
Kolonie na Hranicích

Kolonie na Hranicích byla budována postupně od roku 1891. Tvořily ji především přízemní, řadově 

seskupené domy, určené pro osm nebo čtyři  rodiny. Dne 10. srpna 1891 bylo vydáno povolení 

k užívání 12 domů (č. p. 498 – 510), 1. října 1893 osmi domů (č. p. 558 - 565) a později ještě šesti 

domů (č. p. 603 – 608) určených pro osm rodin. Autorem plánů byl architekt Bohuslav Černý. 

V každém domě bylo osm bytů, které se skládaly ze vstupního prostoru s kuchyňkou a jedné obytné 

místnosti. Během roku 1900 bylo postupně dáno k užívání 38 domů pro čtyři rodiny (č. p. 764 – 

785, 812 – 827), k 1. říjnu 1908 pak dalších osm domů tohoto typu (č. p. 1129 – 1136). Každý dům 

měl čtyři byty tvořené předsíní, samostatnou kuchyňkou a jednou obytnou místností. K jednotlivým 

bytům patřily také vedlejší objekty – kůlny, chlévky. Domy stejného typu byly vybudovány rovněž 

v nedaleké kolonii U koksovny.  V letech 1920 - 1921 bylo v kolonii na Hranicích postaveno osm 

jednopatrových domů (čp. 1349 - 1356). V každém z domů se nacházelo osm bytů, které sestávaly 

z předsíně,  toalety,  kuchyně,  spíže  a obytné  místnosti.  Domy  stejného  typu  byly  později 

vybudovány také v kolonii Jindřichův dvůr.

V roce 1902 byla  v kolonii  na Hranicích otevřena obecná škola,  v době první  republiky polská 

obecná škola. V roce 1922 k ní byla přistavěna nová budova české obecné školy. V blízkosti se 

nacházela rovněž česká mateřská škola (č. p. 1566).

Mezi  koloniemi  na Hranicích  a U koksovny nechalo  centrální  ředitelství  Larisch-Mönnichových 

podniků postavit  dům č. p.  790,  dokončený v roce  1901,  kde  provozoval  obchod s potravinami 

Jan Krajíček. V roce 1924 postavilo v kolonii na Hranicích svou prodejnu také Ústřední konzumní a 

úsporné družstvo „Budoucnost“ Moravská Ostrava (č. p. 1463).

rok 1969
čp. 1592 – polská mateřská školka (do 31. 10. 1969) – budova se nachází v kolinii na Hranicích – 
předpokládá se likvidace části kolonie ???
rok 1973
čp. 1439, 945 – Česko–polská škola na Hranicích (do konce roku 1973)
čp. 1566 – mateřská škola na Hranicích (do 30. 11. 1974)
likvidace kolonie na Hranicích
čp. 781-785, 824-825 (do 31. 12. 1973)
čp. 812-820 (do 30. 6. 1974)
čp. 508-509, 562, 564 (do 31. 12. 1974)
čp. 1129-1133 (do 31. 12. 1974)


