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1 Úvod 

1.1 Účel dokumentu 

Účelem tohoto dokumentu je představit veřejnosti vybrané pohledy znázorňující budoucí stav 

korporátní architektury Moravskoslezského kraje v roce 2020 tj. TO-BE pohledy. 

Projekt „Návrh Architektury ICT kraje“ byl realizován uplatněním principů z uznávaného rámce 

TOGAF. Jako modelovací jazyk byl použit ArchiMate 2.1 (viz kapitola č. 2). V souladu s rámcem 

TOGAF byly v počátečních fázích modelování architektury vytvořeny metodiky a implementační 

studie, které dále definovaly postup prací na architektuře. 

Cílem tohoto projektu bylo vytvoření návrhu architektury ICT na úrovni Krajské korporace 

(tj. Krajský úřad a příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje), Krajského úřadu, odvětví 

a vybraných typových organizací se záměrem efektivně řídit a plánovat ICT služby v rámci 

korporace. Přičemž architektura byla modelována ve všech doménách (organizační, aplikační, 

technologické a infrastrukturní) a to v současné (AS-IS) a budoucí (TO-BE tj. rok 2020) 

perspektivě. Při modelování budoucího stavu byly definovány sdílené služby a to jak na krajské, 

tak celostátní úrovni (prvky eGovernmentu). Tyto architekturní stavební bloky mohou být v 

budoucnu inspirací pro ostatní realizátory při tvorbě obdobných krajských či regionálních 

architektur. Z pohledu úrovní architektury se vytvářené pohledy řadí do následujících 

úrovní: vize, strategická architektura, segmentová architektura a schopnostní architektura. 

Vize slouží k popisu celku avšak za cenu použití obecných prvků. Naopak schopnostní 

architektura slouží k popisu malé části a díky tomu se může soustředit na největší míru detailu 

ze všech vyjmenovaných úrovní architektur. 

K dílčím cílům projektu patřilo: 

 Vytvořit návrh architektury ICT kraje jako nezbytný krok pro standardizaci a řízení ICT 

v rámci korporace a zvládnutí rozšíření ICT služeb na příspěvkové organizace. 

 Snížit investiční a provozní náklady na ICT služby návrhem vhodných sdílených služeb 

při zohlednění různých možností jejich zajištění. 

 Vytvořit metodické postupy tvorby architektury a metodiku modelování v souladu s 

TOGAF a ArchiMate. 

 Posílit systém řízení bezpečnosti. 

 Podpořit řízení ICT s využitím architektury ICT prostřednictvím školení a nasazení 

podpůrného nástroje na prohlížení a editaci architektonického modelu. 

 Zpracovat výchozí projektové dokumentace vybraných ICT služeb pro další projekty v 

oblasti ICT. 

Vzhledem ke komplexnosti projektu a množství vytvořených pohledů byla pro účely tohoto 

dokumentu vybrána podmnožina pohledů popisujících zejména TO-BE stav (tj. rok 2020) a to 

v úrovních vize, strategické a částečně i segmentové architektury pro Krajskou korporaci, 

Krajský úřad, odvětví a typové organizace. 
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1.2 Slovník pojmů 

V tabulce níže je uveden výčet nejnutnějších souvisejících pojmů. 

Pojem Definice pojmu 

Aplikační vrstva 
(architektura) 

Aplikační architektura popisuje struktury a interakce aplikací 
jako skupiny schopností, které poskytují klíčové byznys 
funkce a data. 

Architektura 1. Formální popis systému nebo jeho detailní plán na 
úrovni komponent vedoucí k jeho implementaci. 

2. Struktura komponent a jejich vazeb včetně principů a 
návodů, které řídí návrh a rozvoj v čase. 

Architektura ICT krajské 
korporace 

Pojem je odvozen od pojmu dle rámce TOGAF tj. Enterprise 
architektury, s rozdílem, že bylo potřeba zdůraznit 
specifikum „krajské korporace“ (viz pojem Korporace). 
Architekturou krajské korporace se pro účely tohoto 
projektu rozumí architektura KÚ a 223 příspěvkových 
organizací. 

Cílová architektura Představuje cílový stav architektury (vize). 

Doména architektury Jedná se o architektonické oblasti, které jsou předmětem 
zájmu. NA VS ČR člení domény na vertikální (např. 
architektura rizik a bezpečnosti, architektura výkonnosti, 
aj.) a horizontální (byznys, aplikační, technologická a 
infrastrukturní). Horizontální domény označujeme jako 
„Vrstvy architektury“ 

Organizační vrstva 
(architektura) 

Organizační (též „Byznys“) architektura se zabývá popisem 
struktury a interakcí mezi strategií, organizací, funkcemi, 
byznys procesy a informacemi. 

Rámec Struktura pro obsah a proces, která může být použita jako 
nástroj k systematické práci, ke kontrole konzistence a 
úplnosti. 

Segmentová architektura 
(SEG) 

Slouží ke společnému modelování částí libovolné organizace 
v rámci Krajské korporace (např. KÚ nebo zřizované 
příspěvkové organizace) nebo Krajské korporace samotné, 
které mají společné mechanismy fungování nebo budou 
předmětem společné změny (realizace strategické iniciativy, 
implementace nové politiky). Typická segmentace je podle 
odvětví veřejné služby (zdravotnictví, školství, zemědělství, 
správa síťové infrastruktury apod.), druhá typická 
segmentace podle typu služby (státní správa v přenesené 
působnosti, samospráva, vedení zřizovaných organizací, 
podnikání s veřejnými prostředky apod.) 

Schopnostní architektura 
(SCH) 

Představuje dílčí architekturu organizace, sloužící pro 
podrobnější porozumění určité oblasti organizace a jeho 
skupině externě zaměřených, interních nebo průřezových 
schopností. Například schopnosti přidělovat a spravovat 
identitu občanů, schopnosti provozovat nemovitosti 
krajského úřadu nebo schopnosti spravovat dokumenty, 
spojené s kteroukoli jinou hlavní schopností. 

Strategická architektura 
(STR) 

Se vyznačuje tím, že za každou cenu (třeba s omezením 
míry detailu) vždy obsahuje v modelu celou modelující 
organizaci, ať ji na úrovni jednotlivého úřadu nebo celé 
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Pojem Definice pojmu 

krajské korporace. Strategická architektura, věrna svému 
názvu, slouží ke strategickému plánování rozvoje 
informatiky i veřejné služby (například cestovní mapy 
aplikací a infrastruktury), vždy za celou organizaci nebo 
jeho celou zodpovědnost na několik let dopředu. 

Technologická a 
infrastrukturní vrstva 
(architektura) 

Technologická a infrastrukturní architektura popisuje 
struktury a interakce služeb platformy, logických a fyzických 
technologických a infrastrukturních komponent. 

Vize architektury Zjednodušený popis cílové architektury zaměřený na byznys 
přínosy a na změny v korporaci, které v důsledku cílové 
architektury vzniknou. Vize slouží jako podklad k detailnější 
architektonické práci. 

Vrstva architektury V rámci projektu byly rozeznávány 4 základní vrstvy 
architektury a to organizační, aplikační, technologickou a 
infrastrukturní. 
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2 Notace ArchiMate 2.1 
V rámci této kapitoly je popsáno pouze nezbytné minimum z notace ArchiMate 2.1. Pro bližší 

pochopení tohoto jazyka lze odkázat na organizaci The Open Group1, která jazyk ArchiMate 

zaštiťuje nebo na Metodiku Modelování MSK, které představuje jeden z výstupů projektu 

„Návrh Architektury ICT MSK“ a je k dostání na webové prezentaci Ministerstva vnitra České 

republiky. Níže uvedená část textu je z této metodiky převzata. 

2.1 Definování elementů používaných v metamodelu architektury MSK 

Pohledy byly vytvářeny v souladu s definovaným metamodelem architektury MSK, který 

vycházel z prvků specifikace ArchiMate 2.1. Byly převzaty níže uvedené elementy. Jedná se o 

všechny základní elementy z jádra ArchiMate a o všechny elementy motivačního a 

implementačního rozšíření. Pro každý element je stanoven jeho název (včetně anglického 

ekvivalentu), popis a symbol použitý ke korektnímu znázornění. 

2.1.1 Elementy organizační (byznys) vrstvy 

V tabulkách uvedených níže jsou popsány převzaté elementy ze specifikace ArchiMate 2.1 

patřící do organizační (byznys) vrstvy. Elementy jsou seskupeny dle kategorií (aktivní, 

behaviorální a pasivní). Byly převzaty veškeré elementy z organizační (byznys) vrstvy. 

 Pojem Popis Symbol 

Elementy 
aktivní 
struktury 

Účastník, aktér/ 
Business Actor 

Účastník je definován jako 
organizační jednotka schopna 
vykonávat aktivitu přiřazenou k 
jedné nebo více byznys rolím.  

Role / 
Business Role 
 

Zodpovědnost za vykonávání 
specifického chování, ke které 
může být přiřazen účastník 
procesu.  

Spolupráce/ 
Business 
Collaboration 

Spojení dvou a více rolí pracující 
společně k vykonání určitého 
kolektivního chování. 

 
Rozhraní/ 
Business 
Interface 

Přístupový bod, kde je procesní 
služba dostupná okolnímu 
prostředí. 

 
Lokalita, místo/ 
Location 

Místo v prostoru, kde se nacházejí 
aktéři nebo kde je vykonáváno 
chování 

 
 

                                           

1 Kompletně popsáno v anglickém jazyce zde: http://pubs.opengroup.org/architecture/archimate2-doc/toc.html  

http://pubs.opengroup.org/architecture/archimate2-doc/toc.html
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 Pojem Popis Symbol 

Elementy 
chování 

Proces/ 
Business 
Process 

Element chování, který sdružuje 
skupiny chování na základě pořadí 
činností. Je určen k produkování 
sady produktů nebo byznys služeb.  

Funkce/ 
Business 
Function 

Element chování, který seskupuje 
chování podle vybraná sady kritérií 
(typicky požadovaných dovedností, 
znalostí, zdrojů.  

Interakce/ 
Business 
Interaction 

Element chování, který popisuje 
chování spolupráce. 

 
Událost/ 
Business Event 

Něco co se stává (interně nebo 
externě) a ovlivňuje chování. 

 
(Byznys) 
služba/ 
Business 
Service 

Byznys služba je definována jako 
služba, která naplňuje potřeby 
zákazníka (interního nebo 
externího vůči poskytující 
organizaci). 
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 Pojem Popis Symbol 

Elementy 
pasivní 
struktury 

Objekt/ 
Business 
Object 

Pasivní element, který má relevanci 
z předmětného pohledu. 

 
Reprezentace/ 
Representation 

Smyslově vnímatelná forma 
informací spojených s byznys 
objektem 

 
Význam/ 
Meaning 

Znalost nebo odbornost přítomná 
v byznys objektu nebo v jeho 
reprezentaci 

 
Kontrakt/ 
Contract 

Formální nebo neformální 
specifikace dohody, která 
specifikuje práva a povinnosti 
spojené s produktem.  

Hodnota/  
Value 

Hodnota představuje přínos, užitek 
nebo důležitost produktu či služby 

 
Produkt/ 
Product 

Produkt je soubor služeb 
definovaných kontraktem 
(zákonem), které jsou společně 
poskytovány klientovi (pro jeho 
životní situaci). 

 

2.1.2 Elementy aplikační vrstvy 

V tabulkách uvedených níže jsou popsány převzaté elementy ze specifikace ArchiMate 2.1 

patřící do aplikační vrstvy. Elementy jsou seskupeny dle kategorií (aktivní, behaviorální a 

pasivní). Byly převzaty veškeré elementy z aplikační vrstvy. 

 Pojem Popis Symbol 

Elementy 
aktivní 
struktury 

Komponenta 
aplikace/ 
Application 
Component 

Modulární, nasaditelná a 
nahraditelná část softwarového 
systému, zapouzdřující své chování 
a data, které poskytuje skrz sadu 
rozhraní. 

 

Spolupráce/ 
Application 
Collaboration 

Souhrn dvou nebo více komponent 
aplikací, které pracují společně za 
účelem vykonání kolektivního 
chování 

 
Rozhraní 
aplikace/ 
Application 
Interface 

Přístupový bod, ve kterém je služba 
aplikace dostupná pro využití 
uživatelem nebo jinou komponentou 
aplikace  
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 Pojem Popis Symbol 

Elementy 
chování 

Funkce 
aplikace/ 
Application 
Function 

Aplikační funkce je definována jako 
interní chování jedné aplikační 
komponenty. 

 
Interakce 
aplikace/ 
Application 
Interaction 

Element chování, který popisuje 
chování aplikací při jejich kooperaci. 

 
Služba 
aplikace/ 
Application 
Service 

Služba, která poskytuje 
automatizované chování  

 
 

 Pojem Popis Symbol 

Elementy 
pasivní 
struktury 

Datový 
objekt/ 
Data Object 

Pasivní element, který je 
zpracováván za použití výpočetní 
techniky. 
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2.1.3 Elementy technologické a infrastrukturní vrstvy 

V tabulkách uvedených níže jsou popsány převzaté elementy ze specifikace ArchiMate 2.1 

patřící do technologické vrstvy. Elementy jsou seskupeny dle kategorií (aktivní, behaviorální a 

pasivní). Byly převzaty veškeré elementy z technologické vrstvy. 

 Pojem Popis Symbol 

Elementy 
aktivní 
struktury 

Uzel/ 
Node 

Výpočetní zdroj, na kterém 
mohou být skladovány,  
dislokovány nebo zpracovávány 
artefakty pro použití. Poskytuje 
především služby výpočetního 
výkonu a datových kapacit. 

 

Síť/ 
Network 

Komunikační medium mezi 
dvěma nebo více zařízeními. 

 
Cesta/ 
Communication 
Path 

Spojení mezi dvěma nebo více 
uzly, skrz které si mohou tyto 
uzly vyměňovat data. 

 
Zařízení/ 
Device 

Hardwarový zdroj, na kterém 
mohou být skladovány nebo 
dislokovány artefakty pro 
použití. 

 
Systémový 
software/ 
Systém Software 

Softwarové prostředí pro 
speciální typ komponentů a 
objektů, které jsou na něm 
rozmístěny ve formě artefaktů.  

Rozhraní 
infrastruktury/ 
Infrastructure 
Interface 

Přístupový bod, kde služby 
infrastruktury nabízené uzlem 
mohou být využity jiným uzlem 
nebo komponentou aplikace.  

 

 Pojem Popis Symbol 

Elementy 
chování 

Infrastrukturní 
funkce/ 
Infrastructure 
function 

Infrastrukturní funkce je 
definována jako element 
chování, který může být 
vykonávaný uzlem.  

Služby 
infrastruktury/ 
Infrastructure 
Service 

Externě viditelná jednotka 
funkcionality poskytovaná 
jedním nebo více uzly, která je 
přístupná přes dobře definované 
rozhraní a má význam pro okolí. 
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 Pojem Popis Symbol 

Elementy 
pasivní 
struktury 

Artefakt/ 
Artifact 

Artefaktem se rozumí fyzická 
reprezentace dat, která je 
používána či vytvářena 
systémem.  

 

2.1.4 Elementy motivačního rozšíření 

V tabulce uvedené níže jsou popsány převzaté elementy ze specifikace ArchiMate 2.1 nově 

zavedené motivačním rozšířením. Do této metodiky byly převzaty veškeré elementy 

z motivačního rozšíření. 

Pojem Popis Symbol 

Zainteresovaný 
subjekt/ 
Stakeholder 

Zainteresovaný jedinec, tým nebo organizace, 
která má zájem na přínosu architektury. 

 

Motivátor/ 
Driver 

Motivátor je definován jako okolnost, která 
vytváří, motivuje a podporuje změnu 
v organizaci. 

 

Zhodnocení/ 
Assesment 

Výsledek analýzy motivátoru. 

 

Cíl/ 
Goal 

Koncový stav, kterého chce zainteresovaný 
subjekt (stakeholder) dosáhnout. 

 

Požadavek/ 
Requirement 

Stanovisko, formálně vyjádřená potřeba, která 
musí být v systému (resp. architekturou) 
realizována. Jedná se o architektonické nikoli 
byznysové požadavky. 

 

Omezení/ 
Constraint 

Omezení na cestě k realizaci systému. 

 

Princip/ 
Principle 

Normovaná vlastnost všech systémů v daném 
kontextu, nebo způsob jejich realizace. Principy 
vycházejí ze strategických cílů a svými důsledky 
formují a formulují architektonické požadavky. 

 

 

2.1.5 Elementy implementačního a migračního rozšíření 

V tabulce uvedené níže jsou popsány převzaté elementy ze specifikace ArchiMate 2.1 nově 

zavedené implementačním a migračním rozšířením. Do této metodiky byly převzaty veškeré 

elementy z implementačního a motivačního rozšíření. 
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Pojem Popis Symbol 

Pracovní blok/ 
Work Package 

Série akcí navržená tak, aby dosáhla 
vytyčeného cíle ve specifikovaném čase. 

 

Dodaný výstup/ 
Deliverable 

Přesně definovaný výsledek pracovního 
bloku. 

 

Stav architektury/ 
Plateau 

Relativně stabilní stav architektury, která 
existuje (existovala) během omezeného 
časového období. 

 

Rozdíl/ 
Gap 

Rozdíl je napojený na dva stavy architektury 
(např. výchozí a cílovou nebo dvě 
přechodové) a tudíž představuje znázornění 
rozdílů mezi těmito dvěma stavy 
architektury. 

 

2.2 Definování vazeb používaných v metamodelu architektury MSK 

V rámci definovaného metamodelu architektury MSK byly ze specifikace ArchiMate 2.1 převzaty 

níže uvedené vazby. Vazby jsou převzaty v plném a nezměněném rozsahu ze standardní 

specifikace ArchiMate 2.1. Rozeznáváme základní 3 typy vazeb a to: Strukturní vazby, 

Dynamické vazby a Ostatní vazby. 
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 Pojem Popis Symbol 

Strukturní 
vazby 

Asociace/ 
Association 

Asociace vztahů modelů, které nejsou 
popsatelné jiným, konkrétnější 
vztahem. 

 

Přístup/ 
Access 

Přístupová vazba modeluje přístup 
prvků chování k procesním a datovým 
objektům. 

 

Použité ze 
strany/ 
Used by 

Použití služeb procesy, funkcemi, nebo 
interakcí a přístupem k rozhraní 
rolemi, komponentami nebo 
spoluprací. 

 

Realizace/ 
Realization 

Vztah realizace spojuje logickou entitu 
s více konkrétní entitou, která ji 
realizuje. 

 

Přiřazení/ 
Assignment 

Vztah přiřazení spojuje prvky chování 
s aktivními elementy (např. role, 
komponenty), které je provádějí nebo 
role s účastníky, kteří je plní. 

 

Agregace/ 
Aggregation 

Vztah agregace značí, že objekt 
seskupuje určitý počet jiných objektů.  
 
To tedy znamená, že objekt může být 
seskupen současně i do více celků a 
tudíž o své existenci rozhoduje sám 
(nezaniká se zánikem seskupení). 
 
Pozn.: Alternativně lze vyjádřit 
vkládáním elementů do sebe. 

 

Kompozice/ 
Composition 

Vztah kompozice značí, že objekt je 
složen z jednoho nebo více jiných 
objektů. 
To tedy znamená, že objekt je 
součástí pouze jediného celku a tudíž 
zaniká spolu se zánikem celku. 
 
Pozn.: Alternativně lze vyjádřit 
vkládáním elementů do sebe. 

 

 

 Pojem Popis Symbol 

Dynamické 
vazby 

Tok/ 
Flow 

Vztah tok popisuje výměnu nebo 
transfer např. informace nebo 
hodnotu mezi procesy, funkcemi, 
interakcemi a událostmi. 

 

Spouštění/ 
Triggering 

Vztah spouštění popisuje časové nebo 
příčinné vztahy mezi procesy, 
funkcemi, interakcemi a událostmi.  
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 Pojem Popis Symbol 

Ostatní 
vazby 

Seskupení/ 
Group 

Vztah seskupení značí, že stejné nebo 
rozdílné objekty jsou seskupeny podle 
nějaké společné charakteristiky. 

 

Spojka/ 
Junction 

Spojka se používá ke spojení vztahů 
stejného typu. 

 

Specializace/ 
Specialization 

Vztah specializace značí, že objekt je 
specializací jiného objektu. 

 

2.2.1 Vazby motivačního rozšíření 

Vazby motivačního rozšíření vycházejí ze standardních vazeb popsaných v kapitole č. 2.2. 

Protože se některé svým významem mohou mírně lišit, uvádíme v rámci této kapitoly jejich 

plný výčet. 

Pojem Popis Symbol 

Asociace/ 
Association 

Asociace modeluje vztah nějakého záměru s jeho 
zdrojem či příčinou. 

 

Agregace/ 
Aggregation 

Agregace modeluje, že se jeden záměr skládá z 
několika menších záměrů. 
 
Alternativně lze vyjádřit vkládáním elementů do 
sebe. 

 

Realizace/ 
Realization 

Vazba vyjadřuje, že je záměr realizován 
nějakým prostředkem. 

1. Cíl (záměr) je realizován principem, 
omezením či požadavkem (prostředek). 

2. Princip (záměr) je realizován omezením 
či požadavkem (prostředek). 

3. Požadavek (záměr) je realizován 
systémem (prostředkem).2 

 

Vliv/ 
Influence 

Vazba modeluje, že nějaký motivační element 
má pozitivní, nebo negativní vliv na realizaci 
dalšího motivačního elementu. 
 
Jedná se o převzatou vazbu znázorňující „tok 
vlivu“. 
 
K šipce lze připojit atribut značící směr a sílu 
vlivu např.: {++,+,0,-,--} nebo [0..10]. 
 
Pozn.: Výběr stylu záznamu je ponechán na 
uživatelích. 

 

2.2.2 Vazby implementačního a migračního rozšíření 

V rámci Implementačního a migračního rozšíření nevznikla potřeba upravovat či vytvářet nové 

vazby. Používají se vazby uvedené v kapitole č. 2.2. 
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3 Pohledy 

3.1 Přehled pohledů 

 

3.2 Krajská korporace 

3.2.1 Katalog sdílených služeb korporace 2020 
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3.2.2 Přehled nových sdílených služeb Krajské korporace 
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3.2.3 Vize architektury kraje 
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3.2.4 Znázornění klíčových návazností služeb 
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3.2.5 Hledisko vrstev – Strategická architektura - Centrální email korporace 
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3.2.6 Hledisko vrstev – Strategická architektura - Správa identit korporace 
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3.2.7 Hledisko vrstev – Strategická architektura - Zálohování 

 



 
 
 

20 

 

3.2.8 Hledisko vrstev – Strategická architektura - Bezpečnost 
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3.3 Krajský úřad 

3.3.1 Hlavní funkce – Hledisko vrstev 

 

3.3.2 Podpůrné funkce - Hledisko vrstev 
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3.3.3 Hledisko vrstev – Strategická architektura – Přehledová 
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3.3.4 Řídící funkce – Hledisko vrstev 
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3.3.5 Přehled nových služeb Krajského úřadu 
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3.4 Odvětví 

3.4.1 Přehled odvětví krajské korporace 

 

3.4.2 Vize organizace/odvětví kraje 
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3.4.3 Kultura 

3.4.3.1 Galerie – Portfolio služeb 
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3.4.3.2 Galerie – Portfolio služeb (detail) 
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3.4.3.3 Knihovna – Portfolio služeb 
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3.4.3.4 Knihovna – Portfolio služeb (detail) 
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3.4.3.5 Muzeum - Portfolio služeb 
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3.4.3.6 Muzeum - Portfolio služeb (detail) 
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3.4.3.7 Divadlo – Portfolio služeb 
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3.4.3.8 Divadlo – Portfolio služeb detail 
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3.4.4 Sociální 

3.4.4.1 Sociální zařízení – Portfolio služeb 
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3.4.4.2 Sociální zařízení – Portfolio služeb (detail) 
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3.4.5 Zdravotnictví 

3.4.5.1 Jiné zdravotnické zařízení – Portfolio služeb 

 

3.4.5.2 Nemocnice – Portfolio služeb 
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3.4.5.3 Nemocnice – Portfolio služeb (detail) 
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3.4.5.4 Záchranná služba - Portfolio služeb 
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3.4.6 Školství 

3.4.6.1 VOŠ a Konzervatoř – Portfolio služeb 
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3.4.6.2 Školská zařízení portfolio služeb 
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3.4.6.3 Školy MŠ – Portfolio služeb 
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3.4.6.4 Školy SŠ a JŠ – Portfolio služeb 
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3.4.6.5 Školy ZUŠ – Portfolio služeb 
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3.4.6.6 Školy ZŠ – Portfolio služeb 
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3.5 Příspěvková organizace 

3.5.1 Gymnázium Hladnov – Hledisko vrstev 
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3.5.2 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační 

centrum – Hledisko vrstev 
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3.5.3 Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky – Hledisko vrstev 
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3.5.4 Základní umělecká škola – Hledisko vrstev 
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3.5.5 Slezská nemocnice v Opavě – Hledisko vrstev 
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3.5.6 Domov Bílá Opava – Hledisko vrstev 
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3.5.7 Domov Duha – Hledisko vrstev 

 

3.5.8 Galerie výtvarného umění v Ostravě – Hledisko vrstev 
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3.5.9  Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě – Hledisko vrstev 

 

3.5.10  Správa silnic Moravskoslezského kraje – Hledisko vrstev 
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3.5.11  Moravskoslezské energetické centrum – Hledisko vrstev 

 

 

 

 

 


