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Úvod, archivní a historiografický materiál k dějinám

Uničova
Hned na úvod asi napadne čtenáře mé práce otázka „Proč zrovna Uničov?“
Odpověď je jednoduchá. Protože zde žiji již přes 20 let, vyrůstali zde i můj otec a
děda a ke městu mám dobrý vztah. Výběr 70. a 80. let byl zajímavý především v tom
smyslu, že v tomto období došlo k největšímu stavebnímu rozvoji v dějinách města.
Svou práci jsem se rozhodl postavit na primární i sekundární literatuře. Nejprve
jsem prostudoval sekundární literaturu. Kromě nedávno vydané knihy k 800 letům
Uničova – Uničov – historie moravského města, na které se podílelo několik autorů
v čele s vedoucím redaktorem doc. PhDr. Karlem Konečným, CSc. jsem použil i
různé brožury, především dobové. V této knize nebyl věnován až takový
prostor rozvoji Uničova v 70. a 80. letech 20. století, a přišlo mi tedy vhodné toto
téma podrobněji zpracovat. Z použití literatury to pak byly publikace Uničov vydaný
společně MěstNV Uničov a Uničovskými strojírnami (1980), Uničov v proměnách
staletí Vítězslava Kollmanna z roku 1988. Z knih to pak byla Renesance českého
Uničova, jejímž autorem byl Luděk Zamazal, ale přispěli tam i další autoři a Tak
krásný je Uničov, který byl vydán Městem Uničov. V této sekundární literatuře jsem
se pokusil najít vhodné a důležité údaje týkající se výstavby v 70. a 80. letech 20.
století v Uničově. Tyto údaje jsem se pak pokusil dále rozvíjet a doplnit na základě
studia primární literatury, kam spadají zápisy z Rady Okresního národního výboru
(dále jen ONV) KSČ, zápisy z Rady a pléna Městského národního výboru v Uničově,
Kulturní zpravodaje města Uničova z let 1970–1989 a některá vydání Uničovského
Kováku. Některé informace jsem získal osobními rozhovory - s bývalým předsedou
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MěstNV v Uničově, panem Milanem Dubovým; bývalým místopředsedou MěstNV v
Uničově panem ing. Josefem Skopalem a mým otcem ing. Stanislavem Doležalem.
Celkově bylo mým cílem propojit více oblastí. Nejen budování sídlišť, ale
i objektů, které se k tomu budovaly ke splnění potřeb obyvatelstva. Na konci jsem
přidal i něco k oběma bývalým předsedům (Jaroslav Nikl a Milan Dubový).
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2 Rozvoj Uničova od 50. let po konec 80. let
V této kapitole bych rád poukázal na situaci ve městě od poválečného období po
80. léta. Postupy plánování a jednotlivé projekty bych pak rozvinul v následující
kapitole.
Uničov byl v první polovině 20. století považován spíše za zaostalé město se
špatnou infrastrukturou a nedostatkem studen s pitnou vodou. Kvalita města se
začala zlepšovat po roce 1948, kdy se začaly budovat Škodovy závody. Ze
strategických důvodů se měla do Uničova přesunout Plzeňská Škodovka, aby nebyla
blízko západní „imperialistické“ hranici. Pro výběr nahrálo Uničovu i blízkost
Ostravsko–karvinských dolů a také to, že v Uničově měl být přístav ležící na kanálu
Odra – Labe – Dunaj. Od roku 1953 se podnik jmenoval Uničovské strojírny, dnes
nese podnik název UNEX Uničov. Stavbou byly pověřeny Závody V. I. Lenina, n. p.
Plzeň (v 80. letech 20. století pojmenované jako oborový podnik Škoda Plzeň).
Stavba podniku přispěla k přerodu od původního zemědělského charakteru města.
V letech 1950 – 1952 pracovalo v podniku 1400 zaměstnanců a byly uvedeny do
provozu tři haly. Ty byly od počátku stavěny tak, aby splňovaly přísné nároky
těžkého strojírenství a v případě války mohla výroba přejít okamžitě na výrobu
válečné techniky, a to především tanků. 25. dubna 1963 byla uvedena do provozu
slévárna ocelolitiny nutná k plnění rozsáhlého programu podniku. V letech 1965
a 1973 získala slévárna prestižní ocenění „Nejlepší slévárna ocelolitiny v ČSSR.
V roce 1980 činila roční produkce slévárny téměř 26 tisíc tun. Současně docházelo
ke kooperaci s 30 tuzemskými a 6 zahraničními odběrateli.
Zpočátku se v podniku vyráběla lopatová rypadla, později přibyla i rypadla
mechanická a elektrická, portálové jeřáby a další stavební stroje dodávané do celého
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světa. Portálové jeřáby sloužily v mnoha přístavech světa. Od roku 1970 začal
podnik vyrábět hydraulická lopatová rypadla, se kterými zařadil ČSSR mezi přední
světové výrobce těchto produktů. Zároveň se ČSSR stala první zemí socialistického
bloku, kde se tato rypadla vyráběla. Do roku 1982 se počítalo s převedením těžiště
výroby do oblasti kolesových rypadel (asi 40% výroby podniku). Celkově vyvážel
podnik do desítek zemí (roku 1988 to bylo přes 50 zemí). Tento uznávaný podnik
potřeboval pochopitelně zaměstnance, které bylo třeba někde ubytovat. S tím pak
souviselo budování nových sídlišť a nárůst počtu obyvatel. Na začátku 80. let
zaměstnávaly strojírny téměř 5000 lidí. V roce 1979 se Uničovské strojírny staly
součástí oborového podniku VÍTKOVICE, železárny a strojírny Klementa
Gottwalda. V té době činil roční objem podniku 860 mil. Kčs. Značnou měrou se na
zlepšení chodu podniku podílelo vynálezecké a zlepšovatelské hnutí. V roce 1978
bylo podáno 734 přihlášek zlepšovacích návrhů (ZN), z toho 302 bylo přijato a 237
realizováno s využitím za 3,038 mil. Kčs. Vynálezci pak bylo od roku 1971 do roku
1980 vytvořeno 36 vynálezů s právní ochranou v ČSSR a 7 s ochranou v zahraničí.
Mnoho pracovníků bylo oceněno i různými vyznamenáními. V roce 1980 měl podnik
k dispozici pro děti zaměstnanců jesle a školky s 250 místy. Pro rekreaci bylo
pracovníkům určeno středisko ve Starém Městě pod Sněžníkem s kapacitou 82 míst.
V létě byly zajištovány rekreace na několika místech ČSSR, ale i v Bulharsku, NDR,
SSSR a Jugoslávii. Každoročně využilo podnikové rekreace téměř 4500 pracovníků
s rodinami.1
Z regionálního pohledu rozvoj Uničova závisel na výstavbě Uničovských
strojíren. Město se stalo ve druhé polovině dvacátého století jedním z nejdynamičtěji
rostoucích měst v regionu. Růst obyvatel byl dán hlavně mladší generací z Plzeňska,
1

Kulturní zpravodaj města Uničova, č. 1–12, r. 1980
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která se mísila s lidmi ze Slovácka, kteří Uničov dosídlili při odsunu sudetských
Němců.
Před 2. světovou válkou žilo v Uničově 5500 obyvatel. Po odsunu Němců
s koncem 2. světové války žilo v Uničově roku 1946 pouhých 2600 obyvatel. Se
založením strojíren stoupl počet obyvatel po roce 1954 na 5000. Koncem roku 1983
to pak bylo již 13 363 obyvatel, z nichž 8 300 žilo v nových bytech (viz tabulkové
přílohy).
Tabulka 1 Demografie Uničova z r. 1961 (dle Statistického lexikonu obcí ČSSR 1965)

Uničov
Brníčko
Uničov s Brníčkem
Střelice
Benkov
Střelice s Benkovem
Renoty
Dětřichov
Renoty s Dětřichovem
D.Sukolom
H.Sukolom
N. Dědina
H.Sukolom a N. Dědina
Želechovice
Celkem

počet
obyvatel
7092
309
7401
458
239
697
233
179
412
249
184
129
313
276
9348

počet domů počet bytů obyvatel/byt

12

940

1965

3,8

187

207

3,4

111
55

117
60

3,5
4,2

76
64
1433

86
75
2510

3,6
3,7
3,7

Tabulka 2 Podíl obyvatelstva v průmyslu z roku 1961

počet obyvatel
pracující v průmyslu (v %)
Uničov
7092
Brníčko
309
Uničov s Brníčkem
7401
60,3
Střelice
458
Benkov
239
Střelice s Benkovem
697
17,1
Renoty
233
Dětřichov
179
Renoty s Dětřichovem
412
13,5
D.Sukolom
249
17,1
H.Sukolom
184
N. Dědina
129
H.Sukolom a N. Dědina
313
18,7
Želechovice
276
30,1
Celkem
9348
V roce 1965 spadalo jen Brníčko pod Uničov, Benkov spadal pod Střelice, Dětřichov
pod Renoty a Nová Dědina pod Horní Sukolom, samostatné byly Želechovice
a Dolní Sukolom.
Do dalších 20 let se počítalo s nárůstem až k 18 000, což se ale nevyplnilo
a dnes žije ve městě a integrovaných obcích přibližně stejný počet lidí jako na
začátku 80. let.
Tabulka 3 Demografie Uničova z r. 1970 (dle Statistického lexikonu obcí ČSSR 1974)

Uničov a Dolní Sukolom
Brníčko
Uničov s Brníčkem
Střelice
Benkov
Střelice s Benkovem
Renoty
Dětřichov
Renoty s Dětřichovem
H.Sukolom
N. Dědina
H.Sukolom a N. Dědina
Želechovice
Celkem

počet
obyvatel
9739
277
10016
441
227
668
207
145
352
170
115
285
236
11557

počet domů
932
71
1003
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počet bytů obyvatel/byt
2683
3,6
82
3,4
2765
3,6

180

217

3,1

105

116

3,0

76
64
1428

82
65
3245

3,5
3,6
3,6

Tabulka 4 Podíl obyvatelstva v průmyslu z roku 1970

počet
ekonomicky pracující v vyjíždějící
obyvatel
činní
průmyslu
za prací
Uničov a Dolní Sukolom
9739
5132
Brníčko
277
156
Uničov s Brníčkem
10016
5288
3563
1112
Střelice
441
238
Benkov
227
130
Střelice s Benkovem
668
368
95
151
Renoty
207
109
Dětřichov
145
83
Renoty s Dětřichovem
352
192
48
91
H.Sukolom
170
N. Dědina
115
H.Sukolom a N. Dědina
285
58
39
53
Želechovice
236
122
41
61
Celkem
11557
6028
3786
1468
V roce 1974 spadalo pod Uničov, Brníčko a Dolní Sukolom, Benkov spadal pod
Střelice, Dětřichov pod Renoty a Nová Dědina pod Horní Sukolom, samostatné byly
jen Želechovice.
V roce 1949 začala výstavba činžovních domů pro zaměstnance strojíren
v oblasti mezi kopcem Šibeník a plynárnou. Zároveň došlo k zavedení elektrického
osvětlení ve městě. Sídliště se začalo stavět v roce 1951. O rok později byla na
dnešní Komenského ulici postavena mateřská škola pro 60 dětí, která byla v letech
1977 a 1978 dále rozšířena. Následujícího roku započala i stavba školní budovy pro
střední

školu

(dnešní

Střední

průmyslová
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škola

a

Střední

odborné

učiliště).

Obrázek 1 Budova Středního odborného učiliště a internátu

Obrázek 2 Fučíkovo (nyní Moravské) náměstí
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Obrázek 3 Sídliště na ulici Pionýrů

V roce 1958 již bydlelo na nově vystavěném sídlišti 2762 osob, což bylo téměř
třikrát víc než ve starém (vnitřním) městě, kde žilo 984 obyvatel. Pro potřeby
obyvatel byla otevřena také poliklinika (1963) a nové autobusové nádraží na ulici
Jiřího z Poděbrad (1964).
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V roce 1965 nahradilo státní bytovou výstavbu budování družstevních
a stabilizačních bytů. Nejrozsáhleji se to týkalo ulice Dukelská, kde vyrostla řada
čtyřposchoďových bytů. Vedle toho se stavěly i rodinné domky (ulice Olomoucká,
Na Nivách, v Brníčku,…). Kromě Uničovských strojíren budovaly byty pro své
zaměstnance i další podniky (cukrovar či Severomoravské dřevařské závody).

Obrázek 4 Křižovatka ulic Dukelská a Litovelská
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Obrázek 5 Dukelská ulice

Od roku 1970 zahájily i strojírny výstavbu stabilizačních bytů, a sice poblíž
svého učiliště, dále na dnešních ulicích Mohelnická, Plzeňská a Nová (tehdy
Gerasimenkova). Celkově se budovalo 140 nových bytových jednotek. První byty
byly předány k užívání v listopadu 1972. V té době se jednalo o velmi moderní byty.
V přízemí těchto budov zahájily provoz nové prodejny a poskytovatelé služeb.
V květnu 1975 došlo k otevření nového moderního kina Družba.
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Obrázek 6 Výstavba kina, foto z r. 1975

Obrázek 7 Křižovatka ulic Dukelská a Mohelnická
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Obrázek 8 Plzeňská ulice

V 70. letech se bytová výstavba soustředila do tří oblastí – Přednádraží,
u polikliniky a v ulici Na Stromořadí. Na ulici Gen. Svobody bylo v roce 1982
dobudováno 372 bytů včetně mateřské školy, jeslí a obchodu. Další velkou stavbou
v rámci akce Z byl krytý zimní stadion (budovaný 1976 - 1980). V roce 1988
pokračovala výstavba 69 bytů v Nemocniční ulici a individuální výstavba Na
Stromořadí. V ulici Gen. Svobody bylo téhož roku vybudováno dalších 148 bytů.
V rámci 8. pětiletky se plánovala i výstavba asi 100 bytů v rodinných domcích v ulici
Na Nivách a na tehdejší třídě Rudé armády (dnes Šternberská ulice). V nových
bytech bydlelo v polovině 80. let téměř 8300 obyvatel. 2

2

KOLLMANN, Vítězslav: Uničov v proměnách staletí. Uničov 1988, s. 10 – 13
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Obrázek 9 Sídliště na ulici Nemocniční

Obrázek 10 Individuální výstavba, Sad míru a na ulici Rudé armády (dnes Šternberská)
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Co se týče výstavby ve školství, tak roku 1982 byl předán k užívání pavilon
gymnázia s deseti třídami a školní družina a jídelna pro ZDŠ Haškova, jejíž školní
budova prošla rekonstrukcí. Rekonstruována byla i budova zvláštní školy na třídě
Rudé armády (dnes Šternberská). Střední odborné učiliště (dále SOU) zemědělské
vybudovalo objekt s učebnami a internátem. Roku 1983 byla otevřena tolik potřebná
ZDŠ U Stadionu. Pro potřeby LŠU (Lidová škola umění, dnes Základní umělecká
škola) byla v roce 1985 dokončena rekonstrukce budovy pro její potřeby. V oblasti
kultury došlo ještě k otevření koncertní síně (1983) v prostorách bývalého
minoritského kláštera. Jeho rekonstrukce probíhala už od začátku 70. let a byly tam
objeveny i významné archeologické nálezy.
Ve sportovní oblasti došlo k již zmíněné výstavbě krytého zimního stadionu,
dále bylo vybudováno hřiště pro odbíjenou v centru města, hřiště pro házenou,
antukové dvorce a cvičná zeď pro tenis, minigolf a dětské dopravní hřiště.
Modernizován byl i areál kopané, ve kterém došlo k vystavění nového oplocení se
vstupní bránou. Strojírny zde navíc zajistily postavení ubytovacího areálu se 60
lůžky.
V sociální a zdravotnické oblasti došlo kromě polikliniky i k otevření Klubu
důchodců a Domu soustředěné pečovatelské služby s 23 jednopokojovými byty.
V letech 1979 a 1984 byly otevřeny další jesle pro 40 a 35 dětí, a také mateřská škola
pro 90 dětí, která byla budována od roku 1977 v celkové hodnotě 5 mil. Kčs.
Z budovy školy je nyní služebna Policie ČR a školka se přemístila do bývalé budovy
jeslí.
Růst počtu obyvatel v 70. a 80. letech byl kromě integrací obcí dán i vyšším
počtem narozených nad zemřelými. Tímto začaly ztrácet své dominantní přírůstkové
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postavení strojírny, které ale zůstaly hlavním zprostředkovatelem bytové výstavby.
Již v roce 1960 bylo k Uničovu připojeno Brníčko, 1. července 1971 Dolní Sukolom
(čímž počet Uničova poprvé překročil 10 tisíc), 1. května 1974 Želechovice a Horní
Sukolom (od r. 1960 byla její součástí i Nová Dědina), 1. ledna 1976 Renoty
a Střelice (jejich součástí byl i Benkov). Při sčítání lidu v roce 1980 měl Uničov
s Brníčkem bez integrovaných obcí 10 517 obyvatel, i s aglomerací pak 12 270
obyvatel. V integrovaných obcích se pak postupně začaly rušit malotřídní základní
devítileté

školy (dále

ZDŠ),

ponechána

byla

v 80.

letech

ZDŠ

pouze

v Želechovicích.3
Při hlasováních bylo v Dolní Sukolomi 103 voličů pro sloučení, 7 proti, 1 se
nevyjádřil. V Nové Dědině hlasovalo všech 85 voličů pro sloučení. V Želechovicích
bylo 138 voličů pro sloučení, šest proti a šest se zdrželo. 6. prosince 1990 se ale
Želechovice od Uničova odtrhly a fungují jako samostatná obec. U dalších obcí bylo
odtržení zabráněno tím, že pro zřízení vlastního Národního výboru, dnes Obecního
úřadu musí mít daná obec alespoň 600 stálých obyvatel.
Tabulka 5 Demografie Uničova z r. 1980 (dle Statistického lexikonu obcí ČSSR 1982)

Brníčko
Dětřichov
Horní Sukolom
Nová Dědina
Renoty
Střelice
Uničov
Dolní Sukolom
Želechovice
Celkem
3

počet
obyvatel

počet
domů

305
143
166
122
182
410
10 734
217
237
12 516

80
40
41
32
55
117
951
54
64
1 434

počet bytů
v rodinných
domech
Celkem
89
73
50
40
43
37
34
32
64
50
141
117
3 293
634
57
50
67
62
3 838
1 095

obyvatel/byt
3,43
2,86
3,86
3,59
2,84
2,91
3,26
3,81
3,54
3,26

KONEČNÝ, Karel a kol.: Uničov – historie moravského města. Uničov 2013, s. 467 - 472
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V roce 1980 všechny obce spadaly pod Uničov.
Tabulka 6 Podíl obyvatelstva v průmyslu z roku 1980

Benkov
Brníčko
Dětřichov
Horní Sukolom
Nová Dědina
Renoty
Střelice
Uničov
Dolní Sukolom
Želechovice
Celkem

počet
obyvatel
208
305
143
166
122
182
410
10 734
217
237
12 724

ekonomicky
činní
109
156
77
90
51
103
198
5 847
111
570
7 312

pracující v
průmyslu
38
66
22
31
17
21
73
3 808
33
45
4 154

vyjíždějící za
prací
96
43
43
41
23
31
84
1 232
51
18
1 662

Tabulka 7 Demografie Uničova z r. 1991 (dle Statistického lexikonu obcí ČR 1992)

počet
obyvatel

počet bytů
v rodinných obyvatel/byt
domech
Celkem

počet
domů

Uničov a Dolní
Sukolom

11392
979
3912
Benkov
205
59
72
Brníčko
324
81
98
Dětřichov
102
31
35
Horní Sukolom
133
36
41
Nová Dědina
116
26
32
Renoty
188
53
59
Střelice
371
109
134
Celkem
12 831
1 374
4 383
Želechovice
203
60
61
s Želechovicemi
13 034
1 434
4 444
Želechovice se 6. prosince 1990 od Uničova odtrhly
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701
64
87
34
37
28
48
117
1 116
61
1 177

2,91
2,85
3,31
2,91
3,24
3,63
3,19
2,77
2,93
3,33
2,93

Tabulka 8 Podíl obyvatelstva v průmyslu z roku 1991

Uničov a Dolní
Sukolom
Benkov
Brníčko
Dětřichov
Horní Sukolom
Nová Dědina
Renoty
Střelice
Celkem
Želechovice
s Želechovicemi

počet
obyvatel

ekonomicky
činní

pracující v
průmyslu

vyjíždějící za
prací

11392
205
324
102
133
116
188
371
12 831
203
13 034

6 254
96
162
51
74
66
99
193
6 995
104
7 099

3683
30
68
13
25
26
25
74
3 944
31
3 975

1554
41
38
22
35
26
31
65
1 812
88
1 900
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3 Organizace staveb a vlastnictví bytů
3.1 Organizace a typy výstavby
Návrhy na to, co se bude v Uničově stavět, podával MěstNV, který se v roce
1971 skládal z 90 poslanců, dnes bychom řekli zastupitelů, volených dle místa
bydliště. V roce 1981 byl počet navýšen na 120. K navýšení došlo vzhledem k růstu
počtu obyvatel a integraci obcí
Zpracování projektů měl na starosti Projekční ústav v Olomouci, postup stavby
pak řídily Pozemní stavby Olomouc ve spolupráci s Odborem výstavby MěstNV
a ONV Olomouc. Na celou investici dohlížel Krajský investorský ústav (KIÚ).
Postavené byty se dělily na dva typy – 1. byty pro zaměstnance strojíren
a dalších podniků (cukrovar, Severomoravské dřevařské závody,…). 2. byty pod
správou Stavebního bytového družstva (SBD). SBD mohlo rozhodnout, jestli chce
kvalitnější větší byty nebo zda raději bude požadovat méně kvalitní menší byty,
kterých se však dalo postavit více na jednom místě. Rozhodování se často řídilo na
základě toho, jaké byly požadavky lidí v pořadníku, které SBD evidovalo. Pokud byl
zájem rychle a levněji získat byt, pak se stavěly spíše menší byty.
Samotné stavební akce se dělily do několika kategorií. Investiční stavby do dvou
milionu korun byly označovány jako „malé“. Do pěti milionů korun to byly velké
akce, o kterých ale stále rozhodoval MěstNV. Velké investiční stavby do deseti
milionů už musely schvalovat vyšší instituce. Do investičních staveb spadaly
rekonstrukce či úpravy zeleně maximálně v řádech statisíců Kčs.
Při akcích Z docházelo k přídělu peněz tak, že 70% bylo poskytnuto
z prostředků ONV a zbylých 30% si muselo město sehnat z tzv. „sdružených
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prostředků“. Nejčastěji se jednalo o příspěvky z místních podniků nebo pracovní
výpomoc brigádníků, kteří pracovali zdarma a dobrovolně pro potřebu města
a přidružených obcí. Jinak by ve většině z nich neměli např. prodejnu, knihovnu,
hasičskou zbrojnici, klubovny, sportovní hřiště a další stavby. 4
Typy výstavby v Uničově byly tři:
1. Komplexní – k bytům byla současně přistavěna i občanská vybavenost.
2. Svépomocná – jednalo se hlavně o akce Z, kde docházelo k brigádní
výpomoci při stavbě.
3. Individuální – rodinné domky, které si stavěli občané sami.
Kromě této výstavby bylo třeba také vystavět přívodní komunikace, chodníky
a inženýrské sítě (kanalizace, vodovody, elektřina). Plynovody a teplovody
zajišťoval MěstNV v součinnosti s ONV Olomouc.
Když se vybíraly lokality pro hromadnou výstavbu panelových domů na
sídlištích, tak se jasně stanovila čára, kde budou stát. Tím se zamezilo narušení
historického jádra panelovou bytovou zástavbou. 5

3.2 Domovní správa
Domovní správa fungovala v Uničově již od roku 1955, tehdy pod názvem
„Organizace bytového hospodářství.“ Od roku 1965 se stala dodavatelem tepla
a teplé vody díky postavení výtopny. V roce 1974 měla ve správě 1409 bytových
jednotek (dále jen b. j.) a 106 nebytových prostor.

4

Milan Dubový - rozhovor

5

Milan Dubový - rozhovor
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V roce 1974 byl počet domů ve městě starších 80 let 114 (49%), domů
starých 30 – 80 let bylo 15 (11%).
V témže roce došlo k návrhu vystavět v rámci akce Z středisko domovní
správy za 1,46 mil. Kčs. Plánované dokončení stavby bylo v roce 1976 a středisko
mělo stát na ulici Zdenka Nejedlého.
Domovní správa se pak starala o zabezpečení přísunu tepla a teplé vody do
domácností. Domovní správa se starala o přísunu vody a tepla i do obchodů a jiných
provozoven, kde také zajišťovala údržbu. Závady si nájemníci museli hlásit sami,
a provozář pak posoudil, kdo bude platit náklady na opravu (nájemník nebo domovní
správa). Havarijní opravy byly zajišťovány ihned, jinak trvala oprava v průměru 14
dnů. Domovní správa provedla také rekonstrukci hlavní kotelny na sídlišti, což vedlo
ke snížení znečištění v ovzduší. Občanům byla o víkendech k dispozici i havarijní
služba. Vzhledem k dalším integracím obcí k Uničovu bylo potřeba pokrýt větší
množství spravovaných objektů. Do budoucna se počítalo s rozšířením domovní
správy nebo se zřízením zvláštní organizace. Domovní správa zajišťovala také
údržbu a rekonstrukce kulturních a sportovních zařízení města a integrovaných obcí.
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4 Kulturní zpravodaje 9/1982 – 11/1989 (informace o
výstavbě, co nebylo kam jinam zařadit)
Ve zpravodaji 12/1986 byli občané nabádáni k stavbě rodinných domků,
k čemuž je měl motivovat i státní příspěvek ve výši až 35 tisíc Kčs s možností
navýšení o 15 tisíc Kčs u skupinové (řadové) výstavby. U těchto staveb byl i projekt
zdarma a zvýhodněná cena stavebního pozemku. Navíc se vyskytly i volné pozemky
ve Střelicích, které bylo třeba zaplnit. Vedle státního příspěvku bylo možno získat od
zaměstnavatele i stabilizační příspěvek ve výši 10 nebo 20 tisíc Kčs dle odvětví
a pracovního zařazení. Další peníze mohli občané získat jako půjčku od spořitelny ve
výši 250 tisíc na jednobytový a 300 tisíc Kčs na dvoubytový rodinný dům s dobou
splatnosti 40 let a úrokovou sazbou 2,7%. U skupinových domů byly v obou
případech

půjčitelné

částky

poloviční,

Obrázek 11 Řadová zástavba na Sadu míru, 1981
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ale

s úrokovou

sazbou

jen

1%.

V polovině roku 1989 obhospodařovalo stavební bytové družstvo v Uničově
celkem 1522 bytů, z toho 45 velikosti 4+1, 335 velikosti 3+1, 504 velikosti 2+1
a 138 velikosti 1+1. Ty nejstarší pocházely z roku 1964. U některých, které byly
součástí panelových domů, se již objevovala nutnost rekonstrukce.
Pod strojírny spadalo 210 bytových jednotek I. kategorie na ulicích Plzeňská,
Dukelská, Mohelnická, Gen. Svobody a Pionýrů.

Obrázek 12 Sídlištní vnitroblok s budovou SBD (nízká budova uprostřed)

Cukrovar byl vlastníkem 15 domů s 39 bytovými jednotkami. Z toho 22 bytů
bylo I. kategorie a 17 spadalo do II. kategorie. Mimo to měl cukrovar dalších 6 bytů
s dispozičním právem, z toho 3 v Litovli.
Severomoravské dřevařské závody měly v hospodaření 8 podnikových bytů, vše
I. kategorie. S dispozičním právem měly byty ještě na Litovelské ulici č. p. 15, kde
už ale byla nutná rekonstrukce.
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Ve zpravodaji duben 1989 byly zveřejněny v investiční akci Z tyto stavby:
Vodovod Střelice za 1,5 mil. Kčs s ukončením do 9/91
Prodejna Benkov za 600 tisíc Kčs s ukončením do 9/90
Dům služeb za 500 tisíc Kčs s ukončením do 6/92, statické zajištění za 450 tisíc do
12/89
Sociální zařízení zimního stadionu za 20 tisíc Kčs s ukončením do 6/89
Klubovna Svazu socialistické mládeže (SSM) za 130 tisíc Kčs do 11/89
Celkem měli občané strávit na budování 21 tisíc brigádnických hodin.
Kromě Domu služeb byly všechny akce realizovány.
V rekonstrukcích a neinvestičních stavbách byly:
III. etapa rekonstrukce městského parku
Dokončení rekonstrukce objektu na Bezručově náměstí č. 2
Rekonstrukce bývalého obchodu ve Střelicích na poštu
Úpravy prostranství při MěstDPM (Dům pionýrů a mládeže)
Budování sportovně branného areálu na Šibeníku
Zahájení výstavby objektu pro automotoklub Svazarmu
Rekonstrukce zeleně v sídlišti
Rekonstrukce budovy muzea, Vodní branky a koncertní síně
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5 Integrované obce
Brníčko
- v roce 1979 se začalo se stavbou nové autobusové zastávky, zvažovaly se
i dodatky ke kanalizaci6
- 8. pětiletka (1986-90) plánovala i akce v integrovaných obcích
Želechovice
Zde se u výstavby počítalo s těmito body:
- výstavba autobusové čekárny a úprava odstavných ploch pro autobusy
- oprava povrchových kanalizací, poškozených při budování vodovodu
- rozmístění nových rozhlasových reproduktorů
- v roce 1987 oprava vozovky po dokončení vodovodu
- v roce 1978 byla dokončena kanalizace, chodník kolem nové prodejny potravin
s plánem prodloužit ho dále do vsi7
Renoty
- po ukončení objížďky přes Renoty provést opravu komunikace
- vybudování vodovodu v akci Z a nástupního ostrůvku před autobusovou zastávkou
- Technické služby dostaly za úkol rekonstrukci veřejného osvětlení a zeleně

Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Olomouc, fond Městský národní výbor Uničov
zasedání Rady MěstNV 13. března 1979, nezpracováno
6

7

tamtéž
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Střelice
- rekonstrukce bývalé budovy MNV
- vybudování vodovodu v akci Z
- rekonstrukce školy na 3 bytové jednotky pro Sm. Cukrovary Uničov
- výstavba 8 bytových jednotek pro JZD Červenka
- úkoly pro TS jako v Renotech
- v roce 1983 se počítalo, že ve Střelicích započne stavba 20 rodinných domků
v řadové zástavbě.8 V dubnu 1985 se stavěly jen 2.9
Nová Dědina
- zavedení místního rozhlasu
- vysprávka okružní vozovky na návsi
Horní Sukolom
- vybudování chodníku u školy a autobusové zastávky¨
- vysprávka vozovky k poště po dokončení kanalizace v délce asi 250 metrů
- zprovoznění rozhlasu do příštích voleb
Dětřichov
- dobudování chodníku v délce asi 250 metrů
- TS Uničov provedou opravu místních komunikací
Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Olomouc, fond Městský národní výbor Uničov,
zasedání Rady MěstNV 7. prosince 1982, nezpracováno
8

Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Olomouc, fond Městský národní výbor
Uničov,zasedání Rady MěstNV 30. dubna 1985, nezpracováno
9
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Benkov
- adaptace bývalé ZDŠ na prodejnu Jednota v akci Z
- oprava krajnic na okresní vozovce v obci 10
Dolní Sukolom
- v roce 1979 byl v akci Z dokončen kulturní dům, rekonstrukce prodejny Jednoty a
kanalizace celé obce. 11

10

Kulturní zpravodaj města Uničova, č. 1, r. 1987

Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Olomouc, fond Městský národní výbor Uničov,
zasedání Rady MěstNV 13. března 1979, nezpracováno
11
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6 Výstavba
6.1 Oblast Přednádraží (bez ZDŠ U Stadionu)
Program pro výstavbu ve zdejší oblasti byl schválen již na začátku 70. let.
Oblast je na severozápadě města a byla vymezena následovně: na jihu ulicemi
Husova a Mohelnická, na západě sportovním stadionem, na severu železniční tratí,
na východě ulicí Gottwaldova (dnes Šumperská). Celková rozloha oblasti byla asi 30
hektarů a v roce 1970 zde žilo pouze 621 obyvatel. Jako první se zde začalo budovat
nové autobusové nádraží a ZDŠ U Stadionu. Dalšími projekty ze začátku 70. let byly
mateřská škola, jesle pro 120 a pro 45 dětí, samoobslužná prodejna potravin
o prodejní ploše 380 m2, prodejna tabáku a tisku o prodejní ploše 25 m2, restaurace –
– samoobsluha jako vyvařující závod o ploše 320 m2 a prodejna zeleniny. Restaurace
se nakonec nepostavila, ze samoobsluhy je dnes ubytovna a chátrá. V rámci okrskové
vybavenosti se počítalo s hotelovým ubytováním, objektem se čtyřmi nebo pěti
menšími klubovnami a jednou společenskou místností pro zájmovou společenskou
činnost.
Na zasedání Rady Okresního národního výboru (dále jen ONV) Olomouc
z 22. května 1970 byl navržen stavební územní plán (SÚP), který vymezil stavební
plochy a počty bytových jednotek (dále jako b. j.). Mezi stadionem a nádražím mělo
stát 144 b. j., mezi stadionem a navrženou ZDŠ U Stadionu 96 b. j., mezi Husovou,
Gottwaldovou (Šumperskou) a Jiřího z Poděbrad 168 b. j., celkově 408 b. j.
(1. etapa). V místech tehdy stojících objektů Uhelných skladů, ekonomie cukrovarů a
skladů JZD byla vypočítána plocha pro 256 b. j. (2. etapa). Jako rezerva bylo
uvažováno o dalších 448 b. j. na západní straně města podél obvodové komunikace
vedoucí k nádraží. Obě etapy i s uvažovanou rezervou měly dát dohromady 1112 b. j.
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S 2. etapou se počítalo až od roku 1980, jelikož prostory byly zaplněny
průmyslovými stavbami. Ty měly být postupně likvidovány.
Nově vystavěné domy měly mít nejvýše 8 podlaží a v okolí se počítalo se zelení
(15 m2/obyv.) a hřišti pro děti. Samotné zahájení staveb bylo naplánováno pro rok
1973, u prodejen o rok dříve.

Obrázek 13 Zahájení prací na výstavbě sídliště Gen. Svobody

Pro zabezpečení územní přípravy bytové a občanské výstavby v 6. pětiletce bylo
nutno zpracovat podrobný územní plán s použitím THU (technicko – hospodářský
ukazatel) pro léta 1976-80. Jednalo se o prostor Přednádraží, který měl z jihu
navazovat na bytovou výstavbu v okrsku B a západě se měl ještě rozšířit přes
zemědělské plochy směrem k Medlovu. To se ale nestalo a na sídlišti Gen. Svobody
tak dnes zůstaly slepé cesty. Celý okrsek měl v konečném důsledku obsahovat 1200
b.j. Z důvodu propojení okrsku B a Přednádraží bylo nutno zbourat několik objektů,
především obytných.
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Obrázek 14 Výstavba sídliště Gen. Svobody

V neokrskové vybavenosti měla být ponecháno plošná rezerva pro umístění
menšího hotelu s restaurací o kapacitě 50 lůžek a 140 míst. Stavba hotelu byla
označena za účelovou investici Restaurací a jídelen Olomouc podle jejich požadavků
z 25. února 1975. Stavba měla stát na křižovatce Mohelnická – Hrdinů. Jako
nejvážnější byla označena nutnost výstavby 22třídní ZDŠ U Stadionu na jižní straně
kvůli již zmiňovaným přetlakům ve stávajících základních škol v Uničově. Škola
měla mít oproti nynější podobě ještě o jedno patro víc a součástí školy měl být
i krytý bazén. Škola už tenkrát měla být specializovaná jako sportovní. Z důvodu
přesunu peněz na ONV Olomouc nebyly škola dokončena podle původního plánu.
Pro všech plánovaných 1200 b.j. se objevila i potřeba vybudování vodojemu na
Benkovském kopci a rozšíření prameniště v Haukovicích. Navíc se ještě musela
vybudovat kanalizace na západní straně území, pro přívod plynu se počítalo
s vybudování vysokotlaké přípojky a středotlaké regulační stanice s rozvodem.
Zmíněné stavby byly podmiňujícími investicemi nárokovanými SmKNV v Ostravě.
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Kromě toho byla potřeba zajistit i přívod elektřiny a tepla. Program výstavby byl
zpracován odborem výstavby a územního plánování ONV v Olomouci a odborem
výstavby MěNV Uničov.
Na přelomu let 1976 a 1977 byl Stavoprojektem Olomouc zpracován na žádost
MěstNV Uničov podrobný územní plán (PÚP). Ohraničení ulicemi a plánované
stavby jsou zmíněny výše. V září 1978 se počítalo se stavbou 360 b. j., z nichž 312
mělo být dokončeno v roce 1980 a zbytek v následujícím roce. Technická a občanská
vybavenost počítala v I. etapě s kotelnou na Gottwaldově (Šumperské) ulici,
výměníkovou stanicí pro ohřev vody, napojením vodovodu, kanalizací, MŠ pro 90
dětí (tři třídy pro 30 dětí) na ulici Jiřího z Poděbrad, jeslemi pro 35 dětí
(dvoupodlažní pro 15 a 20 dětí), samoobslužnou prodejnou potravin a masnou.12
V lednu 1979 byla konečně zahájena výstavba. Stavělo se formou komplexní
bytové výstavby (v Uničově poprvé). Komplexní bytová vybavenost znamenala, že
základní občanská vybavenost se stavěla současně s byty. V I. etapě byla zahájena
výstavba 372 b. j., jedné MŠ, jedněch jeslí a obchodu s potravinami. S předáním
prvních bytů se počítalo v následujícím roce, s dokončením celé etapy pak v roce
1981. Byty však nemohly být předány dříve než by byl hotový vodojem na Šibeníku.
Plyn byl zajištěn přípojkou na Mohelnickou ulici, jejímž zhotovením byl pověřen
Plynostav Pardubice. Další podmínkou pak bylo zhotovení kanalizace.13

Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Olomouc, fond Městský národní výbor Uničov,
zasedání Rady MěstNV 11. ledna 1977, nezpracováno
12

Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Olomouc, fond Městský národní výbor Uničov,
zasedání Rady MěstNV 10. července 1979, nezpracováno
13
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Kvůli jiným celostátním zájmům došlo k posunu termínů. Podle plánu SmKNV
v Ostravě neměl být dokonce dokončen žádný byt v komplexní bytové výstavbě
v roce 1980. Po nátlaku Uničovských strojíren a MěstNV Uničov se podařilo zařadit
do plánu alespoň 96 b. j. 14
V I. stavbě se plánovalo prostavět 81 mil. Kčs. Na konci roku 1981 byly hotové
bloky 3 – 9, kotelna, výměníková stanice, trafostanice, parovod a plynovod. Před
kolaudací byl blok 2, blok 1 se dokončoval. 27. listopadu 1981 proběhlo jednání
mezi MěstNV Uničov a zástupcem KIÚ pan Vozárem, který sdělil, že plánovaná
občanská vybavenost se přesune z počátku roku 1982 na rok 1983. Proti tomu se
snažil MěstNV postavit, protože věděl, že když Pozemní stavby z Uničova odjely,
tak někdy trvalo až tři roky, než se vrátily zpět.
Do 8. pětiletky byla zařazena II. stavba. Jednalo se o výstavbu 300 až 350 b. j.
v prostoru mezi autobusovým nádražím a v ulicích Gottwaldova (Šumperská,
Mohelnická, Jiřího z Poděbrad a U Stadionu). V plánu bylo dále zdravotní středisko,
restaurace a Dům osvěty, které měly být umístěny do prostoru mezi I. stavbou a tratí
ČSD. Začít se mělo v roce 1987 s dokončením za čtyři roky. V navržené III. stavbě
se počítalo s dostavbou bytových jednotek, domem služeb a 18třídní školou. 15
V II. etapě se počítalo s dostavbou 800 b. j. a výstavbou občanské vybavenosti
v pořadí:
1. MŠ pro 90 dětí,
2. Restaurace o provozní ploše 165 m2 s pivnicí a bufetem,
Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Olomouc, zasedání Rady MěstNV 13. května 1980,
fond Městský národní výbor Uničov, nezpracováno
14

Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Olomouc, fond Městský národní výbor Uničov,
zasedání Rady MěstNV 11. prosince 1982, nezpracováno
15
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3. Kulturní zařízení s 250 sedadly a dvěma až třemi klubovnami s propojením
na restauraci.16
Ke konci roku 1984 si dal MěstNV v Uničově zpracovat urbanistickou studii pro
tuto oblast. Komplexní bytová výstavba zde totiž měla pokračovat až do roku 1995.
Ta měla posloužit především pracovníkům strojíren. Zadaná studie se měla zabývat
především vymezením ploch určených k zástavbě, prověřením vybavenosti základní
i celoměstské a dořešením funkčního využití ploch a bytové zástavby s ohledem na
ochranu proti hluku.
Ze staveb se počítalo s novým autobusovým nádražím v prostoru před nádražím
ČSD, technickým vybavením (voda, plyn, elektřina, kanalizace), mateřskou školou
pro 90 dětí, novou restaurací a kulturním domem. Nových bytů mělo být 402
v osmipatrových budovách. 17
Po dodání vypracované studie se vedení města rozhodlo nechat autobusové
nádraží na stávajícím místě – vedle ZDŠ U Stadionu s tím, že by došlo vybudování
ochranné protihlukové zdi, vytvoření podélné zastávky a odstavného stání.
Na začátku roku 1984 zde stálo 372 bytových jednotek (stavba zahájena 1979),
ke kterým se v tomto roce přistavovaly ještě prodejna potravin, mateřská škola pro
90 dětí, jesle pro 35 dětí, prádelna a hospodářská budova. Stavba těchto budov začala
již v roce 1983, kdy byla vysazena i zeleň. 18

Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Olomouc, fond Městský národní výbor Uničov,
zasedání Rady MěstNV 8. listopadu 1983, nezpracováno
16

Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Olomouc, fond Městský národní výbor Uničov,
zasedání Rady MěstNV 4. prosince 1984, nezpracováno
17

18

Kulturní zpravodaj města Uničova č. 1, r. 1984
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Celková hodnota výstavby byla odhadnuta na 88. mil. Kčs s plánovaným
ukončením na konci června 1985, což bylo splněno.
Kromě bytů se v této oblasti vybudovala i nová kotelna, prameniště pitné vody,
došlo k prodloužení kanalizačního sběrače, přívodu zemního plynu a stavbě
hydroforové stanice pro výtlak vody až do 8. podlaží – I. etapa.
V 8. pětiletce do roku 1990 se zde počítalo s výstavbou více než 300 nových
moderních bytů.
Na konci roku 1985 byl plán upraven s tím, že zde mělo být nejméně 300
bytových jednotek (na konci roku 1985 byl plán snížen na 148 bytů), 18třidní ZDŠ,
dvě mateřské školy, jesle, obchod potravin, dům služeb, dům osvěty, restaurace a
hotel, který už byl považován za nadlimitní stavbu. 19
V novém pětiletém plánu se i nadále počítalo s výstavbou 148 bytů na ulici Gen.
Svobody s plánovaným zahájením stavby ve 4. čtvrtletí roku 1986.20
Termín zahájení byl splněn. S předáním bytů se počítalo v těchto termínech: 47
bytů v květnu 1988; 69 bytů v červenci 1988, 32 bytů v srpnu 1988.21
Celkem bylo v březnu 1987 v oblasti 4726 obyvatel v 1509 b.j., dále se
přistavovalo dalších 505 bytů pro 1745 obyvatel, což bylo v celkovém součtu 2014
bytů pro 6432 obyvatel.
Nová škola se dle posudku nakonec stavět nemusela, postačila by pouze
přístavba 8třídního pavilonu k ZDŠ U Stadionu.22
Kulturní zpravodaj města Uničova, č. 12, r. 1985, fond Městský národní výbor Uničov,
nezpracováno
19

20

Kulturní zpravodaj města Uničova, č. 3, r. 1986, fond Městský národní výbor Uničov, nezpracováno

Zemský archiv v Opavě, fond Městský národní výbor Uničov, Státní okresní archiv Olomouc,
zasedání Rady MěstNV 15. března 1988
21
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Ve II. etapě byl zaveden přívod elektřiny, došlo k zakrytí otevřeného
kanalizačního sběrače v jižní části města a dokončen byl věžový vodojem.23
V 9. pětiletém plánu (1990 – 1995) se počítalo s dostavbou 250 b. j. formou
komplexní dodavatelské výstavby. 2. stavba se měla realizovat v 10. pětiletce
a jednalo se 132 b. j., z toho 12 pro tělesně postižené. U občanské vybavenosti se měl
upravit dle výsledného počtu bytů. V 1. stavbě se počítalo s kulturním zařízením
s 238 místy a restaurací se 142 m2 obytné plochy.24

6.2 Školy
6.2.1 Jesle
Jesle na ulici Dr. Staška byly budovány v akci Z. Do provozu byly dány
v roce 1979.
V oblasti

Přednádraží

byla

zahájena

výstavba

jeslí

pro

35

dětí

s předpokládaným otevřením v červnu 1984.25

6.2.2 Mateřské školy
6.2.2.1 MŠ na Komenského ulici
V letech 1977 a 1978 probíhala přístavba za 500 tis. Kčs. Finanční krytí
poskytly sdružené finanční prostředky od podniků ve městě.26

Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Olomouc, fond Městský národní výbor Uničov,
zasedání Rady MěstNV 10. března 1987, nezpracováno
22

23

Kulturní zpravodaj města Uničova č. 11, r. 1989

Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Olomouc, fond Městský národní výbor Uničov,
zasedání Rady MěstNV 10. dubna 1990, nezpracováno
24

25

Kulturní zpravodaj města Uničova č. 9, r. 1983
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V roce 1979 byla započata II. etapa přístavby v hodnotě 500 tis. Kčs.
6.2.2.2 MŠ MS – OB
Jedná se o dnes již bývalou mateřskou školu v oblasti Přednádraží na ulici
Gen. Svobody. Dnes v této budově sídlí Policie České republiky. Začátkem výstavby
byl v plánu v roce 1977, ukončení v roce 1980. Finanční náklady byly odhadnuty na
3,15 mil. Kčs. Dodávku materiálu dostaly na starost Pozemní stavby Olomouc.
Finanční krytí poskytly sdružené finanční prostředky od závodů města, především
strojíren. 27
Projektovou dokumentaci zpracoval Drupos Olomouc, stavbu měly provádět
Pozemní stavby Olomouc. Ve 2. polovině roku 1977 se počítalo alespoň se spodní
stavbou za 300 tis. Kčs, což se splnilo. 28
V roce 1979 probíhala stavba dle plánu. V červnu 1979 už byla hotová hrubá
stavba. 29
V září 1980 už probíhaly dokončovací práce a počítalo se s brzkým
otevřením.30

Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Olomouc, fond Městský národní výbor Uničov,
zasedání Rady MěstNV 8. března 1977, nezpracováno
26

Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Olomouc, fond Městský národní výbor Uničov,
zasedání Rady MěstNV 8. března 1977, nezpracováno
27

Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Olomouc, fond Městský národní výbor Uničov,
zasedání Rady MěstNV 20. prosince 1977, nezpracováno
28

Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Olomouc, fond Městský národní výbor Uničov,
zasedání Rady MěstNV 12. června 1979, nezpracováno
29

Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Olomouc, fond Městský národní výbor Uničov,
zasedání Rady MěstNV 9. září 1980, nezpracováno
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Obrázek 15 Školka a jesle na Plzeňské ulici

6.2.3 Základní školy
6.2.3.1 Základní devítiletá škola Pionýrů (nyní Základní škola Uničov, Pionýrů
685)
Škola začala být budována v roce 1950 a k jejímu otevření došlo ve školním
roce 1955/56.
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Obrázek 16 Přístavba ZDŠ Pionýrů

V roce 1970 měla ZDŠ Pionýrů 26 tříd s 859 žáky, ale jen s 19
provozuschopnými učebnami. Některé učebny navíc měla škola pronajaté
v prostorách gymnázia, u kterého se však počítalo s přechodem ze třítřídního na
čtyřtřídní, což by znamenalo výstavbu dalších učeben. K tomuto kroku nakonec
vedení Uničova ve spolupráci s ONV sáhlo a v září 1970 byl schválen projekt na
přístavbu pěti tříd, tří kabinetů a hřiště v celkové hodnotě téměř 1,5 mil. Původně se
mělo stavět již v letech 1971 a 1972. Cílem bylo dosáhnout alespoň dočasného řešení
do doby, než bude vybudována nová ZDŠ U Stadionu. V letech 1972 – 1974 se
v další etapě měly přistavět další 4 třídy, kabinety s příslušenstvím a v návrhu bylo
i oplocení celého areálu školy.
V letech 1974 - 1975 probíhala přístavba, kterou prováděl OSP Šternberk ve
spolupráci s MěstNV Uničov. Po její realizaci prošla celá škola zatěžkávací
zkouškou, když pří opravě ZDŠ Haškova navštěvovali tuto školu žáci obou škol.
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Žáci na střídačku jeden týden chodili na dopolední výuku a druhý týden na
odpolední.
6.2.3.2 Základní devítiletá škola Haškova (nyní Základní škola Uničov, Haškova
211)
V roce 1970 měla ZDŠ Haškova 29 tříd s 901 žákem, avšak pouze 22
vyučovacích místností, takže se stejně jako ZDŠ Pionýrů potýkala s nedostatkem
vyučovacích prostor. Navíc i tady chyběly odborné učebny a kabinety.
Tato škola měla ulehčit situaci s přetlakem dětí na ZDŠ Pionýrů. Budova však
chátrala a byla nutná generální oprava ve výši přes 2,5 mil. Kčs. Ta byla provedena
v roce 1971, při které došlo také k výstavbě ústředního topení.
Škola dostala k dispozici víceúčelové dopravní hřiště v prostorách školy,
které mělo sloužit navíc k provozování míčových her.31
Koncem roku 1986 byla započata rekonstrukce dílen s plánovaným
dokončením následující rok. Rekonstrukce tělocvičny byla zahájena v polovině roku
1985 s plánovaným ukončením v roce 1987. Budova tělocvičny je třípodlažní.
Nachází se zde byt pro správce, klubovna pro pionýry a vlastní tělocvična. Kromě
tělocvičny se budovala i kotelna pro školu.32
6.2.3.3 Základní devítiletá škola U Stadionu (dnes Základní škola Uničov,
U Stadionu 849)
Šlo o jeden z prvních projektů naplánovaných v oblasti „Přednádraží“. Škola
měla mít svou vlastní kotelnu, 27 tříd a dvě tělocvičny. Nejprve se ale muselo

31

Kulturní zpravodaj města Uničova, č. 9, r. 1982

32

Kulturní zpravodaj města Uničova, č. 9, r. 1987
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přikročit k odstranění autobusového nádraží a jatek. U nádraží to nebyl problém,
neboť bylo bráno jako dočasná stavba a počítalo se s jeho přemístěním naproti
vlakovému nádraží. Jatka bylo třeba asanovat (odstranit) a na jejich místě měla
vyrůst zeleň. Plánované otevření bylo již v roce 1975, ale nakonec se začalo stavět až
v 80. letech. Hlavním důvodem potřeby nové ZDŠ byl výše zmíněný přetlak žáků na
ZDŠ Haškova a Pionýrů, kde byly překračovány navíc i kapacity žáků v družinách
(o 70) a školních jídelnách (dokonce o 600 dětí!).
Dle odhadů MěstNV v Uničově měl vzrůst počet žáků ve městě z 1670 v roce 1976
na 2030 v roce 1980 a počítalo se s dalším růstem až do roku 1987. Škola měla nově
pojmout až 880 žáků a měla zahrnovat 10 učeben, 5 kabinetů, jednu učebnu a jeden
kabinet pracovního vyučování na 1. stupni, pro 2. stupeň se počítalo s 12 učebnami,
odbornými učebnami pro fyziku, chemii, přírodopis, hudební výchovu, výtvarnou
výchovu, s kabinety pro učitele všech předmětů vyučovaných na škole a také se
cvičnou kuchyní. V plánu byly dále dílny, tělocvična se zázemím, místnosti
k mimoškolní činnosti (herny, klubovny, knihovna, čítárna atd.) a místnosti pro
vedení školy včetně hlasatelny školního rozhlasu. Počítalo se dokonce s vyšetřovnou
zubního lékaře. Jídelna měla pokrýt potřeby 550 strávníků a mělo v ní být 184 míst.
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Obrázek 17 Hrubá stavba ZDŠ U Stadionu

Škola počítalo s pracovními místy pro 31 odborných pedagogických
pracovníků, školníka, technického hospodářského pracovníka, 8 provozních
pracovníků a 7 pracovníků stravovny, celkem tedy 48 pracovníků, z toho 15 mělo
přejít ze stávajících směňujících tříd a 33 mělo být zcela nových.
Generálním projektantem byl Stavoprojekt Olomouc, dodavatelem Pozemní
stavby Olomouc pověřeným investorem KIU IS 200 Olomouc. Celková plocha školy
včetně zeleně a komunikací byla vyměřena na 31 252 m2. Vodovod se měl napojit na
skupinový vodovod přivádějící vodu z Haukovic. 33
Celkově byla škola navržena jako 13třídní s vybaveností 18třídní pro 520
žáků.34

Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Olomouc, fond Městský národní výbor Uničov,
zasedání Rady MěstNV z 11. ledna 1977, nezpracováno
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Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Olomouc, fond Městský národní výbor Uničov,
zasedání Rady MěstNV z 5. září 1978, nezpracováno
34
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Na zasedání Rady MěstNV byl 17. dubna 1979 navržen protihlukový val
o šířce čtyř metrů, který měl nahradit stávající plot. Termín zahájení byl stanoven na
duben 1980, kdy chtěl generální dodavatel – OSP Olomouc zahájit stavbu
podmíněnou vyklizením rodinného domku paní Kroupové na Mohelnické ulici.
Nejprve se však pro ni musel najít náhradní byt. Do 15. října 1979 mělo být vydáno
stavební povolení, což se stalo. 26. října bylo staveniště předáno generálnímu
dodavateli OSP Olomouc. V únoru byly zahájeny přípravné práce.35
Výstavba byla po několika odsunech, daných především změnou legislativy
a nedostatkem velkých stavebních podniků v oblasti, konečně zahájena v dubnu 1980
s celkovým nákladem 20,5 mil. Kčs s rozdělením do dvou etap. V první etapě mělo
být postaveno 12 tříd, 6 odborných učeben, družina mládeže, stravovna s jídelnou
a klubovna pro pionýrskou organizaci. Pro tělovýchovné účely mělo být postaveno
asfaltové hřiště s kurty pro odbíjenou a košíkovou. Plánované dokončení bylo na
podzim 1983. Ve druhé etapě měl být vystavěn pavilon s pěti učebnami. S tím už se
ale počítalo do Akce Z v další pětiletce.36
K 1. září 1983 byla škola slavnostně otevřena. K dokončení tedy došlo o dva
roky později, než byl původní plán. Ještě se dokončovaly práce na terénu,
komunikacích, tělocvičně a hřišti. Náklady nakonec dosáhly 21,084 mil. Kčs.
V témže roce sem byla vybudována i vozovka.37 Prvním ředitelem byl pan
Nováček.38
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6.2.4 SPŠS (Střední průmyslová škola strojnická)
V letech 1971 a 1972 probíhala rekonstrukce budovy a elektroinstalace.
Jednalo se o hlavního dodavatele budoucích pracovníků do strojíren. Již od
roku 1976 se jednalo o dostavbě a rekonstrukci. Bylo třeba vybudovat komplexní
školu včetně kuchyně, jídelny a skladů. Studie z roku 1978 počítala s 23 normálními
i specializovanými učebnami, laboratořemi a vybavenými kabinety. Stravovna měla
být k dispozici i žákům gymnázia. Celkové náklady byly odhadnuty na 33,6 mil.
Kčs. Vzhledem k velikosti akce bylo vydáno doporučení rozložit stavbu do tří etap.
39

V prosinci 1980 se začalo s výstavbou jídelny. V prosinci 1981 se počítalo se
zahájením výstavby učebnového pavilonu, což se v termínu i začalo.40 Dle plánu
akce Z pro rok 1983 byla zahájena stavba nových učeben. 41
V dubnu 1982 se počítalo s dokončením jídelny ještě do konce téhož roku,
učebnové pavilony měly být hotovy do konce roku 1984.42
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6.2.5 Gymnázium
V roce 1979 byla zahájena přístavba ke staré budově s plánovaným
dokončením v roce 1981. Dodávky armatury zajišťovaly Lesostavby, montáž
konstrukce pak Pozemní stavby a Prefa Olomouc.43

Obrázek 18 Budova gymnázia bez přístavby, vzadu stojí nová budova školky

V roce 1980 byla zahájena i II. stavba v nákladech 998 tis. Kčs. Koncem
roku 1982 byla téměř dokončena. 44
Začátkem roku 1981 byla započata III. stavba, která znamenala propojení
staré a nové budovy. Její dokončení a předání se mělo uskutečnit začátkem školního
roku 1982/1983. 45
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K 31. srpnu 1982 byla dokončena a předána k užívání přístavba 10třídního
pavilonu.46

6.2.6 Lidová škola umění (dnes Základní umělecká škola)
Od konce roku 1978 probíhala rekonstrukce s plánovaným dokončením
v srpnu 1983 v nákladu 1,73 mil. Kčs ve čtyřech etapách. Provádělo se vybudování
ústředního topení a bylo nutné i napojení na trafostanici za hotelem a kompletní
zakrytí, neboť ve stávajícím stavu do vnitřních prostor zatékalo. Práce měl na starosti
OSP Šternberk.47
Na začátku roku 1986 probíhala rekonstrukce 2. budovy ZUŠ na náměstí
9. května (dnes Masarykovo nám.). Dokončení hrubé rekonstrukce bylo naplánováno
do konce roku a po skončení zde měla být keramické dílna, koncertní sál a prostory
pro výtvarný obor.48
V srpnu 1986 byla hotová plechová střecha a omítka. Památkáři žádali opravu
vrat, případně jejich nahrazení stejnými – novými. Plán počítal s otevřením ještě na
konci téhož roku.49
Nakonec došlo k přehodnocení a plánovanému otevření k 1. září 1987. Na
této stavbě se nedařilo dodržovat plány.50
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Otevření nové budovy na náměstí bylo naplánováno k začátku školního roku
1987/88.51

6.3 Ulice
Na plenárním zasedání MěstNV dne 3. září 1974 došlo ke schválení změny
jmen některých ulic. Mohelnická č. 1-24 se přejmenovala na Medelskou, ul. Jana
Husa 38-72 a nové bloky na Mohelnickou a byla zrušena, resp. zdemolována ul.
Polní kvůli nové bytové výstavbě. Pro stavbu nové ZDŠ U Stadionu se počítalo
i s demolicí na Husově ulici od autobusového nádraží směrem k Medlovu.
V roce 1985 proběhly opravy chodníků v ulicích Jiřího z Poděbrad, Jiráskova,
Nemocniční, Mohelnické, Sadu míru, Olomoucké, Dvořákově, Opletalově,
Gottwaldově (dnes Šumperská) a Fučíkově náměstí (dnes Moravské náměstí).
Zrekonstruována byla silnice ve Ztracené ulici. V Litovelské a Medelské byly
provedeny vysprávky dlažby. Do 8. pětiletky se počítalo s četným předlážděním ulic.
Týkalo se to Olomoucké, Obránců míru (dnes Benešova), Brníčské, Medelské,
Pivovarské a náměstí 9. května (dnes Masarykovo nám.). Nutno podotknout, že
chodníky se při rozšiřování města staly nezbytnou součástí potřeb občanů
k bezpečnému pohybu. 52
Na lednovém zasedání roku 1989 zadal MěstNV Technickým službám za
úkol vybudovat nové chodníky za 250 tisíc Kčs v ulicích Hrdinů, Jiřího z Poděbrad,
Mohelnická - Dukelská, Sad míru, Nerudova – Boženy Němcové a na Fučíkově
náměstí. Dále byla v plánu i rekonstrukce mostu v parku. 53
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V plánu pro rok 1990 se počítalo s předlažbou ulic Medelská a Mohelnická,
a také s rekonstrukcí chodníků na náměstí 9. května (dnešní Masarykovo nám.).

6.3.1 Třída Hrdinů
Ve svépomocné bytové výstavbě zde bylo dokončeno v roce 1978 22 b. j.54
V roce 1982 se začalo pracovat na rekonstrukci silnice v hodnotě 120 tis. Kčs.
Jednalo se o úsek mezi Střední a Mohelnickou.55
Okresní správa silnic Olomouc zde dokončila rekonstrukci vozovky a vyřešila
napojení na třídu Jiřího z Poděbrad, především spojení s autobusovým a vlakovým
nádražím. Zároveň se zahájila výstavba veřejného osvětlení a úpravy chodníků.
Chodníky byly dokončeny roku 1983. 56
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Obrázek 19 Sídliště na ulici Hrdinů

6.3.2 Sad Míru (Stromořadí)
V roce 1970 bylo podáno 29 žádostí o staveniště pro rodinné domy. Sad Míru
byl spolu s Olomouckou ulicí vybrán jako vhodné budoucí staveniště. Kvůli budoucí
plánované výstavbě se ale musely zbourat zemědělské usedlosti a několik domů.
Projektový úkol zpracovaný DRUPOS Olomouc počítal se stavbou 75 b. j.
v 60 rodinných domcích, převážně v řadové zástavbě. Na začátku roku 1977 bylo
vydáno povolení pro 36 bytů v rodinných domcích. Bylo však ještě třeba dobudovat
kanalizaci a rozvod vody. 57
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V červenci 1980 se v oblasti stavělo už 40 bytů. Vzhledem ke stavebním
pracím v oblasti se rozhodl MěstNV vybudovat zde kanalizaci, rozvodnu VN a NN
a přípojku vody. Ve II. etapě bylo v plánu zastavět plochu 300 m2 12 domy typu
OKAL a 70 byty v řadové zástavbě.58
Začátkem roku 1982 zde stálo 95 rodinných domků.59
Ke konci roku 1982 bylo před dokončením dalších 31 bytů a s 26 se počítalo
pro rok 1983.60
Vzhledem k výstavbě nových rodinných domů v této oblasti zahájily odbor
výstavby MěstNV a Technické služby budování nové vozovky. Stavba byla
dokončena v roce 1983.61
V dubnu 1985 již zde bylo zkolaudováno 31 domů se 49 byty z I. stavby. Byl
vystavěn i vodovod a velká část kanalizace plánovaná původně až do II. stavby.
Zároveň byly předány pozemky dalším 30 stavebníkům, kteří mají zrealizovat
odhadem 43 bytových jednotek.62 Stavba 30 rodinných domků v řadové zástavbě
bylo zahrnuto i do pětiletky v roce 1986. Kromě Stromořadí měly zasahovat i do
ulice Rudé armády (dnešní Šternberská).63 Odhadovaný termín dokončení byl
odhadnut na rok 1990.
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V roce 1988 probíhala v oblasti plynofikace za 651 tis. Kčs, které se měly
ujmout pracovníci plynáren v Uničově. Uvedení do provozu bylo naplánováno na
listopad téhož roku.64

6.3.3 Třída Pionýrů
Bývalá turistická ubytovna na této třídě byla za 971 000 Kčs přebudována na
prostory s 24 malometrážními byty s moderním vybavením. Fasáda a příjezdová
cesta jsou v plánu na rok 1984. 65

6.3.4 Olomoucká a Na Nivách
Jak bylo zmíněno u ulice Sad Míru, Olomoucká byla na začátku 70. let
vybrána jako vhodné místo pro zástavbu rodinnými domy. Ulice Na Nivách a oblast
kolem silnice Uničov – Brníčko byly vybrány jako rezervní prostory.
V 8. pětiletce se na této ulici a Na Nivách počítalo s výstavbou 121 bytové
jednotky ve 117 rodinných domcích. 66
Později byl plán posunut na 9. pětiletku s uvažovaným začátkem stavby
v roce 1993.
K tomu ale došlo až v nedávné minulosti. V současnosti se má dále tento
prostor rozvíjet.
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Obrázek 20 Bývalý rybník na Olomoucké ulici, nyní zastavěná plocha

6.3.5 Nemocniční
Na 1. pololetí roku 1978 zde plánoval SBD s Uničovskými strojírnami stavbu
160 b. j. s občanskou vybaveností v podobě kotelny, mateřské školy, inženýrských
sítí a sadové úpravy. V říjnu 1978 byly stavební pozemky předány Pozemním
stavbám Olomouc. V červnu 1979 už byla rozpracována kotelna s komínem.
Program bytové výstavby byl 80 b. j. v témže roce a zbylých 80 b. j. v roce
následujícím.67
Tento plán byl splněn a v roce 1980 bylo opravdu předáno k užívání 160 b. j.
Na rok 1984 se počítalo s dalšími 69 b. j. stavěnými formou svépomocné stabilizační
výstavby pro Uničovské strojírny. S občanskou vybaveností se nepočítalo. Jako
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investor bylo určeno SBD Uničov, dodavatelem inženýrské sítě Uničovské strojírny,
hrubou montáž měly provést Pozemní stavby Olomouc. 68
V květnu 1984 byly zahájeny práce pro výstavbu 69 bytových jednotek
s plánovaným používáním od 1. poloviny roku 1986. Později bylo předání prvních
bytů posunuto o téměř rok, ale dříve. Konkrétně na srpen nebo září 1985. 69
Zde se nakonec nedařilo postupovat dle plánu, neboť v pětiletce vydané
začátkem roku 1986 stálo, že má být zajištěná projektová dokumentace, příprava
území a demolice objektů pro výstavbu 69 nových bytů. K zahájení výstavby došlo
v roce 1987. Plánované dokončení bylo v 1. čtvrtletí roku 1990.70
Nejednalo se o jednoduchou výstavbu, na celkem malé ploše je zde výstavba
velkého počtu výškových staveb na štěrkovém podloží s vysokou hladinou spodních
vod. Proto se výstavba protáhla z důvodů velkého množství pilotáže a staveniště v
létě připomínalo rybník a v zimě to bylo jedno velké kluziště. 71

6.4 Prodejny a obchody
6.4.1 Nákupní středisko Jednoty na Fučíkově náměstí
Stavba byla zahájena v květnu 1975 (v tom roce největší zahájené dílo)
s hodnotou díla 4,78 mil. Kčs. Peníze šly ze sdružených prostředků od LSD Jednota
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Olomouc Dokončení bylo naplánováno v prosinci 1977. Projektantem byl Obchodní
projekt v Olomouci.72

Obrázek 21 Prostor, kde nyní stojí nákupní středisko bývalé Jednoty (dnešní Albert)
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Obrázek 22 Nákupní středisko Jednota (nyní Albert)

6.4.2 Prodejna potravin na Gottwaldově (Šumperské) ulici
Stavba byla zahájena v roce 1975. Mělo se jednat o menší prodejnu
s obsluhovaným úsekem. Určena byla hlavně obyvatelům bydlícím za tratí. Náklady
byly odhadnuty na 669 tis. Kčs. Stavbu se podařilo uskutečnit.

6.5 Veřejné stavby pro volný čas
6.5.1 Kino Družba
Nové kino na Moravském náměstí mělo nahradit stávající kino, které se
nacházelo mezi dnešními ulicemi Hrdinů a Dukelská. Stavba byla započata roku
1972 v akci Z. Společně se na ní podílely Uničovské strojírny, MěstNV Uničov
a ONV Olomouc. Pracovníci odpracovali bezplatně 18 700 brigádních hodin, za
kterých vzniklo dílo v hodnotě 10 204 000 Kčs. Veřejnosti bylo kino předáno
k užívání 6. května 1975 při výročí 30 let od osvobození města Rudou armádou,
nakonec o tři dny dříve než byl původní návrh. Původně se stavba ale plánovala již
61

na rok 1971 s plánovaným ukončením v roce 1973, v červnu 1973 se termín posunul
na konec roku 1974.73 Kapacita hlediště byla při otevření 436 míst.
Slavnostního otevření nového kina dne 5. května 1975 se konalo za účasti
zástupců vyšších orgánů KSČ, NV, NF, filmu, podniků a závodů ve městě. Prvním
promítaným filmem bylo Sokolovo. Prvním vedoucím byl Jaroslav Nikl mladší, poté
jej nahradil Rudolf Včelař. Program promítání byl zveřejňován v tisku (Kulturní
zpravodaj, Kovák, Rudé právo).
Interiér kino se skládá ze sálu, přísálí, šatny, bufetu, strojovny klimatizace
a výměníkové stanice a promítací kabiny.
Pro žáky napříč všemi třídami zde byla při významných celostátních výročích
promítána výchovná představení. V kině se rovněž promítaly krátkometrážní
i celovečerní představení pro doplnění výuky jednotlivých předmětů. Ve své době
sloužila i pro různá představení a srazy pionýrů. V roce 1983 zde byla instalována
nová opona, jejíž návrh vypracoval akademický malíř Jaroslav Hanzelka
z Olomouce.

6.5.2 Koupaliště
Již v roce 1959 bylo vybudováno nové koupaliště, ale od roku 1974 se začalo
mluvit o nevyhovujícím stavu.
Kvůli neprovedení generální opravy byly zjištěny hrubé nedostatky (přítok
vody byl zanesen bahnem, filtr byl starý a nevyhovující, špinavou vodu nebylo kam
vypouštět a nevyhovovala už ani velikost). Pro nejbližší dobu byly jako priority
stanoveny: oprava dna koupaliště – jeho betonáž, rekonstrukce výpustě, oprava
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stavidel a čistících sít, úprava okolí bazénu – renovace hřišť, navážka nového písku;
rekonstrukce šaten, převlékacích boxů, bufetu, sociálního zařízení, bufetu a rozhlasu;
zřízení parkoviště. Náklady byly odhadnuty na 55 tis. Kčs.
Okresní hygienik dokonce kvůli tomuto špatnému stavu vydal doporučení
koupaliště v roce 1977 neotvírat.
Plán rekonstrukce se začal zpracovávat v roce 1977. S pracemi se počítalo
v letech 1978 – 1980. Opravami byly pověřeny Technické služby Uničov.74
Projektovou dokumentaci dostal na starost Agroprojekt Olomouc. Byla zjištěna
potřeba zesílit betonové dno.75

Obrázek 23 Koupaliště před nynější rekonstrukcí

Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Olomouc, fond Městský národní výbor Uničov,
zasedání Rady MěstNV 5. dubna 1977, nezpracováno
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Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Olomouc, fond Městský národní výbor Uničov,
zasedání Rady MěstNV 12. června 1979, nezpracováno
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V roce 1980 probíhala sice dál rekonstrukce, ale vedle koupaliště došlo
k vybudování tenisových kurtů a cvičné zdi pro tenisty.76
V roce 1981 byla zahájena rekonstrukce II. stavby a nadále pokračovala
i v roce 1982. V rámci rekonstrukce se počítalo se zajištěním technologického čištění
vody a celkovou rekonstrukcí bazénu. Na dalších pracích se podíleli brigádně občané
města v rámci akce Z. 77
V březnu 1985 byla zahájena III. stavba v nákladech 1,12 mil. Kčs. Prioritou
byla nová čistička vody. 78
Plánované otevření koupaliště bylo na léto 1989. Po dokončení se na
koupališti nacházel bazén o velikosti 50x20 metrů. Voda prochází neustálým
očišťováním. Celý areál měl být pod správou Technických služeb. 79

6.5.3 Dětské dopravní hřiště
Studium stavby bylo zadáno v roce 1974 Sportinvestu Praha. Realizace stavby
mohla dle odhadu MěstNV začít reálně v roce 1975.
Zahájení stavby bylo v roce 1981 v rámci akce Z. Počítalo se s pokračováním
i v akci Z pro rok 1983. Na stavbě se podílely i TS.80 Předpokládané dokončení bylo
v roce 1984.81

Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Olomouc, fond Městský národní výbor Uničov,
zasedání Rady MěstNV 9. září 1980, nezpracováno
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Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Olomouc, fond Městský národní výbor Uničov,
zasedání Rady MěstNV 27. dubna 1982, nezpracováno
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Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Olomouc, fond Městský národní výbor Uničov,
zasedání Rady MěstNV 12. září 1986, nezpracováno
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Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Olomouc, fond Městský národní výbor Uničov,
zasedání Rady MěstNV 27. dubna 1982, nezpracováno
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V září 1985 vrcholily stavební práce. Pro maximální využití hřiště měl sloužit
harmonogram, ve kterém se počítalo se základními a mateřskými z Uničova a okolí.
Ke zkvalitnění výuky měla posloužit i spolupráce s OO VB (okresní oddělení veřejné
bezpečnosti) v Uničově. 82
Dětské hřiště a s ním i první část rekonstruovaného parku měly být předány
k užívání veřejnosti 20. května 1986 ve 13 hodin. 83

6.5.4 Fotbalový stadion
V roce 1980 probíhala přístavba sociálního zařízení a kanceláří. Jednalo se
o dvoupodlažní budovu s plánovaným ukončením ještě v témže roce.84
Počátkem roku 1984 MěstNV ve spolupráci se strojírnami dokončoval
přístavbu sociálního zařízení a ubytovny se 60 lůžky. Bylo provedeno oplocení
druhého (tehdy) škvárového hřiště. 85

6.5.5 Městský dům pionýrů a mládeže (od ledna 1990 Dům dětí a mládeže
- DDM)
Na

začátku

roku

1981

zpracovával

DRUPOS

Olomouc

projekt.

S rekonstrukcí se počítalo od roku 1982. Generálním dodavatelem byly Komunální
služby Uničov, kterým měli brigádně vypomoci MěV SSM, Svazarm, TJ Uničovské
strojírny a místní školy.

Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Olomouc, fond Městský národní výbor Uničov,
zasedání Rady MěstNV 7. prosince 1982, nezpracováno
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Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Olomouc, fond Městský národní výbor Uničov,
zasedání Rady MěstNV 9. září 1980, nezpracováno
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Koncem roku 1982 se začalo pracovat na stavbě, která měla být v nákladech
ve výši 1,39 mil. Kčs dokončena v roce 1984.86
Rada Města schválila pro tento spolek vybudování turistické základny ve
Hvozdečku. V rámci akce Z byla schválena a provedena rekonstrukce bývalé
Vodičkovy vily, která bude po dokončení prací za 1,47 mil. Kčs sloužit jako sídlo.
Mělo se tak stát koncem roku 1984.87 Dle soudobých představ došlo k dosti nešetrné
přestavbě budovy v dvorním traktu. Bývalé kanceláře Zemědělské školy a
Hospodářské správy (podlouhlá přízemní stavba) byly přestavěny na klubovny
a pracovny sloužící DDM.
V roce 1985 už začal Městský dům pionýrů a mládeže fungovat. Nabízel
programy celkem v šesti oblastech – společenské vědy (filatelie, dívčí klub, filmový
klub, …), estetika (ruční práce, loutkáři, klub mladých historiků, kroužek mladých
redaktorů, dramatický kroužek, …), technika (letečtí a lodní modeláři, radiotechnici
a radiooperátoři, fotografický kroužek,…), sport (aerobik, pohybové hry),
přírodověda (rybáři, ochránci přírody, chovatelství, pěstitelství,…) a turisticko –
branné oddělení (turistický kroužek, střelecký kroužek, hon na lišku).88

6.5.6 Koncertní síň
Koncertní síň byla rekonstruována jako součást bývalého minoritského
kláštera v Uničově. S pracemi se začalo v roce 1971 a v listopadu 1981
restaurátorské práce vrcholily. Byla pokládána mramorová dlažba a rekonstruována

Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Olomouc, fond Městský národní výbor Uničov,
zasedání Rady MěstNV 22. února 1983, nezpracováno
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Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Olomouc, fond Městský národní výbor Uničov,
zasedání Rady MěstNV 10. září 1985, nezpracováno
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také kazatelna. Zbývalo už jen namontovat atypická světla, dokončit malby, zřídit
elektropřípojku a zrekonstruovat varhany.89
Po otevření 12. září 1983 byla v následujícím roce zahájena výměna střešní
krytiny s plánovaným ukončením v roce 1985. Ještě v témže roce měla být
provedena restaurace nástěnných maleb v bývalé sakristii. Pro rok 1986 se počítalo
s novou fasádou a úpravou vstupního prostoru.
V roce 1987 byla dokončena generální rekonstrukce historických varhan.
Jedná se koncertní síň, jejíž parametry a kapacitu může Uničovu závidět nejedno
město v České republice.

6.6

Zdravotnictví

6.6.1 Poliklinika
Na poliklinice se prováděla v roce 1974 rekonstrukce za účelem rozšíření
lékařských služeb, především umístění ordinací, pohotovosti a sanitky. Za 930 tis.
Kčs byly ještě do konce roku zmodernizovány odborné ordinace a do provozu bylo
uvedeno chirurgické oddělení.

Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Olomouc, fond Městský národní výbor Uničov,
zasedání Rady MěstNV 24. listopadu 1981, nezpracováno
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Obrázek 24 Přístavba polikliniky v akci Z, fotografie z roku 1982

V roce 1979 probíhala II. stavba. Měla sloužit jako pohotovostní lékařská
služba s plánovaným dokončením v roce 1981 při nákladech 200 tis. Kčs.90
Otevření nového zdravotního střediska za 8,5 milionu korun bylo plánováno
na rok 1984, což bylo splněno. Na zlepšení služeb polikliniky bylo dáno 850 000
Kčs. 91

6.7 Park
O možnostech úpravy parku se začalo jednat v roce 1978. Počítalo se
s rekonstrukcí ve třech etapách (jedna po pěti letech). Hodnota rekonstrukce byla
odhadnuta na 8 mil. Kčs s možností ušetření díky svépomocným pracím.92

Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Olomouc, fond Městský národní výbor Uničov,
zasedání Rady MěstNV 12. června 1979, nezpracováno
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V roce 1979 byl v parku otevřen minigolf.
Přes řeku Oskavu směrem do parku byl vybudován nový most. S výstavbou
mostu u restaurace v parku se počítalo v roce 1984.93 V lokalitě „U parku“ se
v 8. pětiletce počítalo s výstavbou 61 rodinných domů. Navíc sem bylo třeba
zabudovat i přeložku vysokého napětí a trafostanici.94
V roce 1989 se plán mírně navýšil na 71 bytových jednotek v 69 rodinných
domcích. 95

Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Olomouc, fond Městský národní výbor Uničov,
zasedání Rady MěstNV 25. července 1978, nezpracováno
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7 Komunální služby
7.1 Technické služby (TS)
Vznikly v roce 1967 a fungovaly pod MěstNV do 1. dubna 1972, kdy byly
ustaveny jako samostatná organizace. Jejich hlavními úkoly byl odvoz odpadků,
čištění města a jeho údržba a výstavba a údržba městských komunikací, ale také
pohřebnictví. MěstNV pro ně nechal vybudovat hospodářské budovy, kde se
soustředila potřebná technika. TS se podílely kromě údržby města i na budování
minigolfu, dopravního dětského hřiště a rekonstrukci parku.96
Od roku 1983 do září 1985 vybudovaly a dokončily komunikaci v Sadě míru,
dokončily mostek v ulici Sadová a chodník na třídě Hrdinů. Dále provedly
rekonstrukci vozovky a chodníků na Hospodářské ulici, vybudovaly nové
komunikace v parku a chodníky na Dukelské. Zahájily také provoz umývárny aut,
odstranily dopravní závady na náměstí Družby (dnes náměstí Osvobození)
a provedly další drobné úpravy ve městě. 97

7.2 Vodojem na Šibeníku
Vodojem byl důležitý především pro nově budovanou zástavbu v oblasti
Přednádraží.
Náklady na stavbu byly odhadnuty na 3 mil. Kčs, objem měl být až
1000 m3.98 Investorem byl OVaK Olomouc (Olomoucké vodárny a kanalizace),
generálním projektantem Hydroprojekt Ostrava, generálním dodavatelem Ingstav
96
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Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Olomouc, fond Městský národní výbor Uničov,
zasedání Rady MěstNV 7. prosince 1976, nezpracováno
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Brno, subdodavatelem oceli Uničovské strojírny. Začátek stavby byl plánován v roce
1979 s dokončením o rok později v nákladu 16 mil. Kčs. 99
Stavěn byl od roku 1980. V roce 1983 se nestavělo. Koncem I. pololetí roku
1985 stál základ vodojemu a úpravna vody. S pokračováním stavby a zásobování
bytové zástavby vodou z tohoto vodojemu počítalo i pětiletka z roku 1986. Náklady
na stavbu byly odhadnuty na 8,1 mil. Kčs.100
V roce 1987 už byl dokončen vlastní věžový vodojem a úpravna vody. Na
jaro 1988 byl naplánován zkušební provoz a do září se počítalo s kompletní stavbou.
101

Úpravna vody byla do provozu spuštěna nakonec v lednu 1988. Voda měla
být přiváděna z vrtů v Brníčku (krom toho se odebírala voda i z Haukovic),
a vzhledem ke zvýšení tlaku v potrubí se očekávaly poruchy ve vodovodní síti. 102
Celkem bylo proinvestováno 20 milionů. Po uvedení vodojemu do provozu byly
vydány v květnovém zpravodaji z roku 1989 instrukce pro občany, jak to je s vodou
ve vodojemu. Mimo jiné se psalo, že voda je upravována plynným chlórem,
a uživatelům je doporučována na několik vteřin vodu před konzumací odvětrat.
Každopádně se ale jednalo o důležitý zdroj pitné vody pro město. 103

Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Olomouc, fond Městský národní výbor Uničov,
zasedání Rady MěstNV 17. ledna 1977, nezpracováno
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8 Předsedové Městského národního výboru v Uničově
8.1 Jaroslav Nikl
V dnech 27. a 28. listopadu 1971 se konaly nové volby do MěstNV.
16. prosince se sešli zvolení poslanci na ustavující schůzi. Na té se volilo i vedení
města. Předsedou byl zvolen Jaroslav Nikl, jeho náměstkem Antonín Odehnal,
tajemníkem se stal Vladimír Kazlepka. Pan Nikl působil také v ONV, kde byl členem
plánovací komise. Předsedou ONV byl Bořivoj Vepřek, rodák z nedalekých
Troubelic, takže jednání ve věcech ohledně Uničova bylo dosti usnadněno. Ve funkci
skončil Jaroslav Nikl v roce 1981 poté, co byl fakticky nucen rezignovat na svůj post
poté, co se na veřejnost dostal skandál s neoprávněným udělováním bytů bez
předchozího souhlasu Rady MěstNV.104 Zemřel roku 2006.

8.2 Milan Dubový
Pan Dubový se do Uničova přestěhoval z Olomouce v roce 1945. Po
vybudování Uničovských strojíren a absolvování SPŠ pracoval v tomto podniku do
roku 1973 a následně osm let v Olomouci v oblasti kultury. V roce 1971 byl zvolen
poslancem (dnes se používá název zastupitel) MěstNV. V letech 1971 – 1975 byl
členem Rady MěstNV. V letech 1976 – 1981 působil jako předseda Komise pro
tělovýchovu a sport. V roce 1981 nahradil ve funkci předsedy MěstNV Jaroslava
Nikla. Předtím byl po odchodu Antonína Odehnala do důchodu zvolen
místopředsedou MěstNV. Do této funkce pak po zvolení pana Dubového na post
předsedy MěstNV nastoupil Josef Skopal. Tajemnicí byla Dagmar Ulrychová. Milan
Dubový vydržel na nejvyšším postu města dvě volební období, než jej na konci roku
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1990 nahradil po nových volbách František Šváb. Od roku 1991 dodnes působí jako
předseda v Komisi pro regeneraci historického jádra Městského úřadu Uničov. Je
fanouškem uničovského sportu, obzvlášť fotbalu, který propaguje i v rozhlasu
a tisku.
Od začátku roku 1991 pracoval v Uničovských strojírnách v oddělení
propagace a jako redaktor podnikových novin až do odchodu do důchodu v roce
2003. Od roku 1993 je také členem syndikátu novinářů.
Hlavními akcemi dokončenými za jeho předsednictví byly dostavba bytů na
Nemocniční ulici, sídliště Gen. Svobody, výstavba ZDŠ U Stadionu, přístavba SPŠS
a jídelna, rekonstrukce památkových objektů, kulturních i sportovních zařízení
a městského parku.
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9 Po roce 1989
Na zasedání Rady MěstNV 5. února 1990 padly návrhy k přejmenování ulic:
1. Náměstí 9. května se mělo přejmenovat zpět na Masarykovo náměstí
2. Školní náměstí se měl vrátit název Kostelní náměstí
3. Třída Rudé armády se měla přejmenovat na Šternberskou
4. Ulice Gottwaldova se měla nově jmenovat Šumperská
5. Název ulice Gymnazijní se měl změnit na Školní, Gymnazijní se měla
jmenovat tehdejší Hospodářská
6. Náměstí Družby mělo změnit název na Náměstí Osvobození
MěstNV měl rozpracované plány pro 9. pětiletku (1990 – 1995). Ty započaté
ještě v roce 1989 se dotáhly, ale některé plány už se pak realizovat nepovedlo.
Z neuskutečněných projektů to byly například:
- kryté koupaliště v prostoru mezi kinem a zimní stadionem, propojené ještě
s otevřeným bazénem
- hotel na ulici Gen. Svobody
- rozšíření ubytovny u fotbalového stadionu a rozšíření hospody o kuželkárnu
v témže prostoru
- rozšíření bytové zástavby směrem od Gen. Svobody
Z projektů, které byly v plánu nebo byly rozdělány, se povedlo:
- dokončení rekonstrukce koncertní síně
- dobudování sídliště Gen. Svobody do současné podoby
74

- rekonstrukce Vodní branky, která byla původně v havarijním stavu (původně
tam měl stát Klub mladých, nikoliv muzeum)
- rekonstrukce objektu č. 2 na Bezručově náměstí (dnešní Úřad práce)
- rekonstrukce Masarykova náměstí
- rekonstrukce Muzea na rohu Masarykova náměstí, dnešního Městského
úřadu105

105 Rozhovor s Milanem Dubovým
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10 Závěr a shrnutí rozvoje Uničova v 70. a 80. letech 20.
století
Nejprve k zhodnocení toho, jak se mi práce psala. Při procházení archivního
materiálu se občas naskytl problém, že se sice na začátku objevil pro mě zajímavý
nebo důležitý bod jednání, ale když jsem to chtěl nalistovat, tak tento zápis chyběl.
Nejvíc mě takto mrzelo, že se ztratil zápis o plánovaném vývoji Uničova pro roky
1990 – 1995. S tímto mi pomohl alespoň pan Dubový, který si jako bývalý nejvyšší
představitel města pamatoval, jaké byly plány. Jinak se mi dařilo vcelku vhodně
doplňovat primární a sekundární literaturu. Nakonec jsem se dozvěděl víc, než jsem
sám očekával.
Nyní ke zhodnocení vývoje Uničova. Vedení města prošlo významnými
změnami po volbách konaných v roce 1971. S novým vedením přišel i nový
program rozvoje Uničova - program největšího stavebního rozvoje v dnes již více
jak 800leté historii bývalého královského města. Podstatnou roli vedle vedení
města, které sestavovalo plány, hrály Uničovské strojírny, které přinesly významný
kapitál. Vše bylo perfektně naplánované v pětiletých plánech, co se nepodařilo,
posunulo se do další pětiletky. V oblasti bytové výstavby jsem se nejvíce věnoval
prostoru Přednádraží. Bylo to dáno i tím, že ostatním ulicím nebyl při jejich rozvoji
věnován v primární a sekundární literatuře takový význam, jako právě prostoru
Přednádraží. Tam proběhla největší bytová výstavba v Uničově. Největšími
nebytovými výstavbami pak byly jednoznačně nové kino Družba a Základní
devítiletá škola U Stadionu. Pozornost jsem se snažil věnovat i jiným nebytovým
stavbám důležitým pro potřeby obyvatel.
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Peníze vložené do bytové i nebytové výstavby města a dobré pracovní
příležitosti se výrazně projevily na růstu počtu obyvatel. Během 25 let, od roku
1965 do roku 1990 došlo k výraznému rozvoji města Uničova. 70. a 80. léta 20.
století se staly jedním z historicky důležitých období pro toto malebné městečko na
Hané.
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