový akt u příležitosti osvobození 
obce 26. dubna. Hodnota památníku 50 000,- Kč 

P. Velikov, 
Nikolaj Kokorev, 
Michal Michajlok, 
Stepan Saburin, 
Ivan Černej, ... 

166 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-32405 

Evidované 
místo 

Černý náhrobní kámen z žuly, litery bílé. židovského vyznání hrob s 
ostatky příbuzných, kteří umřeli po 2. světové válce (Sachia 
Sonnenstein). Připomenuté oběti války umučená rodina v 
koncentračním táboře 

Beila Sonnenscheinová, 
Helena Steinerová, 
Oskar Steiner 

167 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7924 

Pietní místo - 
objekt 

2/15 Památník je věnovaný památce umučených členů Sokola 
Hrušov v koncentračním táboře. Pamětní deska se jmény 6 
umučených členů se nachází v budově TJ Sokol. Památce 
umučených členů Sokola Hrušov 

Vladimír Moravec, 
František Kriml, 
Václav Daněk, 
Andělín Gvlzd, 
Bedřich Šimon, ... 

168 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7990 

Pietní místo - 
deska 

22/3 Deska obdélníkového tvaru z černého mramoru se stříbrným 
písmem. Pamětní deska občanů Třebovic, padlých při osvobození 
Třebovic ve dnech 23.-28. dubna 1945. U pamětní desky se konají 
pietní akty. Hodnota památníku 1 500,- Kč 

Marie Friedlová, 
Jan Glumbík, 
františka Řezáčová, 
Jiří Robenek, 
Jindřich Martiník, ... 

169 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7993 

Pietní místo - 
objekt 

8/1 Pomník obětem 1. světové války z řad občanů obce. Pomník na 
dvoustupňovém podstavci se v dolní části rozšiřuje do nepravidelně 
opracované části, na jejíž čelní straně je vytesán reliéf klečící ženy s 
věncem. V horní části je reliéf TGM a jména pustkoveckých padlých 
a legionářů. Podnět k postavení pomníku dala Místní osvětová 
komise v Pustkovci v roce 1924, odhalen r.1924, autor K. 
Gruntorad. Pomník byl restaurován v letech 1999-2000. U pomníku 
se konají pietní akty u příležitosti výročí 28. října. Hodnota 
památníku 441 870,- Kč 

Karel Kašpar, 
Jan Vitásek, 
Josef Holuša, 
František Holuša, 
Josef Křikala, ... 

170 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-27424 

Pietní místo - 
deska 

6/16 Pamětní deska obětem 2. sv. války z řad pracovníků závodu 
válcovny trub. Horní část obdélníkové litinové desky je vyplněna 
reliéfem tří postav vězňů, v pozadí plot z cihel a ostnatého drátu. 
Dolní polovinu vyplňuje text: UMUČENI BYLI ... a dále jména obětí. 

Josef Husar, 
Jan Pavlásek, 
Antonín Bajgar, 
Arnošt Fryšták, 
Eduard Horkel, ... 

171 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-27234 

Pietní místo - 
deska 

1/13 Mramorová pamětní deska s uvedenými jmény obětí z řad 
zaměstnanců - učitelů této školy. 

František Opial, 
Vojtěch Vorálek 
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172 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7923 

Pietní místo - 
deska 

2/10 Pamětní deska s reliéfem Miloše Sýkory umístěna na budově 
bývalé Slezskoostravské spořitelny, je zhotovena sochařem K. 
Vávrou kolem r. 1950 z černého maramoru. Na památku M. Sýkory, 
který padl při osvobozování Ostravy a při záchraně jediného mostu 
přes řeku Ostravici za 2. světové války. Hodnota 180 731,- Kč 

Miloš Sýkora 

173 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7883 

Pietní místo - 
objekt 

2/13 Památník padlým "Hrdinové neumírají - umučeni a popraveni 
1939-1945". Rozměr 380x250x140 cm, materiál - hořický pískovec, 
boční desky - tmavá žula. Doba určení - r. 1950. Autor: akad. sochař 
Karel Vávra. Sousoší na podstavci doplněno jmény obětí. Památník 
padlým "Hrdinové neumírají - umučeni a popraveni 1939-1945". U 
památníku se konají pietní akty. hodnota památníku 2 319 524,- Kč 

E. Krysa, J. Vicher, 
A. Straka, O. Kučera, 
V. Baron, ... 

174 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7916 

Pietní místo - 
objekt 

18/2 Pomník s pamětní deskou obětem 1. a 2. světové války z černé 
leštěné žuly s písmem bílé barvy na dvoumetrovém pylonu, na 
pomníku je státní znak, letopočty 1914-1918, 1938-1945 a nápis: 
Lidé bděte! Pomník obětem 1. a 2. sv. války. U pomníku se konají 
pietní akty. Hodnota památníku 71 740,- Kč 

Josef Vaněk, 
František Háhn, 
František Hrubý, 
Adolf Kaluža, 
Arnošt Kopecký, ... 

175 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7998 

Pietní místo - 
objekt 

20/1 Figura osvoboditele v životní velikosti v rozevlátém plášti se 
samopalem v ruce. Vedle postava osvobozeného vězně. Skulptura 
je realizována v pískovci, včetně čtyřbokého soklu se státním 
znakem a letopočtem 1939-1945. Pozadí památníku tvořeno 
půlkruhovou zídkou (pískovec) s textem: "Padli za vlast". Autor: 
akademický sochař K. Vávra 29.10.1950. Památník padlým ve 2. 
světové válce. Vždy 29. dubna v předvečer osvobození města 
Ostravy se konají u památníku pietní akty. Hodnota památníku 53 
650,- Kč 

Jar. Vavruška, 
Vlad. Čermák, 
Ferdinand Peřina, 
Antonín Adámek, 
Augustin Zdražila, ... 

176 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7915 

Pietní místo - 
objekt 

5/1 Památník obětem 1. a 2. světové války. Oběti 1. a 2. světové 
války. U památníku se konají pietní akty. Hodnota památníku 539 
443,- Kč Oprava dokončena 27.4.2018 

František Tichopád, 
Leopold Choleva, 
Zdeňka Nováková, 
Danuše Nováková, 
František Piškoř, ... 

177 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-27468 

Pietní místo - 
deska 

6/22 Pamětní deska věnovaná obětem 2. sv. války z řad studentů 
této školy, odhalena 4.5.1946. Černá žulová deska se jmény obětí 
je vsazena do mělkého výklenku vnitřní stěny chodby v 1. patře 
školy, obložena dřevem. V horní části nápisové desky je reliéf 
rozevřené knihy a palmová ratolest. Jména obětí jsou uvedena ve 
dvou sloupcích. 

Jiří Prokop, Viktor Fisch, 
Zdeněk Hrbáč, 
Josef Lorenžini, 
Milán Rotter, ... 

178 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-27535 

Pietní místo - 
objekt 

20/2 Pomník z hořického pískovce ve tvaru hrubě opracovaného 
kvádru, který je ve vrcholu opracován jako busta Jana Husa.Na čelní 
straně kvádru je text: "Milujte se a pravdy každému přejte. Nikdo 
nepoznal Boha jasněji a vznešeněji nežli Kristus a nikdo Krista jako 
Hus." dle archivních podkladů je pomník Jana Husa věnován 
obětem 1. světové války z řad občanů obce 

 

179 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7969 

Pietní místo - 
objekt 

2/1 Autentický tank československé tankové brigády č. 051, který 
jako první vjel do Ostravy při osvobozovcích bojích za 2. světové 
války. Je umístěn na kamenném podstavci tvaru komolého jehlanu 
obloženého slezskou žulou, zdobeného na bocích bronzovými 
reliéfy, znázorňujícími vlevo ležící ženské postavy a vpravo 
sovětského vojáka, který brání matku a dítě. Vpředu i vzadu jsou na 
soklu umístěny pamětní desky. Autor: Augustin Handzel, rok 1948. 
Tank je kulturní památkou vedenou v evidenci ÚSPK MK ČR pod 
číslem rejstříku 8-229. U památníku se konají pietní akty. 

 

180 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7991 

Pietní místo - 
objekt 

3/7 Památník z umělého kamene je postavený na třístupňovém 
soklu. Je ve tvaru lichoběžníkové desky ve vrcholu opatřeného 
pěticípou hvězdou. Sad pojmenován po skautu Milanu Rottrovi, 
zastřeleném na konci 2. světové války. Památník charakterizuje 
ideu "Esperantem k světovému míru 1592-1952". U památníku se 
konají pietní akty. Hodnota památníku 70 000,- Kč 

Milan Rotter 

181 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7984 

Pietní místo - 
objekt 

3/4 Na dvojstupňovém plató z umělého kamene a mramorové 
dlažby je osazen vysoký kamenný kvádr. Na čelní straně je osazena 
mramorová deska s nápisem "Za vlast zemřel - věčná jim paměť" 
1939-1945. Na zbývajících třech stranách jsou vytesána jména. 
Věnováno občanům, kteří položili své životy za vlast v letech 1939-
1945. U památníku se konají pietní akty. Hodnota památníku 70 
000,- Kč 

Josef Londýn, 
Osvald Bartoš, 
Antonín Rýpar, 
Stanislav Ramián, 
Eman Podgorný, ... 
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182 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7929 

Pietní místo - 
deska 

21/3 Bronzová deska v betonovém rámu se jmény 6 členů místní 
jednoty a nápisem "Památce umučených a padlých členů 1939-
1945". Pamětní deska byla původně umístěna na Sokolovně v 
Ostravě-Svinově. Z důvodu demolice Sokolovny byla v únoru 2006 
dočasně přemístěna do budovy Technického dvoru Ostrava-Svinov, 
ul. Nad Porubkou 838. V roce 2010 byla vyčištěna a umístěna do 
vestibulu Základní školy ve Svinově, nedaleko od bývalé sokolovny 
Hodnota památníku 16 004,- Kč 

Anna Ryšová, 
Emil Sedláček, 
Bedřich Paseka, 
Rudolf Ryš, 
Josef Trpkoš, ... 

183 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7881 

Pietní místo - 
deska 

2/21 Vzpomínka na ostravské skauty-II.sv.válka. Pamětní deska - 
materiál: černá žula. Nápis na pamětní desce: NA VĚČNOU PAMĚŤ 
Za odbojovou činnost byli v Cieszyně zastřeleni německými 
okupanty dne 24. dubna 1945 ostravští skauti. "milovali vlast svou 
a sloužili jí věrně...." Junák a MěV ČSBS Ostrava dne 28. října 1995. 
U pamětní desky se konají pietní akty. Hodnota 25 000,- Kč 

Vladimír Čermák, 
Quido Němec, 
Otto Klein, 
Vladimír Pach, 
Milan Rotter 

184 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-32417 

Evidované 
místo 

černý žulový pomník, litery pozlacené. dcera Věra Ruth umučená v 
koncentračním táboře. Vyznání židovského hrob s ostatky 
příbuzných, kteří umřeli po 2. světové válce (Emanuel Gorský, Olga 
Gorská) In Memoriam rodina Goldbergerova, Feilerova, 
Tramerova. Připomenutá oběť války dcera Věra Ruth - 

dcera Věra Ruth  

185 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7891 

Válecný hrob 
s ostatky 

9/3 Pamětní deska s nápisem "Památník padlého letce, Nikolaj 
Ovčinikov, duben 1945, 19 let". Pod pamětní deskou je uložena 
urna s ostatky padlého letce. Jde o památník padlého sovětského 
letce, který byl sestřelen při osvobozování Ostravy. Letadlo bylo 
sestřeleno v blízkosti dnešní tramvajové smyčky v Ostravě-
Hulvákách. Komunistická strana Čech a Moravy pořádá každoročně 
u příležitosti oslav osvobození pietní akty. Hodnota památníku 328 
970,- Kč 

Nikolaj Ovčinikov 

186 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-30425 

Pietní místo - 
deska 

pomník věnovaný obětem II.světové války z řad pracovníků 
býv.závodu Rütgers. Odhalen byl 29.10.1949. Deska z litiny je 
připevněna na budovu společnosti, s textem VAŠE VELIKÁ OBĚŤ 
UKULA SVOBODU PRACUJÍCÍHO LIDU/1940-1945/. Dále jsou 
uvedeny jména obětí. pravděpodobně všechyn oběti zahynuly v 
koncentračním táboře 

Emil Blahuta, 
Rudolf Pšeja, Jan Kozina, 
Alois Pokorný, 
Emil Severyn, ... 

187 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7971 

Pietní místo - 
objekt 

2/19 "Památník padlým a umučeným 1939-1945". Žulový 
památník, na kterém je umístěn znak dvouocasého lva a pod ním 
nápis "Padlým a umučeným 1939-1945" a "Vámi vydobytou 
svobodu si udržíme!". Na kamenných podstavcích jsou umístěny 
kamenné nádoby na květiny. Památník padlým a umučeným 1939-
1945 hodnota památníku 30 000,- Kč 

 

188 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7935 

Pietní místo - 
objekt 

4/2 Na společném základě vpravo od balvanu stojí žulová krychle 
(restaurovaná v roce 2005) s textem: Levá strana: Jména padlých v 
I. světové válce (následují jména uvedená v oddíle "pohřbení") 
Těm, kteří se obětovali 1914-1918. Pravá strana: Padli při 
osvobozovacích bojích v Porubě-Vsi 1945 (následují jména uvedená 
v oddíle "pohřbení"). Čelo: 28. říjen - den vzniku samostatného 
Československa. Svornost v obci, mír ve státě 1918-1928, dík Rudé 
armádě 28.4.1945. Tento původní text byl na bludném balvanu od 
r. 1968. Zadní srana: Porubský bludný balvan byl na zdejší místo 
přestěhován dne 28. října 1968 v rámci oslav 50 let trvání naší 
republiky. Kvádr vlevo od bludného balvanu - text: Na věčnou slávu 
a paměť 192 rudoarmějců 4. ukrajinského frontu maršála SSSR 
A.I.Jeremenka, kteří položili své životy za osvobození Poruby v 
dubnu roku 1945. Historická událost: 1) 28. říjen 1918 - den vzniku 
samostatného Československa 2) památník 2. světové války Bludný 
balvan byl vytažen z malého potoka pod myslivnou na okraji 
Poruby, kde zůstal při svém putování pravděpodobně ze 
Skandinávie na jih, jako jeden z největších bludných balvanů ve 
Slezsku. Bludný balvan byl instalován v roce 1928 před Radnicí v 
Ostravě-Porubě, 28. října 1968 byl přemístěn v rámci oslav 50 let 
trvání naší republiky na nynější místo. U památníku se konají 2x 
ročně pietní akty, a to 30. dubna a 28. října. 

Jan Megelský, 
Žofie Zajícová, 
Jaromír Bárta, 
Karel Blucha, 
Zdeněk Švidrnoch, ... 

189 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7953 

Pietní místo - 
deska 

3/6 Pamětní deska z umělého kamene osazena v zeleni ohraničené 
záhonovými obrubníky. Pamětní deska je věnována anglickým 
letcům sestřeleným nad územím protektorátu a deportovaných 
přes území Ostravy. Pod falešným obviněním útěku byli zákeřně 
zastřeleni. U pamětní desky se konají pietní akty. 

Gordon A. Kidder, 
Thomas G. Kirby - Green 

190 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7956 

Pietní místo - 
objekt 

22/1 Mohyla z tesaných kvádrů o rozměru 220x200 cm s deskou z 
bílého mramoru obdélníkového tvaru s červenozlatým písmem. 
Památník k 10. výročí osvobození Rudou armádou. U památníku se 
konají pietní akty. Hodnota památníku 4 000,- Kč 
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Tab.4.2 Seznam válečných hrobů obcí ORP Ostrava 
 

Polož
ka č. 

Kraj, ORP, Obec, číslo VH Charakter  Popis Jména 

194 Moravskoslezský, Ostrava, 

Čavisov, CZE8119-27577 

Pietní místo - 

objekt 

Čavisov/2 Dělo na mramorovém podstavci a pískovcový balvan s 
reliéfem. Pomník byl postaven na památku padlých sovětských a 
československých vojínů při osvobozování obce Čavisov ve 2. 
světové válce. Pietní místo se nachází v parčíku a je vydlážděno 
zámkovou dlažbou, konají se zde pietní akty. Hodnota památníku 
90 000,- Kč 

 

195 Moravskoslezský, Ostrava, 

Čavisov, CZE8119-27563 

Pietní místo - 

objekt 

Čavisov/1 Na podstavci je kvádrový sokl, z něhož vyrůstá krátký 
komolý jehlan vrcholící symbolikou řeckého ohně ve vysoké váze 
(pískovec). Na jehlanu je reliéfně provedený text: "Padlým 
hrdinům 1914-1918", pod ním sevřené lípové ratolesti kolem 
štítového středu. Na soklu je 6 jmen a text: "Věnováno míst. odb. 
Matice opavské/v Čabysově 28.X.1922". Pomník byl postaven na 
památku obětí čavisovských občanů 1. světové války. Hodnota 
památníku 30 000,- Kč 

Josef Trojek, Frant. Holaň, 
Josef Komár, Jan Krmelin, 

Karel Brhel, ... 

196 Moravskoslezský, Ostrava, 

Dolní Lhota, CZE8119-7978 

Válecný hrob 

s ostatky 

Dol.Lhota/1 Hrob 2,5x2,5 m, po stranách hrobu pásy tanku, 

uprostřed pancíř tanku s hlavní. Na hrobu jsou tři pamětní desky. 
Hrob a památník československých tankistů, konec 2. světové 
války. U památníku se konají pietní akty. 

Jan Zámečník, 
Václav Umlav, 

Herbert Sněhota, 
Vasil Jaňuk, Juraj Pasnišin 

191 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-27522 

Pietní místo - 
deska 

16/11 Na kamenné podezdívce je umístěn bludný balvan, v jehož 
čelní stěně je upevněna černá žulová deska obětem 2. světové války 
z řad pracovníků závodu bývalého Dolu Ludvík s textem: Na paměť 
umučeným soudruhům, následují jména, padli, aby jiní mohli 
svobodně žít. Hodnota památníku 32 960,- Kč 

Emanuel Krysa, 
Vilém Lach, 
Josef Kryštov, 
František Pavelek, 
Frant. Majovský, ... 

192 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-27286 

Pietní místo - 
objekt 

1/26 Památník s deskou z černé žuly věnovaný obětem 2. sv. války 
z řad pracovníků ROS. 

Zdeněk Král, 
František Čudovský, 
Rudolf Randa, 
Josef Pietras, 
Bedřich Helštýn 

193 Moravskoslezský, Ostrava, 
Ostrava, CZE8119-7965 

Válecný hrob 
s ostatky 

6/5 Pomník italských zajatců. Náhrobní kámen s upevněnou 
mramorovou deskou s vyrytým nápisem: DIE ITALIENISCHEN 
KRIEGSGEFANGEHEN IHREN KAMERADEN WITKOWITZ 18.XI.1917. 
Jedná se o pomník italských zajatců, kteří zemřeli za 1. světové 
války při pracích ve Vítkovických železárnách i jiných stavbách v 
kraji.Pomník nechali postavit svým zemřelým druhům v roce 1917 
sami Italové. Původně byl na náhrobním kameni litinový kříž 
(zjištěno z dokumentace), který na pomníku již není. Nápis na 
mramorové desce je již špatně čitelný. Mše za zemřelé s 
vysvěcením náhrobního kamene byla na Vítkovickém hřbitově 
sloužena 10.6.1918. Hodnota památníku 140 000,- Kč 

 nejsou známa 
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197 Moravskoslezský, Ostrava, 

Dolní Lhota, CZE8119-7950 

Pietní místo - 

objekt 

Dol.Lhota/2 Památník padlých u ZŠ je oplocen trubkovým plotem 
na kamenné zídce, u vstupu jsou dva vlajkové stožáry, uprostřed 
za pomníkem je pouliční lampa. Památník se skládá ze tří pomníků. 
V levé části se nachází na žulovém několikrát odstupňovaném 
soklu památník tvaru komolého jehlanu s vrcholícím výrazným 

překladem s rytým textem: "1914 SVĚTOVÁ VÁLKA 1918". Na čelní 
stěně památníku je malá černá mramorová deska s vrytým bílým 
křížem a pod ní nápisová deska se jmény padlých. Pod nimi nápis: 
"Přítomní, budoucí vězte, že my v dáli složili kosti své, jakož zákony 
velely nám". Uprostřed stojí zídka z žulových kostek, na které je 
umístěna deska z černé žuly s nápisem: "JIŽ NIKDY 
VÁLKU/Občanům, kteří padli v dubnu 1945 při osvobozování naší 
obce", následují jména, dole nápis "VĚČNÁ VÁM PAMĚŤ". Vpravo 
je umístěn na soklu žulový památník ve tvaru komolého jehlanu 
padlým vojákům. Na čelní straně je nápis: "Dolní Lhota děkuje 
Rudé armádě za osvobození". Na boční straně kuželu je vryto: 
"Čest budeš Vaší památce bojovníci za naši svobodu" a jména 

vojáků. Památník se nachází v centru obce, konají se zde pietní 
akty. 

Václav Umlauf, R. Pála, 

Rud. Kučera, Kar. Pavlík, 

F. Švidrnochová, ... 

198 Moravskoslezský, Ostrava, 

Horní Lhota, CZE8119-8002 

Pietní místo - 

objekt 

Hor. Lhota/1 Pomník obětem 1. světové války. Kámen, žulová 
deska, bílé písmo. Pomník obětem 1. světové války. U pomníku se 
konají pietní akty. Hodnota památníku 15 000,- Kč 

E. Rataj, F. Černý, 
Š. Hradský, A. Vaněk, 
E. Drastich 

199 Moravskoslezský, Ostrava, 

Horní Lhota, CZE8119-7886 

Pietní místo - 

objekt 

Hor. Lhota/2 Pomník obětem 2. světové války. Světlé teraso, 
bronzová znak lva. Pomník obětem 2. světové války. U pomníku se 
konají pietní akty. Hotnota památníku 12 000,- Kč 

 

 
200 Moravskoslezský, Ostrava, 

Klimkovice, CZE8119-7946 

Válecný hrob 

s ostatky 

Žulová deska, písmo přírodní barvy. Klimkovice/4 Hrob Ladislava 
Zrzy Hrob Ladislava Zrzy je umístěn na městském hřbitově v 
Klimkovicích. Ladislav Zrza vstoupil jako dobrovolník do čs. 
zahrnaničního vojska v SSSR a působil jako letec - parašutista. 
26.11.1941 byl vyslán na Slovensko, kde byl při seskoku padákem u 
obce Trefená zastřelen ve vzduchu tisovskými slovenskými četníky. 

Ladislav Zrza 

201 Moravskoslezský, Ostrava, 

Klimkovice, CZE8119-

31065 

Pietní místo - 

objekt 

pietní místo - objekt - na kamenné desce umístěné na balvanu je 
text ZDE ODPOČÍVÁ NEZNÁMÝ VOJÍN, KTERÝ PADL 29.IV.1945 
PROTO, ABYCHOM MOHLI MY KLIDNĚ ŽÍT. ČEST JEHO PAMÁTCE! 

 

202 Moravskoslezský, Ostrava, 

Klimkovice, CZE8119-7917 

Pietní místo - 

objekt 

Klimkovice/2 Jedná se o pískovcové sousoší zobrazující postavy 
rudoarmějců, které vytvořil v 50. letech 20. století akad. sochař Z. 
Němeček. Hranolovitý podstavec a úprava okolí je ze žulových 
desek s bronzovými nápisy a doplňky. Na deskách jsou jména 
padlých při Ostravské operaci, v koncentračních táborech, při 
válečných událostech a oběti rasové persekuce. Jména na pomníku 
jsou nečitelná, psaná azbukou. Památník osvobození obětem 2. 
světové války. Zapsán jako kulturní nemovitá památka r.č. 1604. U 
památníku se konají pietní akty. 

Vasilij Alexejevič Staško, 
Chasnjuk 

Vasilij Ivanovič, Samarič 
German Semjonovič, 
Timošenko 
Ivan Antonovič, Kostin 
Alexej Ivanovič, ... 

203 Moravskoslezský, Ostrava, 

Klimkovice, CZE8119-7900 

Válecný hrob 

s ostatky 

Černá žulová deska, zlaté písmo. Klimkovice/3 Hrob Miloše 
Neuvirta Hrob je umístěn na městském hřbitově v Klimkovicích. 
Miloš Neuvirt byl od r. 1943 členem partyzánské brigády Pugačev a 
posléze partyzánské brigády Štefánek. Dne 7.1.1945 padl při bojové 
akci u obce Horní Matěšice. Hrob je soukromé vlastnicví rodiny, 
která o něj pečuje. 

Miloš Neuvirt 

204 Moravskoslezský, Ostrava, 

Klimkovice, CZE8119-7945 

Pietní místo - 

objekt 

Klimkovice/1 Jedná se o pískovcový kvádr o rozměru (VxŠxH) 
2300x1400x400 mm stojící na pískovcovém podstavci vysokém 450 

mm. Na něm je umístěn reliéf klečící ženy, po obvodu je nápis 
"1914 = Obětováním životů rodí se život národa = 1918". Pod 
postavou ženy je nápis "Našim osvoboditelům". Na podstavci je 

Eustach Pasker, 

Josef Schaffer, 

Rajmund Šefčík, 
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206 Moravskoslezský, Ostrava, 

Olbramice, CZE8119-7938 

Pietní místo - 

objekt 

Olbramice/1 V obci byl vybudován nový pomník, na kterém byly 

vytesány letopočty obou světových válek a nápis "Lidé bděte". 
Pamětní deska byla v březnu 2004 opravena a je na ní uvedeno: 
"Obětem válke 1914-1918, 1941-1945, dále jména občanů s 
letopočtem narození a úmrtí, kteří přišli o život při bombardování 
vesnice. Pomník obětem 1. a 2. světové války. U pomníku se konají 
u příležitosti státních svátků shromáždění občanů. Hodnota 
památníku 30 000,- Kč 

Julie Martiníková, 

Anna Teichmannová, 

Jindřich Martiník, 

Augustin Teichmann, 

Bronislava Reková 

 

nápis: "Padlým hrdinům a spoluobčanům postaveno v r. 1925". 
Pomník byl postaven památce 63 občanů města, kteří v této válce 
padli na bojištích. Na zadní stěně jsou vytesána jména všech 
padlých. V době po roce 1948 byl památník odstraněn z 
významného místa u kostela a umístěn do parku, neboť na něm byl 
portrét prezidenta T.G.Masaryka. Později byl portrét TGM odlomen 
a ztracen.Památník osvobození obětem 1.světové války je 
nemovitá kulturní památka č. 13937/8-1604. U památníku se konají 

pietní akty. 

Josef Svoboda, 

Josef Šajnar, ... 

205 Moravskoslezský, Ostrava, 

Klimkovice, CZE8119-

42612 

Pietní místo - 

objekt 

Na vyvýšeném prostranství je umístěn pylon vytvořen z gabionů, na 
kterém je nápisová deska s textem. V bezprostřední blízkosti 
pomníku je soustava laviček. Vše působí uceleným dojmem. 

Vasilij Alexejevič Staško 

207 Moravskoslezský, Ostrava, 

Stará Ves nad Ondřejnicí, 
CZE8119-7898 

Pietní místo - 

objekt 

Žulový kvádr, opatřen textem zlatých liter. Stará Ves n.O./2 Pomník 

2. světové válce. Pomník u školy - Slavnostně byl odhalen 1.5.1978 
a věnován sovětským vojákům padlým při osvobozování, obětem 
bombardování obce v roce 1944 a občanům umučeným v 
koncentračních táborech. Umístěn byl na mohutném betonovém 
soklu v zámeckém parku šikmo naproti vchodu do zámku. Od 
května 2004 je přemístěn na místo mezi základní školou a poštou. 
U pomníku se konají pietní akty. 

Josef Filipec, 

Anežka Kelnerová, 

Vilém Lednický, 

Eduard Hrabovský, 

Emil Severin, ... 

208 Moravskoslezský, Ostrava, 

Stará Ves nad Ondřejnicí, 
CZE8119-7979 

Pietní místo - 

deska 

Černá pamětní deska - žula, bílé litery. Stará Ves n.O./3 Pamětní 
deska obětem fašismu. Pamětní deska obětem fašismu na čelní 
stěně "staré" budovy základní školy byla odhalena 28.10.1945. U 

pamětní desky se konají pietní akty. 

Hynek Polášek, 
Vilém Lednický, 

Rudolf Polášek, 
Emil Sedláček, 
Josef Filipec, ... 

209 Moravskoslezský, Ostrava, 

Stará Ves nad Ondřejnicí, 
CZE8119-7933 

Pietní místo - 

objekt 

Stará Ves n.O./1 Spodní pilíř obsahuje jména 34 padlých za 1. 
světové války podle jednotlivých válečných roků. Pomník je 
zhotoven z hořického pískovce, figurální práci provedl akad. sochař 
J. Vašata. Pomník T.G.Masaryka - odhalen 30.9.1928 s věnováním 
"Padlým ve světové válce". Postaven byl na pozemku "Na Ščepnici" 
vedle Obecního domu č. 202. Od roku 1940 po dobu války byl 
pomník ukryt na smetišti a zachráněn před zničením, znovu 
postaven a odhalen v roce 1945. Po roce 1948 byla socha opět 
sejmuta, 8.5.1968 znovu postavena na původní místo. Po roce 1970 
potřetí mizí a až 19.1.1990 je definitivně převezena z úložiště v 
Kunčicích pod Ondřejníkem a nově umístěna na nynější místo proti 
vstupu do zámku. Slavnostní odhalení se uskutečnilo 11.3.1990. U 
pomníku se konají pietní akty. 

Vilém Kolek, 

Vojtěch Sýkora, 

Václav Sýkora, 

Prokop Šupík, 
Felix Skupník, ... 

210 Moravskoslezský, Ostrava, 

Stará Ves nad Ondřejnicí, 
CZE8119-7986 

Pietní místo - 

objekt 

Pískovcový kámen, obsahující žulové desky. Celý památník je 
usazen na kameni. Na vrcholku - ležící lev. Stará Ves n.O./4 Pomník 
obětem 1. a 2. světové války. V kronice Košatky nejsou záznamy o 
jeho odhalení v průběhu trvání 1. republiky, obsahuje 22 jmen 
padlých a nezvěstných za 1. světové války, po 2. světové válce jsou 
doplněna 2 jména umučených občanů Košatky. Pomník je umístěn 
u budovy původní školy, dnes obecních bytů. U pomníku se konají 
pietní akty. 

Jan Hrabovský, 

Josef Němec, 
Adolf Gazda, 

František Němec, 
Felix Šrámek, ... 
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215 Moravskoslezský, Ostrava, 

Václavovice, CZE8119-

30034 

Pietní místo - 

objekt 

náhrobní kámen, na němž jsou umístěny 2 pamětní desky z bronzu 
a znak lva 

Antonín Kuchař, 
Jana Tvardková, 

Jindřich Míček, 
Karel Slíva, Josef Kuchař, 
... 

 

211 Moravskoslezský, Ostrava, 

Stará Ves nad Ondřejnicí, 
CZE8119-7986 

Pietní místo - 

objekt 

Pískovcový kámen, obsahující žulové desky. Celý památník je 
usazen na kameni. Na vrcholku - ležící lev. Stará Ves n.O./4 Pomník 
obětem 1. a 2. světové války. V kronice Košatky nejsou záznamy o 
jeho odhalení v průběhu trvání 1. republiky, obsahuje 22 jmen 
padlých a nezvěstných za 1. světové války, po 2. světové válce jsou 
doplněna 2 jména umučených občanů Košatky. Pomník je umístěn 
u budovy původní školy, dnes obecních bytů. U pomníku se konají 
pietní akty. 

Jan Hrabovský, 

Josef Němec, 
Adolf Gazda, 

František Němec, 
Felix Šrámek, ... 

212 Moravskoslezský, Ostrava, 

Šenov, CZE8119-22032 

Pietní místo - 

objekt 

Náhrobní deska z leštěného teraca je pouze opřena o betonový 
základ. Prostor okolo pomníku je ohraničen nízkým plotem. Na 
šenovské půdě padlo celkem 26 německých vojáků a z toho jich 
bylo 19 pohřbeno na místním hřbitově. Tam se také nachází 
pomník. Vojáci padli při osvobozovacích bojích v Šenově 30.dubna 
- 3.května 1945. Ostatky německých vojáků byly exhumovány. Hrob 

poté již nebyl uveden do původního stavu. Hodnota památníku 2 
050,- Kč 

 

213 Moravskoslezský, Ostrava, 

Šenov, CZE8119-22035 

Pietní místo - 

objekt 

Malý pomník, který se nachází na louce vedle řeky Luciny. Pomník 
tvoří betonový základ, na kterém je umístěna teracová deska a na 
ní z leštěné žuly náhrovní deska se jménem vojína a připomenutím 
události. Boje na březích řeky Luciny při osvobozování území 
Šenova - 2.5.1945. Jednotliví občané Šenova pokládají na tento 
hrob květiny samostatně. Někteří jsou ve stálém kontaktu s 
rodinou vojína Rjaboje. Syn voj. Rjaboje Nikolaj požáda občany, se 
kterými je v kontaktu a byl se i na hrob otce podívat o jeho 

přemístění do centra obce. Hodnota památníku 1 100,- Kč 

S.V. Rjaboj 

214 Moravskoslezský, Ostrava, 

Šenov, CZE8119-22027 

Pietní místo - 

objekt 

Jedná se o betonovou (teraco) mohylu s dominantou mladého 

vojína. Na mohylu je připevněna bronzová deska s textem "Na 
věčnou paměť 16 hrdinných rudoarmějců, kteří padli při 
osvobozování Šenova v květnu 1945, svou krví zpečetili slovanské 
bratrství". Druhá a třetí strana mohyly obsahuje seznam padlých 
občanů Šenova, uvedených v oddíle "pohřbení". 3. května 1945 při 
osvobozování Šenova zahynulo 16 sovětských vojáků, kteří byli 
nejdříve na tomto místě pohřbení, později v březnu 1946 byli 
převezeni do společného hrobu ve Frýdku. Na tomto místě je 
postaven památník jednak sovětským vojákům a dále pak i 
šenovským občanům, kteří při osvobozování padli. Památník se 
nachází v centru obce, každoročně se zde konají v květnových 
dnech pietní akty s kladením věnce jako připomínka 
osvobozovacích akcí v Šenově. Hodnota památníku 373 880,- Kč 

Josef Fikáček, 
František Adamus, 

Jindřich Vašek, 

Adam Vřetionka, 
Pavel Dragon, ... 

216 Moravskoslezský, Ostrava, 

Velká Polom, CZE8119-

7997 

Pietní místo - 

objekt 

Vel.Polom/3 Betonový monument na žulovém podstavci 
jehlanovitého tvaru, válečný hrob umístěn v zeleném ostrůvku na 
křižovatce komunikací parc.č. 1598/1 a parc.č.1590, k.ú. Velká 
Polom. Památník padlým sovětským vojákům ve 2. světové válce na 
katastru obce Velká Polom a jeho blízkém okolí. Při osvobozování 
obce Velká Polom padlo 168 sovětských vojáků, jejichž těla byla po 
skončení 2. světové války exhumována a převezena do společného 
hrobu v Hlučíně. 

vojáci  Rudé armády 
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217 Moravskoslezský, Ostrava, 

Velká Polom, CZE8119-

7994 

Pietní místo - 

objekt 

Vel.Polom/1 Betonový monument umístěný v přilehlém parčíku, 
označený textem "OBĚTEM VÁLKY 1939-1945,4 OBČANÉ BYLI 
UMUČENI, V BOJÍCH PADLO 12 OBČANŮ". Památník padlým a 
umučeným občanům obce Velká Polom v letech 1939-1945. U 

památníku se konají každoročně pietní akty při vzpomínkovém aktu 
osvobození obce. 

Alois Seidemann, 

Fridolín Tománek, 

Emil Drozdek, 

Zdeněk Staněk, 
Alžběta Drozdková, ... 

218 Moravskoslezský, Ostrava, 

Velká Polom, CZE8119-

8105 

Pietní místo - 

objekt 

Velká Polom/5 Monument vytvořený z 1 m hlubokého betonového 
základu, do kterého jsou zapraveny kameny a úlomky sestřeleného 
letadla. Za účelem uchycení pamětní destičky s textem: "Na tomto 
místě zahynuli hrdinnou smrtí v leteckém souboji na IL2 při 
osvobozování Ostravy 20. dubna 1945 pilot ppor. I.P.Kiotov a 

střelec N.A.Komlov, Čest jejich památce" je ve středu pomníčku 
zabetonována ocelová trubka. Okolo ní jsou rozmístěny kameny ve 
tvaru mohyly. Památník padlým sovětským pilotům - pietní místo. 

Osvobozovací boje na katastrálním úzenmí Velká Polom, součást 
Ostravské operce - 2. světová válka. Pietní místo zbudováno u 
příležitosti 60. výročí osvobození obce Velká Polom. Od roku 2005 
se zde koncem dubna každého roku koná vzpomínková akce za 
účasti obce a "Klubu českého pohraničí". 

Ivan Petrovič Kiotov, 

Nikolaj 

Alexandrovič Komlov 

219 Moravskoslezský, Ostrava, 

Velká Polom, CZE8119-

22037 

Pietní místo - 

objekt 

Bludný blavan na betonovém podstavci s bronzovou destičkou, 
moto "Já odcházím, matko, bych plnil úkol muže". Osvobozovací 
boje na katastrálním území Velká Polom, součást Ostravské 
operace - 2. světová váilka, období od 12.4.1945 - 27.4.1945. 

Kždoročně při vzpomínkovém aktu osvobození obce se konají u 
památníku pietní akty. 

Georgij 

Semjonovič Krasnov 

220 Moravskoslezský, Ostrava, 

Velká Polom, CZE8119-

7959 

Pietní místo - 

objekt 

Vel.Polom/2 Pískovcový monument na betonovém podstavci, 

uvedena jména občanů padlých v průběhu 1. světové války. 
Památník občanům obce Velká Polom padlým na bojištích 
1.světové války. 

Konstantin Syrovátka, 

Ludvík Drozdek, 

Josef Martiník, 

Josef Myslivec, 

Antonín Martiník, ... 

221 Moravskoslezský, Ostrava, 

Vratimov, CZE8119-7952 

Pietní místo - 

objekt 

Trojmístný pylon s pamětní deskou ze žuly, na které jsou vypsána 
jména a datace padlých zlatým písmem. Objekt stojí na nízkém 

mramorovém podstavci. Vratimov/5 Pomník padlých 2.světové 
války Pomník padlých 2.světové války. U pomníku se konají pietní 
akty. 

Ludvík Pěčka, 
Josef Vašut, 
Antonín Pěčonka, 
Bohumil Slíva, 

Vladislav Mojžíšek, ... 

222 Moravskoslezský, Ostrava, 

Vratimov, CZE8119-7888 

Pietní místo - 

objekt 

Vratimov/3 Pomník s pamětní deskou s nápisem: "V těchto místech 
byl 8.7.1944 gestapem vypálen domek odbojové rodiny 

Vychodilových, následují 2 jména uvedena c oddíle pohřbení". U 
pomníku se konají pietní akty. Hodnota památníku 15 000,- Kč 

Oldřich Vychodil, 

Dominik Vychodil 

223 Moravskoslezský, Ostrava, 

Vratimov, CZE8119-7894 

Pietní místo - 

objekt 

Vratimov/1 Pomník s pamětní deskou s nápisem "Čest sovětským 
vojákům, kteří padli při osvobozování naší obce 3.5.1945". 
Osvobozování obce Horní Datyně 3.5.1945. U pomníku se konají 
pietní akty. Hodnota památníku 10 000,- Kč 

 

224 Moravskoslezský, Ostrava, 

Vratimov, CZE8119-7961 

Pietní místo - 

objekt 

Památník s žulovou pamětní deskou obsahující jména padlých, 
jehož vrchol je tvořen sochou vojáka svírajícího pušku. Vratimov/4 
Pomník obětem 1. světové války. Pomník obětem 1. světové války. 
U pomníku se konají pietní akty. 

Karel Svobodník, 

Eduard Šaja, 
Alois Chlupatý, 

Leopold Kožušník, 
Felix Brož, ... 

225 Moravskoslezský, Ostrava, 

Vratimov, CZE8119-7885 

Pietní místo - 

objekt 

Vratimov/2 Pomník s pamětní deskou. Pamětní deska, pomník 
obětem 1. a 2. světové války. U pomníku se konají pietní akty. 

Alois Zelina, 

František Kulka, 

František Havlík, 
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232 Moravskoslezský, Ostrava, 

Zbyslavice, CZE8119-7939 

Pietní místo - 

objekt 

Zbyslavice/1 Mramorová deska se jmény padlých občanů upevněna 
na žulovém kvádru a umístěna v obecním parčíku. Památník 
obětem světových válek. Původní pomník z roku 1929 se jmény 
padlých v 1. světové válce byl zničen v 60-tých letech. Nová 

pamětní deska obětí obou válek byla instalována v roce 1998 na 
památník, který byl původně odhalen 28.4.1965 k výročí 
osvobození v r. 1945. U památníku se konají pietní akty - 

shromáždění občanů, oslavy různých výročí. Hodnota památníku 18 
121,- Kč 

František Richter, 

Josef Kurka, 

Karel Richter, 

Josef Brhel, Jan Rek, ... 

233 Moravskoslezský, Ostrava, 

Zbyslavice, CZE8119-7962 

Pietní místo - 

deska 

Zbyslavice/2 Bronzová deska 60x40 cm se jmény padlých občanů ve 
2. světové válce umístěná na fasádě budovy Obecního úřadu. 
Bronzová pamětní deska byla odhalena 8. května 1953 u příležitosti 
osla Dne vítězství. 

Bronislava Reková, 

Dalimila Sýkorová, 

Marie Kurková, 

Jan Kučera 

 

Aktuální informace viz odkaz Evidence válečných hrobů spravované Ministerstvem obrany ČR:  
 
http://www.evidencevh.army.cz/Evidence/hledani-osoby-v-cr 
 
 
 
 
 

 
 

Karel Krečmer, 
Josef Kaloč, ... 

226 Moravskoslezský, Ostrava, 

Vřesina, CZE8119-34034 

Válecný hrob 

s ostatky 

černá žulová deska, zlaté litery František Chrapek 

227 Moravskoslezský, Ostrava, 

Vřesina, CZE8119-34030 

Válecný hrob 

s ostatky 

černá žulová náhrobní deska, zlaté litery Františka Návratová 

228 Moravskoslezský, Ostrava, 

Vřesina, CZE8119-34033 

Válecný hrob 

s ostatky 

černá žulová deska, bílé litery Antonín Bajgar 

229 Moravskoslezský, Ostrava, 

Vřesina, CZE8119-34165 

Válecný hrob 

s ostatky 

Žíhaná žulová deska, bílé písmo. Oběť zahynula na následky zranění 
při vojenské operaci v době války. Hrob s ostatky společný s 
rodinnými příslušníky. 

Vilibald Martiník 

230 Moravskoslezský, Ostrava, 

Vřesina, CZE8119-34032 

Válecný hrob 

s ostatky 

černá, žulová náhrobní deska s přírodní barvou liter. rodina 
Martíníková, rodina Homolová 

Augustin Martiník 

231 Moravskoslezský, Ostrava, 

Vřesina, CZE8119-7963 

Pietní místo - 

objekt 

Vřesina/1 Památník obětem 1. a 2. světové války. Na pamětních 
deskách jsou jména padlých občanů naší obce v 1. a 2. světové 
válce. Památník je oplocen úzkým plotem a osazen stromy. Pietní 

akty se konají vždy u příležitosti osvobození obce Vřesina 28. dubna 
každého roku za účasti představitelů obce a složek v obci. Hodnota 
památníku 34 200,- Kč 

A. Bárta, R. Hruzík, 

R. Martiník, Al. Bárta, 

E. Kudela, 

http://www.evidencevh.army.cz/Evidence/hledani-osoby-v-cr

