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Jemelka, Martin: The Factory Colony “Jindřich’s Den” in Moravská Ostrava

The study about the factory colony of the Jindřich mine in Moravská Ostrava, the oldest 
workers’s colony in the urban area as a part of a wider research project, relates to some older 
research work of M. Myška and has been, so far, the only compact text on the already non-
existent Jindřich colony. In the introduction of the study the workers’s colony is localized 
within the urban area, however, the major part of its text, drafted on the basis of the study of 
contemporary press, contemporaries’ narratives and the archive materials in several Mora-
vian-Silesian archives, contains an excursion into the historical development of the colony’s 
architecture with the reflection of its housing conditions
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Úvod

Ostravské dělnické kolonie (dosud spíše kolonie hornické než hutnické či závodní osady 
jiných průmyslových podniků) patří k tradičním tématům ostravské regionální a sociálně 
orientované historiografie.1 Při přehlédnutí dosavadní historiografické produkce však čte
náře zarazí chronologická a tematická disparátnost již publikovaných textů, které se až 
na metodologicky progresivní a stále inspirativní práce Milana Myšky ze sedmdesátých 
let 20. století2 a až na studie autora těchto řádků, publikované po roce 2004 a usilující 

1 Přehled dosavadní historiografické produkce nalezne zájemce v sumarizující stati JEMELKA, M.: Stav a per
spektivy výzkumu bydlení a života v dělnických sídlištích v českých zemích a na Ostravsku. Slezský sborník, 2007, 
roč. 105, č. 1, s. 45–60. Nejnovější příspěvky k tématu by měla reflektovat i připravovaná stať autora této studie, 
která bude publikována v kolektivní monografii vzešlé z konference Problematika dělnictva v 19. a 20. století, I.: 
bilance a výhledy studia (Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 14.–15. dubna 2011).
2 BÍLKOVÁ, P. (MYŠKA, M.): Město a předměstí: srovnávací studie struktur obyvatelstva dvou ostrav
ských čtvrtí po ukončení procesu průmyslové revoluce. Český lid, 1973, roč. 60, s. 214–228; NOUŠOVÁ, J. 
(MYŠKA, M.): Hornická osada: úvaha o potřebách a možnostech výzkumu hornických osad v souvislosti s doku
mentací historického vývoje hornické osady Dolu Hlubina v Ostravě. Muzejní a vlastivědná práce, 1975, roč. 13, 
s. 185–194; TÁŽ (TÝŽ): Populace a společnost hornické osady dolu Hlubina v Ostravě (1890–1970). Časopis 
Moravského muzea, 1978, roč. 63, s. 267–284; TÁŽ (TÝŽ): Stavební vývoj hornické kolonie dolu Hlubina v Ost
ravě v letech 1868–1975. Ostrava : Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě města, 1977, sv. 9, s. 218–235.
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o a prio ri komplexní, tematicky inovativní uchopení problému,3 omezily jen na zpraco
vání dílčích témat.4 Sumarizující a nutně komparativní zpracování problému ostravských 
dělnických kolonií, resp. řešení bytové otázky ostravského dělnictva coby klíčového seg
mentu podnikové sociální politiky místních průmyslových gigantů kamenouhelného 
a hutního průmyslu ovšem nebude primárně možné bez detailního topografického studia 
jednotlivých lokalit, mapujícího jejich stavebněarchitektonický, populační a společenský 
vývoj. Teprve důkladné zmapování přinejmenším nejvýznamnějších z přibližně pětaosm
desáti ostravských dělnických kolonií může být předpokladem výzkumu, který by odhalil 
principální rozdíly v řešení sociální (bytové) politiky jednotlivými průmyslovými podniky, 
dosud artikulované jen na úrovni empiricky neověřených hypotéz. Předložená studie vě
novaná nejstarší moravskoostravské dělnické kolonii kamenouhelného dolu Jindřich je 
tak sice jen deskripcí konkrétní dělnické lokality, zároveň je však součástí široce koncipo
vaného výzkumu, jehož výstupy by měla být trojice topografických monografií vydaných 
v letech 2011–2013 péčí Centra pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ost
ravské univerzity v Ostravě.5 Třísvazková topografie s názvem Ostravské dělnické kolonie 
by pak měla být nutným předstupněm detailní analýzy bytové politiky místních průmys
lových závodů coby jedné ze základních oblastí sociální firemní politiky, např. ve smyslu 
inspirativní monografie Susanne Hilger.6

Základní prostorové informace

Moravskoostravská Jindřišská nebo Jindřichova kolonie (osada), resp. kolonie U Jámy 
Jindřichovy, Osada jámy Jindřich, Kolonie Jindřichové jámy (německy Heinrichschäch-
ter Colonie, Heinrichschachtkolonie, Heinrichskolonie, mezi polskými obyvateli Kolonia 
Henryka) byla od několik metrů severovýchodně situovaného mateřského dolu Jindřich 
(původně Jáma X),7 pojmenovaného po roce 1856 po generálním sekretáři společnosti 

3 JEMELKA, M.: Lidé z kolonií vyprávějí své dějiny. Ostrava 2009; TÝŽ: Na Šalomouně: společnost a každodenní 
život v největší moravskoostravské hornické kolonii (1870–1950). Ostrava 2008 ad.
4 Příkladem budiž kolektivní monografie DOMBROVSKÝ, Z. (ed.): Hornické kolonie Ostravy. Ostrava 2009, 
která se v podstatě obešla bez studia archivních pramenů a jen napomohla další fixaci mylně tradovaných in
formací.
5 JEMELKA, M. (ed.): Ostravské dělnické kolonie, I.: závodní kolonie kamenouhelných dolů a koksoven v morav-
ské části Ostravy. Ostrava 2011 (v tisku). 
6 HILGER, S.: Sozialpolitik und Organisation : Formen betrieblicher Sozialpolitik in der rheinisch-westfälischen 
Eisen- und Stahlindustrie seit der Mitte des 19. Jahrhundert bis 1933. Zeitschrift für Unternehmensgeschichte, 
Beiheft 94. Stuttgart 1996. 
7 ČAPEK, F.: Popis důlních podniků ostravskokarvinského kamenouhelného revíru a jejich organisace. In: 
Kamenouhelné doly ostravsko-karvinského revíru. Svazek I. Moravská Ostrava 1929, s. 66–67; JIČINSKY, W.: 
Bergmännische Notizen aus dem Ostrau-Karwiner Steinkohlenrevier. Mährisch Ostrau 1898, s. 27; KLÁT, J.: 
Upřesnění počátku některých dolů v Ostravě. In: Klepek, O. (ed.): Sborník přednášek z pracovních seminářů 
Hornického muzea a Klubu přátel Hornického muzea v Ostravě „Hornické památky na Ostravsku“ uskutečněných 
ve dnech 4. 12. 2003, 3. 12. 2004, 2. 12. 2005, 4. 12. 2006, 4. 12. 2007. Ostrava 2009, s. 92–94; KLÁT, J.: Zaniklé 
doly. In: ČERNÝ, I. a kol.: Uhelné hornictví v ostravsko-karvinském revíru. Ostrava 2003, s. 215; KROČEK, M.: 
Z místopisu staré Moravské Ostravy. Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě města, 1987, sv. 14, s. 255; MA
TĚJ, M.: Památky hornické činnosti. In: ČERNÝ, I. a kol.: Uhelné hornictví v ostravsko-karvinském revíru. Os
trava 2003, s. 497–498; MYŠKA, M.: Historie dobývání uhlí v důlním poli dolu Vítězný únor v úseku bývalého 
důlního pole Severní dráhy Ferdinandovy do roku 1880 (vývoj bývalých dolů František, Hubert, Albert, Jindřich 
a Jiří od založení do konce 70. let 19. století). Rkp. Opava 1986, s. 8–11, 26–44: 
Jáma X na Nádražní třídě čp. 281, po zakoupení společností Severní dráha Ferdinandova za 338 814 zlatých od 
15. prosince 1856 důl Jindřich (Heinrich-Schacht), byla hloubena erárem od roku 1848 (J. Klát nově uvádí od 
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Severní dráha Ferdinandova Heinrichu Sichrowském,8 oddělena rušnou Nádražní ulicí 
(Bahnhofstrasse, Jiřího Dimitrova), spojující Moravskou Ostravu s Přívozem. Rynek, 
dnes Masarykovo náměstí v centru Moravské Ostravy, byl od Jindřišské kolonie vzdálen 
přibližně 1100 m vzdušnou čarou. Jihovýchod nejstarší moravskoostravské hornické 
kolonie, postavené ve třech řadách řadové zástavby v místech vysušených rybníků na 
přibližné ploše 310 × 80 m, za rakouského mocnářství i první republiky lemovala ulice 
Grünwaldova (dnes Bieblova), západ kolonie po jejím vybudování ohraničoval a často za
páchající Valchařský potok (mezi válkami i dnes Valchařská ulice), severozápad kolonie 
lemovala ulice Liebknechtova (Chvalkovského, dnes Gorkého ulice) a severovýchod are
álu ohraničovala Nádražní třída. Středem kolonie ve směru od jihovýchodu na severozá
pad procházela od konce dvacátých let ulice Poděbradova.

Kromě kamenouhelného dolu Jindřich skýtalo přibližně v letech 1880–1930 nejbližší 
okolí závodní osady řadu dalších pracovních příslušenství v blízkých průmyslových a živ
nostenských provozech, které se nacházely v okruhu méně než kilometru, jmenovitě při
nejmenším ve strojírně ing. Ludvíka Blahuta (JV), Velkonákupním družstvu Budoucnost 
za blízkou tratí ostravskofrýdlantské a montánní dráhy (JZ), městské plynárně, továrně 
na mýdlo J. Rotha, závodech na ústřední topení či parní cihelně, později parní pile a sto
lárně fy Jureček (SZ) anebo parní pile společnosti Eissler a bratři (SV) a Reimanově 
továrně na lepenkový a dehtový papír (V). Osada jámy Jindřich, ležící napůl cesty mezi 

roku 1853), ovšem již v roce 1846 byly v budoucím důlním poli prováděny kutací práce. V létě 1848 byla kutací 
jáma přebudována na víceúčelovou důlní jámu č. X, podle níž byl důl původně pojmenován. V roce 1861 byla 
založena výdušná jáma s konečnou hloubkou 468 m. V roce 1932 byl důl Jindřich podzemím připojen k přívoz
skému dolu František, tou dobou již spojenému s jámou Jiří (od roku 1927), a plnil roli jeho pomocného dolu. 
Důl existoval v letech 1848 (1853)–1982, přičemž těžba uhlí probíhala v letech 1861–1933 s ročním objemem 
92–126 tisíc tun uhlí v první třetině 20. století. Důl o rozloze 304 ha měl osm důlních pater a dvě jámy, jeho 
konečná hloubka byla asi 550 m. Na dole, vlečkou spojeném s nádražím báňské dráhy u dolu Jiří, se dobývalo 
pilířováním se základkou nebo na zával v devíti slojích většinou 50–100 cm mohutných o sklonu 0–90° v jiho
západním směru. V roce 1929 závod Jindřich, který měl kromě třídírny i zámečnické a truhlářské dílny, zaměst
nával dva inženýry, 18 důlních úředníků a dozorců, 16 povrchových úředníků a 107 povrchových, resp. 451 důl
ních dělníků (celkem 594 zaměstnanců). Postupná likvidace dolu Jindřich probíhala od roku 1960 v souvislosti 
s přestavbou dolu František a objekty dolu Jindřich byly předávány jiným uživatelům, zejména podniku Doprava 
OKR. Výdušná jáma byla zasypána v roce 1979, těžní jáma po určitých komplikacích o tři roky později. Až na je
dinečnou jámovou budovu s těžní věží byly objekty dolu demolovány v souvislosti s výstavbou Hotelového domu 
Jindřich, dnes již také vyklizeného a připraveného k demolici. 
Původní areál dolu se skládal z jámové budovy, strojovny (1847), kotelny (1847), později založené větrné jámy 
a jednoduchého, tzv. splávkového prádla na čištění uhlí od příměsí, hlavně břidlice (1856–1857), a od roku 1860 
i koksovny, která produkovala pecemi systému Ringel (v roce 1906 měla stále ještě 60 pecí), přičemž zrušena 
byla v letech 1909–1912 (po první světové válce místní kvalitní koksovatelné uhlí zpracovávala koksovna Fran
tišek v Přívoze). Jámová budova těžní jámy byla na ohlubni osazena vodotěžním parním strojem a ventilátorem 
a ve strojovně byl umístěn stojatý vahadlový těžní stroj. Stávající jámová budova byla postavena v roce 1913 na 
místě původní zděné těžní budovy, později doplněné o pyramidální těžní věž. Po ukončení provozu dolu Jind
řich byl těžní stroj Siemens-Schuckert s unikátními elektrickými brzdami převezen na důl Generál Jeremenko 
a strojovna, která tvořila s jámovou budovou s těžní věží souvislý technologický celek, byla zbořena. Zachování 
jámové budovy s těžní věží bylo před rokem 1989 prezentováno jako příklad koexistence průmyslových památek 
s novodobou výstavbou: přestože však zbytky důlního areálu jámy Jindřich tvoří zajímavou dominantu centra 
Moravské Ostravy a na Nádražní třídě plní roli městotvorného prvku, dnes již k demolici odsouzený Hotelový 
dům Jindřich svou hmotou a měřítkem zastiňuje cenný průmyslový areál. Důl Jindřich měl přinejmenším v mo
ravské části revíru několik prvenství: v roce 1864 byla při dole podle patentu A. Riegela založena první briketárna 
v revíru (vyhořela roku 1898, nová pracovala do roku 1911) a po požáru v roce 1872 byla na dole postavena první 
ocelová těžní věž. Jednu z nejstarších ostravských šachet dosud připomíná nedaleká ulice Na Desátém a sídliště 
panelových domů Jindřiška na Nádražní třídě v Moravské Ostravě.
8 MYŠKA, M.: c. d., s. 32.
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hornick ou kolonií jámy Jiří (stavěna od roku 1872, definitivně od roku 1889)9 a privátní 
dělnickou kolonií Krausovec v Moravské Ostravě (postavena 1870),10 byla dopravně 
dobře dostupná, protože do Nádražní ulice ústily od západu ulice Jesenského a od vý
chodu ulice Zborovská, při jejichž ústí do Nádražní třídy byly zřízeny stálé zastávky místní 
dráhy Přívoz–Moravská Ostrava–Vítkovice (1894).11 Železniční stanice společnosti Se
verní dráha Ferdinandova (SDF), resp. po roce 1918 Československé státní dráhy, Mo
ravská Ostrava Přívoz (dnešní stanice Ostrava hlavní nádraží) byla od Jindřišské kolonie 
vzdálena přibližně půldruhého kilometru.12

Stavební vývoj

Počátky závodní bytové výstavby pro zaměstnance Jámy X již před lety dostatečně osvětlil 
Milan Myška, autor průkopnické stati K počátkům výstavby dělnických obydlí v ostravsko-

-karvinském kamenouhelném revíru.13 Majitelé Jámy X – rakouský stát a po něm společnost 
SDF, která v roce 1856 důlní pole koupila – patřily v západní části ostravskokarvinského 
revíru k pionýrům řešení problematické bytové otázky ostravského hornictva, a to nejen 
proto, že erár a společnost SDF disponovaly ve srovnání s jinými místními těžířstvy nebýva
lým kapitálem. Již začátkem padesátých let 19. století pronajal dlouhodobě Horní inspekto
rát pro horníky Jámy X v Moravské Ostravě poblíž jámy činžovní dům vynálezce a stavitele 
jednoduchého typu koksovacích pecí Ringela a podnikatele Oderského, ovšem takřka pa
ralelně s pronájmem cizích budov nebo výstavbou nouzových obydlí připravoval rakouský 
erár od roku 1852 výstavbu dělnických bytů v činžovních domech kasárenského typu.14

Již 23. 8. 1852 byla výnosem ministerstva financí ve Vídni čj. 12948/1154II povolena 
výstavba činžovního domu Jámy X v Moravské Ostravě, první samostatné obytné budovy 
Jámy X, na jejíž výstavbu byla preliminována dotace 7458 zlatých. Dvoupodlažní pod
sklepený cihlový dům se švýcarskou střechou s šindelovou krytinou byl postaven v letech 
1853–1854 a do užívání byl dán na podzim 1854. Činžovní dům se zdvojenými okny v are
álu dolu Jindřich (Nádražní ulice, resp. Nádražní ulice/Jindřišská kolonie čp. 293), jehož 
stavitelem byl místní stavební podnikatel a majitel realit Franz Georg Böhm (1825–1901), 
obsahoval celkem devět bytů – byt vrchního podůlního (kuchyň, komora, dvě světnice, 
sklep a stáj), šest bytů o kuchyni, komoře a jedné světnici, sklepu a stáji a dva byty jen 

9 JEMELKA, M.: Závodní kolonie jámy Jiří v Moravské Ostravě. Český lid, 2011, roč. 98, č. 1, s. 1–30.
10 DOKOUPIL, L.: Ostravští Krausové a jejich příspěvek k řešení bytové nouze. In: DVOŘÁK, T. – VLČEK, R. – 
VYKOUPIL, L. (eds.): Milý Bore… Profesoru Ctiboru Nečasovi k jeho sedmdesátým narozeninám věnují přátelé, 
kolegové a žáci. Brno 2003, s. 165–170.
11 PAVELEK, R.: 100 let elektrické tramvaje v Ostravě – od Sanoku k Astře. Ostrava 2001, s. 9–25.
12 Archiv města Ostravy (AMO), Sbírka map a plánů, Stadt Mährisch Ostrau mit Darstellung des Terrains 
durch Niveauschichten Linien im StadtRayon, resp. in dem bei der Überschwemmung im August 1880 über
flutheteten Stadtgebiethe, 1880, 1 : 2880 (inv. č. 1303/V); Übersichtskarte von Mährisch Ostrau und Umge
bung, 1880, 1 : 2880 (inv. č. 1304/V); Mährisch Ostrau, 1880, 1 : 7270 (inv. č. 1305/V); Situační plán města 
Moravské Ostravy, 1890, 1 : 7200 (inv. č. 1315/V); Situační plán města Moravské Ostravy, 1900, 1 : 10 000 (inv. 
č. 1327/V); Přehledný plán obcí ostravských, 1920, 1 : 10 000 (inv. č. 1341/V); Polohopisný plán obcí Moravské 
Ostravy, 1926, 1 : 2880 (inv. č. 1350/V); Stadt Mährisch Ostrau, 1940, 1 : 10 000 (inv. č. 1369/V); Statutární 
město Ostrava, 1946, 1 : 10 000 (inv. č. 1383/V).
13 NOUŠOVÁ, J. (MYŠKA, M.): K počátkům výstavby dělnických obydlí v ostravskokarvinském kamenouhel
ném revíru. (Řešení bytové otázky horníků rakouským státem a Společností Severní dráhy Ferdinandovy ve 
40. až 60. letech 19. století). Zpravodaj komise pro dějiny závodů v ČSSR, 1982, č. 11, s. 27–41.
14 Tamtéž, s. 29–31.
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o jedné světnici bez kuchyně a dalšího příslušenství. Přízemní byty měly stropy omítnuté 
na rákos. Protože se u činžovního domu Jámy X objevily nečekané problémy (při srpnové 
povodni roku 1854 byly zatopeny sklepní prostory, které bylo zapotřebí odvodnit), ná
klady na jeho výstavbu se nakonec vyšplhaly na 8 133 zlatých, přičemž náklady na jeden 
byt vzrostly na 904 zlatých korunové měny.15 V roce 1860 byla k budově přistavěna stáj 
s bytem kočího, o devět let později parní kotelna. Další rozšíření proběhlo v roce 1896, 
kdy byla u domu čp. 293 přistavěna dvorní budova se skladem potravin (magazín) a míst
ností pro vodní stříkačku. V roce 1901 pak byla přistavěna lampárna a místnosti váhy 
byly adaptovány na kancelářské místnosti. Podle sčítacích operátů ze sčítání obyvatel z let 
1900–1921 bylo v domě sedm bytových jednotek (dvě v přízemí, jedna v mezipatře a čtyři 
v patře), které např. v roce 1900 obývaly rodiny strojního zámečníka, vážného, dvou ko
vářských mistrů a důlních dozorců.16 

Podle M. Kročka propůjčila SDF v roce 1893 přízemní byt v domě čp. 293 pro místnosti 
policejní expozitury, v nichž bylo v roce 1901 zřízeno i vězení, zrušené pro veliký rámus, 
nečistotu a zahmyzení již v roce 1903.17 Policejní expozitura sídlila v budově, jejíž osa
zenstvo si však v roce 1920 stěžovalo na nepříjemné obtěžování přemnoženým hmyzem. 
V lednu 1923 byla zkolaudována přístavba kanceláře ve dvoře jámy Jindřich, která měla 
jako provizorium sloužit dvacet let, a dva roky nato byl do správy obce předán chodník 
před domem. Další drobné adaptace a nutné renovace proběhly v letech 1936 (oprava 
střechy a klempířské práce), 1937 (oprava fasády a vymalování chodby), 1946 (odstra
nění válečných škod) a 1955 (oprava fasády). Stárnoucí budově na frekventované třídě 
Jiřího Dimitrova 74 se počátkem šedesátých let nevyhnuly zdravotní závady, kvůli nimž 
Správa sídlišť OKR v roce 1963 vedle tří obsazených bytových jednotek dvě bytové jed
notky zrušila (další byla zrušena roku 1965). K posledním úpravám domu došlo v roce 
1965, kdy byl probourán nový boční vchod a skladovací prostory adaptovány na svobo
dárnu. Datum demolice nebylo podle stavebního spisu do hledáno.18

Ještě na konci padesátých let 19. století byla společností SDF zahájena výstavba dalších 
dvou domů jámy Jindřich v bezprostřední blízkosti dolu, jmenovitě přízemního úřednic
kého (inženýrského) domu čp. 311 (naposledy Nádražní 85/Gorkého 1) a přízemního 
úřednického domu čp. 319 (naposledy Jiřího Dimitrova 76, dříve 58). Stavba střídavě 
úřednického a úřednickodělnického domu čp. 311 (Amtshaus) s předzahrádkou a oz
dobnou i zeleninovou zahradou byla povolena v září 1859, za rok byl dům zkolaudován 
a v roce 1861 k němu byly přistavěny dělnické byty. V roce 1900 byl dům obýván závodním 
inženýrem Jindřichem Wajdou a jeho rodinou, která měla k dispozici kromě kuchyně, ko
mory a předsíně pět dalších obytných místností.19 V prosinci 1924 byla u domu dokončena 
přístavba koupelny, následujícího roku byl chodník před domem předán do správy obce 
a v letech 1936 a 1946 byly na budově provedeny opravy střechy a klempířské práce, resp. 
odstraněny válečné škody vyčíslené na 29 968 korun. Pominuli pamětníky vzpomína né  

15 NOUŠOVÁ, J. (MYŠKA, M.): K počátkům, s. 31.
16 AMO, Okresní úřad Moravská Ostrava (OÚ MO), Sčítací operáty ze sčítání obyvatelstva obce Moravská Os
trava v roce 1900, čp. 293 (kart. 4).
17 KROČEK, M.: c. d., s. 246.
18 Neníli uvedeno jinak, pocházejí informace o stavebním vývoji Jindřišské kolonie z následujících zdrojů: AMO, 
Sbírka stavebních spisů demolovaných domů, Moravská Ostrava, stavební spisy čp. 293, 311, 319, 323–326, 
334–336, 391–410, 417 (kart. 61, 64, 66–67, 73–74).
19 AMO, OÚ MO, Sčítací operáty ze sčítání obyvatelstva obce Moravská Ostrava v roce 1900, čp. 311 (kart. 5).
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zmenšení zahrady za druhé světové války ve prospěch nových stavebních parcel,20 došlo 
k posledním větším úpravám v letech 1952–1955, kdy byl nejprve nadměrný byt rozdělen 
na dvě dvoupokojové bytové jednotky a v polovině padesátých let renovována fasáda. 

Přízemní dozorecký dům čp. 319 byl postaven patrně v roce 1859 a podle sčítacích ope
rátů z roku 1890 byl neobydlen a sloužil coby závodní konzum (magazín),21 až byl v roce 
1898 demolován a na jeho místě postaven jednopatrový obytný dům, který kromě hos
podářského zázemí ve dvoře zahrnoval tři přízemní bytové jednotky a jeden byt v patře 
(všechny byty měly kuchyň a tři další místnosti), které podle sčítacích operátů v roce 1900 
obývali koksařský mistr a tři dozorci.22 Opravy na budově čp. 319 proběhly v letech 1936 
(renovace fasády a výmalba chodby), 1946 (odstranění válečných škod ve výši 4 200 Kč) 
a 1955 (oprava fasády).

Koncepce výstavby velkých činžovních domů se původnímu majiteli Jámy X neosvěd
čila nejen v Moravské Ostravě: náklady na jednotlivý byt zůstávaly velmi vysoké, soužití 
velkého počtu rodin bylo komplikované a přistěhovalci z agrárního prostředí se jen těžce 
adaptovali v nových podmínkách činžovního bydlení. Proto již počátkem roku 1853 vy
pracoval ing. Rudolf Sauer návrh dalšího rozvoje bytového fondu Jámy X, konkrétně 
návrh prvních kotážových domů v ostravskokarvinském revíru. Kotážová výstavba 
jedno nebo dvoubytových domků s dvorkem a zahrádkou seskupených v pravidelném 
geometrickém útvaru a tvořících jakousi osadu, která měla nahradit výstavbu činžovních 
domů kasárenského typu, měla být situována v prostoru za ostravskopřívozskou cestou 
naproti šachetní budovy, tedy v místech pozdější Jindřišské kolonie. V roce 1855 mělo 
dojít k zahájení výstavby – 1 000 zl. korunové měny bylo rezervováno na nákup pozemků 
a 12 000 na výstavbu čtyř malých kolonijních domků po dvou bytech – ovšem protože se 
již jednalo o prodeji státních dolů společnosti SDF, nebyl projekt první hornické kolonie 
domů kotážového typu při státních dolech a na území Moravské Ostravy uskutečněn.23

Společnost SDF navázala na projekty rakouského státu (na léta 1856–1860 byla na 
výstavbu závodního bytového fondu preliminována částka 10 000 zlatých, což tvořilo při
bližně 20 % celkových investičních nákladů)24 a již v roce 1859 byly do užívání předány 
dvě dvoubytové kotáže čp. 323 a 324 (naposledy Chvalkovského 21 a 19), zčásti nebo 
zcela podsklepené přízemní domy s podezdívkou z lomového kamene, cihlovým zdivem 
a sedlovou střechou s šindelem. V podélné ose byly domy rozděleny přepážkou na dvě 
samostatné poloviny s uzavřenými byty s relativně vysokým standardem. Byty byly tvo
řeny kuchyní (8,95 m2), světnicí (23,75 m2), komorou s přímým osvětlením (4,12 m2) 
a předsíní (4,12 m2), ze které vedlo dřevěné schodiště na půdu. V obou podélných fron
tách domů byla vždy čtyři okna, vchody do bytů byly situovány z protilehlých příčných 
front a vybavením bytů tvořil kuchyňský sporák a litinová kamna. Roční nájemné v pří
zemních domech, které stavěl moravskoostravský stavitel Franz Georg Böhm a jejichž ná
klady na výstavbu včetně stavebního pozemku se pohybovaly kolem 1926 zl. r. m., činilo 

20 Podle ústního sdělení Ludmily Kleinové (*1935) dne 5. března 2010: Taky jsme znali služku závodního inže-
nýra Otylku a jejich zahradníka, který se staral o pozemek, Němci za protektorátu zmenšený o parcely pro stavbu 
nových domů.

21 Státní okresní archiv (SOkA) FrýdekMístek, Okresní úřad Místek (OÚM), Sčítací operáty ze sčítání obyvatel 
obce Moravská Ostrava v roce 1890, Místní přehled, čp. 319 (inv. č. 1047, kart. 1567).
22 AMO, OÚ MO, Sčítací operáty ze sčítání obyvatelstva obce Moravská Ostrava v roce 1900, čp. 319 (kart. 5).
23 NOUŠOVÁ, J. (MYŠKA, M.).: K počátkům, s. 31, 34.
24 MYŠKA, M.: c. d., s. 65.
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48 zlatých (3 zl. 70 kr. na opravy, 8 zl. na domovní daň).25 Podle fragmentárně dochova
ných stavebních spisů v Archivu města Ostravy prošly domy čp. 323 a 324 krátce před 
demolicí v letech 1941–1942 nutnými opravami střech, a to včetně budovy pekárny, která 
stála vedle domu čp. 323.

Počátkem šedesátých let 19. století vzešly ze Stavebního oddělení kamennouhelných 
dolů SDF ing. R. Sauera nové typy domů, jež společnost SDF začala v revíru stavět v le
tech 1861–1862 a které se v následujících desetiletích staly prototypickými způsoby ře
šení bytové otázky dělnictva kamenouhelných dolů SDF i jiných těžířstev. Přízemní čtyř
bytový dům s byty o předsíni (2,25 m2), představěné před samotný vchod v příčné frontě 
domu, světnici (18,18 m2), podsklepené komoře (10,2 m2), půdě (27,28 m2), přístupné 
dřevěným schodištěm z komory, a malém sklepu byl doplněn dvorkem o výměře 51 m2 
se záchodem a chlívkem pro domácí dobytek, dříví a uhlí a dále zahrádkou o plošné vý
měře 100 m2. Domy byly stavěny z cihel na podezdívce z lomového kamene a kryty byly 
sedlovou střechou s lepenkou nebo šindelem, přičemž náklady na jeden dům činily 2 000 
zlatých a roční nájemné z bytu bylo 30 zlatých (3 zl. na opravy, 4 zl. 70 kr. domovní daň). 
V revíru Moravská Ostrava společnost SDF postavila do roku 1868 tři domy po dvou by
tech (čp. 323, 324, 336) a čtyři domky po čtyřech bytech (čp. 325, 326, 334, 335).26

S výstavbou obytných domů jámy Jindřich pokračoval Horní inspektorát SDF – v době 
všeobecné hospodářské konjunktury a v okamžiku velkých nároků na pracovní sílu při 
nízkém stupni technické vybavenosti a mechanizace práce – v lokalitě zvané Podstaví na 
parcelách č. 940 a 942 po 26. červnu 1869, kdy se dopisem obrátil na obecní zastupitel
stvo, kterému sděloval úmysl postavit v průběhu následujícího roku na parcelách č. 802, 
807 a 808 vis a vis jámy Jindřich u Moravské Ostravy dvacet obytných dělnických domů 
z kamenného zdiva a se střechami krytými šindelem. Již o rok dříve ztroskotala snaha 
Horního inspektorátu SDF zakoupit parcelu č. 952 o rozměrech 1,2 ha v městské lokalitě 
Rybničný, na níž měla vyrůst hornická kolonie pětatřiceti domů, zamítnutá ovšem měst
ským úřadem mj. z bezpečnostněpolicejních důvodů: …eine ganz separierte Colonie zu 
bilden und selbe wegen der nicht möglichen Überwachung polizeilicherseits, der Willkür 
und gesetzwidrigen Treiben der daselbst wohnenden Arbeiter – zu überlassen.27 

2. července 1869 se na místě budoucí kolonie konalo komisionální šetření a již 25. lis
topadu 1869 byly zkolaudovány první čtyři čtyřbytové dělnické domy o kuchyni a komoře 
čp. 391–394. Původní stavební dokumentace se ve spise nedochovala, lze však předpo
kládat, že domy měly identickou vnitřní dispozici a podobné, možná o něco větší rozměry 
než domy čp. 325–326 a 334–335. Ani ne za rok se konala kolaudace dalších sedmi domů 
čp. 395–401 (šesti dělnických domů v kolonii a jednoho na ulici), jejichž výstavba však vázla 
pro nedostatek stavebních materiálů a vytíženost místních stavebních firem. K domům 
čp. 395–401, jimž bylo 26. září 1870 uděleno právo užívání, přibyly na jaře 1871 domy 
čp. 409 a 410, které na půdorysu 18,68 × 10,76 m původně obsahovaly dva byty o ku
chyni, dvou světnicích a spíži se sklepem (přinejmenším dům čp. 410). Dům čp. 409 byl 
nejpozději od roku 1900 využíván jen k administrativním, nikoliv obytným účelům. Po
sledních sedm čtyřbytových dělnických domů čp. 402–408 bylo dokončeno 25. září 1871  

25 NOUŠOVÁ, J. (MYŠKA, M.).: K počátkům, s. 34.
26 Tamtéž, s. 35–36.
27 MYŠKA, M.: c. d., s. 68–69: …vybudovat [od zástavby] zcela izolovanou kolonii a tutéž kvůli policií nezajistitel-
nému dozoru přenechat svévoli a protizákonnému řádění zde bydlících dělníků (překlad M. Jemelka).
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a zkolaudová no na svatého Václava téhož roku. Krátce po roce 1900 bylo všech dvacet 
domů čp. 391–410 napojeno na obecní kanalizační síť, za jejíž používání platil Horní in
spektorát SDF v roce 1909 81,60 korun ročního poplatku (Kanalerhaltungsgebühr).28

Posledním domem Jindřišské kolonie byl obytný objekt čp. 417 v průmyslovém areálu 
jámy Jindřich, jehož stavební dokumentace je datována červencem 1865, je však prav
děpodobné, že budova byla postavena až na přelomu let 1868 a 1869, možná později. 
Nepodsklepená dvoupodlažní dělnická noclehárna na půdorysu 16,80 × 11,34 m byla 
přístupná vchodem z Nádražní třídy, ústícím do podlouhlé chodby osově rozdělující pří
zemí na dvě poloviny a vedoucí celým přízemím až ke schodišti do prvního patra. V pří
zemí vlevo byly umístěny dvě identické bytové jednotky o průchozí kuchyni a světnici na 
ploše 27,70 m2 (jeden byt sloužil jako byt správce kasárny), v přízemí vpravo se pak na
cházela průchozí kuchyně (30,60 m2) s okny do ulice, umývárna (14 m2) a místnost pro 
nemocné s okny do dvora („marodka“ byla přístupná průchozí kuchyní!). Schodištěm 
na konci chodby, za nímž byl situován dvorní rizalit s toaletami a žumpou, se vstupovalo 
do prvního patra, v němž byly umístěny čtyři samostatně přístupné ložnice (každá měla 
33,60 m2), osvětlované vždy dvěma okny a vytápěné jedněmi železnými kamny. Z chodby 
v patře bylo přístupné sociální zařízení. Na konci 19. století byla noclehárna demolována 
a na jejím místě byl postaven jednopatrový dozorecký dům na půdorysu 20,60 × 11,65 m, 
v němž byly čtyři bytové jednotky o spíži, průchozí kuchyni a třech obytných místnostech 
se sociálním zařízením ve schodišťovém rizalitu. Byty v přízemí byly na ploše 80,17 m2, 
byty v patře měly 83,50 m2 a 93,30 m2 obytné plochy. Na podzim 1936 byla domu za 
3600 Kč opravena fasáda a provedeny malířské a natěračské práce, o deset let později 
proběhly opravy válečných škod (4 900 Kčs) a poslední opravy doložené stavební doku
mentací proběhly v roce 1955.

S demoličními pracemi bylo v Jindřišské kolonii započato nezvykle brzy, a to ani ne čty
řicet let po dostavění posledních domů. Nejprve byly v prvním desetiletí dvacátého století 
demolovány přízemní domy čp. 404 a 410, na jejichž místě vyrostly novostavby s identic
kými čísly popisnými pro ubytování zaměstnanců jámy Jindřich. Přízemní dozorecký dům 
čp. 410 byl demolován po 21. dubnu 1908, začátkem září byla již na jeho místě hotova 
hrubá novostavba a dvoupatrový dělnický dům, postavený na parcele č. 1435 stavitelem 
Paulem Hawlikem, byl dokončen den před Štědrým dnem 1908. Rohový třípodlažní dům 
čp. 410 na půdorysu nepravidelného písmene U (v Nádražní třídě je 26 m a v ulici Bieb
lově 29,10 m dlouhý) měl v přízemí osm bytů o kuchyni a světnici, v prvním a druhém 
patře pak vždy po devíti bytech o kuchyni a světnici na ploše kolem 34 m2. Ke každému 
bytu byl přidělen sklepní a půdní box a sociální zařízení na společné chodbě. V letech 
1936 a 1939 opravovaný dům přešel 3. září 1962 z majetku společnosti OKRDůl Vítězný 
únor do majetku Obvodního národního výboru Ostrava 1 a dnes je jako budova v obecním 
vlastnictví využíván k obytným i komerčním účelům. 

Rok po demolici dozoreckého domu čp. 410 musel novostavbě jednopatrové dělnické 
noclehárny ustoupit dům čp. 404 (dnes Bieblova 8) na parcele č. 514, jehož místo mezi 
28. květnem a 29. červencen 1909 zaujala dvoupodlažní hornická kasárna, postavená pro 
Horní inspektorát SDF moravskoostravským stavitelem Paulem Hawlikem a zkolaudo
vaná při komisionálním šetření 20. listopadu 1909. Vzhledem k absenci původní stavební 

28 Statutární město Ostrava (SMO), Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (ÚMOb MOaP), Od
bor stavebního řádu a přestupků, stavební spisovna, stavební spis čp. 410, stavební dokumentace k domům 
čp. 391–410.
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dokumentace se omezím jen na konstatování, že v letech 1924, 1925 (společně s domy 
čp. 406, 408, 410) a 1931 prošla budova několika adaptacemi, přičemž při poslední z nich 
byly z místností, dosud pronajatých spotřebnímu družstvu Budoucnost, upraveny dva 
nové byty. V roce 1946 byly na domě odstraněny válečné škody (30 374 Kčs), o patnáct 
let později provedena generální oprava budovy, sloužící tehdy jako ubytovna Báňských 
staveb. Dnes je dům v majetku společnosti OKD, a. s. – Správa budov.29

Další dvoupatrová dělnická noclehárna čp. 406 (Grünwaldova, dnes Bieblova 6) vy
rostla na místě starší budovy téhož popisného čísla mezi 30. dubnem 1914 (demolice pů
vodního domu) a 31. prosincem 1914, kdy za účasti stavitele Roberta Hladische proběhlo 
místní komisionální šetření. Jelikož se ani k této budově nedochovala původní stavební 
dokumentace, lze na základě fragmentárního stavebního spisu stať o stavebním vývoji 
kolonie doplnit jen informacemi o dokončení přístavby ke kasárnám ing. Arthurem Roz
honem (20. července 1921), předání chodníku před budovou do majetku obce (září 1925) 
a válečných, resp. poválečných rekonstrukcích v letech 1940 a 1946 (113 320 Kčs). V de
vadesátých letech místnosti v domě využíval Úřad práce Ostrava a v majetku města zů
stal dům dodnes. V prvním roce první světové války byl ještě dán do užívání dvoupatrový 
dělnický dům pro patnáct rodin čp. 408 stavitele Karla Rossmanna, který nahradil starší 
přízemní čtyřbytový dělnický dům téhož popisného čísla (demolován do 31. března 1914) 
a po povolení stavby (8. května) a jejím dokončení (3. prosince) byl zkolaudován 22. pro
since 1914. Třípodlažní dům na půdorysu 27,90 × 10,40, resp. 14,15 s dvorním risalitem, 
obsahoval v přízemí a dvou patrech vždy pět bytů o předsíni (6,55 m2), spíži (2,80 m2), ku
chyni (12,25 m2) a světnici (21,50 m2), přístupných po 1,90 m široké pavlači se sociálním 
zařízením pro každý byt o světlé výšce místností 3,05, resp. 3,926 m v přízemí. Pominuli 
opravy z let 1936, 1940 a 1946 (odstraňování válečných škod ve výši 305 920 Kčs), prošel 
dům čp. 408 zásadní proměnou v rámci generální opravy od září 1964, kdy začal národní 
podnik OKRBáňské stavby s výměnou pavlačového zábradlí, všech oplechování a oken 
(okna o rozměrech 100 × 200 cm nahradila nová okna o rozměrech 150 × 180 cm), pře
stavbou komor v bytech na koupelny (WC na pavlači byly proměněny v komory) a rozsáh
lými úpravami kuchyní (původní umyvadla a kachlová kamna nahradily dvoudílné dřezy 
a uhloplynové sporáky).30

Demoliční práce pokračovaly v Jindřišské kolonii ve druhé polovině roku 1929, kdy byly 
mezi 31. červencem a říjnem 1929 demolovány přízemní domy čp. 326, 397 a 399, aby 
bylo umožněno provedení kanalizace a prodloužení ulice Poděbradovy přes území naší děl-
nické osady jámy Jindřich v Moravské Ostravě. Náhradou za dvanáct demolovaných bytů 
byl již v roce 1928 na parcele č. 1445 postaven rohový podsklepený dvoupatrový dům 
pro dvanáct rodin čp. 146 v křížení Poděbradovy a Grünwaldovy (Bieblovy) ulice, který 
na nepravidelném půdorysu písmene L zahrnoval ve třech podlažích vždy čtyři byty, tři 
o předsíni, spíži, WC, kuchyni a pokoji na ploše 49,60 m2 a jeden byt, který měl kromě 
uvedených místností ještě kabinet (56,95 m2).31 Přibližně ve stejnou dobu (patrně v roce 
1930) byl ing. Edmundem Ženatým postaven i dvoupatrový rohový dům čp. 1845 a 1846 
(dnes Poděbradova 86 a 88/Gorkého 15), modernizovaný v roce 1987, a třípodlažní domy 

29 Tamtéž, stavební spisy čp. 410 a 404.
30 Tamtéž, stavební spisy čp. 406 a 408.
31 AMO, Sbírka stavebních spisů demolovaných domů, Moravská Ostrava, čp. 326, 397 a 399 (kart. 66, 73); 
Archiv OKD, a.s., Sbírka výkresů, map a plánů, Stará technická dokumentace, č. 2–3.
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čp. 1550 a 1552 (dnes Poděbradova 82 a 84) na půdorysu 13,65 × 10,50 m, které byly 
ještě na sklonku osmdesátých let minulého století určeny na dožití, protože byly obývány 
starobními důchodci a osobami s nízkými nároky na bydlení.32

Většina domů v Jindřišské kolonii, jejichž další rekonstrukce či adaptace byla společ
ností SDF shledána nerentabilní, byla pro stáří, provlhlost zdí a zcela nevhodné hygie
nické podmínky demolována za náhradu během Protektorátu Čechy a Morava, jmenovitě 
na jaře 1939 (čp. 334), na jaře 1940 (čp. 325, 335, 398) a v letech 1941 (čp. 324) a 1942 
(čp. 323, 336, 391–392, 394, 396). Demoliční práce prováděly místní firmy M. Řezníčka 
a architekta V. Kadlece, které uvolnily stavební prostor paralelně budované a dosud sto
jící výstavbě několikapodlažních nájemních domů SDF. Tak byl na místě demolovaného 
přízemního dělnického domu čp. 334 4. září 1939 zkolaudován podsklepený dvoupatrový 
dům E téhož popisného čísla (dnes Gorkého 13 a 13a) o rozměrech 13,25 × 10,35 m, 
postavený ing. Arthurem Rozhonem a obsahující šest bytových jednotek o předsíni, ku
chyni s koupelnovým koutem, WC, spíži a pokoji. Základy domu, který prošel v roce 1987 
rozsáhlou modernizací, byly betonové, zdivo cihlové a do budovy byl zaveden plyn, voda 
a elektřina. Současně s domem čp. 334 byl 4. září 1939 zkolaudován i sousední iden
tický dům F čp. 1470, postavený v době 20. března – 26. srpna 1939. Podobně byl mezi 
13. březnem (žádost o vydání stavebního povolení) a 23. září 1939 (kolaudace) postaven 
na parcele č. 1442 a 1443 stavitelem ing. Arthurem Rozhonem podsklepený dvoupatrový 
dům A čp. 1473 (dnes Bieblova 10) se šesti byty o předsíni, WC, kuchyni s koupelnovým 
koutem, spíži a pokoji na ploše 48 m2, jehož základy byly betonové, zdivo cihlové, stropy 
železobetonové a střechy kryté azbestocementovou břidlou. V roce 1987 prošel dům ná
kladnou modernizací, během níž byly v bytech zřízeny koupelny a WC, instalováno ply
nové topení s ohřevem teplé vody a dále kromě fasády vyměněny dveře a podlahové krytiny.

Podle osvědčené stavební dokumentace byl stavební firmou ing. Edmunda Ženatého 
mezi 4. březnem (stavební povolení) a 6. září (kolaudace), resp. 18. září 1940 (povo
lení k užívání) postaven na půdorysu 13,25 × 10,50 dvoupatrový dělnický dům čp. 335 
na místě staršího přízemního dělnického domu téhož popisného čísla. Původní pří
zemní dělnický dům čp. 325 nahradil 13. října 1941 zkolaudovaný třípatrový dům M 
(20,61 × 10,50 m) téhož popisného čísla na rohu dnešních ulic Poděbradova a Gorkého, 
jehož stavitelem byl ing. Karel Bumbik a který měl původně v každém podlaží obsahovat 
tři byty o předsíni s WC a spíží, kuchyni a pokoji (průměrně 44,83 m2) a jeden byt s kabi
netem navíc (58,07 m2), nakonec však má v každém podlaží jen tři byty o předsíni s WC 
a spíží, kuchyni a dvou pokojích. Během Protektorátu Čechy a Morava byl ještě na parcele 
č. 1482 postaven dvoupatrový dělnický dům V čp. 2086 (Gorkého 9) stavitelů ing. Jin
dřicha Koláře, Edmunda Ženatého a Arthura Rozhona, který byl nadvakrát zkolaudován 
28. února 1942 a 20. července 1944 a jehož šest bytů na ploše 61,02 m2 zahrnovalo vždy 
předsíň, kuchyň, dva pokoje, WC, koupelnu a balkon do dvora.33

Po druhé světové válce, během níž se nová výstavba na místě bývalé hornické kolonie 
přízemních domů realizovala i vlevo od Poděbradovy ulice směrem k ostravskofrýdlant
ské a báňské dráze, zůstal stát v areálu Jindřišské kolonie z původní přízemní zástavby už 
jen dům závodního inženýra čp. 311, novostavbami obklopené domy čp. 393 a 395 (de

32 SMO, ÚMOb, MOaP, Odbor stavebního řádu a přestupků, stavební spisovna, stavební spisy čp. 1550, 1552, 
1845 a 1846.
33 Tamtéž, stavební spisy čp. 325, 334, 335, 1470, 1473, 1482, 2086.
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molovány po komisionálním šetření patrně ve druhé polovině roku 1946, nejpozději před 
3. únorem 1947), dům čp. 405, u nějž byla v listopadu 1953 zkolaudována přízemní, ne
podsklepená, zděná budova prádelny (9 × 6,50 m) se dvěma koupelnami, mandlovnami 
a prádelnami, a domy čp. 407 a 409, z nichž poslední byl obýván ještě počátkem šedesá
tých let. Zchátralý dům čp. 405 (naposledy Jindřichova osada 3) byl pro vlhkost zdí, nedo
statečné osvětlení místností a prohnilost podlah demolován po 1. červenci 1959, kdy byl 
k zániku odsouzen i dům čp. 407, v němž 20. května 1959 proběhlo komisionální šetření: 
např. jednopokojový byt bez příslušenství, jehož uživatelem byl Václav Uher s manželkou, 
pravnučkou, vnučkou a jejím manželem, měl zdivo provlhlé a plesnivé do výše 80–120 cm, 
prohnilé podlahy a zchátralé příslušenství ve dvoře. Byt byl následně vyklizen a používán 
jen k uskladnění dřeva a uhlí pro ostatní nájemníky v domě. Jedním z posledních demo
lovaných domů Jindřišské kolonie byl dům čp. 409, který byl až do třicátých let obsazen 
jen kancelářemi jámy Jindřich, které v roce 1936 nahradily dvě bytové jednotky o předsíni, 
kuchyni, dvou pokojích a záchodu. Dům byl v roce 1939 renovován (opravy fasádních 
omítek, pokrývačské, natěračské, malířské práce), v roce 1946 na něm byly odstraněny 
následky válečných škod a obýván byl ještě v roce 1963, kdy už ovšem nebyl v majetku 
Dolu Vítězný únor, ale byl součástí bytového fondu Obvodního národního výboru Ostrava 
1. Podle problematické topografie hornických kolonií OKR z pera J. Bílka (1966) mohla 
být v polovině šedesátých let kolonie U Jámy Jindřichovy … již považována za zaniklou: 
z původních 26 domů se ve vnitřním prostranství blokové zástavby zachovaly jen dva domy, 
jimiž byly domy čp. 409 a 405, případně 407 z původní přízemní zástavby kolonie.34

Bytový standard

Charakteristickým rysem bytového standardu ostravských hornických kolonií, závodní 
osadu jámy Jindřich nevyjímaje, byla vysoká hustota obyvatel a značná zabydlenost na 
byt a dům. Podle sčítacích operátů ze sčítání obyvatel v letech 1890–1921 obývalo Jindřiš
skou kolonii 602 (1890 = 3,1 % obyvatel Moravské Ostravy), 634 (1900 = 2,1 % obyvatel 
Moravské Ostravy), 773 (1910 = 2,1 % obyvatel Moravské Ostravy), resp. 893 obyvatel 
(1921 = 2,1 % obyvatel Moravské Ostravy), přičemž na jednoho obyvatele připadalo 
v uvedených letech z přibližně 2,5 ha rozlohy kolonie průměrně 41,0 (1890), 39,1 (1900), 
32,1 (1910), resp. 27,8 m2 plochy (1921). S vysokou hustotou obyvatel korespondovala 
i extrémní zabydlenost na dům a byt, která se v letech 1900 a 1921 pohybovala v hodno
tách 25,8/5,8 (1910) a 29,8/6,2 (1921) osob na dům a byt.35

Dalším příznačným rysem bytového fondu Jindřišské kolonie bylo jeho brzké opotře
bování, jemuž nezabránily ani opravy střech a klempířské práce v roce 1936 (čp. 311, 336, 
392, 396, 401, 409), ani stavby nových dřevěných nebo hrázděných hospodářských budov 
v roce 1898 (čp. 409), resp. 1937 (u domů čp. 393 a 395 byly postaveny nové hrázděné 
hospodářské budovy na betonovém podkladu 4,5 × 1,8 m se suchými záchody, chlévy 
a prostorem k uskladnění paliva), ani kosmetické úpravy během protektorátu či odstraňo
vání válečných škod po roce 1945. Brzké znehodnocení závodního bytového fondu jámy 

34 BÍLEK, J.: Staré hornické kolonie v ostravskokarvinském revíru: topografie, stav a perspektivy. Sborník prací 
Pedagogické fakulty v Ostravě, řada C1, Studie k vývoji ostravské průmyslové oblasti, I, 1966, sv. 1, s. 133.
35 AMO, OÚ MO, Sčítací operáty ze sčítání obyvatelstva obce Moravská Ostrava v roce 1900 (kart. 4–6), 1910 
(kart. 85, 87), 1921 (kart. 128 a 129); SOkA FrýdekMístek, OÚM, Sčítací operáty ze sčítání obyvatelstva obce 
Moravská Ostrava v roce 1890, Místní přehled (inv. č. 1047, kart. 1567).

ČLÁNKY A STUDIE MaRtin JeMeLKa ZÁVODNÍ KOLONIE JÁMY JINDŘICH V MORAVSKÉ OSTRAVĚ



52 HISTORICA Revue pRo histoRii a příbuzné vědy 2011/1

Jindřich, způsobené mj. použitými stavebními materiály a postupy a v neposlední řadě 
i civilizačními návyky obyvatel, dokládají a interpretují již na samém konci 19. století stíž
nosti opakovaně publikované místním sociálnědemokratickým tiskem.36

Problematická bytová situace Jindřišské kolonie se výrazněji nezměnila ani ve dvacá
tých letech, kdy Masarykova liga proti tuberkulose pravidelně konala statistická šetření za 
účelem zjištění bytových poměrů v Moravské Ostravě a kdy byl v Duchu času z 16. června 
1925 publikován následující příspěvek: Bytová krise v Mor. Ostravě a tuberkulosa: Bytová 
krise na Ostravsku neprojevuje se jen tím, že je zde veliký nedostatek bytů a že by jich bylo 
třeba postavit aspoň 1800 až 2 000, aby všichni nebydlící měli kde bydlet. Kromě toho ve-
liké procento všech bytů je zdravotně závadných, vlhkých, mokrých, bez slunce, bez větrání, 
příliš malých atd. Nejhorší v tomto směru jsou právě byty v závodních koloniích hornických, 
jak o tom svědčí statistická data, vyšetřená Masarykovou ligou proti tuberkulose. Masary-
kova liga proti tuberkulose zakládá již několik let bytový katastr, aby poměry bytové byly ilu-
strovány spolehlivými čísly. Čísla tato jsou strašlivá. […] V Jindřišské kolonii bylo vyšetřeno 
25 domků a 2 kasárna, v nichž bydlí 147 rodin ve 126 bytech. Nehygienických bytů je 68, tedy 
54 %. Z toho je 55 vlhkých, 13 mokrých, 17 zanedbaných a 48 špatně větraných. Pokročilou 
tuberkulosu má 10 osob, 3 dospělí a 7 dětí. Dostatečný počet lůžek je jen v 23 rodinách.37 Jak
koliv jsou údaje Masarykovy ligy proti tuberkulose vztahující se k Jindřišské kolonii alar
mující, nebyla na tom závodní kolonie jámy Jindřich ze sledovaných moravskoostravských 
hornických kolonií nejhůře: nejlepší poměry panovaly v Šalomounské kolonii (40,6 % vy
šetřených bytů bylo závadných), horší v Hlubinské (57,2 %) a Jiřské (74,5 %), nejhorší 
pak ve druhé části Jiřské kolonie (U Dubu), která náležela k jámě Jindřich (93,75 % vy
šetřených bytů bylo závadných).38 Dlouhodobá a sociálnědemokratickým tiskovým or
gánem Duch času v roce 1899 zmiňovaná absence veřejného osvětlení nekomplikovala 
jen každodenní život obyvatel Jindřišské kolonie, ale usnadňovala i pohyb kriminálních 
živlů, a to i v době, kdy už byla v areálu závodu Jindřich dislokována policejní expozitura.

Detailní svědectví o standardu bydlení Jindřišské kolonie mezi světovými válkami podal 
ing. Theodor Myslivec, vedoucí stavebního oddělení SDF, podle nějž byla v roce 1929 na
prostá většina domů přízemních a z masivního cihlového zdiva, střechy domů byly kryty 

36 Duch času, 3. 2. 1899, roč. 1, č. 2, , s. 3: V dělnické kolonii u X. jámy Severní dráhy je 25 domů se 100 rodinami. 
Mají jedinou kašnu, nikoliv ale uprostřed, nýbrž na konci kolonie, ovšem u domu závodního. Kuchyňské odpadky 
a mrva zůstávají ležet, až si je obyvatelé sami do pole odvezou. U každého domku jsou kobky, v nichž chovají vepře 
nebo kozy, mezi domy jsou nepokryté stoky, do kterých se pro nedostatek kanálů škopky a nočníky vylévají. Všechno 
to ohrožuje veřejné zdraví nejvyšší měrou. Ale na tom není dosti. Byty jsou malé a přeplněné. Kolonie je ohraničena 
mlýnským potokem, smrdící výkaly s sebou nesoucím, černým, nepokrytým, neohraženým to kanálem. Na druhé 
straně tohoto kanálu jsou pole, na něž obec výkaly města rozlévá a hnůj města rozváží a rozprostírá. Zápach z této 
mrvy je, najmě v létě, v koloniích nesnesitelný. Zbytečno dodati, že kolonie osvětlení ani dláždění nemají, ačkoliv 
uprostřed města na hlavní jeho třídě leží. – Za to, že byty Severní dráhy v kolonii jámy Jiřího jsou o maličko větší, 
nestydí se inženýr Pospíšil cpáti do každého z těchto bytů, skládajícího se z jizbičky a kuchyňky, dvě i tři dělnické ro-
diny. Z toho vzrůstá nemrav, sváry mezi dělnictvem, otupování lidských citů, nemoc a mor. – A co obecní správa? Co 
zdravotní policie? Co městský lékař Dr. A. Zeisel? Co okresní lékař? Žádný z těchto orgánů svou povinnost nedělá, 
proti líčeným zlořádům nezakročuje, ačkoliv volají do nebe. Dále Duch času, 1. 9. 1899, roč. 1, č. 17, s. 4: Úřední 
doznání. Městský lékař Dr. Zeisl v Moravské Ostravě připouští teď veřejně, že jednotlivé části Moravské Ostravy 
jako dusné, tmavé byty v kolonii na X. jámě, jejichž stěny po celý rok nevysýchají, dále Krausová kolonie se svými 
nehustými žumpami a jejich nehustými závory, dále starší části vnitřního města jako: Pitlerská a Kostelní ulice atd. 
(to atd.! je velmi pěkné, poznámka redakce) potřebují pilně asanace, tj. úpravy za tím účelem, aby neohrožovaly 
více veřejné zdraví…
37 Duch času, 16. 6. 1925, roč. 27, č. 139, s. 3.
38 Tamtéž, s. 3–4.
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převážně přírodní nebo umělou břidlicí, méně lepenkou a jen ojediněle taškami. Domy 
v Jindřišské kolonii byly zásobovány vodou z komunálního vodovodu města Moravské Os
travy, přičemž vodovodní výpustky uvnitř bytu měly většinou jen úřednické byty, zatímco 
pro dělnictvo byly zřízeny vodovodní výpustky na chodbách domů, které byly společné 
pro dvě až sedm rodin, anebo v exteriéru kolonie pro dvacet až třicet rodin. Za 1 m3 pitné 
vody z městského vodovodu se platilo 1,50 Kč. K účelu zásobování užitkovou vodou byl 
pro kolonie Jindřišskou a Jiřskou zřízen zvláštní závodní vodovod s užitkovou vodou. Jen 
třináct domů v osadách jámy Jindřich a Jiří mělo vlastní kanalizaci, ostatní byly napo
jeny na kanalizační síť města. Elektrické osvětlení bylo na rozdíl od pitné vody zavedeno 
do všech obytných domů v kolonii: vlastním elektrickým proudem ze závodní elektrárny 
bylo osvětleno 303 bytů dolu Jindřich, dva byty měly elektřinu z elektrárny města Mo
ravské Ostravy. K vybavení Jindřišské kolonie patřila kromě studny u domu čp. 311 ještě 
pekárna a udírna u čp. 323 a od roku 1953 nová prádelna u čp. 405.39 Samozřejmou sou
částí každého domu bylo hospodářské zázemí, skládající se z malé zeleninové zahrádky 
a šopy s chlívkem pro uskladnění otopu, sena a pro chov drobného domácího zvířectva. 
Podle sčítacích operátů ze sčítání obyvatel k 31. prosinci 1900 si doplňkové hospodářství 
složené z domácích zvířat drželo přinejmenším 49 ze všech sledovaných 111 domácností 
(44,1 % všech domácností, u osmi domácností se údaje o případném chovu domácího 
zvířectva nedochovaly). V Jindřišské kolonii se v uvedené době chovalo celkem 131 slepic, 
37 prasat, 18 hus, 8 kusů jiné drůbeže, 4 kozy, 3 ovce, a v domácnostech závodního ko
čího a jednoho horníka dokonce 19 kusů hovězího dobytka, resp. jeden včelí úl. Nejčastěji 
byla v kolonii chována drůbež (36 domácností) – nejvyšší počet drůbeže (21 kusů) byl 
v domácnosti závodního inženýra Jindřicha Wajdy – a vepřový dobytek (24 domácností).40

V exkurzu do problematiky standardu bydlení obyvatel, resp. zaměstnanců jámy Jin
dřich bych neměl opomenout ani údaje o počtu, resp. podílu zaměstnanců ubytovaných 
v závodních domech, a zbavených tak břemene vyšších nájmů v privátních bytech nebo 
zdlouhavé docházky za prací z okolních obcí: podle M. Myšky mohl závod Jindřich 
na sklonku šedesátých let 19. století ubytovat v závodních a pronajatých bytech 35 % 
z 530 všech zaměstnanců dolu a briketárny a na konci roku 1872 po dostavění Jindřiš
ské kolonie pak ve vlastních bytech 29,2 % všech zaměstnanců závodu Jindřich, což byl 
sice ve srovnání s těžířstvy Rothschildovým (42 %), Wilczkovým (38 %) a Zwierzinovým 
(40 %) výrazně menší podíl; údaje z roku 1882, kdy v dole pracovalo 135 ženatých dělníků 
s 477 rodinnými příslušníky, však napovídají, že téměř všichni ženatí zaměstnanci dolu 
s rodinami mohli v závodních domech najít ubytování.41 Údaje o počtu a podílu v závod
ních bytech ubytovaných zaměstnanců dolu Jindřich jsou pro dvacáté století zjistitelné 
především ze sčítacích operátů ze sčítání obyvatel: v roce 1900, kdy v dole Jindřich v děl
nických profesích pracovalo průměrně 778 osob, obývalo Jindřišskou kolonii koncem 

39 MYSLIVEC, T.: Bytová péče a jiná blahobytná zařízení ostravskokarvinského revíru. In: Kamenouhelné doly 
ostravsko-karvinského revíru, IV. Moravská Ostrava 1929, s. 411–412: K roku 1929 měla jáma Jindřich pro uby
tování svých zaměstnanců postaveno celkem 49 dělnických, čtyři úřednické a tři společné obytné domy v Jindřiš
ské (26 domů) a Jiřské osadě (16 domů v sousedství domů jámy Jiří) a kolonii U Dubu (pět domů), v nichž bylo 
situováno 27 úřednických a 326 dělnických bytů, přičemž další dva úřednické a tři dělnické byty byly v jiných 
závodních budovách určených k jiným než obytným účelům. Naprostá většina domů jámy Jindřich byla jen čás
tečně podsklepena (40 domů), úplně podsklepených domů bylo v koloniích patnáct a jeden dům nebyl vůbec 
podsklepen.
40 AMO, OÚ MO, Sčítací operáty ze sčítání obyvatelstva obce Moravská Ostrava v roce 1900, kart. 4–6.
41 MYŠKA, M.: c. d., s. 67, 74–75.
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roku 162 zaměstnanců dolu v dělnických profesích. Přinejmenším 20,8 % zaměstnanců 
v dělnických profesích tak našlo ubytování v závodní kolonii. S výstavbou hromadných 
dělnických ubytoven po roce 1900 počet a podíl ubytovaných dělníků výrazně stoupl: 
v roce 1921, kdy pracovalo při dole Jindřich v dělnických profesích 722 osob a Jindřišskou 
kolonii v den sčítání obyvatel obývalo 893 osob, našlo v závodních bytech v areálu dolu 
a kolonie ubytování přibližně 44 % dělnických zaměstnanců.42 Jak napovídá stavební vý
voj Jindřišské kolonie po roce 1939, kdy kolonii přízemních dvou a čtyřdomků nahradila 
nová několikapodlažní výstavba, podíl zaměstnanců jámy Jindřich (připojené tou dobou 
již k přívozskému dolu František) ubytovaných v závodních bytech s novou výstavbou 
stoupal, jeho přesné stanovení by však již překračovalo možnosti této studie.

Nová obytná zástavba budovaná po roce 1900, která postupně nahrazovala a nakonec 
pohltila původní hornickou kolonii přízemních dvou a čtyřdomků, představovala v by
tovém a životním standardu obyvatel Jindřišské kolonie očividný kvalitativní skok (růst 
průměrné obytné plochy dělnického bytu z přibližně 30 m2 v roce 1861 na 34 m2 v roce 
1908, 42 m2 v roce 1914 a 61 m2 v roce 1942, sociální zařízení pod uzamčením na chodbě 
nebo v bytech), doložený nejen stavební dokumentací, ale i vzpomínkami bývalých oby
vatel.43 V žádném případě bychom však na základě vzpomínek obyvatel Jindřišské kolonie 
neměli propadnout iluzi, že nová zástavba budovaná po roce 1900 s sebou automaticky 
přinášela v oblasti bytového standardu kvalitativní skok srovnatelný se současnými ná
roky na bydlení. Příkladem může být stížnost na poměry v hromadné ubytovně čp. 404 
(1909), publikovaná již rok po jejím dostavění v sociálnědemokratickém tiskovém orgánu 
Duch času a potvrzující skutečnost, že kvalita bydlení nebyla determinována jen stavebně

architektonickými parametry budov, ale i sociokulturními determinantami a morálními, 
resp. mravními dispozicemi jejich obyvatel: Ještě se nevyskytla jedna kasárna, na kterou by 
nebylo stížností. Zásadně jsme se už vícekráte vyjádřili proti tomuto hromadnému kvartýto-
vání a stravování, ale proto přece musíme časem na jednotlivé šlendriány upozorňovati. Na 
Jindřišské jámě mají kasárnu novou, ale i odtud jdou stížnosti, že nepořádek přenáší se sem 
ze starých a čištění se neprovádí ani z polovice takovým způsobem, jak to je určeno domácím 

42 AMO, OÚ MO, Sčítací operáty ze sčítání obyvatelstva obce Moravská Ostrava v roce 1921 (kart. 128 a 129); 
FANTA, E.: Hospodářský vývoj revíru ostravskokarvinského. In: Kamenouhelné doly ostravsko-karvinského 
revíru, IV. Moravská Ostrava 1929. Příloha č. 4: stav dělnictva u jednotlivých důlních závodů ostravskokarvin
ského kamenouhelného revíru v letech 1900–1927.
43 Na Františkové jsme dlouho nepobyli, protože v roce 1940 anebo 1941 jsme se stěhovali do Moravské Ostravy Na 
Desáté, do domu v ulici naproti šachty Jindřišky. Naše adresa byla Chvalkovského čp. 334/13a a bydleli jsme v nově 
postaveném dvoupatrovém domě v přízemí, protože maminka byla slabá na srdce a moc si přála bydlet v přízemí. 
(To Vám byl paradox: když jsme bydleli Na Františkové, jezdil otec za prací do Ostravy na šachtu Jindřich, a když 
jsme bydleli na Jindřišce, jezdil zase do Přívozu na šachtu František.) Naproti našeho domu stavěli za protektorátu 
čtvercovou vybetonovanou požární nádrž a oknem do dvora jsme se zase dívali na starou kolonii sevřenou bloky ba-
ráků. Okno z ložnice jsme měli do ulice, viděli jsme na plynárnu a Poděbradovu ulici, okno z kuchyně vedlo do dvora, 
v němž měl každý dům vybetonovaný dvorek. Na dvorku jsme měli králíkárnu – tatínek se za války staral, abychom 
neměli hlad – a na trávu jsme chodili s kufrem, abychom nebyli nápadní, do dnešních Komenského sadů přes ze-
leninové zahrady Bulharů, z nichž jsme si vždycky odnesli nějakou tu kedlubnu. V našem domě bydleli jen horníci. 
Byt jsme měli nádherný: vešlo se do předsíňky s šatní skříní, vlevo byla komora, vpravo splachovací záchod, rovně 
se šlo na balkonek. Pak jsme vešli do čtvercové kuchyně, která byla z poloviny kryta dřevěnou podlahou a z poloviny 
kachličkami, přičemž tam, kde byla vykachličkovaná podlaha, jsme měli vanu a výlevku. Vedle kuchyně, ve které 
stála nádherná, hráškově zelená kachlová kamna, byla ložnice. Maminka si naše bydlení moc pochvalovala – na 
tu dobu to byl krásný byt. Maminka si ale naše bydlení dlouho neužila (zemřela ve třiatřiceti letech v roce 1941) 
a tatínek v roce 1945 ochrnul, tak jsme se stěhovali do Sudet. To už stará kolonie mezi baráky téměř nestála, pro-
tože se za protektorátu kvůli nevyhovujícímu bydlení zbourala. Podle ústního sdělení Ludmily Kleinové (*1935) 
dne 5. března 2010.
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řádem. Stejně je tomu i se stravou. A to ještě není-li některý dělník spokojen se stravou paní 
dozorcové a vrátí jí její smrdutý vuřt, může se mu přihodit, že dostane vynadáno, po případě 
třeba mít strach, že mu manžel její kosti poláme. Jest zajisté nejvýše k očekávání, že správa 
závodu se zde o nápravu postará.44

Okolí kolonie a zařízení občanské vybavenosti

Přestože kolonie jámy Jindřich vznikla v letech 1853, resp. 1859–1871 původně v řídce 
zastavěném území Moravské Ostravy, strategická poloha dolu a kolonie na Nádražní třídě 
v polovině cesty mezi Moravskou Ostravou a Přívozem se železniční stanicí na trati Břec
lav–Bohumín měla za následek rychlé srůstání dělnické osady s rozšiřující se okolní pri
vátní nebo komunální zástavbou, která mezi světovými válkami prostor hornické kolonie 
zcela obklopila a za protektorátu nakonec pohltila: Osada je příkladem splynutí s okolní 
zástavbou: při svém založení počátkem sedmdesátých let stála zcela mimo zastavěný obvod 
města a dnes je uprostřed města.45 V bezprostřední blízkosti Jindřišské kolonie si v první 
polovině roku 1887 nechali postavit dvoupatrový činžovní dům s obchodními a hostin
skými místnostmi v přízemí manželé David a Louise Feinerovi (autorem projektu a reali
zátorem stavby byl významný místní stavební podnikatel Klemens Hladisch). V roce 1907 
byla budova čp. 768 na rohu Nádražní a Grünwaldovy ulice (naposledy třída Jiřího Dimi
trova 79/Bieblova 1) rozdělena na dva třípodlažní domy čp. 768 a 775 a k dalším význam
ným stavebním úpravám došlo při adaptacích hostinských místností v letech 1924–1926.46

Další obytný dům s obchodními místnostmi čp. 813, jehož stavebníky byli manželé 
Josef a Johanna Freislerovi, vyrostl mezi březnem a srpnem 1890 v Grünwaldově ulici 
(naposledy Bieblova 5). Počátkem třicátých let minulého století byla u domu podle pro
jektu ing. Arthura Rozhona provedena přístavba a nadstavěno první patro a posledními 
rozsáhlejšími úpravami dům prošel v roce 1949, kdy v něm byly umístěny kanceláře 
Československých stavebních závodů. Dům čp. 813 byl demolován koncem šedesátých 
let.47 Vedle domů s obchodními a hostinskými místnostmi, které kromě hostinců U Dubu 
čp. 415/416 a hostince Ignáce Liewera v domě čp. 53948 na Nádražní třídě bezpochyby 
navštěvovali i obyvatelé Jindřišské kolonie, lze zmínit i jednopatrovou vilu čp. 1157 s ved
lejšími a dílenskými místnostmi, kterou si podle vlastního projektu v Liebknechtově ulici 
(naposledy Gorkého 2) v letech 1899–1900 postavil Alois Mihatsch. Na počátku dvacá
tých let se majitelem objektu stala německá firma na opravu důlních strojů Demag Du
isburg, která opakovaně prováděla adaptace neobývaných místností. V roce 1928 začala 
v domě působit natěračská dílna E. Poláška a J. Procházky, po odstranění válečných škod 
nakonec autoopravna Františka Tučka (od roku 1948).49

Co se školských zařízení týče, zatímco ostatní moravskoostravské hornické kolonie jam 
Hlubina, Jiří a Šalomoun měly nejpozději mezi světovými válkami vlastní, v případě kolonií  

44 Duch času, 16. 7. 1910, roč. 12, č. 57, s. 3–4.
45 MYSLIVEC, T.: c. d., s. 306.
46 AMO, Sbírka stavebních spisů demolovaných domů, Moravská Ostrava, čp. 768 (kart. 107 a 109).
47 Tamtéž, čp. 813 (kart. 114).
48 JEMELKA, M.: Židé ze Šalomouny: obyvatelé největší moravskoostravské hornické kolonie a místní židé. In: 
PÁLKA, P. (ed.): Židé a Morava XV. : Sborník z konference konané v Muzeu Kroměřížska dne 5. listopadu 2008. 
Kroměříž 2009, s. 203.
49 AMO, Sbírka stavebních spisů demolovaných domů, Moravská Ostrava, čp. 1157 (kart. 155).
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Hlubina a Šalomoun původně závodní mateřské školy, nejmenší obyvatelé Jindřišské ko
lonie navštěvovali od podzimu 1906 mateřskou školu čp. 1295 ve III. okrese (naposledy 
Kochanova / Jindřichova ulice) za areálem obecné školy na Nádražní třídě čp. 1217, po
stavené v roce 1902 (lidově tzv. škola U Hodin podle hodin na fasádě průčelí). České a ně
mecké obecné a měšťanské školy navštěvovaly děti z Jindřišské kolonie v Moravské Ost
ravě anebo v Přívoze, kde byla v roce 1882 postavena německá obecná škola SDF čp. 700 
(Nordbahnschule) pro děti z Jindřišské a Jiřské kolonie a pro děti drážních zaměstnanců.50 
Přinejmenším na konci 19. století bylo jejich školné hrazeno ze závodní pokladny.51 Ná
vštěva obecné školy U Hodin na Nádražní třídě a tzv. Bílé školy na dnešní ulici 30. dubna 
ožila i ve vzpomínkách Ludmily Kleinové: Do školy jsem chodila do školy U Hodin (budova 
na Nádražní třídě), ale za války jsme asi půl roku chodili do tzv. Bílé školy na dnešní ulici 
30. dubna nedaleko Nové radnice (Červená škola byla německá), kde to ovšem bylo velmi 
kruté, protože hned vedle sídlilo gestapo a při otevřených oknech vyslýchalo a mučilo vězně. 
Zřejmě pro excesy při výsleších vězňů škola v budově za války dlouho nepobyla. Ve dvoře za 
školou U Hodin byla i malá budova školky, do níž jsem taky chodila. Vzpomínám si na malé 
proutěné taštičky, ve kterých jsme si z domu nosili svačinky. Ředitelem školy U Hodin by 
vlastenec Čeněk Svoboda, který nás měl na němčinu, ale moc nás toho k mé dnešní lítosti ne-
naučil, protože si vzal noviny a četl a my jsme pak německy uměli jen věty jako „das ist kočka“ 
a podobně. Když byl nálet, utíkali jsme se schovat domů, abychom nemuseli do sklepa ve 
škole. Hned vedle školy U Hodin bylo sokolské hřiště, na které jsme v zimě chodili s bruslemi 
na kličku bruslit. Nejpozději sčítacími operáty ze sčítání obyvatel v roce 1921 je však pro 
obyvatele Jindřišské kolonie předškolního a školního věku doložena i docházka do polské 
mateřské školy v Moravské Ostravě (jedna osoba) a polských obecných škol v Moravské 
a Polské Ostravě, které navštěvovalo třicet čtyři dětí, tedy 17,4 % v kolonii přítomných 
dětí ve věku od šesti do patnácti let.52

Podobně jako v ostatních ostravských hornických koloniích působili v Jindřišské kolo
nii kromě filiálky spotřebního družstva Budoucnost (v budově čp. 404) nejpozději mezi 
světovými válkami i další, tentokrát přímo z hornické osady pocházející drobní živnost
níci, doplňující skromným podnikáním servis poskytovaný podnikateli a živnostníky 
v okolní zástavbě nebo nedalekém městském centru. Zatímco podle obchodního ad
resáře z roku 1920 podnikala v Jindřišské kolonii jen hokynářka Emerencie Fraschová 
(Jindřišská kolonie čp. 334),53 o pět let později se již v kolonii drobným podnikáním živily 
hokynářky a prodavačky ovoce a zeleniny Marie Chodacká (čp. 399) a Anna Lazarová 
(čp. 297 sic!), mlékařka a prodavačka vajec Marie Korbášová (čp. 407) a prodavačka 
ovoce a zeleniny Emerencie Fraschová (čp. 334). Podle Adresáře Velké Ostravy a okol

50 BARCUCH, A. – ROHLOVÁ, E.: Místopis starého Přívozu. Ostrava : Příspěvky k dějinám a výstavbě Ostravy 
a Ostravska, 1991, sv. 16, s. 233.
51 JIŘÍK, K.: Trojice 1894 : K stodesátému výročí hornického krveprolití ve Slezské Ostravě. Šenov u Ostravy 2004, 
s. 172: Zprávy ministra orby o podnikových a dělnických poměrech v ostravskokarvinském kamenouhelném 
a falknovskoloketském hnědouhelném revíru a o výsledcích provedených šetření, k nimž dala podnět stávka 
v dubnu a v květnu 1894: Důl Jindřich v Moravské Ostravě. Zde je postaveno 39 dělnických domů a jedna dělnická 
kasárna s celkovým počtem 162 dělnických bytů, v nichž je ubytováno 142 svobodných a 174 ženatých dělníků. 
Děti navštěvují obecnou školu v Moravské Ostravě a Přívoze, školné se platí ze závodní pokladny. Také zde je sklad 
s potravinami a lázně s koupelnou pro dělníky.
52 AMO, OÚ MO, Sčítací operáty ze sčítání obyvatelstva obce Moravská Ostrava v roce 1921 (kart. 128 a 129).
53 Obchodní adresář uhelného revíru ostravsko-karvinského s městem Bohumínem. Moravská Ostrava 1920, 
s. 93–95.
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ních obcí moravských a slezských v kolonii bydlel i profesionální hudebník Štěpán Doma
schovský (čp. 408).54

Tabulka: Typologie, periodizace výstavby a počet obyvatel Jindřišské kolonie v Moravské Ostravě 
v letech 1890–1921 

Dům čp. Výstavba Typ domu Demolice Počet byto-
vých jednotek

Počet obyvatel
1890 1900 1910 1921

293 1853–54 dozorecký po 1965 7 29 34 ? 43
311 1859–60 inženýrský ? 1 10 7 7 6
319A 1859 doz./magazín 1898 4 0 0 0 0
319B 1898 dozorecký ? 4 0 24 24 19
323 1859 dozorecký 1942 2 14 10 14 15
324 1859 dozorecký 1941 2 11 5 7 10
325A asi 1861 dělnický 1940 3, 4, 4, 4 17 13 26 26
325B 1941 smíšený stojí 0 0 0 0
326 asi 1861 dělnický 1929 4 17 25 18 20
334A 1862 dělnický 1939 4 29 21 21 21
334B 1939 smíšený stojí 0 0 0 0
335A 1862 dělnický 1940 4 21 25 21 25
335B 1940 smíšený stojí 0 0 0 0
336 1862 dozorecký 1942 2 7 7 14 15
391 1869 dělnický 1942 4 18 22 18 24
392 1869 dělnický 1942 4 22 24 24 19
393 1869 dělnický 1946 4 23 23 21 30
394 1869 dělnický 1942 4 23 24 17 17
395 1870 dělnický 1946 4 20 24 32 28
396 1870 dělnický 1942 4 23 27 22 22
397 1870 dělnický 1929 4 20 29 34 29
398 1870 dělnický 1940 4 22 21 20 18
399 1870 dělnický 1929 4 24 24 31 27
400A 1870 dělnický 1928–1935 4 23 22 23 26
400B 1928,35? smíšený stojí 0 0 0 0 0
401 1870 dělnický 1946 4 24 20 30 24
402 1871 dělnický cca 1940 4 19 24 25 23
403 1871 dělnický 1946/1947 4 31 30 20 17
404A 1871 dělnický 1909 4 27 24 0 0
404B 1909 kasárna stojí 2 0 0 71 99
405 1871 dělnický po 1960 4 28 23 28 21
406A 1871 dělnický 1914 4 25 25 26 0
406B 1914 kasárna stojí 2 0 0 0 49
407 1871 dělnický po 1960 4 20 23 19 20
408A 1871 dělnický 1914 4 24 21 22 0
408B 1914 smíšený stojí 15 0 0 0 74
409 1871 kanceláře po 1960 4 3 0 0 0
410A 1871 dozorecký 1908 2 14 14 0 0
410B 1908 smíšený stojí 26 0 0 105 107
417 1865–68/69 dělnický ? 4, 4, 4, 5 14 19 33 19

Celkem 602 634 773 893

Státní okresní archiv FrýdekMístek, Okresní úřad FrýdekMístek, Sčítací operáty ze sčítání obyvatel 1890; 
Archiv města Ostravy, Okresní úřad Moravská Ostrava, Sčítací operáty ze sčítání obyvatel 1900, 1910 a 1921, 
Sbírka stavebních spisů demolovaných domů, obec Moravská Ostrava

54 Adresář Velké Ostravy a okolních obcí moravských a slezských. Moravská Ostrava 1924, s. 79–80, 92, 95–96, 
115, 117, 130.
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Významné osobnosti spjaté s kolonií

Pokud se již dostalo na v podstatě zapomenutá jména obyvatel Jindřišské kolonie z řad 
místních drobných podnikatelů, neměl bych opomenout osud zámečníka dolu Jindřich 
a obyvatele domu čp. 405 Karla Žolného (* 14. června 1912, Moravská Ostrava), který byl 
jednou z mnoha ostravských obětí heydrichiády (umučen byl 11. února 1942 v Mauthau
senu),55 a hlavně postavu významného polského báňského odborníka Franciszka (Franze) 
Brzezowského, spjatého pracovištěm a nějakou dobu i bydlištěm s jámou a kolonií Jind
řich. Haličský, resp. dnes ukrajinský rodák Franciszek Brzezowski (2. dubna 1844 Dob
romil – 10. ledna 1908 Přívoz), absolvent báňské akademie v Báňské Štiavnici, přišel do 
Moravské Ostravy z Wieliczky v roce 1871, kdy se stal zaměstnancem společnosti Ka
menouhelné doly c. k. priv. Severní dráhy Ferdinandovy. Začínal jako důlní měřič, v roce 
1876 se oženil s Marií Pflegrovou a v polovině června 1879 se ujal vedení dolu Jindřich. Za 
dobu jeho působení na postu ředitele jámy Jindřich (1879–1894) nedošlo ve jmenovaném 
dole k žádnému smrtelnému úrazu. Od osmdesátých let byl aktivně činný v komunální 
politice v Přívoze, kde od roku 1889 vlastnil dům čp. 248 s národnostně značně rozrůz
něnými obyvateli českého, německého, polského a židovského původu. Coby polský na
cionalista hájil zájmy polských intelektuálů a německy mluvícího obyvatelstva. Před od
chodem do důchodu (1899) zastával místo technického referenta báňského inspektorátu 
SDF a od roku 1894 byl členem komise pro výzkum problematiky třaskavých plynů v os
travskokarvinském revíru. Mimoto zastával řadu funkcí v obecním zastupitelstvu obce 
Přívoz (v roce 1903 mu bylo uděleno čestné občanství), usiloval o častější používání pol
štiny v místní duchovní správě v Moravské Ostravě a výrazně přispěl na stavbu Polského 
domu. Po roce 1905 se stáhl do ústraní a zemřel po letité plicní chorobě v lednu 1908. Po 
přistěhování do Ostravy bydlel nejprve v Jindřišské kolonii (1871–1876), po sňatku se 
přestěhoval do domu společnosti SDF čp. 154 na dnešní třídě Československých legií a po 
nástupu na místo závodního jámy Jindřich se s manželkou a prvními dvěma z pěti dětí na
stěhoval zpět do Jindřišské kolonie, resp. do úřednického domu čp. 311 na rohu dnešních 
ulic Nádražní a Gorkého. V domě čp. 311 se manželům Brzezowským, s nimiž byt obývala 
i Franciszkova matka, narodili synové Roman (1880), Franciszek (1883) a Ludvik (1890). 
Dům obýval s rodinou do roku 1894, kdy se tento znamenitý odborník, vážený Němci a Če-
chy, ale také aktivní Polák – vlastenec přestěhoval do Přívozu.56

Závěr

Předkládaná studie o závodní kolonii dolu Jindřich, nejstarší moravskoostravské dělnické 
kolonii, je sice součástí širšího výzkumu a musela se obejít bez důkladné analýzy populač
ních poměrů, kterou autor připravuje pro jiné odborné periodikum, přesto však přinesla 
několik zásadních poznatků, použitelných nejen pro topografii a dějiny Moravské Ost
ravy, ale hlavně pro tolik potřebný komparativní výzkum ostravských dělnických kolonií. 
Předně byla úvodem studie Jindřišská kolonie přesně lokalizována v městském areálu, 
a to s přihlédnutím k okolní zástavbě, zařízením občanské vybavenosti a dopravní infra

55 ŽAMPACH, V.: Oběti heydrichiády na Ostravsku v roce 1941. Ostrava : Příspěvky k dějinám a výstavbě Ost-
ravy a Ostravska, 1989, sv. 15, s. 238.
56 PRZYBYLOVÁ, B.: Polský báňský odborník Franciszek (Franz) Brzezowski. Ostrava : Příspěvky k dějinám 
a současnosti Ostravy a Ostravska, 2007, sv. 23, s. 572–590.
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struktuře. Většinu studie, koncipované na základě studia dobového tisku,57 pamětnických 
vyprávění a hlavně archivních materiálů z několika moravskoslezských archivů (Archiv 
města Ostravy, Archiv OKD, a. s., Státní okresní archiv FrýdekMístek), však kromě zá
věrečné zmínky o významných osobnostech spjatých s kolonií zaujímá exkurz do jejího 
stavebně historického vývoje s reflexí bytových poměrů. Poprvé tak byla v návaznosti na 
starší studie M. Myšky periodizována a typologizována kolonijní zástavba realizovaná 
v letech 1853–1871, definitivně stanoven počet domů v areálu dolu (3) a kolonie (28) 
nebo artikulován problém brzkého znehodnocení bytového fondu, vedoucího k demolici 
závodního sídliště v protektorátních letech a definitivně po roce 1957, kdy byl zpracován 
projekt výstavby sousedícího sídliště panelových domů Jindřiška, které s konečnou plat
ností nahradilo stejnojmennou hornickou kolonii přízemních domů.

Zusammenfassung

Betriebssiedlung der Schacht Jindřich in Moravská Ostrava (Mährisch-Ostrau) 
Martin Jemelka

Die Studie über die Betriebssiedlung des Steinkohlenbergwerkes Jindřich in Mährisch-Ostrau, der 
ältesten Arbeiterkolonie auf dem Stadtgebiet, ist Teil eines breit gefassten Forschungsvorhabens, des-
sen Ziel die Veröffentlichung von drei historisch-topographischen Publikationen zu Arbeitersiedlun-
gen in Ostrau (2011, 2012, 2013) darstellt. Diese Untersuchung knüpft zwar an die Forschungen von 
M. Myška an, die der Grube Jindřich gewidmet sind, bislang handelt es sich aber um die einzige ge-
schlossene Bearbeitung der ca. seit einem halben Jahrhundert erloschenen Siedlung bei der Schacht 
Jindřich. Im einleitenden Teil werden die grundlegenden Informationen zur Schacht Jindřich gege-
ben, darüber hinaus wird die gleichnamige Arbeitersiedlung im Rahmen des Stadtgelände lokalisiert 
und zwar bei Berücksichtigung der umliegenden Bebauung, der Bürgereinrichtungen und der Ver-
kehrsstruktur. Dieser Aufsatz stützt sich einerseits auf die Untersuchung der zeitgenössischen Pres-
semitteilungen, andererseits wurden auch die Erzählungen der Augenzeugen und Materialien aus 
mehreren mährisch-schlesischen Archiven (Stadtarchiv Ostrau, Betriebsarchiv OKD, AG, Staats-
kreisarchiv Friedek-Mistek) gebraucht. Den großen Teil dieser Untersuchung stellen der Exkurs in die 
baugeschichtliche Entwicklung dieses Gebiets und die Betrachtung der Wohnverhältnisse dar, unge-
achtet der einschließenden kurzen Notiz von bedeutenden Persönlichkeiten, deren Tätigkeit mit der 
Siedlung verbunden war (ing. Franczisek Brzezowski). Dadurch wird erstmal, in Anlehnung an die 
älteren Studien von M. Myška, eine präzisere Periodisierung und Typologisierung der Siedlungsbe-
bauung vorgenommen, die in den Jahren 1853–1871 realisiert wurde, darüber hinaus wird definitiv 
die Zahl der Häuser im Schachtareal (3), sowie auf dem Siedlungsgelände festgelegt. Daneben wird 
auch das Problem der relativ früh erfolgten Entwertung des Wohnungsfonds, die zum Teilabriss der 
Betriebssiedlungsbauten in den Protektoratsjahren und ihrer endgültigen Niederreißung nach 1957 
führte. In diesem Jahre wurde auch das Projekt der angrenzenden Plattenbausiedlung Jindřiška bear-
beitet, die endgültig die gleichnamige Bergmannsiedlung der Parterrehäuser ersetzte.

57 Duch času, tiskový orgán místní sociální demokracie (vycházel v letech 1899–1938), nebyl pro excerpci no
vinových článků k tématu vybrán náhodně: předně byl tribunou politického subjektu, jehož voličstvo mělo v os
travských dělnických koloniích ještě po vzniku KSČ (1921) dominantní zastoupení, a sociální kritika za použití 
často vyhroceného vokabuláře patřila od dob jeho vzniku k tradičním prostředkům verbální konfrontace mezi 
zaměstnanci a zaměstnavateli podniků, které investovaly do výstavby dělnických kolonií. Užití tematicky rele
vantních ukázek z jiných místních periodik by jistě bylo vhodné, při absenci komparativního aspektu této studie 
a vzhledem k časové náročnosti vyhledávání novinových článků se vztahem ke konkrétní lokalitě však bylo od 
excerpce jiných periodik upuštěno.


