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Milí studenti! 

 Tato soutěž Vás především přivádí do míst, kterými dnes možná denně procházíte, nebo 

kterými jste již někdy prošli, nebo je alespoň znáte z fotografií v různých knihách na různých 

nástěnkách, skleněných výplních obchodních center nebo na pohlednicích, případně na starých 

fotografiích ve Vašich domovech. 

 Tato místa však před několika desítkami let vypadala prakticky (tedy ne úplně na 100%) 

jinak a často je tak nepamatují ani Vaši rodiče. Zato v prarodičích vzbuzují tyto snímky 

nostalgické vzpomínky na mládí, které v těchto místech často prožili, a vzpomínky na dobu, kdy 

Ostrava byla ještě opravdu, i když také ne na 100%, černá a v naprosté většině případů si s 

Vámi o této době ochotně popovídají, nebo si s Vámi na ta místa udělají procházku. 

 Tož vydejte se, ideálně se svými blízkými, na tuto virtuální procházku do minulosti a potom 

také ven do reality a nezapomeňte si vzít foťák, abyste si zde uvedená i jiná zajímavá místa 

mohli porovnat s tím, jak to bývalo za starých časů. Kontrasty jsou skutečně až neskutečné. Na 

většině snímků je ale něco, co ještě existuje, a některá místa jsou zde na více snímcích, ale z 

různých stran. 

 

 Přeji Vám příjemné chvíle při tomto průzkumu černé doby poměrně nedávno minulé. 

                Ing. Jiří Rýznar 
 

 



Pravidla soutěže: 

 

Kdo první přinese kompletní přehled zde prezentovaných míst, získá knižní odměnu 

od ředitele naší školy. (Avšak hlavní odměnou, a to pro každého, kdo tuto prezentaci projde,  

je poznání.) 

 

Dotyčný přehled znamená, že připraví písemné odpovědi na otázky u jednotlivých snímků 

a na vytisknuté mapě (http://kontaminace.cenia.cz/) označí místo a směr, 

odkud byl snímek pořízen. (současný snímek není třeba, je jen pro Vaše porovnání) 

 

Konzultovat můžete kdekoliv a s kýmkoliv kromě mne (Ing. Jiří Rýznar). 

 

Tato prezentace slouží výhradně k „vnitroškolní soutěži“ tedy v podstatě k výukovým účelům 

a je umístěna ve formátu pdf pouze na stránkách školy, což studentům nebrání si snímky pro své  

vlastní studijní účely, konzultace a vycházky, vytisknout. 

Není však dovoleno ji nebo jednotlivé snímky kdekoli a jakkoliv dále publikovat. 

http://kontaminace.cenia.cz/
http://kontaminace.cenia.cz/


1. Co je toto za náměstí, odkud kam jede ta tramvaj a na jakém rozchodu 

(není to náš standard 1435mm)? 



2. Jak se dnes nazývá toto místo, co tato továrna vyráběla  

a k čemu patří kousek domu s bílou fasádou, který je vidět na levém okraji levé chladící věže? 



3. Kde se nacházelo toto tramvajové nádraží a jak se jmenoval honosný dům v pozadí?  

Dům byl zničen koncem druhé světové války. A nádraží bylo kompletně přestavěno ještě za „První republiky“. 

 



4. Jak se jmenoval a kde se nacházel (křižovatka kterých ulic je v popředí) 

tento důl? Jak se jmenovala továrna v pozadí? 



5. Kde se nacházela tato tramvajová zastávka, co je v těchto místech dnes a jaké 

bylo typové označení tramvaje v popředí (lidově se jí říkalo „žehlička“)? 



6. Snímek starého 

autobusového nádraží. 

Kde se nacházelo toto 

autobusové nádraží 

(dům se světlou fasádou 

vpravo ještě existuje) a 

jak se jmenovala huť 

v pozadí?  

Před ní vede napříč 

lanovka na uhlí. Jak se 

takovým lanovkám, 

kterých bylo v našem 

kraji několik, říkalo? 

(název pochází 

z němčiny a nemusíte jej 

uvádět pravopisně 

přesně) 



7. Na tomto snímku jsou vidět dvě továrny a některé objekty dosud existují. Které objekty to jsou? 

Jak se jmenovala továrna v popředí a co vyráběla? Jak se jmenovala továrna v pozadí  

(se čtyřmi věžemi charakteristickými pro tento druh továren).  Šipek na snímku si nevšímejte. 



8. Kde stojí a komu je zasvěcen tento kostel?  U větších kostelů bývaly poblíž 

postaveny dosti honosné vily nebo až skoro malé zámečky, jako v tomto 

případě. Jak se jim říkalo?  



9. Označte na vytištěné mapě toto místo, na kterém se právě nachází 

projíždějící lokomotiva (anglická „malá UNRRA“ z přebytků Druhé sv. války),  a 

ze kterého na které nádraží jede? Budova za mostem stále stojí, z domku za 

lokomotivou jsou patrné již jen základy. 



10. V kterém parku stálo toto naše vysloužilé „ikonické“ stíhací letadlo padesátých a 

šedesátých let? Jaké bylo jeho typové označení? 

(Jedním z těch kluků na něm jsem mohl být i já nebo Vaši dědečkové.) 



11. Jak se jmenovala továrna na tomto snímku, kde byla umístěna (vyznačte 

na mapě) a čemu dosud patří tři věže na obzoru?  

 



12. Kde stojí tato více než sto let stará trafika?  Kterému dolu patřila dosud 

zachovaná těžní věž v pozadí? 



13. Kde byl tento tramvajový podjezd? Označte na mapě. Tento dům se dá i dnes z tohoto úhlu vyfotit. 



14. Sovětské tanky v Ostravě. Kdy (měsíc a rok)? A kde? 



15. Sovětské tanky v Ostravě. Kdy (měsíc a rok)? A kde? (označit na mapě) 



16. A ještě jedna cizí armáda v Ostravě. Kdy (den, měsíc a rok)? A kde? 



A na závěr ještě dva nesoutěžní snímky černé Ostravy. 



SBOHEM, ČERNÁ OSTRAVO 


