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Abstrakt v českém jazyce 

Disertační práce podrobně představuje tři původní ostravské dělnické kolonie od 

jejich vzniku až po současnost. Cílem práce je vyzdvihnout kulturní dědictví těchto lokalit, 

zmapovat narůstající problémy v koloniích, navrhnout vhodné řešení, které by vedlo 

k jejich obnově, specifikovat nové technologické možnosti při revitalizaci konkrétních 

objektů a posoudit ekonomickou efektivnost investic vložených do nových projektů 

výstavby.  

 V teoretické části jsou popsány pojmy vztahující se k podstatě dělnických kolonií a 

definovány příslušné pojmy ze stavební praxe a popsány metody stavebně – technického 

průzkumu, způsoby hodnocení efektivnosti výstavbového projektu a postup při tvorbě 3D 

vizualizace objektů. 

V další části je popsán přístup k obdobným dělnickým koloniím v Evropě a 

nastíněny mezinárodní zkušenosti s řešením situace v  uvedených koloniích. 

Praktická část práce je rozdělena do šesti samostatných bloků, které na sebe 

navazují a tvoří jednotný celek. Je provedeno komplexní posouzení vybraných původních 

stavebních objektů obsahující příslušná doporučení a dále jsou sumarizovány nejčastější a 

nejzávažnější vady a poruchy a navrženy technologické možnosti při revitalizaci 

postižených lokalit.  

V závěru práce jsou uvedeny dosažené výsledky a specifikována doporučení, jak 

k daným lokalitám zodpovědně přistupovat. Výstupem disertační práce je vypracování 

souboru rad pro obyvatele dělnických kolonií, vymodelování 3D objektů původních 

dělnický domů a vytvoření internetových stránek, kde je problematika medializována. 

Při řešení práce bylo spolupracováno s pracovníky Archivu města Ostravy a 

starosty dotčených lokalit. Část dílčích výsledků práce již byla využita stavebním odborem 

Úmob Nová Ves – Ostrava.  
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Abstract 

The Thesis presents in detail three original working class colonies in the City of 

Ostrava from their formation to the present day.  The aim is to highlight the cultural 

heritage of these sites, map growing problems in the colonies, suggest appropriate 

solutions that would lead to their renovation, specify new technology capabilities to be 

used to revitalize particular buildings as well as to assess economic efficiency of any new 

capital construction projects.   

 The  theoretical section describes terms related to substance of  working class 

colonies and defines pertinent construction practice terms  as well as  it specifies 

methods of building-and-technical survey, ways of  evaluating the  effectiveness of  some 

construction project and 3D rendering process for the buildings. 

The following section describes the approach to similar workers’ colonies 

in Europe and outlines international experience in dealing with the situation in the   

above colonies. 

The practical section of the thesis is divided into six separate blocks, which are 

mutually interconnected and form an unified whole. There has been a comprehensive 

assessment of some selected original buildings (containing appropriate 

recommendations) carried out.  In addition, there have been the most frequent and 

weightiest defects and failures summarized and technology ways to revitalize affected 

localities suggested.  

In conclusion there have been the thesis achievements presented and 

recommendations on how to responsibly approach the given localities specified.   The 
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thesis outcomes are an elaboration of the set of recommendations to the inhabitants of 

working class colonies, 3D rendering of the original workers’ houses and creation of 

website to publicize the points at issue in the media. 

In addressing the task I have been cooperating with the staff of Ostrava City 

Archive (Archiv města Ostravy) and the mayors of relevant localities.    Some part of my 

unfinished thesis has been already used by the Building Control Department of District 

Authority of Nova Ves – Ostrava (Úmob Nová Ves – Ostrava).  

 

Keywords: 

Cultural heritage, working class colonies, building-and-technical survey, 

effectiveness of construction project, renovation, revitalization, 3D rendering 
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1 ÚVOD 

Vznik prvních dělnických kolonií se datuje k počátku 19. století. Větší rozvoj nastal 

v 70. letech uvedeného století v době vrcholící průmyslové revoluce. Potřeba pracovních 

sil v průmyslu a jejich lepší životní zajištění vyvolala nárůst počtu obyvatel a odpovědnost 

za jejich bydlení se přenesla na zaměstnavatele daných dominantních podniků. Tento jev 

byl charakteristický především pro průmysl těžební, hutnický, strojírenský, textilní a 

obuvnický. Živelný vznik průmyslových závodů doprovázel podobně nekoordinovaný růst 

vybavenosti a služeb.1 Tento trend se odvíjel především od teorie tzv. Taylorismu a 

Fordismu - teorie založené na efektivním vedení podniku. Výstavbou kolonií, určených 

k bydlení, získávali zaměstnavatelé stabilní pracovní sílu. Byly vytvořeny jednoduché 

typizované domy, které ležely často přímo u výrobního areálu nebo v jejich těsné 

blízkosti. Vznikaly tak nové urbanistické celky, které měly charakter samostatné fungující 

jednotky, přitom však byly ve většině případů propojeny zejména dopravní a inženýrskou 

infrastrukturou. Součástí dělnických kolonií byla v mnoha případech také občanská 

vybavenost, která sloužila k zajištění většiny služeb a potřeb místních obyvatel.   

1.1  Předmět disertační práce 

Tématem disertační práce je detailně analyzovat stavební, architektonický a 

urbanistický vývoj konkrétních dělnických kolonií na Ostravsku od jejich založení po 

současnost. Vývoj a řešení ostravských kolonií je srovnáván s problematikou podobně 

vzniklých evropských kolonií v Anglii a Německu a taktéž s nejznámější českou kolonií 

Tomáše Bati ve Zlíně. 

V disertační práci je definován pojem dělnických kolonií v České republice. Účel a 

datování jejich vzniku, dělení dle průmyslového zaměření oblasti, jejich charakteristické 

rysy, problémy a vývoj až do současnosti. Dále je řešena konkrétní lokace zájmových 

území na Ostravsku, popsány změny urbanistické struktury v těchto oblastech s ohledem 

                                                           
1
 KUTA V.: Rozvoj a problémy ostravské aglomerace; Ostrava 2000 
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na její temporalitu. Výběr analyzovaných lokalit vychází z vybraných zástupců daného 

typu průmyslu. V práci je využito metod stavebně – technického průzkumu, je hodnocena 

ekonomická efektivnost výstavbových projektů a prostřednictvím 3D modelace jsou 

ztvárněny vybrané objekty ostravských dělnických kolonií. Tyto metody jsou popsány 

nejdříve v teoretické rovině a jsou konkretizovány systémové postupy použité pro splnění 

vytýčených cílů disertační práce. 

Díky aplikaci do praxe může být přistoupeno ke konkrétní analýze získaných 

výsledků. V disertační práci srovnávám všechny možné aspekty urbanistických, 

historických a technických informací v kontextu: minulost, současnost a především 

budoucnost. Památkově-historická hodnota bude vyzdvižena v oblasti místního 

charakteru kraje a jeho genia loci2. Dále disertační práce hodnotí poznatky z jednotlivých 

vědních disciplín jako je architektura, urbanismus a stavitelství.  

Finální výstup disertační práce se opírá o konkrétní historická data, statistiky, 

mapy, fotografie, stavební dokumentace a dostupnou odbornou literaturu. 

Prostřednictvím příloh disertační práce jsou představeny vizuální informace o podobě 

sledovaných kolonií, standardu bydlení a o jednotlivých stavbách. 

V závěru práce jsou uveřejněny výsledky a doporučení ke zpracovávanému 

tématu, jsou shrnuta dosažená zjištění a navrženy odpovídající cesty využitelnosti 

jednotlivých kolonií v současné době s možností jejího bytového uplatnění do budoucna. 

1.2 Přehled informačních zdrojů věnujících se problematice dělnických kolonií 

Stavebně architektonický vývoj a urbanistický charakter dělnických kolonií nikdy 

nepatřil k opomíjeným tématům regionálního literárního zpracování. I v současné době se 

                                                           

 
2
 Genius Loci je římský pojem. Podle přesvědčení starých Římanů má každá nezávislá bytost svého genia, 

ochranného ducha. Tento duch dává lidem i místům život, doprovází je od narození do smrti a určuje jejich 
charakter či povahu. V dnešním slovníku má tento obrat význam specifické atmosféry dané oblasti, spíše než 
jakési místní ochraňující síly. 
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tomuto tématu věnuje několik světových i českých autorů a přináší nové poznatky na 

základě uskutečněných bádání.  

Nejvýznamnějším přínosem v dané problematice jsou práce  Martina Jemelky 

zaměřené na ostravské dělnické kolonie. Např. sumarizující studie ve Slezském sborníku 

(2007, č. 1). Autor se problematice věnuje i v dalších pracích:  

JEMELKA, M.: Stav a perspektivy výzkumu bydlení a života v dělnických sídlištích 

v českých zemích a na Ostravsku; Slezský sborník, 105, 2007, č. 1, s. 45–60.  

JEMELKA, M.: Ostravské dělnické kolonie I: Závodní kolonie kamenouhelných dolů 

a koksoven v moravské části Ostravy; Ostrava 2011. 

JEMELKA, M.: Ostravské dělnické kolonie II; Závodní kolonie kamenouhelných dolů 

a koksoven ve slezské části Ostravy. Ostrava; 2012.  

JEMELKA, M.: Stav a perspektivy výzkumu bydlení a života v dělnických sídlištích 

v českých zemích a na Ostravsku; Slezský sborník, 105, 2007, č. 1, s. 45–60.  

JEMELKA, M.: Lidé z kolonií vyprávějí své dějiny; 2009.  Zde autor shromáždil 

vzpomínky několika generací příslušníků konkrétní sociální skupiny na Ostravsku. Sbírka je 

určena jak zasvěceným odborníkům, tak i laické veřejnosti. Velkou část v ní zabírá také 

obrazová dokumentace, která plní roli další informační vrstvy, s níž mohou badatelé 

pracovat. 

JEMELKA, M. – SÝKORA, D. zpracovali stať pod názvem: Závodní osada 

Československých továren na dusíkaté látky v Ostravě – Nové Vsi. Publikováno: 

Vlastivědný věstník Moravský 61/2009, č. 4. Jednalo se o jeden z prvních ostravských 

pokusů o zpracování stavebně-historického vývoje konkrétní dělnické kolonie. 

JEMELKA, M: Na kolonii. Život v hornické kolonii dolu Šalomoun v Moravské 

Ostravě do začátku socialistické urbanizace. VŠB-TUO, Ostrava 2007. 
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JEMELKA, M.: Stavební vývoj a bytový standard Šalomounské kolonie v Moravské 

Ostravě (1868-1977); Acta Facultatis philosophiacae Universitas Ostraviensis, Historica 

11/2004, s. 69-85. 

Mezi další významné publikace patří publikovaná studie Karla Jiříka o bytové 

politice: JIŘÍK, K.: Hutní úřednické a dělnické kolonie a kasárny v Ostravě ve Sborníku 

k dějinám Ostravy a Ostravska 20. Ostrava 2002, s. 304-344. 

Architektonickým charakterem a osídlením starých hornických kolonii se zabýval 

Jaroslav Bílek ve svých studiích: BÍLEK, J.: Architektonický charakter starých hornických 

sídel v OKR. Studie k vývoji ostravské průmyslové oblasti; Sborník prací Pedagogické 

fakulty Ostrava C-4, Praha 1969, s. 35-81. 

BÍLEK, J.: Podíl starého hornického osídlení na vývoji populace a urbanizace v OKR 

do první třetiny 20. století; Studie k vývoji ostravské průmyslové oblasti II., Praha 1968, s. 

103-135. 

BÍLEK, J.: Staré hornické kolonie v ostravsko-karvinském revíru. Topografie, stav, 

perspektivy; SPPFO C-1, Ostrava 1966, s. 127-158. 

Přínosný je dále příspěvek ve sborníku Národního památkového ústavu v Ostravě 

2010 pod názvem Dělnické kolonie Ostravsko - Karvinského revíru, problematika 

památkové ochrany a současný stav, jehož autorkou je Jana Kynclová.  

Mezi další autory, věnující se dělnickým koloniím patří Luděk Sýkora v díle z roku 

1993. SÝKORA, L.: Gentrifikace: měnící se tvář vnitřních měst. Publikováno:  Teoretické 

přístupy a vybrané problémy v současné geografii. Univerzita Karlova v Praze, 

Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, s. 100–119; 

1993. 

Dalším významným spisovatelem je Martin Strakoš. STRAKOŠ, M:  Od kolonií 

k sídlištím. Obytné celky Ostravy 20. až 40. let 20. století, str. 132; Sborník Národního 

památkového ústavu v Ostravě 2010; Ostrava 2010. 



Vývoj a perspektiva dělnických kolonií na Ostravsku 
Disertační práce 

 

 

Ing. David Sýkora   13 

  

Kolonii chemické, která je zpracována v této disertační práci, se věnuje ostravský 

autor Petr Popelka.  POPELKA, P.: Dějiny Moravských chemických závodů; Ostrava; 2008. 

Téma dělnických kolonií se objevuje také u dvojice spoluautorů Reginy Kuchtové a 

Jana Česelského. KUCHTOVÁ, R., ČESELSKÝ, J: Bytová výstavba v Ostravě – minulost a 

současnost. čl; Ostrava 2007. 

NPÚ územní odborné pracoviště v Ostravě vydal k dané problematice sborník: 

Sborník NPÚ Ostrava; Industriální dědictví a bydlení v průmyslových aglomeracích; 

Ostrava 2010. 

Další dílčí studie z posledních let jsou různě umístěny v periodikách jako: Český lid, 

Vlastivědné listy, Těšínsko.  

Mnoho autorů se již v dřívější, ale i současné době věnuje zpracování historických 

událostí týkajících se Baťovy Zlínské kolonie.  Významným autorem je Ondřej Ševeček se 

svým dílem: ŠEVEČEK O.; Zrození Baťovy průmyslové Metropole; Příbram; 2009. 

Významným zdrojem informací jsou internetové stránky se zaměřením na dělnické 

kolonie. Data o dělnických koloniích, které jsem využil v disertační práci, jsem čerpal 

především z těchto webových stránek:  

- http://www.workhouses.org.uk/  (zprávy o dělnickém bydlení v Anglii, tvůrcem 

stránek je Peter Higginbotham; 

- http://www.hindawi.com/journals/usr/2011/587523/ (článek o gentrifikaci ve 

španělské Valencii věnující se problémům rybářských koloniích) 

- http://www.hornicky-klub.info (obecné informace pro veřejnost o hornictví a 

dostupných památkách z doby hornictví v Ostravě) 

- http://batastory.net/cs/info/jak-se-buduje-zahradni-mesto-6; 

http://architekturazlin.cz/novodoba-vystavba-v-batovskych-koloniich; 

http://www.zlin.eu/page/86023.letna/ (informace ke zlínské Baťově kolonii) 

http://batastory.net/cs/info/jak-se-buduje-zahradni-mesto-6
http://architekturazlin.cz/novodoba-vystavba-v-batovskych-koloniich
http://www.zlin.eu/page/86023.letna/
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- http://www.staryzlin.cz/east-tilbury.php;  

- http://batacities.bauhaus-

dessau.de/kolleg_xii/docs/east_tilbury_essex_web.pdf (informace k anglické 

kolonii East Tillbury). 

Za účelem získání dat a dobových podkladů pro zpracování disertační práce jsem 

navštívil instituce uvedené níže: 

- Úřad městského obvodu Statutárního města Ostravy – stavební oddělení: zde jsou 

ve spisovně uloženy stavební spisy podle čísel popisných (stavební spis obsahuje 

všechny dokumenty ke stojící stavbě). 

- Archiv města Ostravy - zde jsou uloženy ve Sbírce stavebních spisů podle čísel 

popisných stavební spisy již demolovaných staveb. Další důležité informace lze 

získat z fondů příslušného archivu obce (jsou zde uloženy obecní kroniky, zápisy 

z jednání obce). AMO dále nabízí bohatý kartografický materiál a sbírky fotografií, 

pohlednic a map (viz přílohy). 

- Spisovny a archivy podniků – konkrétně ty, které iniciovaly stavbu dané dělnické 

kolonie. 

- Národní památkový ústav Ostrava – zde jsou uloženy informace o objektech 

zapsaných na seznamu nemovitých kulturních památek. Řada informací je 

obsažena v interních i veřejných dokumentech PÚ. 

- Stavební spisovny příslušných městských obvodů Statutárního města Ostrava – 

jsou zde uloženy informace o dosud stojících budovách patřících do daného 

městského obvodu. 

1.3 Cíle disertační práce 

Úkolem disertační práce je vyhodnotit vývoj tří konkrétních zaměstnaneckých 

kolonií na Ostravsku s cílem vyzvednout jejich historickou hodnotu a poukázat na 

http://www.staryzlin.cz/east-tilbury.php
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opomínané dědictví těchto oblastí. Přínosem bude prohloubení poznatků a jejich 

systemizace v oblasti možných narůstajících problémů původních dělnických kolonií, 

porovnání degradace použitých stavebních materiálů v dělení dle druhu stavební 

konstrukce a návrh ekvivalentních materiálů a způsobu řešení k jejich obnově. Cílem je 

navrhnout nové technologické možnosti při revitalizaci konkrétních objektů a posoudit 

ekonomickou efektivnost případných vložených investic u konkrétních výstavbových 

objektů. Na základě prostudovaných materiálů, zmapování situace v zahraničí, terénního 

šetření, provedených stavebně - technických průzkumů a dalších analýz bude 

přistoupenou ke konkrétním návrhům, jak k původním dělnickým obydlím v daných 

lokalitách přistupovat. 

Jedním z výstupů je vytvoření uceleného sofistikovaného přehledu (Soubor rad pro 

obyvatele ostravských dělnických kolonií), který by měl sloužit jako funkční nástroj jak pro 

laickou veřejnost k zodpovězení základních otázek této problematiky, tak i investorům a 

architektům při případné revitalizaci těchto oblastí. Záměrem je pomoci veřejnosti při 

obnově dělnických kolonií. Problematika obnovy měst či jeho částí je téměř tak stará jako 

vlastní vývoj stavby měst.3 

Dalším hlavním cílem disertační práce je medializace historické hodnoty tří 

ostravských dělnických kolonií prostřednictvím internetu. K tomuto účelu budou 

vytvořeny internetové stránky www.delnickekolonie.cz, kde občané najdou obsáhlé 

informace z historie a současnosti ostravských kolonií, dále rady pro místní obyvatele jak 

rekonstruovat svá obydlí. V rámci medializace daných lokalit budou stránky obohaceny o 

dobové fotografie a 3D vymodelované objekty. 

                                                           
3
 ŠILHÁNOVÁ V., KOUTNÝ J., ČÁBLOVÁ M.; Urbanismus a územní plánování; Pardubice; 2010 
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2 VYMEZENÍ POJMŮ 

2.1 Dělnické kolonie 

Vznikající průmyslové podniky potřebovaly ke své činnosti zajistit stabilní základnu 

kvalifikovaných dělníků a úředníků. Přesun pracovních sil z venkova do vznikajících 

průmyslových center, v českých zemích nejintenzivnější v poslední třetině 19. století, 

způsobil mnohonásobný nárůst jejich obyvatel. V odstartovaném urbanizačním procesu 

vznikala připojením sousedních obcí nová velkoměsta, měnila se skladba obyvatel i 

jednotlivých ekonomických sektorů. V silách stavebních podnikatelů nebylo možné 

rychlou výstavbou zajistit bydlení pro všechny. Současně také příchozí ani nedisponovali 

finančními prostředky na jeho pořízení.  

Průmyslové podniky se snažily stavbou vlastních obytných domů poskytnout 

bydlení svým zaměstnancům ve vlastní režii. Během dlouhého vývoje tak vznikala celá 

řada dělnických a úřednických obytných kolonií různých typů, které vytvářely specifické 

urbanistické celky ve formě osad, kolonií, sídlišť, čtvrtí či zahradních měst. 4 

V našich zemích byl model dělnické kolonie převzat ze zkušeností zejména 

anglických, holandských a belgických realizací. Výstavby dělnického bydlení byla 

realizována v poměrně krátkém časovém úseku, nikdy zcela nesplynula s původní 

zástavbou a již od počátku vykazuje znaky typizace.5  

Dělnické kolonie náleží mezi ohrožený typ sídelního útvaru. Některé kolonie jsou 

dnes již památkově chráněny.6  

                                                           
4
 NPÚ územní odborné pracoviště v Ostravě: Sborník NPÚ Ostrava; Industriální dědictví a bydlení 

v průmyslových aglomeracích; Ostrava 2010 

5
 KUCHTOVÁ R.: Čl. Dělnické kolonie v Ostravě; Periodika: Urbanismu a územní rozvoj, č. 6/2011; 2011 

6
 FROLEC V., VAŘEKA J.: Lidová architektura; Ostrava 2007 
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Oproti tomu jsou lokality, kde dochází ke komplexnímu mizení těchto kolonií. 

Jedním z hlavních problémů dělnických kolonií je sociální segregace, jež se projevuje 

separací vybraných skupin obyvatel vymezených do lokalit.7 

 Toto může způsobovat koncentraci sociálně slabších obyvatel v některých částech 

města, tím způsobit jejich úpadek a sociální vyloučenost obyvatel ze společnosti. Sociální 

segregace je výrazně posilována jevem sociální suburbanizace, která znamená přetváření 

krajiny, způsobené pohybem obyvatelstva z měst na jeho okraj, což zapříčiňuje ve velké 

míře úbytek volné krajiny, narušení sociálních vztahů v komunitě a ztrátu městskosti. Další 

důsledek nerovnoměrného rozložení různých skupin obyvatel v území, například podle 

věkové, kulturní, socio-ekonomické či etnické příslušnosti se nazývá Sociálně prostorová 

diferenciace.  Diferenciace je chápána jako stav, který je výsledkem působení řady 

procesů odehrávajících se na úrovních různého měřítka.8 

 Diferenciace se stává zdrojem nerovností a problémů ve společnosti, jejíž krajní 

projevy představují například sociální deprivace, segregace či marginalizace.  Vyspělá 

společnost by se měla o znevýhodněná území postarat a pokusit se omezit nebo zastavit 

koncentraci sociálně vyloučených obyvatel v segregovaných mikro-lokalitách.  Na 

problematiku je nutno nahlížet hlavně z pohledu místních obyvatel a zamezit dalšímu 

zhoršování životních podmínek v konkrétní lokalitě. 

 Opatření směřující ke zmírnění negativních projevů a důsledků sociálně prostorové 

diferenciace by měla zahrnovat postupy vedoucí ke zlepšení kvality života místních 

obyvatel a k posílení koheze obyvatelstva v různých typech území. 

Výše uvedené sociální problémy bývají jedním z nejzávažnějších negativních jevů 

objevujících se v dělnických koloniích, nicméně v předkládané disertační práci nebude 

                                                           
7
 ŠILHÁNOVÁ V., KOUTNÝ J., ČÁBLOVÁ M.; Urbanismus a územní plánování; Pardubice; 2010 

8
 TEMELOVÁ J., POSPÍŠILOVÁ L., OUŘEDNÍČEK M.; Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a 

kvalita života; Plzeň; 2012 
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tato sociální stránka řešena. Vzhledem k objemu a závažnosti příslušné problematiky toto 

téma přísluší k řešení odborníkům z oblasti sociologie. 

Další problém je spatřován v tom, že v některých oblastech nejsou koncepčními 

ani výkonnými orgány památkové péče stanoveny příslušné směrnice, jak k daným 

koloniím při jejich revitalizaci přistupovat. Důležité je najít kompromis mezi zachováním 

naprosto původního vzhledu a nezaměnitelného rázu kolonií, oproti potřebným 

stavebním zásahům až po demolici a výstavbu nových soudobých objektů. Obecně 

známým problémem kolonií z 19. století je nevyhovující hygienické příslušenství, absence 

protiradonové izolace a hydroizolace spodní stavby, zastaralá elektroinstalace, výskyt 

nebezpečných stavebních materiálů (např. azbestu), zastaralé inženýrské sítě, nedostatek 

parkovacích míst atd. 

Základními součástmi systému infrastruktury dělnických kolonií bylo již v době 

jejich vzniku: zásobování pitnou a užitkovou vodou, odvádění a čištění odpadních a 

dešťových vod, zásobování tepelnou energií, zásobování elektrickou energií, zásobování 

plynem, spojová zařízení, odstraňování pevného odpadu. Kolonie byly často spjaty 

s dodávkou základních energií dotovanou z průmyslových závodů, které kolonie 

vybudovaly. To znamenalo značnou úsporu provozních nákladů na bydlení pro místní 

obyvatele, která zvyšovala zájem o bydlení v kolonii a posilovalo závislost a loajalitu 

zaměstnanců ke svým zaměstnavatelům. 

2.1.1 Obnova dělnických kolonii 

 Většina dochovaných objektů v dělnických koloniích vykazuje známky toho, že zde 

(až na výjimky) nedošlo k úplnému vymizení funkce bydlení. Zásadní problém spočívá tedy 

v tom, jakým způsobem objekty efektivně rekonstruovat a jak oživovat tyto kolonie a 

zlepšit kvalitu a životní úroveň dané lokality.  
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 Problémem je také technický a stavební stav objektů, protože kolonie jsou často 

obývány lidmi starými či sociálně slabými. Do oprav domů se tedy neinvestuje a jejich stav 

tomu také odpovídá.9 

 Dle zjištěných výsledků můžeme rozdělit proces obnovy degradovaných částí 

dělnických kolonií do šesti základních typů: 

a) Modernizace – stavební fond se obnovuje a udržuje průběžně. Výsledkem je 

zvýšení standardu bydlení ve stávající zástavbě, kdy se nemění funkční využití a 

sociální struktura. 

b) Gentrifikace – představuje rehabilitaci obytného prostředí, postupné vytlačování 

původního obyvatelstva, které je nahrazováno movitějšími vrstvami. Dochází tedy 

ke změně sociálního charakteru místa a zlepšení fyzického stavu lokality. 

c) Regenerace – znamená obnovu a údržbu původních staveb. Cílem je dosažení 

soudobých standardů a nalezení vhodného využití v současném prostředí. 

d) Dostavba – výstavba zcela nových objektů, které doplňují původní stavební a 

funkční strukturu. 

e) Přestavba – představuje radikální úpravu stávajícího stavebního fondu. Kromě 

dostavby zahrnuje také nahrazování původních objektů novými.  Přestavba se 

často pojí s celkovou změnou fyzického vzhledu dané lokality. 

f) Asanace – je plošnou přestavbou, kterou doprovází kompletní demolice původní 

zástavby a celková změna lokality. Často může docházet i k úplné výměně 

původního obyvatelstva dané lokality. 

                                                           
9
 KYNCLOVÁ J.; Inventarizace průmyslového kulturního dědictví, Ostravské dělnické kolonie; NPÚ; Ostrava 

2003 
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2.2 Vady a poruchy stavebních konstrukcí 

 Stavební konstrukce jsou po dobu své existence vystavovány nejrůznějším 

účinkům namáhání a vnějším vlivům. Vady a poruchy se vyskytují u všech druhů staveb, 

bez ohledu na stáří, stupeň využití stavby nebo na druh konstrukčního materiálu.10 

2.2.1 Poruchy stavebních konstrukcí  

 Porucha konstrukce je změna konstrukce oproti původnímu stavu, která zhoršuje 

její únosnost, použitelnost nebo podmínky užívání či zkracuje také její životnost. 7 

 Poruchy stavebních konstrukcí dělíme na: 

- Viditelné – negativní zjevný jev, který způsobuje problémy osobám užívajícím daný 

objekt (např. trhliny na stavebních konstrukcích, pronikání vody do objektu, 

degradace stavebního materiálu, netěsnost výplní otvorů) 

- Neviditelné – jsou mnohem více nebezpečné a představují větší riziko při užívání 

stavby (např. snížená stabilita a statické přetížení nosných částí konstrukce, nižší 

pevnost a soudržnost použitých materiálů) 

Poruchy staveb mohou být způsobeny: 

- Projektantem stavby – nedostatečnou odborností daného projektanta, tlakem na 

časové a ekonomické úspory, nedostatečným počátečním průzkumem, chybami 

v návrhu a ve statickém výpočtu nosných konstrukcí. 

- Dodavatelem stavby – nedbalostí dodavatele, kvalitativní záměna stavebních 

materiálů uvedených v projektu, nedodržením předepsaných technologických 

postupů a norem při realizaci. 

- Investorem – v rámci snahy úspory vstupních investic (použití nejlevnějších 

materiálů a výstavba bez detailní realizační dokumentace), při neodborném 
                                                           
10

 SOLAŘ J.; Poruchy a rekonstrukce zděných staveb; Praha; 2008 
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provedení, absencí dostatečné kvalifikace odborného dozoru, nedůsledností při 

přejímce stavebních prací. 

- Uživatelem objektu – zanedbaná údržba, neodborné zásahy do konstrukce, užívání 

stavby k jinému účelu, než měla dle projektu sloužit. 

- Vnějšími vlivy – nepříznivé klimatické podmínky, agresivní podzemní voda, 

poddolování daného objektu 

- Nepředvídanými událostmi – živelné pohromy, požáry 

- Přirozeným opotřebením materiálu, stárnutím konstrukce – postupem času 

dochází u všech stavebních materiálů k vnitřním strukturálním změnám. Každý 

materiál má dánu svou životnost, která se často vztahuje k počátečním investičním 

nákladům a možnosti prodloužení užitného efektu pravidelnou údržbou. 

2.2.2 Vady stavebních konstrukcí  

 Vada konstrukce je nedostatek konstrukce způsobený chybným návrhem nebo 

provedením, který neohrožuje konstrukci z hlediska mezních stavů únosností nebo 

použitelnosti.11 

Vady stavebních konstrukcí lze dělit z několika hledisek. 

Dle odstranitelnosti dělíme vady na: 

- Odstranitelné vady – taková vada, kterou lze opravou odstranit  

- Neodstranitelné vady – je taková vada, kdy nelze vadu odstranit z technického 

hlediska. Příkladem jsou situace, kdy se vady vyskytují opakovaně ve větším 

množství.12 

 

                                                           
11

 SOLAŘ J.; Poruchy a rekonstrukce zděných staveb; Praha; 2008 

12
 http://www.ckait.cz/sites/default/files/P%C5%99%C3%ADl.%C4%8D.8%20-%20Vady%20staveb.pdf 
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Dle míry nebezpečnosti dělíme vady na: 

- Nebezpečné vady – pokud vada ohrožuje zdraví osob, bezpečnost užívání, nebo 

stabilitu stavby nebo její části.  

- Neškodné vady - tyto vady nijak neohrožují bezpečnost a zdraví osob. Rovněž 

neohrožují stabilitu stavby, ani nezpůsobují nefunkčnost stavby jako celku nebo 

jen její části, avšak ruší konečný vzhled a estetiku daného objektu.  

Dle vizuální nápadnosti dělíme vady na: 

- Vady vizuálně zjistitelné - zjevné vady jsou takové, které mohou být zjištěny při 

obvyklé prohlídce či převzetí díla, pokud byla zachována běžná (obvyklá) 

pozornost.  

- Vady skryté - skryté vady jsou takové, které nemohly být zjištěny při obvyklé 

prohlídce13 

Podle rozsahu a závažnosti pak vady (jako příčiny poruch) dělíme na: 

- Drobné - které podstatně nesnižují použitelnost objektu pro plánovaný účel, tedy 

vady menší závažnosti (včetně estetický vad). 

- Hlavní -  které mohou vést až k užitné funkce objektu nebo omezení či snížení jeho 

- Kritické - které mohou na základě teoretických předpokladů nebo na základě 

dosavadních zkušeností vézt k nebezpečným následkům pro osoby užívající tento 

výrobek, nebo pro osoby v okolí (viz definice Stavebního zákona pro stavby 

ohrožující svým stavem). 

2.3 Životnost staveb 

V disertační práci je využito Kategorie návrhové životnosti. Jednotlivé funkční díly 

se podílí na funkci stavebního objektu po předpokládanou dobu, která je odvislá od 

                                                           
13

 SOLAŘ J.; Poruchy a rekonstrukce zděných staveb; Praha; 2008 
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mnoha faktorů, jako je projekt stavby, intenzita využití a údržba. Rozhodující je návrhová 

životnost nosné konstrukce, bez které nemají ostatní funkční díly své opodstatnění.14  

Návrhová životnost je definována jako předpokládaná doba, po kterou má být 

nosná konstrukce užívána pro zamýšlený účel při běžné údržbě bez podstatné stavební 

úpravy. Návrhová životnost je doporučena rozdílně pro jednotlivé typy konstrukcí 

v původní ČSN 73 0031 a nově zavedené ČSN P ENV 1991 – 1.14 

V disertační práci je využito členění návrhové životnosti dle uveřejněné tabulky 

ČSN 730031 a nově zavedené ČSN P ENV 1991. 

Tabulka č. 1: Návrhová životnost dle ČSN 73 0031 a nově zavedené ČSN P ENV 1991 

Typ konstrukce ČSN 730031 ČSN P ENV 1991 - 1 

Běžné konstrukce - souhrnně 50 let 

Bytové občanské 100 let - 

Výrobní 60 let - 

Zemědělské 50 let - 

Monumentální a inž.stavby - souhrnně 100 let 

Mosty, komunikace 100 let - 

Hráze, tunely 120 let - 

Věže, stožáry 40 let - 

Vyměnitelné konstrukční části - 25 let 

 

Zdroj: MENCL V.; Čl.: Životnost funkčních dílů staveb v doporučeních EU; Brno 2004 

                                                           
14

 MENCL V.; Čl.: Životnost funkčních dílů staveb v doporučeních EU; Brno 2004 
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Tabulka č. 2: Orientační hodnoty vztahu předpokládané návrhové životnosti stavby a 

stavebních výrobků podle Evropské organizace pro technická schválení (EOTA) 

Předpokládaná životnost 

stavby (roky) 

Předpokládaná životnost stavebních výrobků (roky) 

Kategorie 

Kategorie Roky opravitelné nebo 

snadno vyměnitelné 

méně snadno opravitelné 

nebo vyměnitelné 

plná životnost stavby 

krátká 10 10 10 10 

střední 25 10 25 25 

normální 50 10 25 50 

dlouhá 100 10 25 100 

Zdroj: MENCL V.; Stavebně technické průzkumy; Praha 2012 

 Při zachování předpokládaného účelu stavby a běžné údržbě by po dobu dané 

životnosti neměly vzniknout náklady na podstatné opravy nosné konstrukce. 

 Obdobné požadavky vyplývají i z českých legislativních předpisů 

(NV č. 178/1997 Sb.). Stavby musí splňovat tyto základní požadavky: 

- mechanická odolnost a stabilita 

- požární bezpečnost 

- hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

- bezpečnost užívání 

- ochrana proti hluku 

- úspora energie a ochrana tepla 

 Po ukončení životnosti stavebního objektu by mělo být zváženo, zda vhodnou 

rekonstrukcí či modernizací je možné jeho životnost dále prodloužit nebo je nutné objekt 

demolovat. To se odvíjí od nákladů, které je nutné na sanaci objektu vynaložit. Tyto 

náklady jsou ovlivněny stavem konstrukčního systému, dispozičním uspořádáním, 



Vývoj a perspektiva dělnických kolonií na Ostravsku 
Disertační práce 

 

 

Ing. David Sýkora   25 

  

polohou schodiště a technickým zařízením budovy. Některé starší stavební systémy jsou 

pro provádění rekonstrukcí zcela nevhodné.15 

2.4  Životní cyklus stavby 

 Životní cyklus stavby16 je časové období od: 

- vzniku myšlenky na stavbu a její transformaci v záměr 

- přes projektování, realizaci stavby, její užívání a příp. změn stavby, 

- do její likvidace – úplného odstranění.17 

Životní cyklus stavby je zajišťován samostatnými oborovými procesy 

v bezprostřední vazbě na další podpůrné procesy (marketing, financování, obchod, 

nakupování, ochrana zdraví, životní prostředí, bezpečnost, apod.)18 

 Životní cyklus stavby úzce souvisí s její technickou životností, která představuje 

období, po které jsou nově pořízená aktiva schopna poskytovat nezávadný užitek. Délka 

technické životnosti stavby je ovlivnitelná kvalitou údržby a provedením oprav objektu.19 

Oborovými procesy jsou v životním cyklu stavby zejména: 

- projektování – plánování výstavby a navrhování stavby (design engineering) 

- provádění stavby – předávání a převzetí hotové stavby do užívání včetně 

kolaudace 

- údržba, opravy i adaptace probíhající v každé provozované stavbě, 

                                                           
15

 http://122ytrh.technologie.fsv.cvut.cz/get.php?id=148;    2. 6. 2013 

16
 Stavba je ucelené stavební dílo, které plní samostatnou funkci umělého prostředí. Představuje hmotnou 

strukturu fyzicky pevně spojenou s pozemkem. Funkční stavba se pořizuje s využitím věcných, lidských a 
finančních zdrojů. (definice dle L. Hačkajlové). 

17
 HAČKAJLOVÁ L.; Ekonomika a management 13, Stavební dílo – přednášky – sešit B1; Praha 2005 

18
 MENCL V.; Čl.: Životnost funkčních dílů staveb v doporučeních EU; Brno 2004 

19
 KORYTÁROVÁ J.; Hodnocení ekonomické efektivnosti stavebních investičních projektů; Vědecké spisy 

VUT v Brně; Edice Habilitační a inaugurační spisy, sv. 205; Brno 2006; ISBN 80-214-3171-7 

http://122ytrh.technologie.fsv.cvut.cz/get.php?id=148
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- změny stavby – obnova, rekonstrukce, modernizace, nástavba, přestavba, 

vestavba, částečná demolice, jejich předání, převzetí včetně rekolaudace do znovu 

užívání 

- úplné odstranění stavby - demolice stavby.20 

 

Obrázek č. 1: Životní cyklus stavby  

 

Zdroj: Autor 

 

 

 

                                                           
20

 MENCL V.; Čl.: Životnost funkčních dílů staveb v doporučeních EU; Brno 2004 
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2.4.1 Náklady životního cyklu stavby 

 Náklady životního cyklu stavby tvoří: 

- celkové náklady pořízení stavby (cena pozemku, náklady na pořízení stavby) 

- náklady užívání stavby (náklady na provoz, údržbu, energie, správu, opravy a daně 

z nemovitosti) 

- náklady na likvidaci (náklady na demolici, odvoz sutě, úpravu pozemku). 

 

Obrázek č. 2: Procentuální vyjádření nákladů životního cyklu stavebních objektů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: KUDA, F., BERÁNKOVÁ, E., Facility management v technické správě a údržbě budov, 2012, 1. vyd., 

252 s., ISBN 978-80-7431-114-7. 
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2.5  Životní cyklus výstavbového projektu 

 Životní cyklus výstavbového projektu21 je sekvence časových fází objektu (project 

life cycle). Výstavbový projekt je v čase strukturován do těchto fází: 

- předinvestiční fáze – patří sem první podněty na investici do stavby, identifikace 

investičních příležitostí, podrobné formulování projektu, rozhodování o variantě 

projektu nebo jeho případné zamítnutí. 

- investiční fáze – zadávání, vytvoření právní, organizační a finanční základny pro 

realizaci projektu, zajištění inženýringu výstavby, získání pozemků, realizace, 

realizační příprava realizátorů, ověřování parametrů, uvedení stavby do provozu a 

záběhový provoz. 

- provozní fáze – provozování a užívání stavby. V této fázi mohou vznikat různé 

problémy z důvodu špatného zvládnutí technologického procesu, nedostatečné 

organizace stavebních činností atd. 

Obrázek č. 3: Životní cyklus výstavbového projektu 

 

Zdroj: Autor 

                                                           
21

 Výstavbový projekt je komplexní proces, v němž rozlišujeme řídicí procesy, tj. management všech fází 
výstavbového projektu. Řízený proces představuje obecně navrhování stavby formou projektování, tj. 
pořízení dokumentace projektu. Dále realizaci, tím se rozumí pořízení stavby v souladu s dokumentací 
projektu a v neposlední řadě užívání, tj. provozování stavby. Definice dle: MĚŠŤANOVÁ, D.; Analýza procesu 
implementace auditu výkonnosti v souvislosti se vstupem ČR do EU. Praha 2007 
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2.5.1  Cíl výstavbového projektu 

 Již na počátku projektu v předinvestiční fázi se stanovují cíle projektu a ty jsou 

základem pro veškeré řízení v průběhu celého projektu. Řadíme sem cíle věcné (technický 

výkon, prodejní plocha), ekonomické (zisk, profitabilita), časové (zahájení stavebních 

prací, ukončení projektu), mimoekonomické (veřejný prospěch).  

2.5.2  Náklady výstavbového projektu 

 Náklady výstavbového projektu tvoří:  

- celkové náklady pořízení stavby vznikající v předinvestiční a investiční fázi 

- náklady užívání vznikající v provozní fázi22 

 2.5.3  Výnosy výstavbového projektu 

 V provozní fázi projektu vznikají výnosy daného projektu. Tyto byly plánovány na 

počátku projektu. Patří sem výnosy z pronájmu, prodeje budovy, užívání stavby za úplatu.  

2.5.4  Rizika výstavbového projektu 

 Rizikem se rozumí možnost vzniku události s výsledkem odchylným od 

předpokládaného. Stupeň rizika lze určit podle obtížnosti a velikosti projektu, způsobu 

financování, způsobu je organizace řízení, doby trvání projektu, rozsahu a počtu 

subdodavatelů.23 

2.5.5  Okolí výstavbového projektu 

 Výstavbový projekt není izolován od vnějšího prostředí. Je formulován, hodnocen, 

vytvořen a realizován v určitém prostředí, jinak též okolí. Okolí ovlivňuje buď příznivě, 

nebo nepříznivě proces jeho přípravy, realizace i dalšího užívání výsledků projektu po 
                                                           
22

 HAČKAJLOVÁ L.; Ekonomika a management 13, Stavební dílo – přednášky – sešit B1; Praha 2005; ISBN: 
1212-3609 
23

 MENCL V.; Čl.: Životnost funkčních dílů staveb v doporučeních EU; Brno 2004; ISBN: 978-80-87438-27-5 



Vývoj a perspektiva dělnických kolonií na Ostravsku 
Disertační práce 

 

 

Ing. David Sýkora   30 

  

dosažení plánovaných cílů. Má určité dopady na okolní prostředí, ve kterém je realizován, 

a naopak vlivy z okolí ovlivňují samotný projekt.24 

 

Obrázek č. 4: Okolí výstavbového projektu 

 

Zdroj: HAČKAJLOVÁ L.; Ekonomika a management 13, Stavební dílo – přednášky – sešit B1; Praha 2005; 

ISBN: 1212-3609 

 

2.6  Urbanismus 

 Urbanismus je vědní a technický obor, který se zabývá teorií uspořádání sídel a 

osídlení. Teorie urbanismu je východiskem pro územní plánování, které se komplexně 

zabývá plánováním a řízením urbanistického rozvoje sídel a osídlení a využitím jejich 

území.  

                                                           
24

 HAČKAJLOVÁ L.; Ekonomika a management 13, Stavební dílo – přednášky – sešit B1; Praha 2005; ISBN: 
1212-3609 
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 Jedná se o teoretickou disciplínu, která se věnuje procesům urbanizace, využitím 

sídelního prostoru, uspořádáním a utvářením urbánního prostředí lidských sídel a 

osídlení, jejich fungováním, obnovou a rozvojem. 

Urbanistická obnova a rozvoj jsou proces přizpůsobování sídel a osídlení potřebám 

společnosti25 

 Urbanizace je úzce spojena s procesy industrializace a demografické revoluce, 

s vědeckotechnickým rozvojem a ekonomickou úrovní státu či oblasti.26 

Město je třeba chápat jako jeden organismus, jehož jednotlivé složky nežijí svým 

vlastním životem, ale jsou v určité míře vzájemně provázané a funkčně i prostorově na 

sobě závislé. 

2.6.1 Urbánní prostředí 

 Urbánní prostředí jakéhokoliv města významně reflektuje svoji dobu, kulturnost 

obyvatel i úroveň společnosti, a to jak její prosperitu, stagnaci, tak i případný úpadek. 

Urbánní prostředí je výsledkem složitých pochodů nepřetržitě probíhajících v městském 

organismu, jeho celková kvalita je limitována podmínkami přírodními společensko-

ekonomickými a historickými.27 

 Významný urbanista doc. Ing. Arch. Miloslav Konvička prosazuje myšlenku, že na 

dosud neuspokojivém stavu našich měst se významně podepsali také naši architekti a 

urbanisté. A to jak na poli projekce i sféry realizace, tak i na úřadech a v dalších institucí.  

Souhlasím s jeho názorem, že existuje celá řada příčin současných problémů 

urbanistických celků a zároveň existuje řada cest vedoucích k nápravě.  Zde je  jeden z cílů 

disertační práce – zjistit správnou cestu jak se současnou situací naložit. 

                                                           
25

 HRŮZA J.; Slovník soudobého urbanismu; Praha 1977; ISBN:  978-80-86820-08-8 

26
 ŠILHÁNOVÁ V., KOUTNÝ J., ČÁBLOVÁ M.; Urbanismus a územní plánování; Pardubice; 2010; ISBN: 978-

80-7395-310-2 

27
 KONVIČKA M.; Periodika: Urbanismus a územní rozvoj – ročník VIII – číslo 1/2005; Čl. Podíl kompozice na 

atraktivitě urbánního prostředí města; Praha 2005 
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2.7 Inspekce nemovitosti 

Inspekce nemovitostí pomáhá na trhu s realitami a odhaluje budoucí náklady na 

odstranění zjevných i skrytých vad. Je alternativou ke stavebně – technickému průzkumu, 

na který není časový prostor při rychlosti, kterou je potřeba vyvinout při rozhodování o 

nákupu či prodeji nemovitosti. Provedená inspekce nemovitosti snižuje riziko pro 

kupujícího při koupi novostaveb, ale také již dlouhodobě užívaných nemovitostí. 

Odborníci upozorňují klienta na nutné budoucí úpravy, nezávisle posuzují cenu vybrané 

nemovitosti a zvyšují tak objektivitu výběru nemovitosti pro zájemce o koupi. Ve výsledku 

tlačí dodavatele staveb i běžné prodejce z řad občanů k větší zodpovědnosti při stavbě či 

udržování nemovitostí ve stavu, který obstojí při jejich prodeji. 

V Česku roste zájem o služby inspektorů nemovitostí, kteří prověří technický stav 

bytu nebo domu. Uvádí to Asociace inspektorů nemovitostí (AIN), která sdružuje lídry v 

tomto oboru v zemi - společnosti ABCHI Home Experts, Bytecheck a Nemopas ze stavební 

skupiny DEK. 28 

Samotná služba inspekce nemovitostí datuje svůj vznik na počátek 70. let 20. 

století v USA, kdy kupující začali najímat generální dodavatele stavby ke kontrole 

nemovitosti před započetím jejího užívání. Vzhledem k tomu, že zájem o tuto službu rostl 

a nároky na odbornost prováděné kontroly se zvyšovaly, postupně se pojem 

„dodavatelské inspekce“ změnil na dodnes užívaný pojem tzv. „Home Inspection“. Danou 

službu již tehdy nabízely kvalifikované firmy s dostatečným počtem odborně vyškolených 

pracovníků a od roku 1990 se v oblasti Kalifornie „Home Inspection“ stala samozřejmostí. 

Na poli „Home Inspection“ se postupně začala budovat zdravá konkurence a v roce 

2002 již vznikají asociace sdružující prestižní společnosti zabývající se touto činností.  

                                                           

28http://byznys.ihned.cz/reality/c1-59306940-inspektori-nemovitosti-v-cesku-rocne-proveri-stovky-
rezidencnich-nemovitosti 
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Počáteční fáze domácích inspekcí se pojila s nedůvěrou realitních makléřů, kteří se 

novou profesí cítili ohroženi. Nakonec ale realitní komunita pochopila, že odborná 

kontrola dané nemovitosti je pro kupující jedním z hlavních kritérií při rozhodování o 

případné koupi.  

Inspekce v USA i západní Evropě získávaly na popularitě a tento trend nedávno 

zamířil i do České republiky, kde se těší nebývalému zájmu.  

Předmětem inspekce nemovitosti jsou především tyto oblasti: 

Obr. č. 5: Hlavní oblasti inspekce nemovitosti 

 

Zdroj: autor 

http://www.prukazy.com/nova-graficka-podoba-penb/
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Po provedené prohlídce nemovitosti vystavuje inspektor odbornou zprávu, která 

zpravidla obsahuje souhrn nezbytných oprav, návrh na odstranění zjištěných závad a 

odhad nákladů na provedení nutných opatření.  

Hlavní důvod, proč se tato disertační práce problematikou inspekce nemovitosti 

zabývá, je spatřován v plošném využití těchto inspekcí při posouzení stavu objektů 

v dělnických koloniích. Vzhledem k časové a finanční náročnosti stavebně – technických 

průzkumů, je zřejmé, že velká část majitelů dotčených nemovitostí by spíše využila služby 

odborných firem, které inspekci nemovitostí nabízejí.  

3 METODIKA A ZPŮSOB ŘEŠENÍ PRÁCE 

Pro zpracování disertační práce a splnění stanovených cílů je využita metoda 

stavebně - technického průzkumu a metody hodnocení efektivnosti výstavbového 

projektu. 

Prakticky to znamená, že byl vybrán jeden konkrétní objekt v každé 

z posuzovaných kolonií, který byl nejtypičtějším představitelem původního dělnického 

domu a tento byl podroben stavebně - technickému průzkumu a konkrétním metodám 

hodnocení efektivnosti výstavbového projektu.29 

3.1 Metoda stavebně – technického průzkumu 

 V rámci stavebně – technického průzkumu je posouzen vždy jeden posuzovaný 

objekt, který vykazuje charakteristické znaky původní zástavby a nebyl podroben 

kompletní rekonstrukci. Data získané průzkumem jsou zapsána pomocí "Protokolu o 

technické prohlídce obytného domu", "Protokolu o technickém vybavení objektu", 

"Protokolu o technické prohlídce hospodářského příslušenství" a sumarizace 

"Urbanistického vlivu na objekt". Rovněž je pro každý posuzovaný objekt vytvořen 

Protokol o informacích získaných ze specifických map. Získaná data jsou v praktické části 
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zpracována do přehledných tabulek a grafů a je provedeno srovnání objektů napříč 

jednotlivými lokalitami (koloniemi). Díky výstupům budou vyčísleny náklady na demolici, 

modernizaci či zachování jednotlivých objektů. Toto přispěje odborné 

veřejnosti k snadnějšímu rozhodování jak naložit s problematickými objekty dělnických 

kolonií.   

3.1.1 Význam a využití S - T průzkumu 

Stavebně-technický průzkum30 poskytuje objektivní informace o stavu stavebních 

konstrukcí. S - T průzkum seznamuje s typem základů, statickou únosností základové 

spáry, svislých a vodorovných nosných konstrukcí a materiálovým složením.31 

Průzkum přináší ucelenou představu o stavu objektu a je podstatný při 

rozhodování o nástavbě nebo přístavbě objektu, rekonstrukci, změně účelu jeho využití, 

změně vlastníka, posouzení závažnosti poruch objektu nebo nové výstavbě v těsném 

sousedství stávajícího objektu. 31 

Obtížným úkolem je shromáždit všechna relevantní data, a posoudit komplexnost 

a aktuálnost projektové dokumentace a dalších podkladů pro průzkum a hodnocení 

stavby.32 

3.1.2 Rozsah S - T průzkumu 

Rozsah S - T průzkumu závisí na stavu objektu, čase, přístupnosti jednotlivých částí 

konstrukce, finančních možnostech a důvodu, proč se celý průzkum provádí.  

Rozsah je vždy omezen, a to cenou průzkumných prací, kapacitními možnostmi 

zpracovatele průzkumu, uvolněním, případně vyklizením prostoru pro průzkum, 

množstvím provedení sond pro zjištění stavu zakrytých částí, existencí a možnostmi 
                                                           
30

 Dále jen S – T průzkum 
31

 PEXOVÁ J.: Vady a poruchy stavebních konstrukcí – základní pojmy stavebně technický průzkum. 
Přednášky; Brno 2009 

32
 MENCL V.; Stavebně technické průzkumy; Praha 2012; ISBN: 978-80-87438-27-5 
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zkušebních metod apod. Průzkum se tedy vždy provádí v minimálním, nezbytném 

rozsahu.33 

V současnosti se S - T průzkum provádí nedestruktivními metodami při využití 

nejmodernějších technických a elektronických pomůcek. Výstupem je zpráva S - T 

průzkumu, která popisuje stavebně technický stav objektu, který je výsledek provedeného 

průzkumu. V rámci disertační práce byl proveden průzkum tří objektů v jednotlivých 

koloniích, kdy bylo využito metody smyslového vnímání a metody přístrojové - 

nedestruktivní.  

3.1.3 Rozdělení metod S - T průzkumu 

Při provádění průzkumu se používá najednou více metod, které se navzájem 

doplňují. Zjišťují se poruchy a jejich příčiny, míra znehodnocení konstrukcí a materiálů, 

vady vzniklé během výstavby, pevnost materiálů a další.  

Základní metody jsou smyslové metody a přístrojové - laboratorní metody. 

3.1.3.1    Smyslové metody 

Jsou to metody, při kterých se používá jednoduchých pomůcek, jako jsou: lupa, 

ocelová kulička, kladivo, vodováha, zrcátko, hřeby, dláto apod. Nejčastěji se jedná o 

vizuální prohlídku nebo o poklep na konstrukci.  

Těmito metodami zjišťujeme:  

- povrchové poškození, kvalitu povrchů  

- vlhkost 

- trhliny 

- deformace a posuny většího rozsahu 

                                                           
33

 PUME D., ČERMÁK F. a kol.; Průzkumy a opravy stavebních konstrukcí; Praha; 1993 
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- poruchy spojů konstrukcí 

- stopy po plísních a hnilobě 

- kvalitu materiálů, aj. 

3.1.3.2 Přístrojové a laboratorní metody  

Používají se k přesnějšímu zjištění fyzikálních a mechanických vlastností materiálů 

a konstrukcí v rámci podrobného, popř. doplňkového průzkumu.  

Tyto metody můžeme rozdělit na nedestruktivní a destruktivní.  

a)  Nedestruktivní metody  

Při těchto metodách dochází ke zkoušení materiálu, aniž by došlo k porušení 

konstrukce nebo k takovému porušení, kdy funkční vlastnosti zkoušených prvků zůstávají 

zachovány. Tyto zkoušky se provádí přímo na konstrukci. Danými metodami se potřebná 

informace zjišťuje nepřímo. Pokud pro jejich užívání neexistují normy, předpisy či jiné 

podklady, je nutné, abychom připravili soubor vzorků předepsaných či požadovaných 

vlastností odvozených od vlastností zkoušeného materiálu a na nich provedli  

nedestruktivní a destruktivní zkoušky.  

Příklady nedestruktivních metod: optická kontrola, měření posunů a deformací, 

tvrdoměrné metody, metody místního porušení – jádrové vývrty, ultrazvuková impulsová 

metoda průchodová, magnetická indikace kovů.34  

b)  Destruktivní metody  

Tyto zkoušky se provádějí v laboratořích či zkušebnách na větších vzorcích 

materiálů nebo jeho složek, které je nutno odebrat na posuzované konstrukci. Při těchto 

metodách dochází k zásahu do konstrukce (např. oklepání omítky, jádrové vývrty, sondy 

do konstrukcí). Jedná se o fyzikální a mechanické zkoušky a laboratorní rozbory. 

                                                           
34

 PEXOVÁ J.: Vady a poruchy stavebních konstrukcí – základní pojmy stavebně technický průzkum. 
Přednášky; Brno 2009 
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Zkoumané vlastnosti se těmito metodami zkoušejí přímo. Destruktivní metody pro 

zkoušení materiálů bývají většinou normovány pro zjištění kvality nových materiálů, proto 

je potřeba metodiku upravit, aby odpovídala pro naše odebrané vzorky z konstrukce. Při 

vyhodnocování se poté hodnoty zkoušené vlastnosti převádí pomocí korelačních vztahů.35  

Destruktivní metoda nebyla v rámci disertační práce využita vzhledem k její časové 

a finanční náročnosti. 

3.1.4 Obsah zprávy stavebně - technického průzkumu 

- Základní údaje o stavbě a jejím okolí (místo, majitel, podklady; historie stavby; 

okolní vlivy – fyzikální, architektonické; situace a orientace ke světovým 

stranám) 

- Podklady (dostupná dokumentace; výpovědi majitele, stavitele; způsob 

provedení průzkumu, použité přístroje a pomůcky) 

- Nález  −  poloha objektu 

− stáří, stavební vývoj a provozní využití objektu 

− konstrukční řešení objektu 

− popis okolí objektu  

− popis fyzického stavu konstrukcí objektu  

− lokalizace 

− popis a stanovení příčin zjištěných vad a poruch 

- Navrhovaná opatření - doporučení pro odstranění příčin poruch a jejich 

následků, přiřazení sanačních zásahů k jednotlivým poruchám, rozbor 

jednotlivých sanačních metod a doporučení aplikace některé z nich, 

doporučení optimálních sanačních technologií pro zjištěné vady a poruchy, 

                                                           
35

 PEXOVÁ J.: Vady a poruchy stavebních konstrukcí – základní pojmy stavebně technický průzkum. 
Přednášky; Brno 2009 
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doporučení dalších průzkumných činností (druh, rozsah, lokalizace, technická 

úroveň) 

- Fotodokumentace3637 

 

Obrázek č. 6: Hodnocení stavebně-technického stavu objektu  

 

Zdroj: HAPL L., LEFKOVIČ M.: Metoda matematicko – statistického hodnocení objektů určených 

k regeneraci; Komplexní průzkum objektů, určených k regeneraci; Plzeň 1988 

3.2 Hodnocení efektivnosti výstavbového projektu 

Efektivnost vyjadřuje účinnost prostředků vložených do investice hodnocenou 

z hlediska užitečného výsledku. Obecně se vyjadřuje poměrem výstupů a vstupů.38 

Efektivnost je poměr dosaženého užitku k vloženým nákladům.   

U výstavbových projektů rozlišujeme dva druhy efektivnosti: 

-   Ekonomická efektivnost 
                                                           
36

 PEXOVÁ J.: Vady a poruchy stavebních konstrukcí – základní pojmy stavebně technický průzkum. 
Přednášky Brno r. 2009. 
 
38 HAČKAJLOVÁ L.; Ekonomika a management 13, Stavební dílo – přednášky – sešit B1; Praha 2005 
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-   Sociálně-ekonomická efektivnost39 

3.2.1 Ekonomická efektivnost 

 Ekonomická efektivnost porovnává vloženou investici s očekávanými čistými 

výnosy40, které investice v budoucnu přinese. Užitek (přínos) se měří v peněžních 

jednotkách.  Pro hodnocení ekonomické efektivnosti je nutno znát výši výdajů na pořízení 

stavby (IN) a odhadnout budoucí peněžní příjmy (netto CF). Netto CF je zároveň budoucí 

hodnotou očekávaných čistých příjmů (BH).41 

Pro účely splnění stanovených cílů disertační práce bylo využito dvou základních 

metod k hodnocení ekonomické efektivnosti daného vybraného objektu v konkrétní 

ostravské kolonii. 

3.2.1.1  Metoda hodnocení ekonomické efektivnosti bez faktoru času  

Při použití této statické metody se vypočte: 

- Míra výnosnosti / rentability – netto CF k IN 

- Doba návratnosti investice – časové období, ve kterém se kumulované netto 

CF rovná IN. 38 

 

 

3.2.1.2  Metoda hodnocení ekonomické efektivnosti s faktorem času  

                                                           
39 HAČKAJLOVÁ L.; Ekonomika a management 13, Stavební dílo – přednášky – sešit B1; Praha 2005 
 
40

 Čistý výnos z investice je přírůstek čistého nerozděleného zisku a odpisů, které se vracejí stavebnímu 
investorovi v tržbách. Tento čistý výnos se nazývá ukazatele netto cash flow nebo také provozní cash flow. 
 
41

 HAČKAJLOVÁ L.; Ekonomika a management 13, Stavební dílo – přednášky – sešit B1; Praha 2005 
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 Při použití této dynamické metody se do výpočtů zavede diskontní sazba (p), 

kterou se převádí budoucí hodnota příjmů (BH) na jejich současnou hodnotu (SHCF) 

k roku pořízení stavby.  

Vypočte se:  

- čistá současná hodnota NPV42 - je nutno znát jednotlivé částky netto CF (BHi) 

pro dané období, počet období označený n. Pro efektivní projekt platí, že NPV 

> 0.  

 PV =  

PV…současná hodnota v Kč 

R…..čisté výnosy v jednotlivých letech v Kč 

i…jednotlivé roky hodnotového období od 1 do n 

n…délka hodnocení období v letech 

r…diskontní sazba v % / 100 

NPV = PV – IC 

NPV….čistá současná hodnota v Kč 

IC…investiční náklad v Kč 

 

- vnitřní míra výnosnosti IRR (vnitřní výnosové procento)43
 - odpovídá takové 

diskontní sazbě r, pro kterou bude čistá současná hodnota nulová: NPV = 0. 

IRR představuje procentuální výnosnost projektu za celé hodnocené období. 

IRR může být definováno jako výnos, při kterém projektované peněžní toky 

prokáží nulovou NPV. 

                                                           
42

 NPV = Net Present Value 
43

 IRR = interna rate of return, vnitřní výnosové procento 
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r1…odhadované IRR pro kladnou NPV 

r2…odhadované IRR pro zápornou NPV 

- doba návratnosti DN44 - odpovídá takovému roku, ve kterém je kumulované 

diskontované netto CF rovno IN.45 Jedná se tedy o stav, ve kterém je NPV = 0.  

Doba návratnosti se u klasických investičních projektů vypočte postupným 

načítáním ročních diskontovaných čistých výnosů až do výše investičního 

nákladu. Suma diskontovaných čistých výnosů se většinou nebude rovnat 

přesně výši investičních nákladů. Vytvoří interval hodnot sum diskontovaných 

čistých výnosů dvou po sobě jdoucích let, ve kterém se bude nacházet 

hodnota investičního nákladu. Dobu návratnosti lze potom vyčíslit v letech a 

měsících následujícím vzorcem:46 

 

3.2.2 Sociálně-ekonomická efektivnost 

Sociálně-ekonomická efektivnost měří užitek (přínos, prospěch) nepeněžními 

kritérii zohledňující ostatní hlediska rozhodování. Patří sem dva okruhy hodnocení 

projektu: 

                                                           
44

 Doba návratnosti = pay-back period 
45

 HAČKAJLOVÁ L.; Ekonomika a management 13, Stavební dílo – přednášky – sešit B1; Praha 2005 
46

 KORYTÁROVÁ J.; Hodnocení ekonomické efektivnosti stavebních investičních projektů; Vědecké spisy 
VUT v Brně; Edice Habilitační a inaugurační spisy, sv. 205; Brno 2006; ISBN 80-214-3171-7 
 



Vývoj a perspektiva dělnických kolonií na Ostravsku 
Disertační práce 

 

 

Ing. David Sýkora   43 

  

- samotná investice a její interní účinky na sebe samu (nároky a přínosy pro 

investora47) 

- vliv investice a investora na okolí48 (životní prostředí, ekonomické okolí, 

sociální a kulturní prostředí, zdraví, bezpečnost) 

Snahou je internalizovat externality a tím odlehčit okolí investice od nároků.49 

3.2.2.1  Metody hodnocení sociálně-ekonomické efektivnosti 

K užívaným metodám při hodnocení sociálně-ekonomické efektivnosti zejména 

patří:  

- hodnotová analýza – principem je hodnocení stupně splnění souhrnné užitné 

funkce ve vztahu k investici 

- rozbor nákladů a užitku (cost-benefit analysis) CBA, BCA, B/C Analysis – postup 

vyhodnocování potřebnosti projektu porovnáním užitků oproti nárokům.50 

3.3 Vizualizace objektů 

3.3.1  3D vizualizace 

V rámci disertační práce je formou 3D vizualizace vymodelován vždy jeden objekt 

z každé z posuzovaných dělnických kolonií (původní stavba, jíž se věnuje také S - T 

průzkum). Toto je provedeno prostřednictvím programu SketchUp, kde je vytvarována 

objemová podoba objektu, na jejíž pohledové strany se nanáší konkrétní textura tvořená 

z reálných fotografií.51  

                                                           
47

 Nároky a přínosy pro investora se obecně nazývají Internality 
48

 Vliv investice a investora na okolí se obecně nazývá Externality 
49

 HAČKAJLOVÁ L.; Ekonomika a management 13, Stavební dílo – přednášky – sešit B1; Praha 2005 
50

 HAČKAJLOVÁ L.; Ekonomika a management 13, Stavební dílo – přednášky – sešit B1; Praha 2005 
51

 http://support.google.com/sketchup/bin/topic.py?hl=cs&topic=23605 
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Takto vytvořený objekt jsem původně zamýšlel vložit do programu Google Earth 

s přesnou lokací ve virtuálním znázornění světa.  V současné době takto vzniká kompletní 

virtuální pohled na celou zeměkouli. Bohužel společnost Google  dne 13. března 2013 

oznámila, že modelování budov prostřednictvím programu Google SketchUp je 

pozastaveno a dne 1. června 2013 zrušení ukládání 3D vymodelovaných budov do 

virtuální mapy nabylo právní moci. Z tohoto důvodu tedy vymodelované 3D objekty 

nemohou být v rámci medializace dělnických kolonií umístěny do virtuální mapy Google. 

Tři vymodelované dělnické domy budou umístěny na internetových stránkách 

www.delnickekolonie.cz vytvořených v rámci disertační práce V případě, že společnost 

Google obnoví možnost vkládaní 3D objektů do jejich map, budou tyto objekty 

medializovány i prostřednictvím Google Earth. 

 3.3.2 Program SketchUp 

 Program SketchUp patří mezi CAD programy - zkratka CAD vznikla z Computer 

Aided Design (počítačová podpora designu) a tomu SketchUp přesně vyhovuje. 

 SketchUp je spojením filozofie skicování tužkou s rychlostí a flexibilitou dnešních 

digitálních technologií. Je to silný nástroj pro vytváření, prohlížení a modifikaci 3D 

myšlenky - rychle a snadno. Program není specializovaný a umožňuje tak kreslení nejen 

staveb, interiérů a okolního terénu, ale i strojů, ocelových konstrukcí, dopravních 

prostředků, osob, rostlin, modelů letadel a lodí apod.  

3D modely lze v profesionální verzi programu exportovat do 2D i 3D formátu 

AutoCADu (DXF, DWG).52  

K programu SketchUp existuje velké množství nástaveb a rozšiřujících modulů, 

které se specializují na konkrétní funkce. Pro fotorealistický výstup se používá nástavba  
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V-ray. Vzhledem k autorským právům je pro účely disertační práce využito programu: 

Google SketchUp 7.0.10247 v základní verzi (z r. 2008). 

4 MODELOVÝ PŘÍKLAD DĚLNICKÝCH KOLONIÍ V OSTRAVĚ 

4.1  Vymezení zájmového území - Ostrava 

Ostrava je rozlohou a svým celkovým počtem obyvatel třetím největším městem 

České republiky. Má výhodnou strategickou polohu - nachází se 10 kilometrů jižně od 

státní hranice s Polskem a 50 kilometrů západně od hranice se Slovenskem. Od hlavního 

města Prahy je vzdálena 360 km, 170 km od Brna, 90 km od polských Katovic a 310 km od 

Vídně. Městem protékají řeky Odra, Ostravice, Opava a Lučina.53 

 

Tabulka č. 3: Aktuální statistické údaje města Ostravy54 

Ukazatel Hodnota 

Rozloha 214 km
2
 

Počet městských obvodů 23 

Počet obyvatel 297 421 

Hustota osídlení 1500 obyv./km² 

Průměrná roční teplota + 8 °C 

Průměrná hrubá mzda 23 577 Kč 

Podíl nezaměstnaných 9,77% 

Zdroj: Autor 

 

Ostrava leží v údolí mezi horstvy Beskyd a Jeseníků, v tzv. Moravské bráně. 

Značnou část území města pokrývají lesy, parky a sídlištní zeleň. 53 
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 http://www.ostravainfo.cz/vitejte-v-ostrave-cs  /1.5.2013/ 
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Tabulka č. 4: Geografické údaje města Ostravy 

Geografie Rozloha 

Celková rozloha města 21 427 ha 

Zemědělská půda 8 529 ha 

Lesní půda 2 366 ha 

Vodní plochy 970 ha 

Zastavěné plochy 2 366 ha 

Ostatní plochy 7 526 ha 

Zdroj: http://www.ostravainfo.cz/vitejte-v-ostrave-cs  /1.5.2013/ 

 

Území města Ostravy měří vzdušnou čarou 19,657 km ve směru východ - západ a 

20,422 km ve směru sever-jih.55 

Obrázek č. 7: Mapa Ostravy - městské obvody 

 
Zdroj: http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/mestske-obvody 
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 Hrubý odhad plochy existujících dělnických kolonií na území města Ostravy je cca 

70 ha. Na území města Ostravy existuje v současné době přes 30 dělnických kolonií. 

Některé z nich byly vyňaty z bytového fondu a slouží k jiným účelům, jiné se staly 

bydlením pro sociálně vyloučené skupiny obyvatel.56 

 Dále existují oblasti, které byly kompletně odstraněny z důvodu nové výstavby a 

kvůli nevyhovujícím hygienickým podmínkám či statickým vadám a přetrvávajících 

problémům. Jsou zde místa, kde změna tváře kolonie znamenala moderní proměnu na 

úroveň tehdejšího vnímání pojetí panelových sídlišť. Oproti tomu jsou kolonie, ve kterých 

žijí lidé, kteří si dobře uvědomují historický potenciál těchto domů, jejich jedinečnost, 

kouzlo a místní kolorit bytí. 

Z jednotlivých městských částí města Ostravy byly vybrány representativní 

dělnické kolonie, jež jsou spjaty s rozvojem různých průmyslových odvětví.  

1. Hornická kolonie - Michálkovické Ferdinandovy osady  

2. Kolonie průmyslu chemického - Závodní osady Československých továren na 

dusíkaté látky v Mariánských Horách / Nové Vsi  

3. Elektrárenská kolonie - Osady Elektrárny Třebovice  

4.2  Hornická kolonie - Michálkovické Ferdinandovy osady 

V době rozvoje těžby uhlí vznikla potřeba ubytování horníků i ostatních pracovníků 

šachet a těžební společnosti začaly stavět kolonie typizovaných přízemních domků. 

Michálkovická Ferdinandova kolonie byla budována v letech 1883 až 1922. 57Hornictví se 

tak nesmazatelně podepsalo na stavebním vývoji Michálkovic.  

Hornické kolonie byly stavěny v docházkové vzdálenosti od místa práce, tj. cca 100 

– 2000 m. Na Ostravsku patří mezi nejtypičtější kolonie vybudované hornickými 
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 KUCHTOVÁ R.: Čl. Dělnické kolonie v Ostravě; Periodika: Urbanismu a územní rozvoj, č. 6/2011; 2011 
57

 Příloha A. 1: Situační plán- severní části Ferdinandovy osady s nově projektovanou zástavbou 
jednopatrových čtyřbytových dělnických obytných domů čp. 415 a 416 z března 1913 
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společnostmi. Počet obyvatel starých hornických kolonií lze dnes určit jen obtížně, 

protože sčítací operáty z druhé pol. 19. stol. se nedochovaly, nebo nejsou úplné. 

Koeficient četnosti obyvatel jednoho bytu činil průměrně 4,5 obyv./byt. Většina 

původních objektů v koloniích (cca 95 %) představovala pouze jednu obytnou místnost.58 

Hlavním důvodem proč se investor "Severní dráhy Ferdinandovy" rozhodl 

hutnickou dělnickou kolonii vybudovat, byla především stabilizace pracovních sil, zvýšení 

závislosti a loajality zaměstnanců ke svému zaměstnavateli, stálý příjem z nájemného a 

snaha o dosažení vyššího výkonu nemajetných horníků, kteří byli často unaveni cestou ze 

vzdáleného bydliště na pracoviště. Při výstavbě hornické kolonie byly využity prvky 

typizace. Stavebně-architektonický vývoj jednotlivých domů je poměrně obtížné sledovat 

pro fragmentárnost původní stavební dokumentace a časté absence původních 

stavebních povolení a kolaudačních protokolů. Detailnější kolaudační záznamy se 

zachovaly až z počátku 20. století, kdy začala druhá fáze výstavby. 59  

Ferdinandova osada bývá rovněž označována pojmem Ferdinandská osada a byla 

vybudována společností SDF60 na dnešní katastrální hranici mezi městským obvodem 

Heřmanice a městem Rychvaldem, asi 250 m severně od bývalého dolu Michal. Kolonie 

zabírá pravidelný obdélníkový prostor o výměře asi 220 x 240 m.  

Na základě analýzy dostupných stavebních dokumentací se PhDr. Martinu 

Jemelkovi, PhD. podařilo vznik prvního domu Ferdinandovy osady datovat do roku 1883. 

 Současný stav budov61 v kolonii je různorodý: některé domy jsou kompletně 

opraveny, rekonstruovány, nově omítnuty, natřeny a oploceny. Část domů je relativně 
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 JEMELKA M.; Ostravské dělnické kolonie II: Závodní kolonie kamenouhelných dolů a koksoven ve slezské 
části Ostravy; Ostrava 2012; ISBN 978–80–7464-190-9 
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 JEMELKA M.; Ostravské dělnické kolonie II: Závodní kolonie kamenouhelných dolů a koksoven ve slezské 
části Ostravy; Ostrava 2012; ISBN 978–80–7464-190-9 
60

 SDF – Severní Dráha Ferdinandova 
61

 Příloha A. 3: Mapa Ostrava – Michálkovice, Kolonie Ferdinandská, r. 2003, Příloha A. 4: Ortografický 
snímek - Ferdinandova kolonie, Ostrava Michálkovice, r. 2011; Příloha A. 5: Geologická mapa - informace o 
geologickém podloží – Ferdinandova kolonie, Ostrava Michálkovice 
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udržovaná, ovšem v kolonii nalezneme i budovy zchátralé, zdevastované a neudržované. 

Především severní část kolonie nabývá formy sociálně vyloučené lokality.  Většinu 

bytového fondu vlastní společnost RPG-Byty, s. r. o., ovšem v osadě se nachází (převážně 

v místech demolovaných původních budov) i nová privátní zástavba.62 

Tabulka č. 5: Typický byt v hornické kolonii 

 

Poč. místností v bytě (obytné 
místnosti včetně kuchyně) 

Počet osob 

1 2 - 6 

2 3 - 7 

3 3 - 8 

4 4 - 6 

 

Zdroj: KUCHTOVÁ R.: Čl. Dělnické kolonie v Ostravě; Periodika: Urbanismu a územní rozvoj, č. 6/2011; 2011 

 

Tabulka č. 6: Sumarizace základních údajů:  Kolonie Michálkovické Ferdinandovy 

osady63 

Posuzovaný parametr Konkrétní data 

Lokace 
Severovýchodně od dolu Michal/ P. Cingr, za báňskou dráhou. Kolonie 
vymezena ulicemi Košickou, Zvoníčkovou, Vojtěšskou a Briketářskou. 
Kolonie je obklopena privátní zástavbou. 
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 JEMELKA M.; Ostravské dělnické kolonie II: Závodní kolonie kamenouhelných dolů a koksoven ve slezské 
části Ostravy; Ostrava 2012; ISBN 978–80–7464-190-9 
63

 Informace v tabulce jsou získány terénním průzkumem, teoretické informace jsou čerpány ze zdroje: 

KYNCLOVÁ J.; Inventarizace průmyslového kulturního dědictví, Ostravské dělnické kolonie; NPÚ; Ostrava 
2003. Dalším zdrojem informací je: JEMELKA M.; Ostravské dělnické kolonie II: Závodní kolonie 
kamenouhelných dolů a koksoven ve slezské části Ostravy; Ostrava 2012; ISBN 978–80–7464-190-9 
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Katastrální území Michálkovice64 

Parcelní čísla 
203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 
218, 219, 220, 221, 222, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 316, 
317, 408, 267, 472, 473, 458, 460, 512, 450 

Čísla popisná (aktuální 
stav) 

220, 219, 218, 239, 238, 216, 215, 214, 213, 212, 171, 198, 197, 170, 169, 
155, 152, 154, 150, 148, 147, 146, 145, 144, 151, 149, 156, 196, 205, 251, 
252, 278, 243, 431, 436, 405, 416, 364 

Rok výstavby 1883 - 1922 

Investor Severní dráha Ferdinandova 

Původní počet domů 
50 domů (4 úřednické domy s 11 byty, 46 dělnických domů s 208 byty) 
V kolonii bylo za 39 let vybudováno 29 bytů. 

Současný počet domů 34 domů 

Popis 

Domy: typizované přízemní, čtyřbytové, omítané, kryté sedlovými 
střechami, vstupy orientované ze zádveří ve štítových stranách, okna 
čtyřtabulková.   
Směrem do svahu jsou terénní nerovnosti vyrovnávány sokly 
s pomocnými místnostmi, přístupné dvojramennými schodišti.  
Na severní straně stojí 5 z původních 7 dvoupodlažních domů, krytých 
sedlovými střechami, se vstupy z pavlačů, které mají po stranách rizality 
se záchody. Fasády jsou omítané s členícími prvky v režném zdivu.  
Dům na parcele 233 je plošně větší, pravděpodobně mistrovský, 
přízemní, omítaný, krytý sedlovou střechou.  Součástí domů většinou 
dvorek, zahrádka a hospodářská budova pro chov domácího zvířectva. 
Terénní nerovnosti jsou vyrovnány sokly. 

Náklady na bydlení 
v původní zástavbě 

Pro rodinu s 1 výdělečně činnou osobou činily náklady na nájem 5 – 10 % 
ročního příjmu. Hornický byt obývalo průměrně 4,5 osoby. 

Etapy výstavby kolonie 

R. 1883 – první fáze výstavby - založení kolonie 
R. 1890 – v kolonii vystavěno již 17 domů (dělnické i úřednické domy) 
Počátek 20. století – 2. fáze výstavby  
R. 1922 – druhá fáze výstavby - osadu tvořilo celkem 44 domů, 33 domů 
přízemních se třemi či čtyřmi byty, 3 dvojbytové úřednické domy. 7 
dvoupodlažních osmibytových domů a pekárna čp. 403 na jižním okraji 
osady. R. 1921 – 1923 – opravy fasád, nátěry oken a střech, instalace 
veřejného osvětlení. 
R. 1942 – třetí fáze výstavby – vystavěno dalších 10 domů 
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 Mapy ke kolonii: Příloha A. 1: Situační plán- severní části Ferdinandovy osady s nově projektovanou 
zástavbou jednopatrových čtyřbytových dělnických obytných domů čp. 415 a 416 z března 1913 
Příloha A. 2: Katastrální mapa - Ferdinandova osada v dobové mapě z roku 1941 
Příloha A. 3: Mapa Ostrava – Michálkovice, Kolonie Ferdinandská, r. 2003 
Příloha A. 4: Ortografický snímek - Ferdinandova kolonie, Ostrava Michálkovice, r. 2011 
Příloha A. 5: Geologická mapa - informace o geologickém podloží – Ferdinandova kolonie, Ostrava 
Michálkovice 
Příloha A. 7 :Mapa svahové nestability – Ferdinandova kolonie, Ostrava 2011 
Příloha A. 8: Mapa kontaminace – Ferdinandova kolonie, Ostrava – r. 1954, r. 2009 
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R. 1950 – poslední fáze výstavby – výstavby tzv. finských dvojdomků. 

Stavební konstrukce 
domů 

Materiál na výstavbu domů: pálené cihly. Domy byly kryty lepenkou, 
podsklepeny zcela nebo částečně.  

Vybavenost kolonie 

Domy 4 - rodinné, byty s pokojem a kuchyní, u každého domu 
hospodářský přístavek. V kolonii pekárna a hospoda a další vybavenost. 
Součástí kolonie byly také veřejné prádelny a mandlovny. V blízkosti 
kolonie vyhloubeny studny pro vlastní zásobování pitnou vodou. 
Vybudovány vodovody k vedení užitkové vody pro zahrádky. V průběhu 
let vybudována kanalizace pro srážkovou vodu. Záchody byly v kolonii 
suché. Elektrifikace od roku 1914. Voda byla donášena ze společných 
hydrantů. 

Urbanistické pojetí 

Domy řazeny ve svahu kolmo k vrstevnicím, členěné ulicemi po 
vrstevnicích. Kolonie je tvořena tzv. šachovnicovým rastrem staršího typu 
kolonií s centrálním umístěním domků v uzavřených parcelních blocích. 
Každý dům měl zahrádku o velikosti 40 až 200 m2 (většinou okolo 100 
m2). Hlavní ulice v osadách byly vystavěny v šířce 6 – 8 m. Mezi 
zahrádkami dvou sousedních domů vystavěny uličky široké 2m. I v 
současnosti se jedná o lokalitu s patrnou původní architektonickou a 
urbanistickou koncepcí. 

Dopravní situace– 
původní stav 

Od r. 1898 - Osobní doprava pro obyvatele kolonie ve spojení se Slezskou a 
Moravskou Ostravou zajišťována poštmistrem s osobním povozem   
R. 1911 - v Michálkovicích zavedena úzkokolejná trať místní elektrické dráhy 
(vedla ze Slezské Ostravy od dnešního mostu Miloše Sýkory 
přes Hladnov do Michálkovic k dolu Michal) 
V r. 1917 došlo k prodloužení linky přes dnešní most M. Sýkory do Moravské 
Ostravy 
V r. 1918 prodloužena trať z Michálkovic přes Rychvald do Orlové 
V r. 1953 zrušena tramvajová dráha vedoucí přes Slezskou Ostravu a nahrazena 
trolejbusovou linkou od mostu Pionýrů do Michálkovic.  

Dopravní 
infrastruktura – 
aktuální situace 

Městským obvodem Michálkovice vedou trasy autobusových 
linek Dopravního podniku Ostrava č. 23, 97 a 49 a trolejbusové linky č. 101 a 
104. Zastávky autobusové linky č. 49 stojí na okraji kolonie v ulicích Briketářské a 
Čs. Armády. 

Hledisko památkové 
péče 

Některé z objektů jsou zařazeny do kategorie památkové péče, v roce 
1994 podal NPÚ návrh na vyhlášení ochranného památkového pásma na 
MMO – odbor kultury. Pásmo ale nebylo vyhlášeno. Ing. Jana Kynclová 
doporučuje  podání návrhu na zapsání do Ústředního seznamu kulturních 
památek pro domy na parc. č.: 232, 460. 

Architekt Není znám 

Nejvýznamnější autoři 
věnující se 
v literárních dílech 
kolonii Milan Myška, Wilhelm Jičínský, J. Bílek, Jiří Kašpárek 

 

Zdroj: Autor 
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Obrázek č. 8: Ferdinandova osada na fotografii z doby před rokem 1920: na horizontu 

osmibytové dělnické domy č.p. 405, 415 a 416 

 

Zdroj: Soukromá sbírka fotografií Dagmar Šimkové
65

 

Obrázek č. 9: Michálkovická Ferdinandova kolonie - v pozadí těžební věž Dolu Michal 

 

 
 

Zdroj: Autor, foceno 1. 12. 2012 
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4.3  Elektrárenská kolonie - Osady Elektrárny Třebovice  

Třebovice byly zemědělskou obcí a industrializace ji zasáhla až na přelomu 19. a 20. 

století. Vedle lihovaru a s ním souvisejících provozů se pak nejdůležitějším podnikem stala 

elektrárna z let 1931 – 1933.66 

Tabulka č. 7: Sumarizace základních údajů – kolonie osady elektrárny Třebovice67 

 

Posuzovaný 
parametr Konkrétní data 

Lokace Jižně od elektrárny po obou stranách ulice Elektrárenské.68 

Katastrální území Třebovice 

Parcelní čísla 1430, 1428, 1426, 1424, 3659, 3657, 1418, 1452, 1453, 1494, 1495 

Čísla popisná 
(aktuální stav) 702, 706, 705, 704, 5703, 233, 766, 696, 618, 617, 5704 

Rok výstavby r. 1933 (v témže roce byla elektrárna uvedena do provozu) 

Investor Moravskoslezské elektrárny (MSE) 

Původní počet domů 8 domů (2 úřednické, 6 dělnických) 

Současný počet domů 9 domů 

Popis 

Dělnické domy: dvoupodlažní, kryté sedlovou střechou, vstupy uprostřed 
podélných stran, přístavky s pultovými střechami na štítových stranách. 
Úřednický dům na parc. č. 1452, 1453  je pětipodlažní, se dvěma vstupy 
v uliční fasádě s balkóny v mezipodestách, omítaný, s nízkou valbovou 
střechou. 
Úřednický dům na parc. č. 1494,1495 je třípodlažní, na členitém 
asymetrickém půdorysu, s okny různého tvaru a velikosti, v západní 
straně je vstup z polokrytého zádveří, střecha valbová. 
Na jižní straně se nachází menší obytný dům – přízemní se středním 
rizalitem, sedlovými střechami, fasáda členěna lisénami. 

                                                           
66

 KORBELÁŘOVÁ I., ŽÁČEK R.; Ostrava 1999 
67

 Praktické aktuální informace v tabulce jsou získány terénním průzkumem, teoretické informace jsou 
čerpány ze zdroje: KYNCLOVÁ J.; Inventarizace průmyslového kulturního dědictví, Ostravské dělnické 
kolonie; NPÚ; Ostrava 2003 
68

 Mapy ke kolonii v přílohách: Příloha C. 1: Letecký pohled – Elektrárenská kolonie- Třebovice, Ostrava 
Příloha C. 2: Mapa Ostrava – Třebovice, elektrárenská kolonie, Ostrava r. 2003 
Příloha C. 3: Fotodokumentace – Jižní pohled – Kolonie elektrárny Třebovice, Ostrava 
Příloha C. 4: Cenová mapa - asociace realitních makléřů včetně vypočítané ceny nemovitosti – Kolonie 
elektrárny Třebovice, Ostrava 
Příloha C. 5: Mapa záplavového území - Kolonie elektrárny Třebovice, Ostrava 
Příloha C. 6: Mapa kontaminace – Kolonie elektrárny Třebovice, Ostrava r. 1949, r. 2009 
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Vybavenost kolonie Domy byly stavěny jako dočasné bydlení na přechodnou dobu. 

Urbanistické pojetí 
Domy jsou stavěny podél ulice Elektrárenské, ve východní části stojí 
dělnické domy kolmo k ulici, v západní části úřednické domy 
v zahradách. 

Hledisko památkové 
péče Objekty jsou zařazeny do kategorie evidence památkové péče. 

Architekt Není znám 
 

Zdroj: Autor 

 

Obrázek č. 10: Dělnický dům – Třebovická Elektrárenská kolonie – v pozadí komín 

Elektrárny Třebovice 

 

Zdroj: Autor, foceno 15. 6. 2012 

 

4.4 Kolonie průmyslu chemického - Závodní osady Československých továren na dusíkaté 

látky v Mariánských Horách / Nové Vsi  

Budováním vlastního bytového fondu firma sledovala v zásadě dva cíle: jednak 

stálým ubytováním vytvořit spolehlivý „kmen“ dobře zapracovaných dělníků a úředníků, a 
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současně poskytováním levného a kvalitního bydlení přispět ke zlepšení sociální situace 

zaměstnanců.69 

Domy a byty zapsané do obchodního rejstříku 1. ledna 1928 byly určeny převážně 

mistrům, ale později i dělníkům, kteří pracovali v bývalé dusíkárně.  

Nejstarší dochovaný stavební plán je funkcionalisticky řešený dvojdům inženýrů z 

roku 1936 určený pro inženýry a úředníky Československých továren na dusíkaté látky 

v Mariánských horách č. p. 919, parcelní číslo 152/12. Dochoval se půdorys, řez a pohled. 

Projektovaný architekty Čestmírem a Lubomírem Šlapetovými. 

Další plány patří dělnickým domům, projektovaným Ing. Alfredem Jurnečkou 

v červenci 1937. Tyto byly kresleny tuší na plátno.  

Nejhonosnější dům (parcelní číslo 586) patřil a byl obýván vždy vedením 

společnosti. Vila se po válce využívala jako kulturní dům, kde se konaly veškeré oslavy a 

zábavy. Nyní je vlastníkem domu pan Šulhauser. 

Tabulka č. 8: Sumarizace základních údajů – Kolonie Závodní osady Československých 

továren na dusíkaté látky v Mariánských Horách / Nové Vsi70  

Posuzovaný 
parametr Konkrétní data 

Lokace 
Hranice osady jsou dnes tvořeny ulicemi Západní (nejstarší část sídliště, 
kterému se mezi obyvateli říká „Stará kolonka“), Mendělejevovou a 
Chemickou.   

Katastrální Mariánské Hory71 

                                                           
69

 POPELKA P.; Dějiny Moravských chemických závodů; Ostrava; 2008 
70

 Praktické aktuální informace v tabulce jsou získány terénním průzkumem, teoretické informace jsou 
čerpány ze zdroje: KYNCLOVÁ J.; Inventarizace průmyslového kulturního dědictví, Ostravské dělnické 
kolonie; NPÚ; Ostrava 2003 
71

 Přílohy ke kolonii: Příloha C. 1: Letecký pohled – Elektrárenská kolonie- Třebovice, Ostrava 
Příloha C. 2: Mapa Ostrava – Třebovice, elektrárenská kolonie, Ostrava r. 2003 
Příloha C. 3: Fotodokumentace – Jižní pohled – Kolonie elektrárny Třebovice, Ostrava 
Příloha C. 5: Mapa záplavového území - Kolonie elektrárny Třebovice, Ostrava 
Příloha C. 6: Mapa kontaminace – Kolonie elektrárny Třebovice, Ostrava r. 1949, r. 2009 
Příloha C. 7: Mapa svahové nestability – Kolonie elektrárny Třebovice, Ostrava r. 2011 
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území 

Parcelní čísla 
232, 233, 234, 235, 243, 242, 154, 175, 139, 138, 137, 181, 140, 141, 130, 586 

Čísla popisná 
(aktuální stav) 185, 193, 194, 172, 183, 148, 166, 144, 132, 143, 172, 133, 127, 650 

Rok výstavby od r. 1927 

Investor Československé továrny na dusíkaté látky 

Původní počet 
domů 

R. 1926 – postaveny první dva obytné dělnické domy a ředitelská vila 
R. 1937 - 10 obytných cihlových domů. Na konci 30. let sestávala kolonie ze 
čtyř dělnických domů se 32 byty, třech mistrovských domů se 17 byty, 
inženýrského dvojdomu se čtyřmi byty a vily pro ředitele závodu.  
Pro administrativní pracovníky byl na konci 30. let postaven dvoupatrový 
obytný dům se šesti byty o dvou až pěti pokojích s úplným příslušenstvím a 
ústředním topením.  

Vlastník – 
současný stav 

V červenci 2003 BorsodChem MCHZ byty v kolonii i s pozemky prodal 
společnosti IRGAG CZ s.r.o., IČO: 25907441.  
Správa bytů spadá pod AKONT s.r.o., IČO: 25845411, správa majetku KSK s.r.o., 
IČO: 25889106. 

Současný počet 
domů 

13 domů s 99 byty; aktuálně zde žije asi 300 lidí (z toho cca 80 dětí do věku 18 
let) 

Důležité 
mezníky - 
události 

Povodně v roce 1997 -  voda sahala až pod okna druhého patra domů. Celá 
kolonie i některá patra MCHZ musela být evakuována. V této situaci ale vyšla 
MCHZ svým svěřencům vstříc. Těm, kteří přišli o všechen svůj majetek, poskytli 
dočasné útočiště na ředitelství MCHZ nebo v hotelu Harmony. Ti, kteří měli 
poblíž jakoukoliv rodinu, bydleli u nich. Do doby, než BorsodChem MCHZ 
kolonie prodala, se o ně vzorně starala. 
V roce 2000 bylo založeno Občanské sdružení, které dotoval finančními 
podporami BorsodChem MCHZ. Sdružení využilo peníze na výstavbu dětského 
hřiště. 
Při výstavbě přípojky v r 2005 byl vykácen lužní les, obyvatelé kvůli  hluku 
požadovali vykoupení pozemku a očekávali uhrazení náhradního bydliště. Se 
svým požadavkem neuspěli, byla jim však vybudována odhlučňovací stěna o 
délce cca 250 m.  

Popis 

Byty pro mistry a dozorce se stavěly jako dvoj- a třípokojové, byly vytápěné 
kachlovými kamny a vybavené kompletním sociálním zařízením. Ke každé 
bytové jednotce příslušela zahrádka o velikosti dvou až tří arů a jeden oddíl ve 
společné hospodářské budově. Přístup do bytu byl možný ze společného 
schodiště. Dělnický dům sestával z osmi bytů, přičemž každý byt měl kuchyni, 
jednu obytnou místnost, předsíň, záchod a spíž.   
Domy v severní části kolem ulice Západní jsou dvojpodlažní, na členitých 
půdorysech, v kombinaci pásů omítky a režného zdiva, fasády členěné římsami.  
Dům na parc. č. 154 je půdorysně větší, v podélné fasádě osazeny vikýře 
s pultovými střechami. 
Vila postavená na parc. č. 586 je postavena kose, má asymetrický půdorys, je 
jednopodlažní s podkrovím, omítaná, vstupy vyvýšené se schody, lemovanými 
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zídkami. Na jižní straně jsou postaveny třípodlažní omítané domy s balkóny 
z pozdější doby. 

Vybavenost 
kolonie 

Obyvatelé kolonie mohli sportovat na travnatém hřišti nebo dvou tenisových 
kurtech či v kuželně. Společnost zakoupila v okolí domu větší množství 
pozemků pro případné vybudování dalších obytných budov.  Mezi závodem a 
osadou původně existoval i tunel, který usnadňoval přístup ke kolonii. Nyní je 
nahrazen příjezdovou cestou a dopravu zajišťují autobusy MHD č. 42 a 24.  

Náklady na 
bydlení (v 
původní 
zástavbě) 

Prvotní nájem činil 146,-Kč/ měsíc. 
Před rokem 1997 byl nájem ve výši 2700,-Kč/měsíc. 
Po převzetí vlastnictví v roce 2003 se nájem zvedl na 4100,-Kč/měsíc. 

Sociální situace 
a vztahy v 
kolonii 

Původní situace: nejezdily autobusy, do obchodu museli obyvatelé kolonie 
pěšky až do Mariánských Hor. O čistotu a pořádek v kolonii se starala 
dusíkárna. Kolonii čistili a udržovali zahradníci z MCHZ, udržovali čisté cesty, 
pořádek na tenisových kurtech, každoročně zajišťovali posezení u vody, uklízeli 
sníh z chodníků, a jiné. Dle informace od místních obyvatel, vyšla MCHZ 
obyvatelům vstříc více než dnešní majitelé (po r. 2003) 
Od roku 2003 se do kolonie začaly stěhovat nové rodiny. Jednalo se hlavně o 
rodiny s dětmi různých národností. 
Dříve bývala v kolonii soudržnost lidí, v kulturním domě a v závodní jídelně se 
pořádaly zábavy, oslavy narozenin, veškeré společenské akce. A to nejen 
v kulturním domě. Při zábavách se seskládala z místních muzikantů kapela, 
hráli na bicí, housle, harmoniku, pořádaly se závody pro děti na ulici, jezdilo se 
na kolech, běhalo se a vždy u toho byli všichni obyvatelé kolonie. Dnes se každý 
uzavírá sám do svého kruhu, nezajímá se o okolí natož o sousedy.72  

Urbanistické 
pojetí 

Obytná závodní kolonie pro zaměstnance, sestávající z vily ředitele továrny a 
několika typově odlišných bytových domů, byla postavena v sousedství továrny 
současně se závodem. Kolonie byla od samotné továrny oddělena volným 
pásem, vyhrazeným původně pro vedení plánovaného kanálu Odra – Dunaj.  

Hledisko 
památkové 
péče Objekty byly zařazeny do kategorie evidence památkové péče 

Realizátor 
výstavby 

Moravsko  - ostravská stavební firma Kolář & Rubý (stavba ředitelské vily) 
Firma Špaček (stavba dělnických domů) 

Architekt Čestmír a Lubomír Šlapetovi 
 

Zdroj: Autor 
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 Informace získány od původní obyvatelky kolonie – pí. Klimčíkové 
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Obrázek č. 11: Chemická kolonie – v pozadí komín Chemického podniku Borsodchem 

 

 

Zdroj: Autor, foceno 19.6.2012 

 

 

5 PŘÍKLADY OBDOBNÝCH DĚLNICKÝCH KOLONIÍ 

5.1 Dělnické kolonie na území ČR 

 Na území České republiky vznikaly na přelomu 19. a 20. století dělnické kolonie 

přidružené různým typům těžkého i lehkého průmyslu. Mezi jednu z nejznámějších 

českých dělnických kolonií řadíme Zlínskou Baťovu kolonii. 

5.1.2 Kolonie průmyslu kožedělného – Zlínská Baťova kolonie 

 Firma Baťa se snažila zaopatřit své zaměstnance již od počátku 20. století. 

V souladu s komplexní sociální vizí Tomáše Bati byly stavby zlínské kolonie projektovány 

předními architekty své doby do podoby zahradního města moderního typu. Okolnosti, za 

kterých město kolem Baťova podniku vznikalo, umožnily uskutečnit v jeho prostoru 

unikátní architektonické a urbanistické vize a efektivně působit na utvářející se městskou 

společnost.  
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 Tomáš Baťa měl zásadu: „Pracovat kolektivně, bydlet individuálně“. To odpovídalo 

zásadám Tomáše Bati, který odmítal bydlení v činžovních domech.73   

 Baťa usiloval o dodržení univerzálního, jednotného stylu architektury své firmy a 

zaměstnaneckého bydlení a z toho důvodu zadával zakázky především vlastní projekční 

kanceláři.  

 Díky masové bytové výstavbě firmy Baťa po roce 1925 se počet dojíždějících 

zaměstnanců do Zlína neustále snižoval.  Ve druhé polovině 30. let už ve Zlíně bydlelo více 

než 80 % zaměstnanců Baťova závodu. V roce 1935 bydlelo ve firemním ubytování 3/4 

pracovníků závodu.  Během 2. světové války došlo k mírnému poklesu, v roce 1940 

využívalo podnikového bydlení 63,2 %. Podnikové bydlení naprosto převládalo nad 

soukromým vlastnictvím bytů. Např. v roce 1940 bydlelo ve vlastním domě 681 

zaměstnanci firmy Baťa (tj. 3,3 % z celého počtu zaměstnanců). R. 1930 - nájemné v 

baťových bytech činilo průměrně asi 510 Kč z jedné hlavní místnosti. Nové baťovské byty 

měly v průměru 3 hlavní místnosti.74 

 V dnešní době je rekonstrukce baťovských domků citlivé a aktuální téma. Domy, 

které jsou doposud zachované v původním stavu, je nutné přizpůsobit současným 

potřebám místních obyvatel a opravit a zároveň udržet jejich významnou 

architektonickou hodnotu. 

 Zlínská radnice vydala publikaci nazvanou 100 dobrých rad pro opravy baťovského 

bydlení. Takto pomohla obyvatelům a majitelům domků patřících do městské památkové 

zóny zjistit, jaké stavební úpravy mohou na svých domech provádět. Existuje několik 

základních typů domků a text příručky obsahuje hlavní zásady pro rekonstrukce, 

přístavby, terénní a zahradní úpravy. Definována jsou zde zároveň pravidla pro zachování 

typických stavebních prvků baťovské architektury. Příručka vysvětluje i hodnoty, které 

jsou předmětem ochrany v památkové zóně. Městskou památkovou zónu vymezují 
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 ŠLAPETA V.; Baťa Architektura a urbanismus 1910 – 1950; Zlín 1991 
74

 ŠEVEČEK O.; Zrození Baťovy průmyslové Metropole; Příbram; 2009 
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hranice města z roku 1939. Patří do ní asi 1750 objektů v částech Letná, Lazy, Podvesná, 

Zálešná, Díly a tovární areál v centru Zlína. Žije v nich asi 30 000 obyvatel města. 

Tabulka č. 8: Sumarizace základních údajů – Baťova kolonie75
 

Posuzovaný parametr Konkrétní data 

Lokace 
Městské čtvrti města Zlín, nejznámější jsou: Letná, Nad Ovčírnou, Padělky, 
Podvesná, Zálešná 

Katastrální území Zlín 

Rok výstavby 

R. 1910 - vzniklo první podnikové zařízení určené k ubytování zaměstnanců 
(ubytovna); 1912 - 1913 vystavěno prvních 6 firemních dvojdomků;    R. 
1915 - 2 nové ubytovny s kapacitou 300 lůžek a 3 nové rodinné domky; R. 
1918 zahájena výstavba první baťovy dělnické kolonie (pod vedením 
architekta Jana Kotěry). V roce 1921 již vystavěno celkem 59 bytových 
objektů. (ubytováno 674 osob). 
1919 – 1925 – firma Baťa rozšířila vystavbu o dalších 166 obytných domů. 
V R. 1927 – postaveno 197 domů (jedná se o rodinné čtyřdomky i 5 
úřednických domů) 
Masová výstavba postupně trvala od roku 1925 až do roku 1940. 

Investor Baťův závod 

Původní počet domů 59 domů (r. 1921); 869 domů (r. 1930); 1656 domů (r. 1937) 

Současný počet domů  není přesně definováno 

Popis 

Typické byly jedno-, dvoj- a čtyřdomky, které tvořily zahradní čtvrti. Baťova 
společnost také stavěla firemní noclehárny a internáty pro dělníky s 
rodinou, dále svobodárny pro svobodné zaměstnance a vily pro vysoce 
postavené úředníky.  Nejrozšířenějším stavebním typem v zahradních 
čtvrtích byl dvojdomek.   Výstavba se postupně ustálila na klasickém vzoru: 
tři obytné místnosti a kuchyň s příslušenstvím. Domky napojeny na 
elektřinu, vodovod a kanalizaci. Součástí bytů byl splachovací záchod a 
koupelna.   Internáty řešeny jako trojtrakt s chodbou uprostřed. První 
domky měly sedlovou střechu, od poloviny 20. let se začaly stavět domy 
s rovnou střechou.  

Vybavenost kolonie 
nemocnice, zahrady u domků, vzdělávací soustava, obchody, vzdělávací 
zařízení, pohostinství, tržnice (r. 1927), Obchodní dům Baťa (r. 1931) 

Náklady na bydlení (v 
původní zástavbě) 

Zaměstnanci platily symbolické nájemné – 1 Kč/týdně 
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 Praktické aktuální informace v tabulce jsou získány terénním průzkumem, teoretické informace jsou 

čerpány ze zdroje: ŠEVEČEK O.; Zrození Baťovy průmyslové Metropole; Příbram; 2009 
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Urbanistické pojetí Urbanistický koncept zahradního města, sítě továrních baťovských sídlišť 

Hledisko památkové péče 
Domy jsou v soukromém vlastnictví, nicméně památková péče přísně 
dohlíží na jejich údržbu. Jsou nastaveny pravidla pro možnosti úprav a 
rekonstrukce. 

Architekt 

Jan Kotěra - velký architektonický podíl na výstavbě Baťovy vily a první 
baťovy dělnické kolonie. Dalším významným architektem spolupracujícím s 
Baťou byl František Lydie Gahura, Josef Gočár. Následovali architekti: 
Karfík, Drofa, Voženílek, V. Karfík, A. Vítek. 

 

Zdroj: Autor 

  
 Konkrétní údaje o počtech domů v Baťovských koloniích najdeme v tabulce č. 9. 
 

Tabulka č. 9: Výstavba Továrních čtvrtí v letech 1924 - 1938 (a. p.) 

        

Rok 

Počet postavených domků 

Letná Nad Ovčírnou Zálešná Padělky Podvesná Díly Kůty 

1924 18 0 0 0 0 0 0 

1925 6 0 0 0 0 0 0 

1926 194 1 0 0 0 0 0 

1927 10 20 154 0 0 0 0 

1928 0 0 70 49 91 0 0 

1929 0 10 0 0 0 0 0 

1930 133 2 0 23 0 0 0 

1931 197 0 5 0 83 95 67 

1932 0 10 0 0 1 173 0 

1933 0 0 0 0 32 0 0 

1934 1 0 13 0 3 51 0 

1935 0 9 1 0 3 123 0 

1936 3 0 3 0 0 105 0 

1937 4 1 49 0 35 11 0 

1938 0 1 49 0 16 19 0 

Celkem 566 54 344 72 264 577 74 

 
Zdroj: ŠEVEČEK O.; Zrození Baťovy průmyslové Metropole; Příbram; 2009; ISBN: 978-80-86829-42-5 
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Obrázek č. 12: Dvojdomek z bytové soutěže firmy Baťa Zlín, postaven r. 1935 

 
 

Zdroj: ŠLAPETA V.; Baťa Architektura a urbanismus 1910 – 1950; Zlín 1991; ISBN: 80-85052-06-7 

 

 

5.2 Zahraniční příklady dělnických kolonií 

 Industrializace a společenské změny v evropských státech probíhaly v různých 

časových obdobích a v různé intenzitě.  

 Českým dělnickým koloniím jsou charakterem a obdobím vzniku podobné 

především kolonie v Německu, kde se vlivem 2. světové války bohužel zachovala pouze 

malá část dělnických kolonií. 

5.2.1 Kolonie průmyslu hornického – Alte Kolonie Eving v Dortmundu (Německo) 

 Jedná se o bývalou hornickou kolonii, která byla postavena pro rodiny horníků 

v dolech, které byly otevřeny mezi lety 1855 a 1858. Tak jako typické české dělnické 

kolonie byla i tato postavena hlavně v důsledku nedostatku pracovních sil potřebných 

v rostoucím těžebním průmyslu v okolí Dortmundu.  

Eving  je dnes městskou částí na severu města Dortmund. Zvláštností kolonie je 

mnohotvárnost jejích budov. Z různých historických důvodů byla kolonie mnohokrát 

zničena a znovu postavena a rozšířena. Především projekt IBA (International Building 

http://de.wikipedia.org/wiki/Dortmund
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Exhibition) Emscher Park76 propůjčil tomuto dělnickému sídlišti díky rozsáhlé sanaci a 

změně kulturního využití novou tvář. Dnes se skládá Stará a Nová kolonie Eving z osmi 

typů budov. V 70. letech dokonce hrozila celková demolice kolonie, které zabránilo 

zapojení občanské iniciativy a větší část sídliště zůstala zachována. 

V Německu byla prosazována strategie regionálního rozvoje, kdy chtěly dosáhnout 

pozitivních výsledků, znovu zhodnotit území a zrenovovat budovy, které ještě donedávna 

patřily těžkému průmyslu. Veškeré činnosti byly přizpůsobeny přísným ekologickým 

principům. Rozvojové intervence v Dortmundu byly spojovány s průmyslovým dědictvím 

jako rozhodujícím otiskem v paměti oblasti, která procházela mnoha proměnami. 

Tabulka č. 10: Sumarizace základních údajů – Alte Kolonie Eving77 

Posuzovaný parametr Konkrétní data 

Lokace Dorthmund, v blízkosti dolu Stein a Hardeberg 

Katastrální území Dortmund  

Rok výstavby r. 1898 - 1899 

Investor Doly Stein a Hardeberg 

Původní počet domů r. 1899 - 76 domů s 270 bytovými jednotkami 

Současný počet domů  nezjištěno 

Popis 

Každá bytová jednotka měla vlastní vchod, byty byly vybaveny 
kamny, tekoucí vodou. Součástí staveb byly hospodářské budovy a 
malá zahrada. Část kolonie tvořily vícepodlažní budovy, které byly 
obklopeny četnými zahradami. 
 

                                                           
76

Emscher Park představuje v Evropě příklad regenerace zpustlých průmyslových podniků a dělnických 

kolonií poznamenaných lety úpadku a restrukturalizace těžkého průmyslu. Emscher Park zahrnuje přes 120 
projektů regenerace krajiny a nového využití průmyslových areálů. Některé sice ještě vzhledem k rozsáhlosti 
a ekonomické náročnosti pokračují, většinou ale byly dokončeny během posledního desetiletí minulého 
století. 
77

 Údaje v tabulce čerpány ze zdrojů: 
http://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/stadtbezirke/stbzportal_eving/start_eving/ ; 
http://www.stadtpanoramen.de/dortmund/alte_kolonie_eving.html 
http://www.vesmir.cz/clanek/postindustrialni-krajina 
NPÚ územní odborné pracoviště v Ostravě: Sborník NPÚ Ostrava; Industriální dědictví a bydlení 
v průmyslových aglomeracích; příspěvek: Navrátil O., Zelík R.; Ostrava 2010 
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Vybavenost kolonie 

Centrem kolonie byla společenská budova, tzv. Wohlfartsgebaude 
(postavena v r. 1903). V budově byly pánské a dámské lázně, 
prádelny a mandl (dělnické domy neměly koupelny). V lázních se 
bylo možno koupat až do konce 60. let v teplé vodě za mírnou 
úhradu. V budově také sídlila mateřská škola, rodinná škola pro 
dívky, školka pro děti, pokladna, čítárna, knihovna a svobodárna 
pro dělníky bez rodin.  Po roce 1945 se budova změnila na školní a 
zdravotnické zařízení. V polovině 60. let byla budova přestavěna na 
školu pro mentálně handicapované.  

Náklady na bydlení (v původní 
zástavbě) 

Nájemné bylo zřetelně nižší než na volném trhu s nemovitostmi 

Urbanistické pojetí 
 Ulice byly lemovány stromy a navazovaly na centrum sídliště, 
tvořené dominantou veřejné sociální budovy Wohlfahrtsgebaude 
na náměstí Nollendorfplatz. 

Hledisko památkové péče 
Kolonie je zahrnuta do památkové péče jako příklad industriálního 
dědictví 

 

Zdroj: Autor 

 
Obrázek č. 13: Typický dům v Alte Kolonie Eving, lokalita: Nollendorfplatz 

 
 

 
 

Zdroj: http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/62792 /5.6.2023/ 

5.2.2 Kolonie průmyslu obuvnického – Kolonie East Tilbury (Anglie) 

Český továrník Baťa zakoupil farmu o rozloze 150 hektarů a zde byla v roce 1933 

otevřena první továrna na obuv, kolem které pak vyrostlo městečko s 300 domy. Samotné 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Alte_Kolonie_Eving_Dortmund_typisches_Haus.JPG
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/62792
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nové městečko bylo malou kopií Zlína. Velké množství stavebních prvků sem bylo 

dovezeno přímo z Československa.  

Do East Tilbury se před válkou stěhovali Češi, někteří pracovali ve vedení firmy, jiní 

měli potřebné odborné znalosti k výrobě, nebo byli pozváni, aby školili místní pracovníky 

na učilišti, které vzniklo ve městě.78 

Ve městě se dodržovaly české zvyky, peklo se české tradiční cukroví a o vánocích 

se zpívaly české vánoční koledy. Vše fungovalo v kolektivním a zároveň i paternalistickém 

duchu. Pokud někdo přišel o práci, přišel zároveň i o ubytování. Lidé v kolonii se v té době 

cítili bezpečně. 

Po druhé světové válce se v Tilbury zvýšil počet Čechů a vznikla zde akademie, kde 

studovali odborníci, kteří pracovali pro baťovu společnost po celém světě. 

Tabulka č. 11: Sumarizace základních údajů – Kolonie East Tilbury79 

Posuzovaný parametr Konkrétní data 

Lokace 
Kolonie se nachází na východním okraji Londýna, tam, kde řeka Temže 
ústí do Severního moře. 

Katastrální území East Tilbury - Anglie80 

Rok výstavby R. 1933 

Investor Tomáš Baťa - British Bata Shoe Company 

Původní počet domů 300 domů (r. 1933) 

Současný počet domů  nezjištěno 

Popis 
Stavebním materiálem byl: ocel, beton natřený na bílo, ploché střechy, 
okna z hliníku a přísný roštový urbanistický plán se spoustou zeleně.  

Důležité mezníky - 
události 

40. - 50. léta - největší rozmach společnosti Bata Shoes Company, r. 2004 
- úplné ukončení výroby obuvi v East Tilbury 

                                                           
78

 http://batastory.net/cs/info/east-tilbury-dalsi-z-malych-zlinu 
79

 Údaje v tabulce čerpány ze zdrojů: 

http://www.batamemories.org.uk/MAIN/CZ/00-CZ-Pages/08-Gardencity.html 
NPÚ územní odborné pracoviště v Ostravě: Sborník NPÚ Ostrava; Industriální dědictví a bydlení 
v průmyslových aglomeracích; příspěvek: Navrátil O., Zelík R.; Ostrava 2010 
80

 Mapy a obrázky ke kolonii: Příloha D. 1: Plán městečka East Tillbury - členěno dle data výstavby 
Příloha D. 2: Dobová fotografie anglického městečka East Tillbury z roku 1933 
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Vybavenost kolonie 
v kolonii byla kompletní občanská vybavenost - hotel, ubytovna, škola, 
učiliště, obchody, kino, sportovní hřiště, plavecký bazén. 

Urbanistické pojetí 

První ulice dostala název “Bata Avenue”, park byl pojmenován po Tomáši 
Baťovi. Hotel v centru města, navržený Karfíkem, byl víceméně věrnou 
kopií obdobného hotelu ve Zlíně. Dodneška se East Tilbury velmi liší od 
sousedních vesnic a předměstí. 

Hledisko památkové 
péče 

Městečko bylo prohlášeno jako celek za památkovou zónu. Toto přináší 
místním obyvatelům dotace na rekonstrukci svých domů.  

Architekt 
Vladimír Karfík, František Gahura; byly uplatněny stejné urbanistické a 
architektonické principy, které byly uplatněny při budování zlínské 
kolonie 

 

Obrázek č. 14: Původní dělnický dům v kolonii East Tilbury, dobová fotografie z r. 1938 

 

Zdroj: http://www.batamemories.org.uk/MAIN/CZ/00-CZ-Pages/08-Gardencity.html 

 

Obrázek č. 15: Typický dělnický dům v kolonii East Tilbury – dnešní podoba 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.batamemories.org.uk/MAIN/CZ/00-CZ-Pages/08-Gardencity.html 

http://www.batamemories.org.uk/MAIN/CZ/00-CZ-Pages/08-Gardencity.html
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5.3 Mezinárodní zkušenosti s řešením situace v původních dělnických koloniích 

Pro ukázku dělnického bydlení v Evropě jsem záměrně vybral kolonie, které vznikly 

ve stejném časovém období, jako vznikaly dělnické kolonie na Ostravsku.  

Reprezentantem české dělnické kolonie je kolonie vybudovaná závodem Tomáše 

Bati ve Zlíně, dále kolonie baťovských závodů v Anglii v městečku East Tilbury a německá 

hornická kolonie Alte Kolonie Eving v Dortmundu. 

Dle dostupných informací lze konstatovat, že přístup k dělnickým koloniím v Anglii 

a Německu je zodpovědnější než v ostravském regionu.  

Rovněž baťovské domky ve městě Zlíně vzbudily mnohem dříve zájem místních 

úřadů a odbor kultury Magistrátu města Zlína s výkonným orgánem památkové péče 

vyhlásil již 20. 11. 1990 městskou památkovou zónu Zlín.  Ve Zlíně se takto projevila 

reálná praktická snaha o zachování kulturně - historické a urbanisticko - architektonické 

hodnoty historického jádra jako organické součásti životního prostředí a kulturního 

dědictví. Pracovníci Magistrátu města Zlína si uvědomili jedinečnost soliterních objektů, 

které společně reprezentují to nejlepší z moderní architektury 1. třetiny 20. století a 

zachovali tak stavební objekty, které postupem času nabývají světového významu. 

Památková ochrana se snaží zachovat vztahy objektu vůči prostředí. Město Zlín pevně 

stanovilo hranice městské památkové zóny město ve spolupráci s architekty a památkáři 

vydalo příručku pro obyvatele původních baťovských domků, která jim umožní lepší 

orientaci ve vyhláškách a povinnostech, které je třeba plnit při údržbě a rekonstrukci 

svých domů.  

Pro porovnání záměrně zvolená německá hornická kolonie Alte Kolonie Eving 

vznikla v letech 1898 – 1899. Kolonie byla během let několikrát zničena, ale vždy město 

Dortmund našlo peníze na vybudování nových objektů a zrekonstruování původních 

domů. V Německu v současné době běží několik projektů regionálního rozvoje, které dbají 

na ochranu a údržbu objektů památkových zón po celém Německu. Především projekt IBA 

(International Building Exhibition) Emscher Park se zasloužil o současnou tvář původní 

dělnické kolonie Eving. Město Dortmund přísně dbá na zachování původního kulturního 
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dědictví z  let hornického rozmachu, dohlíží na dodržení ekologických regulativ a snaží se 

zajistit dostatečné finance na údržbu lokality začleněné do památkové péče. Dnes jsou 

všechny domy v kolonii zrekonstruovány a vynikají svou nezaměnitelnou architekturou 

(viz obrázek č. 10). Domy v kolonii byly městem Dortmund zahrnuty do památkové 

ochranné zóny a jsou vyhlášeny kulturním dědictvím.  

Další ukázkou evropské dělnické kolonie je kolonie East Tilbury v Anglii. Co se této 

oblasti týče, v současné době anglická veřejnost objevuje význam nezaměnitelné 

architektury městečka East Tilbury. Celá kolonie (celé město) byla vyhlášena památkovou 

zónou. Majitelé domů na ulici Bata Avenue mohou dokonce využívat dotačního grantu, za 

účelem navrácení svým domům původní architektonický vzhled. V roce 2008 bylo 

založeno Baťovo vzpomínkové a výzkumné středisko – jedná se o stálou výstavu 

původních modelů domků a dobových fotografií z historie města. Dá se říci, že v současné 

době je oceňováno architektonické dědictví dělnické kolonie, ale bohužel i přes tyto snahy 

působí kolonie částečně zanedbaným dojem. Budova bývalé továrny je prázdná, další 

budovy průmyslové budovy slouží pouze jako sklady, některé části města jsou zanedbané 

a znečištěné. 

V posledních letech se vede živá debata kolem budoucnosti městečka, které jako 

by ztratilo své srdce. Britská vláda zveřejnila velkorysé plány na oživení takzvaného 

Thames Gateway – více než třicetikilometrového koridoru podél Temže východně od 

Londýna. East Tilbury a jeho okolí jsou součástí těchto plánů. Soukromá společnost 

Thamesgate tu chce vystavět sedm tisíc nových domů a slibuje tisíce pracovních míst. 

Baťovské jádro města zůstane, architekti budou muset respektovat i původní urbanistický 

plán, ale East Tilbury navždy ztratí svůj dosud ještě skoro venkovský ráz.81 Tento přístup 

k vypořádání se s původním dědictvím lze chápat z několika různých pohledů. Dle mého 

názoru jde o příznivý přístup k řešení dané situace, kdy místní obyvatelé mají možnost 

získat zaměstnání, v jejich blízkosti vznikne mnoho nových pracovních i kulturních 

příležitostí a zároveň bude zachován architektonický a urbanistický ráz dané oblasti. Je 
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 http://batastory.net/cs/info/east-tilbury-dalsi-z-malych-zlinu 
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sice pravda, že městečko přijde o svůj ryzí venkovský charakter, nicméně moderní doba 

vyžaduje přizpůsobit vyhraněné vžité názory schůdným kompromisům. 

V textu výše jsem se snažil zrekapitulovat přístup k jednotlivým dělnickým koloniím 

ve městě Zlíně, Dortmundu a East Tilbury. Všechny tři příklady dělnických kolonií byly 

zařazeny do památkové péče a místní orgány měst se snaží prostřednictvím grantů a 

regionálních rozvojových fondů dbát na zachování původního architektonického a 

urbanistického rázu daných lokalit. Na základě zjištěných informací si dovoluji 

konstatovat, že přestože aktuální stav a situaci v daných lokalitách stále ještě nemůžeme 

označit za vyřešenou, spatřuji zde vzor chování místních úředníků i obyvatel, jímž by se 

měl řídit také ostravský magistrát při řešení problematické situace v koloniích zdejších.82 

 

6  PRAKTICKÁ ČÁST 

6.1  Komplexní posouzení vybraných objektů včetně návrhu řešení obnovy 

 Pro praktickou část byl vybrán k důkladnému posouzení a podrobení stavebně -

technickému průzkumu vždy jeden typický původní objekt v každé z jednotlivých kolonií.  

6.1.1  Hornická kolonie- Michálkovické Ferdinandovy osady 

6.1.1.1  Vybraný objekt 

 V této kolonii jsem vybral zástupce typického původního dělnického domu, který 

jsem podrobil průzkumu. Jedná se o dům s původním číslem popisným 145. Tento objekt 

byl vystavěn jako přízemní čtyřbytová budova v letech 1885 – 1890. Jeho současná adresa 

je:  U Kříže 145/4, Ostrava Michálkovice 715 00. 
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 Myšleny posuzované kolonie: Ferdinandova kolonie v Michálkovicích, Elektrárenská kolonie 

v Třebovicích, Chemická kolonie v Nové Vsi. 
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6.1.1.2  Výsledky S - T průzkumu 

 Ze skutečností uvedených ve S – T průzkumu a ekonomického rozboru83 vyplývá, 

že rekonstrukce objektu včetně modernizace nebude v tomto případě rentabilní.  

 Podle dosavadních zkušeností ze stavební praxe se ukazuje, že při důkladné 

rekonstrukci obdobných objektů výsledná cena rekonstrukce může dosáhnout ceny 

nového díla a v některých případech může být dokonce i vyšší. Jedná se přitom o 

porovnání nákladů objektu ve stejném objemu a tedy se stejnou kapacitou, jakou mají 

stávající objekty kolonie. Na základě posouzení uvedeného výše, v tomto konkrétním 

případě rekonstrukci včetně modernizace budovy nedoporučuji.  

 V případě rekonstrukce by byla oprava budovy provedena v souladu s novými 

tepelně technickými normami. Veškeré technické zařízení objektu a povrchy stavebních 

konstrukcí by bylo třeba vyměnit za nové. Cena nejnutnějších oprav vad a poruch v rámci 

rekonstrukce byla vyčíslena na částku 1.338.800 Kč. Dále byly ovšem připočteny náklady 

na možnou modernizaci ve výši 1.305.000, což po sečtení činí 2.643.800 Kč. Tato částka se 

již blíží ceně výstavby nového objektu pro bydlení o stejném obestavěném prostoru. Cena 

nově vystavěného objektu by činila dle JKSO pro rok 2013 2.895.858 Kč (nebo 3.145.858 

Kč po připočtení nákladů na demolici).84 

 Z toho vyplývá zanedbatelný rozdíl ceny nově vystavěného objektu oproti 

rekonstrukci s modernizací stávajícího objektu. Celý objekt svou životností přesáhl 100 let 

a lze jej považovat za dispozičně nevyhovující dnešním požadavkům na bydlení. Bytové 

jednotky jsou příliš malé a i přes doporučení v rámci modernizace rozšířit obytný prostor 

o podkrovní část, se tato varianta nejeví jako efektivní a vhodnější variantou bude 

vystavět objekt nový - pouze o dvou bytových jednotkách.  

                                                           
83Příloha A. 9: Stavebně-technický průzkum objektu: U Kříže 145/4, Ostrava -  Michálkovice, 715 00 
 
84

 Konkrétní postup pro výpočet uvedených částek je uveden v Kartě S – T průzkumu – Příloha č.A9 
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 Novostavba oproti rekonstruování stávajícího objektu zaručí investorovi 

dlouhodobou životnost objektu a nabídne zcela jiný standard bydlení místním 

obyvatelům. 

 V případě, že majitel objektu nevyužije navrhovanou variantu směřující k demolici 

a nové výstavbě, doporučujeme provést opravu nejzávažnějších vad a poruch – označeno 

v protokolu VP85 v co nejbližším časovém horizontu. Náklady na tyto opravy by neměly 

přesáhnout uvedenou částku 1.338.800 Kč.  

6.1.1.3  Typ obnovy objektu 

 Dle zjištěných výsledků můžeme tedy zařadit proces obnovy degradovaného 

původního dělnického domu v kolonii do typu obnovy formou: Demolice. Toto se jeví jako 

nejefektivnější varianta dle provedeného S-T průzkumu. Dále doporučuji pro celou kolonii 

typ obnovy formou dostavby. Nicméně lze konstatovat, že tato forma se již v kolonii 

Michálkovické Ferdinandovy osady projevuje. Jsou zde části, kde se objevuje zcela nová 

výstavba, které doplňují původní stavební funkční infrastrukturu. Takto je z velké části 

zachováno významné kulturní bohatství dané lokality a rovněž novými stavebními 

projekty zajištěn přísun mladého aktivního obyvatelstva a celkově zvýšen standard 

bydlení v kolonii. 

6.1.1.4  Návrhová životnost objektu 

Ze stavebního průzkumu vyplynulo, že návrhová životnost objektu dle původní 

normy ČSN 73 0031, kdy by měla odpovídat životnost konstrukcí době min. 100 let, je 

splněna. Datum výstavby objektu je datováno do let 1885 – 1890, tzn., že aktuálně 

stavební konstrukce daného objektu dosahují životnosti cca 125 let. 

Dle provedeného S - T průzkumu lze ovšem konstatovat, že všechny konstrukce 

včetně podstatných prvků jsou značně degradovány a je třeba provést minimálně 
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 Zkratkou VP jsou v kartě S – T průzkumu označovány zjištěné vady a poruchy, které je třeba opravit 



Vývoj a perspektiva dělnických kolonií na Ostravsku 
Disertační práce 

 

 

Ing. David Sýkora   72 

  

opatření navrhnutá v kartě S - T průzkumu (označena VP) a zajistit tak bezpečné užívání 

objektu. Ani takto ovšem nelze jednoznačně zajistit dlouhodobé prodloužení životnosti 

stávajících stavebních konstrukcí. 

Dle nově zavedené ČSN P ENV 1991 – 1, kdy konstrukce objektu pro bydlení má 

splňovat kritérium nejméně 50 let, bylo zjištěno, že toto kritérium je jednoznačně 

splněno.  

 Podle Evropské organizace pro technická schválení (EOTA) je zřejmé, že objekt 

můžeme z hlediska návrhové životnosti zařadit do kategorie „Dlouhá“. V tomto případě 

životnost stavební konstrukce splňuje kritérium životnosti min. 100 let, stavební díly 

snadno vyměnitelné splňují kritérium životnosti 10 let, stavební díly méně snadno 

opravitelné nebo vyměnitelné splňují kritérium životnosti 25 let a plná životnost 

stavebních dílů splňuje životnost požadovaných 100 let. 

6.1.1.5  Životní cyklus objektu 

Dle oborového členění cyklu stavby, se daný objekt nachází ve fázi Užívání stavby86 

a dle zjištění vyplívajících ze S-T průzkumu, je třeba provést rekonstrukci vad a poruch 

zjištěných inspekční činností. V případě, že se investor rozhodne pro variantu 

rekonstrukce, měl by takto učinit v co nejkratším časovém horizontu, aby zamezil další 

degradaci a znehodnocení celého objektu. Varianta modernizace se v tomto případě 

nedoporučuje, z výsledků S - T průzkumu je zřejmé, že náklady na modernizaci včetně 

oprav stávajících vad a poruch dosahují téměř nákladů na výstavbu novostavby. 

V případě, že majitel objektu neprojeví zájem daný objekt rekonstruovat dle navržených 

opatření, bude objekt směřovat do poslední fáze životního cyklu – k Demolici stavby. 
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 Životní cyklus stavby – Obrázek č. 1 
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6.1.1.6  Životní cyklus výstavbového projektu87 

 Výstavbový projekt je z časového hlediska zařazen do fáze provozní, kdy je stavba 

plně užívána. V této fázi se projevují různé problémy z důvodu zanedbané údržby, vlivu 

okolního prostředí, použití zastaralých technologií, dále je zřejmé, že většině stavebních 

částí již skončila životnost. Od doby výstavby se změnily (zvýšily) normativní požadavky na 

kvalitu a funkci jednotlivých konstrukcí. 

6.1.1.7  Urbánní prostředí 

V současné době v kolonii žijí hlavně senioři z řad hornických penzistů nebo jejich 

příbuzných, zanedbatelný počet novoosídlenců a v severní části osady, v okolí 

vícepodlažních domů, má osada formu sociálně exkluzivní lokality s koncentrací sociálně 

ohrožených obyvatel.88 

Městským obvodem vedou trasy autobusových linek Dopravního podniku Ostrava 

č. 23, 97 a 49 a trolejbusové linky č. 101 a 104. Zastávky autobusové linky č. 49 stojí na 

okraji kolonie v ulicích Briketářské a Čs. Armády.88 

Základní škola v ÚMOb Michálkovicích stojí v ulici U Kříže, několik desítek metrů 

severovýchodně od Ferdinandovy osady. 

Komunikace v kolonii jsou udržovány a ulice lemuje nové moderní osvětlení. 

Nejbližší restaurace poblíž osady se nacházejí v sousedství Národní kulturní památky Důl 

Michal. Jedná se o restauraci "U Cingra" (Náměstí Čs. armády poblíž zastávky MHD) a "U 

Jana", která je součástí kulturního střediska městského obvodu Michálkovice a stojí v 

sousedství dolu Michal směrem k Ferdinandově osadě.  

V docházkové vzdálenosti se rovněž nachází prodejna potravin a smíšeného zboží. 

                                                           
87

 Životní cyklus objektu – obrázek č. 2 
88

 JEMELKA M.; Ostravské dělnické kolonie II: Závodní kolonie kamenouhelných dolů a koksoven ve slezské 
části Ostravy; Ostrava 2012; ISBN 978–80–7464-190-9 
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6.1.1.8  Hodnocení ekonomické efektivnosti výstavbového projektu – demolice 

stavby a výstavba nového objektu 

Bylo provedeno zhodnocení ekonomické efektivnosti účinnosti prostředků vložených 

do investice na výstavbu nového objektu. Je hodnoceno z hlediska užitečného výsledku.  

Pro účely splnění stanovených cílů disertační práce bylo využito dvou základních 

metod k hodnocení ekonomické efektivnosti výstavbového projektu na výstavbu zcela 

nového objektu po demolici stávajícího domu. Předpokládá se, že se majitel bude řídit 

doporučením S - T průzkumu, kdy na základě získaných informací doporučujeme stávající 

objekt, který se blíží ke konci svého životního cyklu, zdemolovat a na jeho místě vystavět 

novostavbu. Navrhovaná novostavba bude postavena na stávajících základech, bude 

stejných půdorysných rozměrů a bude tvořena dvěma bytovými jednotkami o 3 pokojích 

v 1. NP a dvěma pokoji v obytném podkroví.   

a) Metoda hodnocení ekonomické efektivnosti bez faktoru času (metoda statická) 

Tabulka č. 12: Vstupní data získaná S – T průzkumem89 

Vstupní údaj Zkratka 
Hodnota v Kč (ceny 
uvedeny bez DPH) 

Investice IN 3 145 858
90 

Netto Cash flow Netto CF 268 800
91

     

Doba návratnosti investice = IN / Netto CF 

Doba návratnosti IN = 3 145 858/ 268 800 

Prostá doba návratnosti IN = 11,77; tzn. cca 12 let 

 

Míra výnosnosti IN = Netto CF / IN 

Míra výnosnosti IN = 268 800/ 3 145 858 

Prostá míra výnosnosti IN = 0,085 = 8,5 % 
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 Vstupní data získány S – T průzkumem – Příloha č.A9  
90

 Investice – položka je vyčíslena v Kartě S-T průzkumu. Jedná se o vyčíslení nákladů na výstavbu nového 
objektu + náklady na demolici objektu stávajícího. Stanoveno dle JKSO pro rok 2013. 
91

 Netto CF – je vyčísleno s ohledem na výši nájmů (5600 Kč za 1 bytovou jednotku). Cena nájmu stanovena 
dle cenové mapy realitních makléřů. 
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Statickou metodou hodnocení ekonomické efektivnosti rekonstrukce objektu U 

Kříže 145/4 Ostrava - Michálkovice byla zjištěna prostá doba návratnosti investice 

majitele (pronajímatele) objektu cca 12 let. Dále Prostá míra výnosnosti dosahuje 8,5 %.   

Závěrem lze konstatovat, že dle zjištěných výpočtů se jedná o přínos z výstavby 

nového objektu pro investora i budoucí nájemníky bytových jednotek.  

Výhoda investora spočívá ve zhodnocení chátrajícího majetku, který je nutno 

rekonstruovat a modernizovat tak, aby se prodloužila jeho životnost, zvýšila se tržní 

hodnota nemovitosti, a aby investor zvýšil přitažlivost této nemovitosti pro nájemníky. 

Výhoda pro nájemníky spočívá především ve zvýšení životního standardu a snížení 

nákladů na bydlení za energie. 

b) Metoda hodnocení ekonomické efektivnosti s faktorem času (metoda 

dynamická) 

Pomocí této dynamické metody byly vypočteny ukazatele uvedené níže. Vstupní 

údaje byly opět čerpány z provedeného S - T průzkumu. 

Tabulka č. 13: Vstupní data získané S - T průzkumem92 

Ukazatel Zkratka Hodnota 

Čisté výnosy v jednotlivých letech v Kč R 268 800 Kč 

Jednotlivé roky hodnotového období od 1 do n i  1 až 25 let 

Délka hodnocení období v letech n 25 let
93

 

Diskontní sazba v % / 100 r 2,50% 

Investiční náklad IN 3 145 858 Kč 

 

- čistá současná hodnota NPV. Pro efektivní projekt platí, že NPV > 0.  
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 Vstupní data získána S – T průzkumem – Příloha č.A9 
93

 Délka životnosti konstrukcí stanovena dle tab. č. 2.: Orientační hodnoty vztahu předpokládané návrhové 
životnosti stavby a stavebních výrobků podle Evropské organizace pro technická schválení (EOTA) 
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 PV =  

PV = 3.551.075 

PV…současná hodnota v Kč 

 

NPV = PV – IN 

NPV = 3.551.075 – 3 145 858 

NPV25= 405.217 Kč 

NPV50= 7.048.822 Kč 

 

- vnitřní míra výnosnosti IRR (vnitřní výnosové procento) 

 

r1…odhadované IRR pro kladnou NPV 

r2…odhadované IRR pro zápornou NPV 

IRR25 = 4 % 

IRR50 = 9 % 

- doba návratnosti DN 

 

DN25 = 23 let 

DN50 = 18 let 

 Dynamickou metodou ekonomické efektivnosti byly zjištěny výsledky, jež potvrzují 

oprávněnost navrhovaného investičního projektu na úspěch. Viz tabulka č. 14. 
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Tabulka č. 14: Výsledky zjištěné dynamickou metodou ekonomické efektivnosti 

(investiční projekt na 25 let) 

Ukazatel Zkratka Hodnota 

Čistá současná hodnota projektu NPV25 405.217 Kč 

Doba návratnosti DN25 23 let 

Vnitřní výnosové procento investice IRR25 4 % 

 

Tabulka č. 15: Výsledky zjištěné dynamickou metodou ekonomické efektivnosti 

(investiční projekt na 50 let) 

Ukazatel Zkratka Hodnota 

Čistá současná hodnota projektu NPV50 7.048.822 Kč 

Doba návratnosti DN50 18 let 

Vnitřní výnosové procento investice IRR50 9 % 

  

Záměrně bylo počítáno NPV dle návrhové životnosti investičního projektu ve dvou 

variantách – na 25 a 50 let. 

Vzhledem k tomu, že návrhová životnost novostavby činí 50 let, proto je NPV50 

počítáno k 50. roku. Pouze pro potřebu srovnání s investičními projekty v ostatních 

koloniích, je vyjádřeno také výsledné NPV25 pro 25. rok hodnocení. 

Pro efektivní investiční projekt platí, že NPV > 0. Dlouhodobé NPV50 vychází 

mnohonásobně lépe oproti spočítaného NPV25. Je zřejmé, že investiční projekt 

novostavby je finančně náročný, proto tedy doba návratnosti trvá déle. Výsledný efekt se 

projevuje až v dlouhodobém časovém horizontu. 

U varianty na 50 let je rovněž kratší doba návratnosti vložených finančních 

prostředků a vyšší vnitřní výnosové procento investice.  

U obou variant (na 25 i 50 let) vychází doba návratnosti daného investičního 

opatření nižší, než doba životnosti plánovaných opatření. Daný investiční projekt je tedy 

efektivním rozhodnutím. 
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6.1.2 Elektrárenská kolonie - Osady Elektrárny Třebovice 

 6.1.2.1  Vybraný objekt 

 V kolonii elektrárenského průmyslu jsem jako zástupce typického původního 

dělnického ubytování rovněž zvolil jeden objekt a podrobil jej podrobnému S – T 

průzkumu94. Jedná se o dům s původním č. popisným 5704. Tento objekt byl vystavěn 

jako dvoupatrový obytný dům pro 4 rodiny zaměstnanců dnešní Třebovické elektrárny 

v roce 1933. Jeho současná adresa je:  Elektrárenská 5704, Ostrava -  Třebovice, 721 00. 

 6.1.2.2  Výsledky S - T průzkumu 

 Z uvedených skutečností a ekonomického rozboru vyplývá, že rekonstrukce, 

případně také modernizace objektu v tomto případě bude rozhodně hospodárná. 

Rekonstruovaná budova bude provedena v souladu s novými tepelně technickými 

normami. V rámci modernizace by byla vyměněna veškerá technická zařízení objektu a 

povrchy stavebních konstrukcí za nové. Celý objekt aktuálně dosahuje 80 let své životnosti 

a některé části již byly v nedávné době rekonstruovány (např. osazena nová plastová 

okna).  

 Po provedení rekonstrukce bude prodloužena životnost objektu při zachování jeho 

historické a nominální hodnoty.  

 Podle dosavadních zkušeností ze stavební praxe se ukazuje, že při důkladné 

rekonstrukci obdobných objektů výsledná cena rekonstrukce může dosáhnout ceny 

nového díla a v některých případech může být dokonce i vyšší. Jedná se přitom o 

porovnání nákladů objektu ve stejném objemu a tedy se stejnou kapacitou, jakou mají 

stávající objekty kolonie. Na základě posouzení uvedeného výše, v tomto konkrétním 

případě však rekonstrukci, případně modernizaci budovy doporučuji.  
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 Karta S – T průzkumu – Příloha C. 8: Stavebně - technický průzkum objektu, Elektrárenská 5704, Ostrava -  
Třebovice, 721 00 
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 Rozhodnutí o investičním projektu do budoucna je třeba odsouhlasit všemi čtyřmi 

majiteli bytových jednotek. Vzhledem k tomu, že majitelé každé bytové jednotky přispívají 

do společného fondu oprav svými měsíčními příspěvky částkou 1200 Kč a vzhledem ke 

stáří objektu jsou připraveni na budoucí investice do opravných stavebních prací, 

doporučujeme v první fázi a v co nejkratším časovém horizontu provést doporučená 

opatření k opravám stávajících vad a oprav (VP vyčísleno 604 500 Kč).  

Poznámka: 4 bytové jednotky tuto částku shromáždí v časovém horizontu: 11 let. (za 

jeden rok vyberou do společného fondu oprav částku 57 600 Kč.) 

 Cena nového objektu v této lokalitě může být cca 4,5 milionů za 4 bytové jednotky. 

Pro majitele bytů, je tedy jednoznačně jednodušší a přijatelnější variantou provést v první 

fázi všechna opatření uvedena v položkách VP a opravit tak vady a poruchy, které se již 

v objektu projevily. 

V další fázi doporučujeme zvážit možnost provést modernizaci celého objektu, 

která zahrnuje především stavební činnosti, které zvýší standard bydlení stávajících 

majitelů a atraktivitu pro případné kupce této nemovitosti. 

Je tedy na zvážení investorů, zda využijí uvedených doporučení k modernizaci 

objektu (M), z nichž některé vedou k snížení provozních nákladů dané nemovitosti 

(zateplení, regulace otopné soustavy). Návratnost těchto investičních opatření je však 

dlouhodobá (20 a více let). Částka potřebná na modernizaci byla vyčíslena na 1.994.000 

Kč – tato zahrnuje již navržené rozšíření obytného prostoru o půdní vestavbu, kde by 

mohly být vybudovány dvě nové bytové jednotky, které by mohli majitelé pronajímat, 

případně prodat případným zájemcům. Na jejich realizaci opatření (M) se doporučuje 

využít některý z aktuálně platných dotačních programů.95  
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 Konkrétní postup pro výpočet uvedených částek je uveden v Kartě S – T průzkumu – Příloha č. C.8 
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6.1.2.3  Typ obnovy objektu 

 Dle zjištěných výsledků doporučujeme proces obnovy degradovaného původního 

dělnického domu v elektrárenské kolonii do typu obnovy formou: Rekonstrukce, případně 

i modernizace. Doporučená forma rekonstrukce a modernizace platí pro celou kolonii, kde 

se nachází více původních dělnických domů o stejném stáří a podobném technickém 

stavu. Komplexně tedy doporučuji dané domy podrobit rekonstrukci a celou lokalitu se 

pokusit zmodernizovat a zvýšit tak atraktivitu a kulturní význam původní dělnické kolonie. 

6.1.2.4  Návrhová životnost objektu 

Ze stavebního průzkumu vyplynulo, že kritérium návrhové životnosti objektu dle 

původní normy ČSN 73 0031, kdy by měla odpovídat životnost konstrukcí době min. 100 

let, můžeme považovat za splněné. Přestože budova prozatím dosahuje stáří 80 let, dle 

provedeného S - T průzkumu existuje reálný podložený předpoklad, že objekt dosáhne 

životnosti 100 a více let. 

Dle nově zavedené ČSN P ENV 1991 – 1, kdy konstrukce objektu pro bydlení má 

splňovat kritérium nejméně 50 let, bylo zjištěno, že toto kritérium je jednoznačně splněno 

(životnost nosných konstrukcí přesáhla 50 let již v roce 1983).  

 Podle Evropské organizace pro technická schválení (EOTA) je zřejmé, že objekt 

můžeme z hlediska návrhové životnosti zařadit do kategorie „Normální stavby“. V tomto 

případě životnost stavební konstrukce splňuje kritérium životnosti min. 50 let, stavební 

díly snadno vyměnitelné splňují kritérium životnosti 10 let, stavební díly méně snadno 

opravitelné nebo vyměnitelné splňují kritérium životnosti 25 let a plná životnost 

stavebních dílů splňuje životnost požadovaných 50 let. 
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6.1.2.5  Životní cyklus objektu96 

Dle oborového členění cyklu stavby, se daný objekt nachází ve fázi Užívání stavby a 

dle zjištění vyplívajících ze S-T průzkumu, je třeba provést rekonstrukci, případně rovněž 

modernizaci celého objektu. Opatření stanovené v S-T průzkumu jako (VP) je nezbytné 

provést v krátkém časovém horizontu z důvodu zamezení již započaté značné degradace 

stavebních konstrukcí, která by mohla daný objekt znehodnotit na tolik, že by se stalo 

rentabilnějším daný objekt odstranit (poslední fáze životního cyklu stavby – Demolice 

stavby). 

6.1.2.6  Životní cyklus výstavbového projektu97 

 Výstavbový projekt je z časového hlediska zařazen do fáze provozní, kdy je stavba 

plně užívána. V této fázi vznikají různé problémy z důvodu zanedbané údržby, vlivu 

okolního prostředí, použití zastaralých technologií, dále je zřejmé, že většině stavebních 

částí již skončila životnost. Od doby výstavby se změnily (zvýšily) normativní požadavky na 

kvalitu a funkci jednotlivých konstrukcí. 

6.1.2.7  Urbánní prostředí 

 Navržené doporučení S-T průzkumu provést rekonstrukci, případně modernizaci 

daného objektu je podstatný pro urbanistické hledisko. V kolonii se nachází dalších 6 

obdobných původních dělnických domů a společně pak tyto domy vytváří ucelený vzhled 

dané lokality a udržují její nezaměnitelné kulturní dědictví. 

 Charakter kolonie se v posledních letech příliš neměnil. Bytové jednotky dělnických 

domů jsou v osobním vlastnictví soukromých osob a fluktuace obyvatel tedy není příliš 

častá.  Životní prostředí v kolonii je nejvíce negativně ovlivněno znečišťující Třebovickou 

elektrárnou a přilehlými odkališti – tyto snižují atraktivitu jinak zajímavé lokality pro 

bydlení. 
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 Životní cyklus stavby – obrázek č. 1 
97

 Životní cyklus výstavbového objektu – Obrázek č. 2 
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Asi 350 m od kolonie je zastávka MHD pro tramvaje i trolejbusy, vlakové nádraží 

Ostrava – Svinov se nachází ve vzdálenosti cca 500 m. 

V těsné blízkosti kolonie se nachází obchodní zóna – Tesco Třebovice.  Škola a 

hřiště není v docházkové vzdálenosti. 

6.1.2.8  Hodnocení ekonomické efektivnosti výstavbového projektu - 

rekonstrukce 

Je provedeno zhodnocení ekonomické efektivnosti účinnosti prostředků vložených 

do investice na: 

- nejnutnější rekonstrukci objektu (dle S-T průzkumu opatření VP) 

- modernizaci objektu (dle S-T průzkumu opatření M). 

Pro účely splnění stanovených cílů disertační práce bylo využito dvou základních 

metod k hodnocení ekonomické efektivnosti daného vybraného objektu v konkrétní 

ostravské kolonii. 

a) Metoda hodnocení ekonomické efektivnosti bez faktoru času (metoda statická) 

a1) Posouzení ekonomické efektivnost rekonstrukce objektu Elektrárenská 5704, 

Ostrava - Třebovice. 

Tabulka č. 16: Vstupní data získaná S – T průzkumem98 

Vstupní údaj Zkratka 
Hodnota v Kč (ceny 
uvedeny bez DPH) 

Investice IN 604 500
99

 

Netto Cash flow Netto CF 57 600
100
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 Vstupní data získána S – T průzkumem – Příloha č .C.8 
99

 Investice – položka je vyčíslena v Kartě S-T průzkumu. Tvoří ji částka potřebná k provedení nutných 

oprav vad a poruch  (604 500 Kč) 
100

 Netto CF – je vyčísleno s ohledem na výši příspěvků do fondu oprav (1200 Kč za 1 bytovou jednotku, 

počítáno pro 4 bytové jednotky v objektu).  
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Doba návratnosti investice = IN / Netto CF 

Doba návratnosti IN = 604 500 / 57 600 

Prostá doba návratnosti IN = 10,49; tzn. cca 10,5 let 

 

Míra výnosnosti IN = Netto CF / IN 

Míra výnosnosti IN = 57 600/ 604 500   

Prostá míra výnosnosti IN = 0,095 = 9,5 % 

Statickou metodou hodnocení ekonomické efektivnosti rekonstrukce objektu 

Elektrárenská 5704, Ostrava - Třebovice byla zjištěna prostá doba návratnosti investice 

majitele (pronajímatele) objektu cca 10,5 let. Dále Prostá míra výnosnosti dosahuje 9,5 %.   

a2)  Posouzení ekonomické efektivnost rekonstrukce s modernizací 

objektu Elektrárenská 5704, Ostrava - Třebovice. 

Tabulka č. 17: Vstupní data získaná S – T průzkumem101 

Vstupní údaj Zkratka 
Hodnota v Kč (ceny 
uvedeny bez DPH) 

Investice IN 2.598.500
102

 

Netto Cash flow Netto CF 144.000
103     

 

Doba návratnosti investice = IN / Netto CF 

Doba návratnosti IN = 2.598.500 / 144.000 

Prostá doba návratnosti IN = 18,04; tzn. cca 18 let 

 

Míra výnosnosti IN = Netto CF / IN 

Míra výnosnosti IN = 144.000/ 2.598.500  

Prostá míra výnosnosti IN = 0,055 = 5,5 % 
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 Vstupní data získána S – T průzkumem – Příloha č.C.8 
102

 Investice - položka je vyčíslena v Kartě S-T průzkumu. Tvoří ji částka potřebná k provedení nutných 

oprav vad a poruch a částka potřebná k modernizaci objektu (604 500 + 1 994 000 Kč) 
103

 Netto CF – je vyčísleno s ohledem na výši příspěvků do fondu oprav (1200 Kč za 1 bytovou jednotku, 

počítáno pro 4 bytové jednotky v objektu a dále nájmu 2 nových bytových jednotek po 3600 Kč).  
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Statickou metodou hodnocení ekonomické efektivnosti rekonstrukce 

s modernizací objektu Elektrárenská 5704, Ostrava - Třebovice byla zjištěna prostá doba 

návratnosti investice majitele (pronajímatele) objektu cca 18 let. Dále Prostá míra 

výnosnosti dosahuje 5,5 %.   

Závěrem lze konstatovat, že dle zjištěných výpočtů se vyplatí majitelům 

nemovitosti daný objekt rekonstruovat dle pokynů obsažených ve S - T průzkumu a 

opravit všechny stávajíc vady a poruchy (VP). Tento investiční záměr se ukazuje jako 

výnosný z 9,5 % a jeho návratnost je 10,5 let.  

Modernizace objektu by představovala již náročnější investiční záměr a návratnost 

takto vložených investic by trvala cca 18 let při nízké míře výnosnosti (5,5 %). Navrhovaná 

modernizace včetně rozšíření o podkrovní bytové jednotky se nejeví jako jednoznačně 

hospodárné řešení a majitelům bytových jednotek nelze doporučit. 

b) Metoda hodnocení ekonomické efektivnosti s faktorem času (metoda 

dynamická) 

Pomocí této dynamické metody byly vypočteny ukazatele uvedené níže. 

Vstupní údaje byly opět čerpány z provedeného S-T průzkumu. Dle zjištění 

uvedených výše v metodě A, kdy doporučujeme majitelům nemovitosti provést 

rekonstrukci daného objektu, bude touto metodou vyjádřena efektivnost investičního 

projektu na rekonstrukci domu. (Modernizaci již do výpočtu z důvodu nehospodárnosti 

nezahrnuji). 
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Tabulka č. 18: Vstupní data získané S-T průzkumem104 

Ukazatel Zkratka Hodnota 

Čisté výnosy v jednotlivých letech v Kč R 57 600 Kč 

Jednotlivé roky hodnotového období od 1 do n i  1 až 15 let 

Délka hodnocení období v letech n 15 let
105

 

Diskontní sazba v % / 100 r 2,50% 

Investiční náklad IN 604 500 Kč 

 

- čistá současná hodnota NPV. Pro efektivní projekt platí, že NPV > 0.  

 PV =  

PV = 838.835 Kč 

PV…současná hodnota v Kč 

 

NPV = PV – IN 

NPV = 838.835 – 604.500 

NPV = 234.335 KKč 

 

- vnitřní míra výnosnosti IRR (vnitřní výnosové procento) 

 

r1…odhadované IRR pro kladnou NPV 

r2…odhadované IRR pro zápornou NPV 

IRR = 8 % 

- doba návratnosti DN 
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 Vstupní data získána S – T průzkumem – Příloha č. C. 8 
105

 Délka životnosti konstrukcí stanovena dle tab. č. 2.: Orientační hodnoty vztahu předpokládané návrhové 
životnosti stavby a stavebních výrobků podle Evropské organizace pro technická schválení (EOTA) 
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DN = 10 let 

 Dynamickou metodou ekonomické efektivnosti byly zjištěny výsledky, jež potvrzují 

oprávněnost navrhovaného investičního projektu na úspěch. Viz tabulka č. 19. 

Tabulka č. 19: Výsledky zjištěné dynamickou metodou ekonomické efektivnosti 

Ukazatel Zkratka Hodnota 

Čistá současná hodnota projektu NPV 234.335 Kč 

Doba návratnosti DN 10 let 

Vnitřní výnosové procento investice IRR 8% 

 

 Pro efektivní investiční projekt platí, že NPV > 0. V daném případě je toto kritérium 

jednoznačně splněno, NPV dosahuje hodnoty cca 234.335 Kč. 

 Rovněž doba návratnosti daného investičního opatření je nižší než doba životnosti 

plánovaných opatření. Toto je důkaz efektivnosti daného investičního projektu. 

 Procentuální výnosnost projektu za celé hodnocené období je 8 %. 

6.1.3 Kolonie průmyslu chemického - Závodní osady Československých továren na 

dusíkaté látky v Mariánských Horách / Nové Vsi  

6.1.3.1  Vybraný objekt 

 V kolonii chemického průmyslu jsem jako zástupce typického původního 

dělnického ubytování zvolil rovněž jeden objekt, který jsem podrobil podrobnému 

průzkumu. Jedná se o dům s původním č. popisným 133. Tento objekt byl vystavěn jako 

dvoupatrový obytný dům pro 8 dělnických rodin v roce 1927.   Jeho současná adresa je:  

Západní 133/6, Ostrava -  Nová ves, 709 00. 
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6.1.3.2  Výsledky S - T průzkumu106 

V praxi bylo použito metody smyslového vnímání a přístrojové metody - 

nedestruktivní při využití nejmodernějších technických a elektronických pomůcek. 

V rámci získání podkladů a vstupních informací byly navštíveny instituce: Archiv 

města Ostravy, kde byla získána původní projektová dokumentace k výstavbě zvoleného 

dělnického domu č.p. 133/6 (zařazeno v části archivu Berní správa). Dále byly osloveny 

další instituce za účelem získání dobových podkladů – konkrétně ÚMOB Nová Ves, Úmob 

Mariánské Hory, spol. BorsodChem MCHZ, Ostrava107, kde se bohužel nedohledaly žádná 

důležitá data ani podklady.  

Na základě výše uvedených informačních zdrojů a provedeného S-T průzkumu byla 

vytvořena Karta S - T průzkumu. Kartu tvoří 6 kapitol (Úvod, Podklady průzkumu, 

Provedené průzkumné práce a zjištěné skutečnosti, Ekonomické zhodnocení 

rekonstrukce, Ekonomické zhodnocení nového investičního projektu, Závěr) a Přílohová 

část ke kartě S-T průzkumu. 

 Ze zjištěných skutečností S - T průzkumem a ekonomického rozboru vyplynulo, že 

rekonstrukce objektu bude v daném případě stále ještě hospodárná. Rekonstruovaná 

budova bude provedena v souladu s novými tepelně technickými normami. Veškeré 

technické zařízení objektu a povrchy stavebních konstrukcí budou vyměněny za nové. Celý 

objekt bude brzy mít 100 let své životnosti. Po provedení rekonstrukce bude prodloužena 

životnost objektu při zachování jeho historické a nominální hodnoty.  

 Podle dosavadních zkušeností ze stavební praxe se ukazuje, že při důkladné 

rekonstrukci obdobných objektů výsledná cena rekonstrukce může dosáhnout ceny 

nového díla a v některých případech může být dokonce i vyšší. Jedná se přitom o 

porovnání nákladů objektu ve stejném objemu a tedy se stejnou kapacitou, jakou mají 
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 Příloha č. B. 8: Stavebně-technický průzkum objektu, Západní 133/6, Ostrava -  Nová ves, 709 00 
107

 Povodeň roku 1997 zlikvidovala stavební spisy a další dokumentaci ve spisovně Borsodchem MChZ. 
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stávající objekty kolonie. Na základě posouzení uvedeného výše, v tomto konkrétním 

případě však rekonstrukci budovy doporučuji.  

 Cena nového objektu se v této lokalitě může být cca 19 milionů za 12 bytových 

jednotek. Jednoznačně se tedy vyplatí provést základní rekonstrukci, kdy budou opraveny 

stávající vady a poruchy, v hodnotě 1.361.500 Kč. Dále je na zvážení investora, zda využije 

uvedených doporučení k modernizaci objektu (M), z nichž některé vedou k snížení 

provozních nákladů dané nemovitosti (zateplení, výměna oken). Návratnost těchto 

investičních opatření je však dlouhodobá (20 a více let). Na jejich realizaci se doporučuje 

využít některý z aktuálně platných dotačních programů. Dle S-T průzkumu byla hodnota 

modernizace daného objektu vyčíslena částkou 3.490.000 Kč. Tato částka rovněž zahrnuje 

v rámci rekonstrukce vybudování 2 zcela nových bytových jednotek v podkrovním 

prostoru. Toto rovněž zvýší ekonomickou efektivitu daného investičního projektu.108 

6.1.3.3  Typ obnovy objektu 

 Dle zjištěných výsledků můžeme tedy zařadit proces obnovy degradovaného 

původního dělnického domu v kolonii do typu obnovy formou: Rekonstrukce, 

modernizace. Dle mého názoru totéž platí pro celou kolonii. Kde se nachází více objektů 

podobného stavu, jako má objekt posuzovaný. Nicméně se jeví stále efektivní dané domy 

podrobit rekonstrukci a celou lokalitu se pokusit zmodernizovat a zvýšit tak atraktivitu a 

kulturní význam původní dělnické kolonie. 

6.1.3.4  Návrhová životnost objektu 

Ze stavebního průzkumu vyplynulo, že návrhová životnost objektu dle původní 

normy ČSN 73 0031, kdy by měla odpovídat životnost konstrukcí době min. 100 let, nelze 

jednoznačně posoudit vzhledem k datu výstavby objektu (r. 1927), kdy zmiňovaný objekt 

stojí teprve 86 let.  Dle zjištěných výsledků však vyplývá, že by bylo značně riskantní, aby 
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 Konkrétní postup pro výpočet uvedených částek je uveden v Kartě S – T průzkumu – Příloha č. B.8 
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nosná konstrukce byla užívána pro zamýšlený účel při běžné údržbě bez podstatné 

stavební úpravy ještě dalších 14 let. 

Dle nově zavedené ČSN P ENV 1991 – 1, kdy konstrukce objektu pro bydlení má 

splňovat kritérium nejméně 50 let, bylo zjištěno, že toto kritérium je jednoznačně splněno 

(životnost nosných konstrukcí přesáhla 50 let již v roce 1977).  

 Podle Evropské organizace pro technická schválení (EOTA) je zřejmé, že objekt 

můžeme z hlediska návrhové životnosti zařadit do kategorie „Normální stavby“. V tomto 

případě životnost stavební konstrukce splňuje kritérium životnosti min. 50 let, stavební 

díly snadno vyměnitelné splňují kritérium životnosti 10 let, stavební díly méně snadno 

opravitelné nebo vyměnitelné splňují kritérium životnosti 25 let a plná životnost 

stavebních dílů splňuje životnost požadovaných 50 let. 

6.1.3.5  Životní cyklus objektu109 

Dle oborového členění cyklu stavby, se daný objekt nachází ve fázi Užívání stavby a 

dle zjištění vyplívajících ze S-T průzkumu, je třeba provést rekonstrukci, případně rovněž 

modernizaci celého objektu. Tato opatření je nezbytné provést v krátkém časovém 

horizontu z důvodu zamezení již započaté značné degradace stavebních konstrukcí, která 

by mohla daný objekt znehodnotit na tolik, že by se stalo rentabilnějším daný objekt 

odstranit (poslední fáze životního cyklu stavby – Demolice stavby). 

6.1.3.6  Životní cyklus výstavbového projektu110 

 Výstavbový projekt je z časového hlediska zařazen do fáze provozní, kdy je stavba 

plně užívána. V této fázi vznikají různé problémy z důvodu zanedbané údržby, vlivu 

okolního prostředí, použití zastaralých technologií, dále je zřejmé, že většině stavebních 

částí již skončila životnost. Od doby výstavby se změnily (zvýšily) normativní požadavky na 

kvalitu a funkci jednotlivých konstrukcí. 
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 Životní cyklus stavby – Obrázek č. 1 
110

 Životní cyklus výstavbového projektu – Obrázek č. 2 
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6.1.3.7  Urbánní prostředí 

 Rozhodnutí zachovat původní dělnický objekt a podrobit jej rekonstrukci a 

modernizaci se jeví přínosné především také z hlediska urbánního. Posuzovaný objekt 

reflektuje svoji dobu, kulturnost obyvatel i úroveň společnosti, a to jak její prosperitu, 

stagnaci, tak i případný úpadek.  

 Urbanistický charakter kolonie se neustále mění, hlavně pod vlivem expandující 

dopravní infrastruktury: Při výstavbě dálniční přípojky v roce 2005 byl vykácen lužní les, 

obyvatelé osady požadovali kvůli hluku vykoupení pozemků a očekávali uhrazení 

náhradního bydliště. Se svým požadavkem neuspěli, byla však vybudována odhlučňovací 

stěna o délce přibližně 250 m. Přípojce na dálnici D 47 musela ustoupit také bývalá 

třípodlažní ubytovna. Prostředí v kolonii prošlo mnoha změnami, dříve nejezdily autobusy 

a obyvatelé kolonie museli do nejbližšího obchodu do Mariánských Hor pěšky. O čistotu a 

pořádek v kolonii se starala dusíkárna. Kolonii čistili a udržovali zahradníci z MCHZ. 

Udržovali čisté cesty i pořádek na tenisových kurtech (dnešní dětské hřiště). MCHZ 

každoročně zajišťovaly posezení u vody nebo uklízely sníh z chodníků, než šli lidé na 

směnu. Dusíkárny vycházely obyvatelům kolonie mnohem více vstříc, než jak je tomu 

v dnešní době. Od roku 2003, kdy MCHZ prodala domy, byty i pozemky, se do kolonie 

začínají stěhovat nové rodiny – rodiny s malými dětmi a také lidé různých národností. 

Zvýšil se nájem, podražily služby. Prvotní nájem činil 146 Kč. Před rokem 1997 bylo 

nájemné ve výši 2700 Kč a po převzetí osady novým majitelem se nájem zvedl na 4100 Kč. 

Místní obyvatelé uvádí, že dříve bývala v kolonii soudržnost, pořádaly se zábavy, oslavy 

narozenin a různé společenské akce v kulturním domě. Pořádaly se sportovní závody pro 

děti na ulici, jezdilo se na kolech, běhalo se a vždy u toho byli všichni obyvatelé kolonie. 

Dnes se obyvatelé kolonie vzájemně téměř neznají a často se mění. 

 



Vývoj a perspektiva dělnických kolonií na Ostravsku 
Disertační práce 

 

 

Ing. David Sýkora   91 

  

6.1.3.8  Hodnocení ekonomické efektivnosti výstavbového projektu - 

rekonstrukce 

 Rekonstrukce a modernizace je v současnosti povazována za východisko 

ze situace. Z ekonomického hlediska je však třeba zvažovat plošné demolice a sanace 

celých územních částí jako alternativu, která mnohdy přináší výraznější efekty.111 

Bylo provedeno zhodnocení ekonomické efektivnosti účinnosti prostředků 

vložených do investice na rekonstrukci. Je hodnoceno z hlediska užitečného výsledku.  

Pro účely splnění stanovených cílů disertační práce bylo využito dvou základních 

metod k hodnocení ekonomické efektivnosti daného vybraného objektu v konkrétní 

ostravské kolonii. 

a) Metoda hodnocení ekonomické efektivnosti bez faktoru času (metoda statická) 

Tabulka č. 20: Vstupní data získané S-T průzkumem112 

Vstupní údaj Zkratka 
Hodnota v Kč (ceny 
uvedeny bez DPH) 

Investice IN 4 851 500
113

    

Netto Cash flow Netto CF 492 000
114

     

Doba návratnosti investice = IN / Netto CF 

Doba návratnosti IN = 4 851 500 / 492 000 

Prostá doba návratnosti IN = 9,86; tzn. cca 10 let 

 

Míra výnosnosti IN = Netto CF / IN 

Míra výnosnosti IN = 492 000/ 4 851 500   

Prostá míra výnosnosti IN = 10 % 

                                                           
111

 BERAN V., DLASK P., HOVORKA J.; Ekonomika stavebnictví, Managerská a inženýrská ekonomie; Praha 

1996  

112
 Vstupní data získané S – T průzkumem – příloha č. B.8 

113
 Investice – položka je vyčíslena v Kartě S-T průzkumu. Tvoří ji částka potřebná k provedení nutných oprav 

vad a poruch a rovněž částka vynaložená na modernizaci daného objektu (1.361.500 Kč + 3.490.000 Kč) 
114

 Netto CF – je vyčísleno s ohledem na výši nájmů (4100 Kč za 1 bytovou jednotku). Po rekonstrukci 10 
bytových jednotek 
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Statickou metodou hodnocení ekonomické efektivnosti rekonstrukce objektu 

Západní 133/6, Ostrava - Nová Ves byla zjištěna prostá doba návratnosti investice majitele 

(pronajímatele) objektu cca 10 let. Dále Prostá míra výnosnosti dosahuje 10 %.   

Závěrem lze konstatovat, že dle zjištěných výpočtů se jedná o oboustranný přínos 

z rekonstrukce objektu pro investora i nájemníky bytových jednotek. Výhoda investora 

spočívá ve zhodnocení chátrajícího majetku, který je nutno rekonstruovat a modernizovat 

tak, aby se prodloužila jeho životnost, zvýšila se tržní hodnota nemovitosti a aby investor 

zvýšil přitažlivost této nemovitosti pro nájemníky. Výhoda pro nájemníky spočívá 

především ve zvýšení životního standardu, snížení nákladů na bydlení za energie. 

b) Metoda hodnocení ekonomické efektivnosti s faktorem času (metoda 

dynamická) 

Pomocí této dynamické metody byly vypočteny ukazatele uvedené níže. 

Vstupní údaje byly opět čerpány z provedeného S - T průzkumu. 

Tabulka č. 21: Vstupní data získané S - T průzkumem115 

Ukazatel Zkratka Hodnota 

Čisté výnosy v jednotlivých letech v Kč R 492 000 Kč 

Jednotlivé roky hodnotového období od 1 do n i  1 až 25 let 

Délka hodnocení období v letech n 25 let
116

 

Diskontní sazba v % / 100 r 2,50% 

Investiční náklad IN 4 851 500 Kč 

 

- čistá současná hodnota NPV. Pro efektivní projekt platí, že NPV > 0.  

 PV =  

                                                           
115

 Vstupní data získané S – T průzkumem – příloha č. B. 8 
116

 Délka životnosti konstrukcí stanovena dle tab. č. 2.: Orientační hodnoty vztahu předpokládané návrhové 
životnosti stavby a stavebních výrobků podle Evropské organizace pro technická schválení (EOTA) 
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PV = 7.311.232 Kč 

PV…současná hodnota v Kč 

 

NPV = PV – IN 

NPV = 7.311.232 – 4.851.500 

NPV = 2.460.232 Kč 

 

- vnitřní míra výnosnosti IRR (vnitřní výnosové procento) 

 

r1…odhadované IRR pro kladnou NPV 

r2…odhadované IRR pro zápornou NPV 

IRR = 6 % 

- doba návratnosti DN 

 

DN = 16 let 

 Dynamickou metodou ekonomické efektivnosti byly zjištěny výsledky, jež potvrzují 

oprávněnost navrhovaného investičního projektu na úspěch. Viz tabulka č. XXX. 

Tabulka č. 22: Výsledky zjištěné dynamickou metodou ekonomické efektivnosti 

Ukazatel Zkratka Hodnota 

Čistá současná hodnota projektu NPV 2.460.232 Kč 

Doba návratnosti DN 16 let 

Vnitřní výnosové procento investice IRR 6% 
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 Pro efektivní investiční projekt platí, že NPV > 0. V daném případě je toto kritérium 

jednoznačně splněno, NPV dosahuje hodnoty cca 2,5 mil. Kč. 

 Rovněž doba návratnosti daného investičního opatření je nižší než doba životnosti 

plánovaných opatření. Toto je důkaz efektivnosti daného investičního projektu. 

 Procentuální výnosnost projektu za celé hodnocené období je 6 %. 

6.2 Sumarizace narůstajících problémů v dělnických koloniích 

 Na základě prostudovaných podkladů a provedeného S - T průzkumu bylo zjištěno, 

že stavební vady a poruchy se v koloniích opakují. Toto je samozřejmě dáno obdobnou 

dobou výstavby jednotlivých dělnických domů, stejným stavebním materiálem, 

nezodpovědným přístupem majitelů a nájemníků k údržbě konstrukcí, vlivy vnějšího 

prostředí a lokalitou. Přehled zjištěných vad a poruch vyskytujících se v objektech 

posuzovaných ostravských dělnických kolonií je uveden v tabulce č. 23. Je důležité 

definovat vady a poruchy svislých i vodorovných konstrukcí, protože tyto vady mohou 

vést dokonce i ke zhroucení celé stavby.  

Tabulka č. 23: Sumarizace stavebních vad a poruch v dělnických domech 

Část objektu Poruchy a vady 

Zá
kl

ad
o

vé
 k

o
n

st
ru

kc
e

 

Praskání obvodového zdiva vlivem nestejnoměrného sedání základů 

Zatékání, vzlínání zemní vlhkosti při porušení hydroizolace 

Výskyt plísní - způsobeno vlhkostí a zatékáním 

Úplná absence hydroizolace 

Zatékání vody do konstrukcí a interiéru netěsnostmi hydroizolace spodní stavby po obvodu objektu 

Nahromadění vody v zásypech kolem suterénu domu a její pronikání do konstrukcí 

Trhliny v konstrukcích domu založeného na více různých horninách 

Trhliny v konstrukcích domu způsobené přetížením základů 

Trhliny v konstrukcích domu od promrzání zeminy pod základy 

Porušení cihelných pilířů od tlaku 

Zatékání splaškových vod pod základy 

Sv
is

lé
 

ko
n

st
ru

kc
e

 Lokální trhliny na fasádě 

Provlhlá, degradovaná omítka - vznik vlhkostních map 
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Zatékání do fasád s omítkou nebo se zateplovacícm systémem vadnými klempířskými konstrukcemi 

Zatékání do fasád s větraným předsazeným obkladem 

Trhliny zděných stěn od smršťování a dotvarování 

Trhliny v konstrukcích domu způsobené přetížením základů 

Trhliny ve stěnách, sloupech nebo pilířích oslabených otvory 

Trhliny ve stěnách vlivem nedostatečného vodorovného ztužení 

Mechanické poškození povrchových úprav na stěnách 

Vypadávání spárovací hmoty, trhliny ve spárovací hmotě lepeného obkladu 

Trhliny a boule v omítce, opadávání omítek mimo kontaktní zateplovací systémy 

Poruchy u napojení povrchových úprav z různých materiálů mezi sebou a na navazující konstrukce 

Znečištění povrchové úpravy fasády vlivem prostředí 

Nadměrná vlhkost zdiva v důsledku zatékání ze střechy 

Narušená celistvost povrchu - teplotní dilatace částí konstrukce 

Tepelné mosty u předsazených a ustupujících konstrukcí 

Odpadávání omítky 

Obnažený sokl 

V
o

d
o

ro
vn

é
 k

o
n

st
ru

kc
e

 a
 p

o
d

la
h

y 
 

Trhliny a průhyby v podhledech 

Nevhodný zastaralý rákosový podhled 

Podlahy a veškeré nášlapné vrstvy za svou životností - znehodnoceny 

Rozestoupená klenba 

Vznik nadměrných tahových trhlin železobetonových stropních konstrukcí 

Nadměrné průhyby trámových stropů 

Trhliny mezi krajním nosníkem trámového stropu a stěnou 

Uhnilá záhlaví trámů dřevěných stropů 

Prohýbání podlahy 

Poruchy v místě styku různých materiálů podkladu 

Uvolnění dlažby od podkladu, trhliny v dlažbě 

Mechanické poškození dlažby 

Deformace dřevěných podlahovin od zvýšené vlhkosti 

Narušená celistvost povrchu - teplotní dilatace částí konstrukce 

Degradace materiálu, zhoršení tepelně izolačních vlastnosti, snížení únosnosti 

Biologická koroze - ztráta pevnosti a únosnosti stropní konstrukce 

Narušená nosná schopnost zdiva nad překladem, trhliny, poklesy v uložení stropních konstrukcí 

Vady a poruchy vzniklé dřevokaznými houbami 

Sc
h

o
d

iš
tě

 Jednotlivé stupně schodiště nejsou stejně vysoké, neodpovídá normě  

Nesplňuje předepsané pravidlo 2H + B = 630 

Statická porucha konstrukce celého schodiště 

Porušena nášlapná vrstva jednotlivých stupňů schodiště 
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K
o

n
st

ru
kc

e
 s

tř
e

ch
y 

a 
kr

o
vu

 

Chybí zateplení podkrovního prostoru 

Pojistná hydroizolace ani parozábrana není součástí střešní konstrukce. 

Degradace celého krovu, střešní krytina nakažena škůdci 

Chybějící tepelné izolace 

Zatékání střechou namáhanou tlakovou vodou 

Zatékání střechou vlivem nadměrné degradace povlakové krytiny při nedostatečné údržbě 

Zatékání vody netěsnostmi v detailech ploché střechy či terasy 

Zatékání do střechy či terasy vlivem rizikového odvodnění 

Zatékání vlivem rizikového odvodnění šikmých střech 

Zatékání do konstrukcí vlivem vadné odvodněné fólie umístěné pod krytinou šikmých střech 

Nadměrná deformace krovu 

Narušení konstrukce krovu dřevokazným hmyzem 

Špatné spádování střech vede k tvorbě kaluží, což následně způsobuje degradaci hydroizolačního 
souvrství 

Řada detailů je nevhodně technicky a technologicky řešena a nemůže zajistit dostatečnou hydroizolační 
funkci 

Použité oxidované asfaltové pásy jsou v mnoha případech značně porušené – rozpraskané, s puchýři i 
velkými boulemi 

Nedostatečné lemování (oplechování) u komínů, prostupů, světlíků, vikýřů 

D
ve

ře
 

Vstupní dveře nesplňují tepelně izolační vlastnosti dle platné normy 

Chybí bezpečnostní prvky, zastaralé zamykání 

Nedostatečný součinitel prostupu tepla 

Poruchy laku na dřevěných dveřích - zanedbaná údržba 

Netěsnost funkčních a připojovacích spár 

Degradované a loupající se nátěry 

O
kn

a 

Původní dřevěná okna s minimálními tepelně izolačními vlastnostmi 

Netěsnost funkčních a připojovacích spár 

Poruchy laku na dřevěných oknech způsobené vlivem zanedbané údržby 

Degradace, hniloba a rozpad dřeva včetně jeho spojů 

Kondenzace vodní páry na vnitřním povrchu a mezi skly 

zkřížení rámů oken, které neumožňuje jejich otvírání a zavírání 

Nefunkční okna - nefunguje nastavení 

Zá
m

e
čn

ic
ké

 

ko
n

st
ru

kc
e

 

Korodující plot a brána ke vstupu na pozemek 

Uvolněné zábradlí u schodiště 

Špatně ukotvený, vyvrácený plot 

Změny mechanických vlastností materiálů 

Přetížení konstrukce nebo jejího prvku vlivem změny zatížení 

K
le

m
p

íř
sk

é
 

p
rv

ky
 Oplechování střešních prvků, parapety, okapy, žlaby, svody v nevyhovujícím degradujícím stavu 

Deformace, koroze oplechování,  

Ucpání dešťového svodu 
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Uvolnění spojů a napojení různých klempířských prvků 

K
o

n
st

ru
kc

e
 k

o
m

ín
ů

, 

vě
tr

ac
íc

h
 p

rů
d

u
ch

ů
 a

 

o
tv

o
rů

 

Chybí vyvložkování komína 

Nedoložena revizní zpráva 

Zdivo je popraskané, špička komína se rozpadá 

Komín se rozpadá zevnitř, na dně se hromadí drť 

Porušení komínové hlavy 

V
yt

áp
ě

n
í 

Nadměrná spotřeba energie na vytápění 

Plyn - zastaralý celý systém vytápění včetně vedení, regulace a otopných těles 

Elektřina - zastaralý celý systém vytápění včetně vedení, regulace a otopných těles 

Tuhá paliva - zastaralý celý systém vytápění včetně vedení, regulace a otopných těles 

Zd
ra

vo
te

ch
n

ic
ké

 

in
st

al
ac

e
 a

 p
ly

n
o

vé
 

za
ří

ze
n

í 

Nedostatečné tloušťky tepelných izolací na rozvodech, které nesplňují požadavky Vyhlášky 193/2007 Sb. 

Ohřev vody - zastaralý způsob, chybějící cirkulace na rozvodech teplé vody 

Kanalizace - 

Plynová zařízení pro ohřev teplé vody -  

Nefunkční odtahové ventilátory 

El
e

kt
ro

 

in
st

al
ac

e
 

Elektroinstalace za hranicí životnosti s celou řadou nedostatků poplatných době výstavby 

Původní hliníková elektroinstalace v nevyhovujícím stavu 

V
n

ě
jš

í p
ro

st
o

r 

Neupravené místní zelené plochy i zahrady 

Zanedbaná údržba městského mobiliáře - zastaralé pouliční osvětlení, nedostatek parkovacích míst, 
absence laviček 

Nedostatečná občanská vybavenost - absence školy, dětského hřiště, prodejny s potravinami 

  

6.3 Návrhy a doporučení řešení při revitalizaci dělnických kolonií 

 Vzhledem k historickému potenciálu těchto specifických lokalit se domnívám, že 

zachování historické hodnoty by mělo být prioritním faktorem při posuzování, jak 

s danými objekty v kolonii naložit. Nicméně ani historický význam dělnických domů nelze 

zachovávat donekonečna na úkor funkčního využití staveb a potřeb dnešních obyvatel. 

 Dle zjištěných poznatků doporučuji za vhodný proces obnovy ostravských 

dělnických kolonií typ obnovy formou regenerace, dostavby, případně modernizace. 

Navrhuji tedy obnovit a udržovat původní zástavbu a to u objektů, kde rekonstrukce stále 

představuje hospodárné řešení. (Možno zjistit provedením S - T průzkumu, případně si 



Vývoj a perspektiva dělnických kolonií na Ostravsku 
Disertační práce 

 

 

Ing. David Sýkora   98 

  

objednat dnes moderní službu inspekce nemovitosti117). V případě, že odborníky 

(inspektory nemovitostí) není již doporučeno konkrétní objekty rekonstruovat, je zřejmé, 

že bude lepší v těchto případech původní objekty demolovat a začít s novou výstavbou. 

 Problém ovšem spatřuji v přístupu soudobých majitelů k rekonstrukci původních 

objektů. Většina vlastníků těchto nemovitostí nevyužívá rad odborníků z oboru stavitelství 

a provádí opravy až v okamžiku havarijního stavu, kdy se vada stává kritickou a zamezuje 

funkčnosti daného prvku stavby. Tyto neřešené vady způsobují nejen degradaci samotné 

konstrukce, ale také mohou být příčinou vzniku dalších vad na souvisejících konstrukcích.  

Majitelé domů v mnoha případech mylně řeší projevy závad a poruch namísto toho, aby 

řešily samotnou příčinu vzniku konkrétních vad konstrukcí. Doporučuji tedy revitalizaci 

objektů řešit komplexně jako celek. Aby se odborné rady a informace dostaly snáze 

k obyvatelům dotčených lokalit, byla v rámci disertační práce vypracována příručka pro 

veřejnost – "Ucelený soubor rad pro obyvatele ostravských dělnických kolonií"118, která 

má sloužit jako návod místním obyvatelům a majitelům nemovitostí, jak správně 

rekonstruovat, případně modernizovat stávající dělnické domy. Tato příručka bude volně 

dostupná pro všechny zájemce na internetových stránkách www.delnickekolonie.cz. 

 Současný stav budov v koloniích je různorodý. Některé domy jsou kompletně 

opraveny, rekonstruovány, nově omítnuty, natřeny a oploceny. Část domů je relativně 

udržovaná, ovšem v koloniích nalezneme i budovy zchátralé, zdevastované a 

neudržované.  

 Od doby výstavby dělnických domů prošel stavební vývoj mnoha změnami a 

požadavky na kvalitu a vlastnosti jednotlivých materiálů mnohonásobně vzrostly. 

V objektech se využívá nových technologií pro zásobování energiemi, na které jsou 

kladeny stále větší požadavky na hospodárnost tak, aby provozní náklady byly co nejnižší. 

Tepelné vlastnosti materiálu jsou jedním z nejdůležitějších kvalitativních parametrů.  

                                                           
117

 Inspekce nemovitostí – popsáno podrobně v kapitole 2.7 
118

 Příloha: D – Příručka: Ucelený soubor rad pro obyvatele ostravských kolonií 
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Konstrukce většiny posuzovaných objektů, jejichž požadavky na tepelně-technické 

vlastnosti se výrazně změnily, je nutno zateplit. Opatření, která by vedla ke zlepšení 

tohoto stavu, si obecně vyžadují vyšší investiční náklady s dlouhou dobou návratnosti. 

Doporučené úpravy vychází z požadavku normy, kdy součinitel prostupu tepla na 

doporučené hodnotě a celkový průměrný součinitele prostupu tepla musí splňovat 

minimálně požadavek normy ČSN 730540.  

Přehled základních oprav, které je nutno u dělnických domů provést je uveden 

níže (OP1 – OP11). 

OP 1: Oprava nosných konstrukcí a základů 

V rámci komplexních oprav je třeba se v některých případech zabývat stavem 

nosných konstrukcí a základů. Vady a poruchy těchto konstrukcí mohou ohrožovat jejich 

statickou funkci, a tím i stabilitu a bezpečnost objektu jako celku nebo pouze lokálních 

částí konstrukce. 

Návrhu opravy musí předcházet S - T průzkum (nebo inspekce nemovitosti), na 

jehož základě se stanoví příčiny vzniku poruch a jejich závažnost. Návrh sanace vychází ze 

znalosti statického působení objektu (typová a projektová dokumentace) a z diagnostiky 

skutečného provedení a současného stavu (kvalita materiálů, způsob a stav vyztužení 

dílců a styků, geologický průzkum), zhodnocení působících zatížení a vlivu následných 

stavebních úprav. Při průzkumu a hodnocení je nutno odlišit již stabilizované pasivní 

poruchy – v důsledku se jedná pouze o estetické vady, od poruch aktivních, které se 

zhoršují v čase až do staticky nebezpečného stavu. 

Opravy nosných konstrukcí je možno provést mnoha způsoby dle konkrétní 

konstrukce a poruchy: 

 náhradou či doplněním výztuže dílců a styků 

 zesílením dílců, náhradou porušeného betonu 
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 sepnutím objektu táhly, podchycením a sepnutím dílců v uložení 

 tlakovou injektáží trhlin 

 náhradou celých částí konstrukce 

 rozšířením či podchycením základů pilotami, injektáží základové půdy apod. 

Nedílnou a důležitou součástí sanace je odstranění příčin poruch, např. zmírnění 

účinků teplotního namáhaní styků a dílců nosné konstrukce zvýšením tepelného odporu 

obalových konstrukcí objektu (obvodového pláště a střechy) provedením dodatečné 

tepelné izolace z vnější strany či zamezení negativnímu působení spodní i povrchové vody 

na základovou spáru. 

OP 2: Zateplení obvodových konstrukcí  

Stávající nezateplenou konstrukci obvodových stěn doporučuji zateplit kontaktním 

zateplovacím systémem s tepelnou izolací EPS tl. 140 mm. Součinitel prostupu tepla 

obvodové stěny objektu z cihelného zdiva se touto úpravou sníží ze současné hodnoty 

1,48 Wm2K-1 na hodnotu 0,24 Wm2K-1. Plošná výměra neprůsvitných obvodových 

konstrukcí je různá dle typu dělnického domu. Orientační cena, se kterou se počítá při 

návrhu v energetickém auditu, je 1500 Kč/m2.  

Předpokladem zdařilé a funkční opravy s dlouhou životností je: 

 volba a návrh kvalitního, certifikovaného a vhodného kontaktního systému 

(fyzikální a chemické vlastnosti lepící hmoty, stěrkovací hmoty a vyztužené 

tkaniny, omítky) 

 volba a návrh optimální tloušťky tepelné izolace 

 správné a technicky zdařilé řešení stavebních detailů 

 respektování veškerých platných zákonů, vyhlášek a norem 

 respektování požárních předpisů (požární výšky, požární úseky, odkapávání hmot) 
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 správná a bezchybná aplikace systému, dokonalé provádění montáže 

OP3: Oprava střešního pláště 

Pro konkrétní návrhy opravy střech je nutno vycházet z její skladby, skutečného 

provedení a stavu střešního souvrství, stavu detailů a dále ze statického a tepelně 

technického posouzení. Při opravě střechy by měly být řešeny všechny návaznosti na 

přilehlé konstrukce a opravy resp. výměny navazujících konstrukcí, zejména pak s 

ohledem na možnost proveditelného opracování všech detailů z hlediska zajištění správné 

hydroizolační funkce nového střešního souvrství. Lokální opravy střech jsou obvykle pouze 

dočasným řešením bez delší doby životnosti. 

Rekonstrukci střešních plášťů je možno realizovat více způsoby, přičemž mezi 

nejčastěji užívané způsoby náleží: 

 položení nové hydroizolace (s ohledem na to, že většina střešních plášťů má 

nedostatečné tepelně technické parametry, lze pokládku hydroizolační vrstvy bez 

dodatečné tepelné izolace považovat za nepřijatelnou) 

 položení dodatečné tepelné izolace a nové hydroizolace s případným převodem 

dvouplášťové střechy na jednoplášťovou 

 vytvoření nové sedlové střechy s větraným mezistřešním prostorem a vložením 

dodatečné tepelné izolace 

 realizaci střešní bytové nástavby 

OP4: Zateplení střechy 

Střešní konstrukce objektů před rekonstrukcí nesplňují požadavky normy na 

tepelnou ochranu, proto navrhuji zateplení tepelnou izolací. Stávající střešní konstrukce 

doporučuji zateplit systémem s tepelnou izolací MV tl. 400 mm. Součinitel prostupu tepla 

střechy se touto úpravou sníží ze současné hodnoty 0,81 Wm2K-1 na hodnotu 0,15Wm2K-1. 

Předpokládané náklady na opatření činí  970 Kč/m2. 
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OP5: Optimalizace vytápění, kdy zdrojem tepla je CZT 

Nedílnou součástí každé větší sanace objektu, zejména v případech, kdy je 

prováděno částečné nebo komplexní zateplení domu, by měla být provedena úprava a 

vyregulování topné soustavy. 

Zdrojem tepla je CZT, někdy je v objektu kotelna. Topná soustava ve stávajících 

objektech je obvykle dvoutrubková vertikální s ležatými rozvody. Radiátory jsou litinové 

žebrové případně ocelové deskové. V některých domech byly již osazeny určité regulační 

prvky a poměrové rozdělovače topných nákladů. Ne vždy je však soustava kvalitně 

vyregulovaná a je dodáváno potřebné množství tepla do jednotlivých prostor. 

Z důvodu platnosti zákona 406/2000 Sb. v aktuálním znění byli do 31. 12. 2007 

jednotliví vlastníci povinni instalovat regulační prvky na jednotlivá otopná tělesa. Z tohoto 

důvodu je v současné době většina bytových domů vybavena automatickou regulací na 

vstupu do objektu a termoregulačními ventily na jednotlivých otopných tělesech. 

I přes to je v některých případech nutno provést úpravy soustavy ÚT a to zejména 

z těchto důvodů: 

 nevhodně provedené úpravy, zejména pak provedení regulace soustavy, 

projevující se např. nedotápěním nebo „rázy v otopné soustavě“ 

 jednotlivé prvky otopné soustavy (rozvody, armatury otopná tělesa) jsou na nebo 

za hranicí životnosti 

 nedostatečné tloušťky tepelných izolací na rozvodech, které nesplňují požadavky 

Vyhlášky 193/2007 Sb. 

 úpravy regulace otopné soustavy po provedení zateplení objektu tak, aby bylo 

zajištěno optimální využití energie na vytápění 
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             Úpravy otopné soustavy 

Návrh a realizace úprav ÚT musí vycházet ze skutečného provedení a stavu 

rozvodů, radiátorů, regulace a měření soustavy a tepelných ztrát jednotlivých místností. 

Úpravy ÚT lze rozdělit do třech částí: 

 Úprava resp. výměna soustavy ÚT 

 Hydraulické vyregulování 

 Měření spotřeby tepla 

      Úprava ÚT 

Podle skutečného stavu topné soustavy a rozsahu sanace celého objektu může 

vzniknout potřeba celkové či částečné rekonstrukce topné soustavy spočívající ve výměně 

např. radiátorů, částí rozvodů, případně osazení regulačních prvků (např. regulace na 

vstupu do objektu, regulace na patách stoupaček, termoregulační ventily na jednotlivých 

radiátorech apod.). 

Hydraulické vyregulování soustavy ÚT 

Pro umožnění regulace vytápění na každém topném tělese je třeba zajistit stejné 

hydraulické podmínky pro všechna topná tělesa v celém objektu. V žádném případě nesmí 

docházet k přetápění některých místností a nedotápění jiných místností. Pro nastavení 

optimálního průtoku je nutné provést hydraulický přepočet soustavy pro hydraulické 

nastavení všech ventilů v objektu a toto nastavení provést. 

Měření spotřeby tepla 

Fakturační měření spotřeby tepla na vytápění objektu je prováděno na vstupu do 

objektu, resp. samostatně měřené části objektu (např. dilatační celek). Toto měření je 

stanoveno energetickým zákonem jako povinnost dodavatele tepla. Mezi jednotlivé byty 

(koncové spotřebitele) se náklady na vytápění rozúčtovávají podle Vyhlášky 372/2001 Sb. 
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K umožnění spravedlivějšího rozúčtování podle spotřeby jednotlivých spotřebitelů je 

nutné osadit do jednotlivých bytů podružné měření tepla, které umožní rozúčtování 

nákladů na vytápění i podle spotřeby na jednotlivých topných tělesech (např. měřiče 

tepelné energie nebo poměrové rozdělovače topných nákladů). 

OP6: Výměna otvorových výplní 

Původní dřevěná zdvojená okna navrhuji demontovat a nahradit novými 

plastovými výplněmi. Nové výplně okenních otvorů budou navrženy s izolačním 

dvojsklem, U = 1,2 W.m2K-1. Předpokládané náklady na opatření výměny oken činí 5200 

Kč/m2. 

Mezi nejvýznamnějšími přínosy výměny otvorových lze zařadit: 

 náhradu obvykle dožilých a nefunkčních okenních konstrukcí za nové progresívní 

technologicky zdařilé 

 výrazné snížení úniků tepla – prostupem a infiltrací, což vede ke snížení celkové 

energetické náročnosti objektu 

 zlepšení zvukoizolačních vlastností (vzduchové neprůzvučnosti) 

 zlepšení vnitřního mikroklimatu (zvýšení povrchových teplot, snížení hladiny 

zvuku, snížení vnikání prachu a nečistot) 

 řešení návaznosti na obvodové neprůsvitné konstrukce (stěny), zamezení zatékání, 

nežádoucí infiltrace a vzniku hygienických poruch v připojovací spáře a detailu 

připojení 

 výrazné zlepšení estetického působení okna 

 výrazné zlepšení užitné hodnoty okna, snadné otevírání, snadné čištění, snadná 

údržba 

Předpokladem technicky zdařilé a správné výměny výplní otvorů je: 
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 výběr vhodného profilu okenní konstrukce (dle typu panelové soustavy a dle typu 

dílců obvodového pláště) 

 správné ukotvení okenního rámu včetně jeho dotěsnění 

 použití jak profilů, tak především izolačních dvojskel se špičkovými tepelně 

izolačními parametry a zamezení vzniku hygienických závad a zajištění úsporného 

nakládání energií na vytápění 

 naddimenzování pasivní výměny vzduchu (infiltrace) ve funkční spáře okna a 

zajištění požadované hygieny vnitřního prostředí s ohledem na účel užívání 

vnitřního prostoru 

 vytvoření předpokladů pro dokonalé připojení dodatečného zateplení parapetů, 

ostění a nadpraží oken 

Při výměně vstupních dveří a portálů musí být kladen důraz zejména na: 

 volbu konstrukce s dostatečnou odolností a životností s ohledem na frekvenci a 

náročnost užívání 

 volbu konstrukce bezpečné při užívání 

 volbu konstrukce dveří a jejich uzamykání s ohledem na zabezpečení domu 

 řešení provozních záležitostí s ohledem např. na vstup osob poskytujících služby 

(poštovní doručovatelská služba, služby v sociální oblasti apod.) 

Majitelům doporučuji a řešit vstup do objektu jako celek. Doporučuji realizaci 

např. nových předsazených schodišť, přístupových komunikací apod., neboť úprava 

vstupů zásadně ovlivňuje výsledný užitný a estetický dojem výsledné realizace opravy 

objektu. 
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OP 7: Zateplení podhledu ze strany suterénu 

Podlahy nad suterénem objektů většinou nesplňují požadavky normy na tepelnou 

ochranu, proto rovněž navrhuji jejich zateplení tepelnou izolací. Stávající podlahové 

konstrukce doporučuji zateplit systémem s tepelnou izolací EPS tl. 100 mm ze strany 

suterénu. Součinitel prostupu tepla se touto úpravou sníží ze současné hodnoty 1,21 

Wm2K-1 na hodnotu 0,58 Wm2K-1. Předpokládané náklady na opatření činí  500 Kč/m2. 

OP8: Instalace termostatických ventilů a regulace 

Navrhuji osazení koncových otopných těles v jednotlivých objektech 

termostatickými ventily. Toto osazení termostatických ventilů musí předcházet výpočet 

termohydraulických poměrů v topné soustavě, aby nedošlo osazením ventilů k narušení 

celého systému vytápění a tlakové vyvážení celého otopného systému. Realizací toho 

opatření bude dosaženo zlepšení teplotního komfortu ve vytápěných prostorech a snížení 

potřeby tepla o efektivně využité vnitřní tepelné a solární zisky. V současné době nejsou 

termostatické ventily osazeny. Cena za osazení 1 otopného tělesa termostatickým 

ventilem, včetně montáže a ostatních prací se bude pohybovat cca 1 000 Kč.   

OP9: Výměna klempířských a zámečnických prvků 

V rámci sanace, opravy či rekonstrukce fasády objektů bude nutné provést 

výměnu nebo repasi stávajících klempířských a zámečnických prvků. 

Z klempířských prací se u původních dělnických domů jedná zejména o oplechování 

parapetů oken, oplechování říms, markýz, provedení okapních plechů, aj. Ze 

zámečnických prací se jedná především o konstrukce zábradlí u vstupních schodů, dvířka 

el. rozvaděčů, vstupní branky a plotu. 

Repasí se rozumí prodloužení životnosti prvků jejich opravou a aplikací nové 

povrchové úpravy např. nátěrem. Před provedením nátěru musí být ocelové konstrukce 

podle potřeby opraveny a očištěny od rzi a zbytků původních nátěrů. Důvodem výměny 
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klempířských a zámečnických prvků je zejména koroze těchto prvků, potřeba demontáže 

pro umožnění opravy fasády a rozměry, které neumožňují provedení opravy. 

Veškeré nové klempířské práce musí být provedeny dle platné ČSN 73 3610. 

Při montáži nového oplechování je nutné dbát na: 

 vhodnou volbu výrobce klempířských plechů, volbu materiálu (běžně TiZn., PZn.) a 

jeho tloušťku s ohledem na životnost, kvalitu materiálu, jeho mechanické a 

fyzikální vlastnosti, povrchovou úpravu a způsob údržby, 

 vhodnou volbu všech spojovacích, připojovacích a připevňovacích prvků s ohledem 

na vyloučení rizika vzniku elektrolytické koroze, 

 rozměry plechu - délku plechu dle skutečně naměřených rozměrů staveb. prvků, 

rozvinutou šířku plechu (RŠ) tak aby došlo k požadovanému přesahu plechu před 

rovinu sanované fasády, 

 sklon oplechování 

 vhodný způsob kotvení klempířských prvků s ohledem na způsob opravy přilehlých 

ploch fasády objektu (např. kotvení k okennímu rámu, kotvení přes danou tl. 

tepelného izolantu, atd.) 

 vhodný způsob přípravy podkladu pod oplechování a způsob opravy návazných 

konstrukcí (např. úprava parapetu a ostění oken před oplechováním při aplikaci 

VKZS, úprava markýzy, úprava čela stropního dílce), 

 vhodný způsob provedení návazností - napojení oplechování na krytinu, provedení 

návaznosti na svislou stěnu, atd., 

 vhodný způsob provedení detailů - ukončení a vyztužení plechů, spojování, 

provedení odkapu ze střechy, balkonů a lodžií, říms, provedení lemování, závětrné 

lišty, řešení dilatací, atd. 
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OP10: Odstranění vlhkosti ze spodní stavby 

U většiny původních objektů je třeba navrhnout vhodné opatření k zamezení 

hromadění srážkové vody v zeminách okolo objektu. Toto opatření bude spočívat ve 

vytvoření omezeně propustného povrchu terénu okolo stavby a jeho odvodnění a jednak 

v odvedení vody, která se dostává k suterénním stěnám a k základové spáře propustným 

prostředím zásypů. Dále bude navržena nová hydroizolace pro zamezení pronikání 

vlhkosti do konstrukcí stěn a podlah. 

Drenáž bývá běžnější zejména na straně objektu orientované proti svahu. Před 

odkopáním základů bude třeba ověřit jejich hloubku a únosnost. Pokud nebude možné 

umístit drenáž obvyklým způsobem, bude nutno provést opatření k zajištění stability 

základu nebo upravit tvar a vedení drenáže. 

 OP11: Výměna zpevněných ploch 

V okolí dotčených objektů jsou zpravidla původní stávající zpevněné plochy, které 

vykazují značné opotřebení, vliv času a částečnou snahu po lokálních opravách. V rámci 

regenerace je nutné tyto plochy odstranit. Některé části jdou také pouze repasovat a 

doplnit o chybějící nebo poničené dlaždice. Lépe je však v rámci obnovy infrastruktury- 

vedení veřejných inženýrských sítí pod stávajícím chodníkem, tak aby přístup k nim byl 

rozebíratelný. Nové plochy by také měli splňovat potřeby pro nevidomé spoluobčany, 

značení parkovacích míst a také by měla být část vyhrazena pro cyklostezky. 

V tabulce č. 24 uvádím přehled potřebných opatření, které je v dané konkrétní 

dělnické kolonii nutné provést. Nelze konstatovat, že konkrétní opatření je vždy nutno 

provést plošně u všech původních nezrekonstruovaných dělnických domů. Některé 

z objektů již byly částečné rekonstrukci podrobeny, proto se jedná spíše o orientační 

sumarizaci vad a poruch, které jsou pro danou lokalitu typické. 
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Přestože všechny tři posuzované kolonie vykazují určité společné rysy, obdobné 

stavební vady a poruchy, je třeba k nim přistupovat jednotlivě. V tabulce č. 24 jsou 

zaznačeny opatření, které doporučuji dle provedených šetření provést v kratším časovém 

horizontu.  

Tabulka č. 24: Přehled nutných opatření v jednotlivých koloniích 

OP Opatření 

Kolonie 

Hornická kolonie - 
Michálkovické 

Ferdinandovy osady 

Elektrárenská 
kolonie - Osady 

Elektrárny 
Třebovice 

Chemická kolonie - 
Závodní osady 

Československých 
továren na 

dusíkaté látky v 
Mariánských 

Horách / Nové Vsi  

OP1 Oprava nosných konstrukcí a základů x x x 

OP2 Zateplení obvodových konstrukcí  x x x 

OP3 Oprava střešního pláště x x x 

OP4 Zateplení střechy x x x 

OP5 Optimalizace vytápění, kdy zdrojem tepla je CZT  x x 

OP6 Výměna otvorových výplní x  x 

OP7 Zateplení podhledu ze strany suterénu x x x 

OP8 Instalace termostatických ventilů a regulace x  x 

OP9 Výměna klempířských a zámečnických prvků x x x 

OP10 Odstranění vlhkosti ze spodní stavby x  x 

OP11 Výměna zpevněných ploch x x x 

 

 Uvedené opatření by měla vést k dosažení zvýšení standardu bydlení ve stávající 

zástavbě. V žádné z posuzovaných kolonií nezamýšlím změnu funkčního využití kolonie ani 

sociální struktury místního obyvatelstva.  

6.4 Shrnutí doporučení k řešení situace v jednotlivých koloniích 

 Pro všechny tři posuzované kolonie společně platí, aby pověření úředníci 

magistrátu a památkového ústavu zodpovědněji přistupovali k tomuto historickému 

dědictví a byli nápomocni majitelům a nájemníkům při řešení neutěšené situace 

stávajících objektů.  
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 Vzorem zodpovědného přístupu, jak se chovat k tomuto významnému kulturnímu 

dědictví je chování Zlínské radnice, která vydáním publikace 100 dobrých rad pro opravy 

baťovského bydlení pomohla obyvatelům a majitelům domků patřících do původní 

Baťovské kolonie. Domy ve zlínské kolonii zároveň patří do památkové zóny, takže je 

nezbytné znát správné postupy, jaké stavební úpravy mohou majitelé na svých domech 

provádět.119 

 Inspiraci, jak správně přistupovat k dělnickým koloniím může být rovněž přístup 

v Německu, kde aktuálně běží několik projektů regionálního rozvoje, které dbají na 

ochranu a údržbu objektů podobných památkových zón po celém Německu.  

 Při rekonstrukcích dotčených lokalit je zejména dohlíženo na dodržení 

ekologických regulativ a projevuje se zde neustálá snaha zachovat nezaměnitelnou 

původní architekturu a tyto lokality začlenit do památkové péče. 

   Pro řešení ostravské situace lze rovněž nalézt inspiraci i u zmiňované baťovské 

kolonie East Tilbury v Anglii. Doporučuji tedy i v ostravských koloniích vyhlásit 

památkovou zónu, umožnit majitelům některých původních domů využívat dotačních 

grantů a regionálních rozvojových fondů k navrácení původního architektonického 

vzhledu svým domům.  

 Zároveň by se magistráty měly snažit o celkové oživení lokality a dostavbu nových 

objektů a firem. Jde o pozitivní přístup k řešení dané situace, kdy místní obyvatelé mají 

možnost získat zaměstnání, protože takto v jejich blízkosti mohou vzniknout nové 

pracovní a rovněž kulturní příležitosti a zároveň bude zachován architektonický a 

urbanistický ráz dané oblasti. 

 

 

                                                           
119

 Zodpovědný přístup Magistrátu města Zlín mě inspiroval k vytvoření příručky pro obyvatele ostravských 

kolonií: Ucelený soubor rad pro obyvatele ostravských kolonií. 
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 6.4.1 Hornická kolonie - Michálkovické Ferdinandovy osady 

 Na základě získaných dat z dostupných zdrojů a provedeného S – T průzkumu byly 

vyvozeny následující závěry. 

Jednotlivé původní dělnické domy v kolonii byly postupně vystavěny již od roku 

1885 a jejich životnost tedy dnes již přesahuje 100 let. Kolonie v dnešní doby nabyla 

různorodého charakteru, najdeme zde již zcela zrekonstruované domy, domy částečně 

opravené, zcela nová zástavbu nebo také naprosto zdevastované chátrající objekty. Je 

proto obtížné, konstatovat jednoznačné doporučení jak v dané lokalitě z hlediska 

stavebních prací postupovat. V případě objektu U Kříže 145/4, Ostrava -  Michálkovice, 

715 00 bylo dle terénního zjištění a provedených výpočtu přistoupeno k závěru, že daný 

objekt bude hospodárnější demolovat a raději provést novou výstavbu. Vzhledem ke stáří 

objektu se již případná rekonstrukce či modernizace nejevila jako efektivní. V dělnických 

domech, které se v kolonii nacházejí a jsou taktéž v původním neudržovaném stavu a 

obdobného stáří, je na místě důkladně zvážit, zda by bylo ještě efektivní pokoušet se o 

jakoukoliv rekonstrukci.  

 Jiné doporučení směřuji k domům, které byly vystavěny až v poslední etapě 

výstavby a jsou v lepším udržovaném stavu. Zde doporučuji provést S - T průzkumy, 

případně inspekci nemovitosti a na základě zjištěných výsledků provést opravy 

vyskytujících se vad a poruch. 

6.4.2 Elektrárenská kolonie - Třebovice 

  Kolonie byla vystavěna cca před 80 ti lety a v dnešní době je začleněna mezi 

obchodní řetězce Tesco a Hornbach a v těsné blízkosti se nachází Třebovická elektrárna a 

přilehlé odkaliště.  Dle zjištění uvedených v praktické části doporučuji provést komplexní 

rekonstrukci stavebních částí místních objektů. Pro zvýšení standardu bydlení navrhuji 

modernizaci a přestavbu třípokojových bytových jednotek na byty mezonetové s půdní 

obytnou vestavbou. Pro přízemní byty doporučuji zvážit možnost přístavby zimní zahrady 
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s možností přímého vstupu do bytové jednotky. Rekonstrukce i modernizace daných 

objektů se jeví dle výpočtů uvedených v kapitole 6.3 jako hospodárná a jednoznačně se k 

ní přikláním. 

6.4.3 Kolonie průmyslu chemického - Závodní osady Československých továren na 

dusíkaté látky v Mariánských Horách / Nové Vsi 

 Většina objektů v dělnické kolonii dosahuje životnosti cca 85 let. Tyto objekty 

přesto nevykazují kritické statické vady a poruchy konstrukcí. Vady, jež se na objektech 

vyskytují, jsou nedestruktivního charakteru a z velké části jsou zapříčiněny dlouhodobě 

zanedbanou údržbou technického stavu objektu a vlivem vnějšího okolí.  Přestože kolonii 

obklopují negativní prvky, jako je chemický závod Borsodchem, železniční trať a dálnice 

D1, stále kolonie může nabídnout atraktivní bydlení rodinného typu, které bude 

kompromisem mezi bydlením v rodinném domě a na sídlišti. Pro zvýšení atraktivity 

bydlení v této lokalitě je třeba provést komplexní rekonstrukci místní původní bytové 

zástavby. 

 Jak bylo zjištěno S – T průzkumem při posuzování jednoho původního dělnického 

domu (Západní 133/6, Ostrava -  Nová ves, 709 00), je stále hospodárné daný objekt 

podrobit důkladné rekonstrukci, případně využít opatření vedoucí k modernizaci objektu a 

rozšířit obytné prostory o obytné podkroví. Dle výstupů S – T průzkumu a výpočtů 

ekonomické efektivnosti výstavbového projektu na rekonstrukci doporučuji zachovat 

původní zástavbu kolonie, provést opatření k opravám stávající vad a poruch120 , pokusit 

se objekty modernizovat a zvýšit tak zájem o bydlení v této vyčleněné lokalitě.  

6.5 Příručka – Ucelený soubor rad pro obyvatele ostravských dělnických kolonií 

  Ochrana dělnických kolonií na Ostravsku je velmi diskutované téma, které nemá 

v současné době jasné stanovisko. Na jedné straně tohoto ideového boje jsou zastánci 

Národního památkového ústavu, kteří usilují o zachování naprosto původního vzhledu 

                                                           
120

 Přehled nejčastěji se vyskytujících vad a poruch v koloniích je uveden v kapitole 6.1. Vady a poruchy 
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těchto dělnických kolonií. Nechtějí připustit možnost zásadních stavebních rekonstrukcí a 

revitalizací, které jsou dneska běžné v soudobé architektuře. Na opačné straně jsou 

architekti, investoři, developeři a také většina současných vlastníků, kteří mají záměr 

proměnit současné chátrající dědictví na perspektivní přínos pro moderní architekturu.  

Najít kompromis mezi těmito dvěma protipóly znamená často podstoupit složitá a 

dlouhý boj. Zachování nezaměnitelného charakteristického rázu některých dělnických 

kolonií je možné pouze pokud bude možno využít při opravách, úpravách a rekonstrukcích 

moderních stavebních technologií a nově řešit tyto návrhy podle individuálních potřeb 

stavebníka.121 

Na základě studie dobových pramenů, map a fotografií, provedeného S - T 

průzkumu a získaných informací od místních obyvatel byla v rámci disertační práce 

vytvořena příručka pro laickou veřejnost, která má pomoci místním obyvatelům a 

majitelům nemovitostí a přinést potřebné informace, které mohou využít při opravách, 

úpravách a rekonstrukcích původních dělnických domů. Cílem příručky je rovněž přiblížit 

problematiku potřebné administrativy při stavbě na stavební povolení, stavbě na ohlášku 

a opravě nemovité kulturní památky. Příručka pod názvem: "Ucelený soubor rad pro 

obyvatele ostravských dělnických kolonií" je v plném znění uveřejněna na webových 

stránkách www.delnickekolonie.cz 122, které vznikly z podnětu této disertační práce. A 

zájemci ji mohou získat zdarma a sami si ji vytisknout. 

S růstem životní úrovně a zejména se změnou způsobu života a práce i v Ostravě 

vzrůstají nároky na standard bydlení.123 

Text příručky obsahuje hlavní zásady pro rekonstrukce, přístavby, terénní a 

zahradní úpravy. Definována jsou zde zároveň pravidla pro zachování typických 

stavebních prvků dělnické architektury. Obyvatelé ostravských dělnických kolonií se také 

                                                           

 

 
122

 Webové stránky: www.delnickekolonie.cz – Obrázek č. 18 
123

 KUCHTOVÁ R., ČESELSKÝ J.: Bytová výstavba v Ostravě – minulost a současnost. článek; Ostrava 2007 
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dozvědí, jak se vypořádat s administrativou při stavbě na stavební povolení, stavbě na 

ohlášku a opravě nemovité kulturní památky. 

6.6 Medializace prostřednictvím vizualizačního programu 

 Prostřednictvím vizualizačního programu SketchUp byly vymodelovány objekty 

jednotlivých dělnických kolonií, které byly podrobeny v předchozích podkapitolách 

podrobnému zkoumání. Jedná se o objekty v tabulce č. 25. 

Tabulka č. 25: Medializace prostřednictvím vizualizačního programu Sketch Up 

Kolonie Objekt Umístění 3D objektu 

Kolonie průmyslu chemického - 
Závodní osady Československých 
továren na dusíkaté látky v 
Mariánských Horách / Nové Vsi 

Západní 133/6, Ostrava -  Nová 
ves, 709 00 

www.delnickekolonie.cz 

Hornická kolonie - Michálkovické 
Ferdinandovy osady 

U Kříže 145/4, Ostrava -  
Michálkovice, 715 00 

www.delnickekolonie.cz 

Elektrárenská kolonie - Třebovice 
Elektrárenská 5704, Ostrava -  
Třebovice, 721 00 

www.delnickekolonie.cz 

 

 Všechny vymodelované 3 D objekty jsou umístěny na internetových stránkách 

www.delnickekolonie.cz, které byly v rámci disertační práce vytvořeny. Původní záměr 

uveřejnit 3 D modely budov do reálného světa prostřednictvím Google maps bohužel 

nebylo možno uskutečnit, vzhledem k pozastavení této služby ze strany společnosti 

Google. 
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Obrázek č. 15: 3D modelace objektu Západní 133/6, Ostrava -  Nová ves, 709 00 

 

Zdroj: Autor, vytvořeno 14.3.2013, program SketchUp 

 

Obrázek č. 16: 3D modelace objektu U Kříže 145/4, Ostrava -  Michálkovice, 715 00 

 

Zdroj: Autor, vytvořeno 14.3.2013, program SketchUp 
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Obrázek č. 17: 3D modelace objektu Elektrárenská 5704, Ostrava -  Třebovice, 721 00 

 

Zdroj: Autor, vytvořeno 14.3.2013, program SketchUp 

Obrázek č. 18: Vytvořené webové stránky k vytvořeným dělnickým koloniím – 

www.delnickekolonie.cz 

 

Zdroj: Autor, vytvořeno 12.7.2013 
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7  PŘÍNOSY PRO TEORII A PRAXI 

7.1.   Přínosy pro teorii 

Teoretický přínos mé disertační práce spatřuji v prohloubení poznatků a jejich 

systematizaci v oblasti zmapování nejčastějších vad a poruch v dělnických koloniích a 

zformulování vhodných návrhů k regeneraci a rozvoji bytového fondu v původních 

dělnických ostravských koloniích. Teoretické poznatky a doporučení pro veřejnost jsou 

shrnuty do vytvořené příručky124. 

7.2 Přínosy pro praxi  

Práce spojené s disertací byla především praktická, a proto její přínos pro stavební 

teorii spatřuji především v přínosech pro praxi.  

Disertační práce poukazuje na stavební problémy ve třech ostravských dělnických 

koloniích. V rámci práce byl proveden stavebně – technický průzkum v dělnických 

domech, bylo prostudováno mnoho historických pramenů vztahujících se k vývoji těchto 

kolonií a rovněž literatura o přístupu k zahraničním dělnickým koloniím v Německu a 

Anglii. V rámci medializace zkoumané problematiky byly v rámci disertační práce 

vytvořeny webové stránky www.delnickekolonie.cz, kde jsou uveřejněny podrobné 

charakteristiky k posuzovaným koloniím, včetně provedených stavebně-technických 

průzkumů. Na základě zjištěných výsledků byly definovány nejčastější vady a poruchy 

vyskytující se v původních objektech a problémy dělnických kolonií a byla vytvořena 

příručka pro laickou veřejnost: "Ucelený soubor rad pro obyvatele ostravských 

dělnických kolonií", která je na těchto stránkách uveřejněna. Příručka v praxi slouží široké 

veřejnosti jako praktický návod při řešení stavebních problémů v původních dělnických 

domech. Dále byly za účelem medializace historické hodnoty dělnických domů 

                                                           
124

 Příručka: Ucelený soubor rad a doporučení pro obyvatele dělnických kolonií 
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vymodelovány typické dělnické domy v koloniích prostřednictví 3D vizualizace 

programem SketchUp a tyto objekty byly umístěny na zmiňovaných internetových 

stránkách.  

7.3 Doporučení pro další postup ve výzkumu 

Vzhledem k obsáhlosti problematiky ostravských dělnických kolonií byli pro účely 

této disertační práce vybráni pouze tři zástupci   těchto lokalit. Z historického hlediska se 

již o tuto tématiku zajímalo a zajímá několik historiků a je zpracováno množství odborné 

literatury věnující se vývoji původního zaměstnaneckého bydlení. Problematiku je ovšem 

potřeba zmapovat podrobně z hlediska stavebního, což by pomohlo daným městským 

obvodům a vlastníkům nemovitostí v dotčených lokalitách při rozhodování jak s danými 

lokalitami, či konkrétními objekty naložit do budoucna.  

Dělnické kolonie jsou součástí stavební historie města Ostravy a mělo by se k nim 

v rámci lokalit přistupovat zodpovědně a nenechat toto kulturní dědictví zchátrat. Pro 

další výzkum doporučuji zaměřit se na průzkum ostatních ostravských dělnických kolonií, 

provést v daných lokalitách terénní šetření a S – T průzkumy původních staveb. Odborné 

posudky potom mohou vést městské obvody, investory a majitele nemovitostí 

k hospodárným a zodpovědným řešením daných staveb či celých území lokalit. Je důležité, 

aby data získaná odborníky byla dostupná široké veřejnosti, zejména obyvatelům daných 

kolonií, proto doporučuji problematiku více medializovat a zpřístupnit veřejnosti 

prostřednictvím rozšíření vytvořených internetových stránek www.delnickekolonie.cz a 

zapracování dalších oddílů do vytvořené příručky. 

8 ZÁVĚR 

Závěrem této disertační práce je možné konstatovat, že byly splněny všechny 

stanovené cíle, jež byly na počátku práce definovány. 
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Cílem mé práce bylo vyhodnotit vývoj tří ostravských dělnických kolonií a na 

základě provedeného bádání a průzkumů zmapovat narůstající problémy původních 

dělnických kolonií, navrhnout vhodné varianty řešení, které by vedlo k obnově 

zkoumaných lokalit, specifikovat nové technologické možnosti při revitalizaci konkrétních 

objektů a posoudit ekonomickou efektivnost případných vložených investic u konkrétních 

nových projektů výstavby. V práci je uveden ucelený přehled o současné problematice 

dělnických kolonií.  

Teorie k tématu disertační práce je zpracována ve druhé kapitole – Vymezení 

pojmů. V této teoretické části jsem na základě odborné literatury vymezil termíny 

vztahující se k podstatě dělnických kolonií a definoval pojmy ze stavební praxe, vztahující 

se především k životnosti a životnímu cyklu staveb. Jedna z podkapitol je zaměřena na 

přiblížení problematiky urbanismu, další část se věnuje popisu nového pojmu inspekce 

nemovitostí. Z dostupné odborné literatury jsem se snažil vybrat vždy nejsrozumitelnější 

zpracování. Vzhledem k omezenému rozsahu práce jsem byl nucen v některých 

teoretických částech pouze odkázat na příslušnou literaturu. 

Metody a způsob řešení práce jsou popsány v kapitole třetí. Jedná se opět o 

teoretickou rovinu, kdy popisuji zásady Stavebně – technického průzkumu, způsoby 

hodnocení efektivnosti výstavbového projektu a postup při tvorbě 3D vizualizace objektů. 

Značná část kapitoly se věnuje zejména metodě stavebně – technického průzkumu, kdy 

byly představeny a nastíněny postupy a zásady provádění těchto průzkumů. 

Dostatek prostoru je věnován popisu historie a současnému stavu tří ostravských 

dělnických kolonií, jež byly předmětem podrobného zkoumání.  Data získaná bádáním 

v archiváliích i terénním průzkumem jsou zaznamenána v kapitole čtvrté. 

Pátá kapitola popisuje přístup k obdobným dělnickým koloniím v Evropě.   Účelem 

této části práce je přiblížení mezinárodních zkušeností s řešením dané problematiky a to z 

hlediska jejich možného porovnání s přístupem k původnímu dělnickému obydlí 

v Ostravě. 
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Největší pozornost je zaměřena na kapitolu šestou, která představuje praktickou 

část, rozdělenou do samostatných, ale na sebe navazujícich bloků, tvořících tak jednotný 

celek. Z důvodu značné časové náročnosti prováděných stavebně-technických průzkumů 

byly tyto realizovány pouze na jednom objektu v každé kolonii. I přesto byly získány 

hodnotné údaje důležité pro navržení hospodárných řešení pro plošnou revitalizaci 

dělnických domů v jednotlivých koloniích. 

V první části této kapitoly bylo provedeno komplexní posouzení vybraných 

původních stavebních objektů, které zahrnuje výsledky stavebně technického průzkumu, 

životní cyklus objektu a ekonomické zhodnocení efektivnosti výstavbového projektu 

v případě zamýšlené rekonstrukce či demolice, případně nové výstavby v dělnické kolonii. 

V další rozsáhlé podkapitole jsou již přehledně sumarizovány nejčastější a 

nejzávažnější vady a poruchy, které se v původních stavebních objektech ve vybraných 

lokalitách vyskytují. Na tento výčet navazuje návrh technologickým možností při plošné 

revitalizaci postižených lokalit. Zde uvádím konkrétní návrhy revitalizace objektů 

roztříděné dle jednotlivých kolonií. Vzhledem k rozsahu zvoleného tématu byla praktická 

činnost značně obsáhlá, proto je část informací získaných terénním bádáním umístěna 

v přílohách disertační práce. Jedná se především o jednotlivé karty stavebně – 

technických průzkumů, příručku pro obyvatele dotčených dělnických kolonií, ukázky 3D 

modelace vybraných dělnických domů, množství map a fotografií či ukázku vytvořených 

webových stránek www.delnickekolonie.cz.  

Přínosy disertační práce pro teorii i praxi jsou specifikovány v kapitole sedmé. 

Práce na zvoleném tématu mne velmi zaujala a její zpracování mi bylo velkým 

přínosem.  Dozvěděl jsem se zejména nové zajímavé informace o hlubší podstatě 

stavebních vad a poruch. Dále mohu upřímně konstatovat, že v průběhu činnosti na 

disertační práci mne velmi ovlivnil půvab daných ostravských dělnických kolonií a hodnota 

jejich historického dědictví. 

 



Vývoj a perspektiva dělnických kolonií na Ostravsku 
Disertační práce 

 

 

Ing. David Sýkora  121 

  

 

9  SEZNAM VLASTNÍCH PRACÍ VZTAHUJÍCÍCH SE K TÉMATU DISERTACE 

Jemelka, Martin - Sýkora, David: Závodní osada Československých továren na 

dusíkaté látky v Ostravě - Nové Vsi. VVM 61, 2009, č. 4, s. 345-359. Vlastivědný věstník 

moravský. Brno, Muzejní a vlastivědná společnost 61, 2009. 

 

10 SEZNAM TABULEK A OBRÁZKŮ 

Seznam tabulek: 
 

Tabulka č. 1: Návrhová životnost dle ČSN 73 0031 a nově zavedené ČSN P ENV 1991 

Tabulka č. 2: Orientační hodnoty vztahu předpokládané návrhové životnosti stavby a 

stavebních výrobků podle Evropské organizace pro technická schválení (EOTA) 

Tabulka č. 3: Aktuální statistické údaje města Ostravy 

Tabulka č. 4: Geografické údaje města Ostravy 

Tabulka č. 5: Typický byt v hornické kolonii 

Tabulka č. 6: Sumarizace základních údajů:  Kolonie Michálkovické Ferdinandovy osady 

Tabulka č. 7: Sumarizace základních údajů – kolonie osady elektrárny Třebovice 

Tabulka č. 8: Sumarizace základních údajů – Baťova kolonie 

Tabulka č. 9: Výstavba Továrních čtvrtí v letech 1924 - 1938 (a. p.) 

Tabulka č. 10: Sumarizace základních údajů – Alte Kolonie Eving 

Tabulka č. 11: Sumarizace základních údajů – Kolonie East Tilbury 

Tabulka č. 12: Vstupní data získaná S – T průzkumem 

Tabulka č. 13: Vstupní data získaná S – T průzkumem 

Tabulka č. 14: Výsledky zjištěné dynamickou metodou ekonomické efektivnosti (investiční 

projekt na 25 let) 

Tabulka č. 15: Výsledky zjištěné dynamickou metodou ekonomické efektivnosti (investiční 

projekt na 50 let) 

http://biblio.hiu.cas.cz/ask.php?IsisScript=/wbib.xis&dot=h&type=h&from=1&pocet=10&db=biblio&lang=cz&format=standard&to=10&exp1=Jemelka,%20Martin%20-
http://biblio.hiu.cas.cz/ask.php?IsisScript=/wbib.xis&dot=h&type=h&from=1&pocet=10&db=biblio&lang=cz&format=standard&to=10&exp1=Jemelka,%20Martin%20-
http://biblio.hiu.cas.cz/ask.php/search.cgi?IsisScript=wbib.xis&dot=h&type=v6&from=1&pocet=10&db=biblio&lang=cz&format=standard&to=10&exp1=VVM


Vývoj a perspektiva dělnických kolonií na Ostravsku 
Disertační práce 

 

 

Ing. David Sýkora  122 

  

Tabulka č. 16: Vstupní data získaná S – T průzkumem 

Tabulka č. 17: Vstupní data získaná S – T průzkumem 

Tabulka č. 18: Vstupní data získané S-T průzkumem 

Tabulka č. 19: Výsledky zjištěné dynamickou metodou ekonomické efektivnosti 

Tabulka č. 20: Vstupní data získané S-T průzkumem 

Tabulka č. 21: Vstupní data získané S-T průzkumem 

Tabulka č. 22: Výsledky zjištěné dynamickou metodou ekonomické efektivnosti 

Tabulka č. 23: Sumarizace stavebních vad a poruch v dělnických domech 

Tabulka č. 24: Přehled nutných opatření v jednotlivých koloniích 

Tabulka č. 25: Medializace prostřednictvím vizualizačního programu Sketch Up 

 

Seznam obrázků: 

Obrázek č. 1: Životní cyklus stavby  

Obrázek č. 2: Procentuální vyjádření nákladů životního cyklu stavebních objektů 

Obrázek č. 3: Životní cyklus výstavbového projektu 

Obrázek č. 4: Okolí výstavbového projektu 

Obrázek č. 5: Hlavní oblasti inspekce nemovitosti 

Obrázek č. 6: Hodnocení stavebně-technického stavu objektu  

Obrázek č. 7: Dělnický dům – Třebovická Elektrárenská kolonie – v pozadí komín 

Elektrárny Třebovice 

Obrázek č. 8: Mapa Ostravy - městské obvody 

Obrázek č. 9: Ferdinandova osada na fotografii z doby před rokem 1920: na horizontu 

osmibytové dělnické domy čp. 405, 415 a 416 

Obrázek č. 10: Michálkovická Ferdinandova kolonie - v pozadí těžební věž Dolu Michal 

Obrázek č. 11: – Chemická kolonie – v pozadí komín Chemického podniku Borsodchem 

Obrázek č. 12: Dvojdomek z bytové soutěže firmy Baťa Zlín, postaven r. 1935 

Obrázek č. 13: Typický dům v Alte Kolonie Eving, lokalita: Nollendorfplatz 

Obrázek č. 14: Původní dělnický dům v kolonii East Tilbury, dobová fotografie z r. 1938 



Vývoj a perspektiva dělnických kolonií na Ostravsku 
Disertační práce 

 

 

Ing. David Sýkora  123 

  

Obrázek č. 15: Typický dělnický dům v kolonii East Tilbury – dnešní podoba 

Obrázek č. 16: 3 D modelace objektu Západní 133/6, Ostrava -  Nová ves, 709 00 

Obrázek č. 17: 3 D modelace objektu U Kříže 145/4, Ostrava -  Michálkovice, 715 00 

Obrázek č. 18: 3 D modelace objektu Elektrárenská 5704, Ostrava -  Třebovice, 721 00 

Obrázek č. 19: Vytvořené webové stránky k vytvořeným dělnickým koloniím – 

www.delnickekolonie.cz 

 

11 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

Použitá literatura: 

[1] AMO: Ostrava – Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska; Ostrava 2001; 

ISBN: 1212-3609 

[2] BERAN V., DLASK P., HOVORKA J.; Ekonomika stavebnictví, Managerská a inženýrská 

ekonomie; Praha 1996; ISBN: 80-01-01230-1 

[3] BUKOVSKÝ L., HAPL L.; Komplexní stavební průzkum objektů určených k regeneraci; 

sborník přednášek; Plzeň 1988; ISBN: 978-80-970171-6-3  

[4] FROLEC V., VAŘEKA J.: Lidová architektura; Ostrava 2007; ISBN 978-80-247-1204-8 

[5] HAČKAJLOVÁ L.; Ekonomika a management 13, Stavební dílo – přednášky – sešit B1; 

Praha 2005; ISBN: 1212-3609 

[6] HEXNER M.; Metodiky a techniky analýz z hledisek urbanistické kompozice; Praha 

2007; ISBN: 978-80-01-03672-3 

[7] HRŮZA J.; Slovník soudobého urbanismu; Praha 1977; ISBN:  978-80-86820-08-8 

[8] JANATKA M.; Urbanismus a územní plánování; Grafické vyjadřování; Praha 2005; ISBN: 

80-01-03144-6 

[9] JEMELKA M.; Ostravské dělnické kolonie I: Závodní kolonie kamenouhelných dolů a 

koksoven v moravské části Ostravy; Ostrava 2011; ISBN: 978-80-7368-953-7 



Vývoj a perspektiva dělnických kolonií na Ostravsku 
Disertační práce 

 

 

Ing. David Sýkora  124 

  

[10] JEMELKA M.; Ostravské dělnické kolonie II: Závodní kolonie kamenouhelných dolů a 

koksoven ve slezské části Ostravy; Ostrava 2012; ISBN 978–80–7464-190-9 

[11] JIROUŠKOVÁ A.: Provádění stavebně technických průzkumů v praxi. In: Komplexní 

průzkum objektů určených k regeneraci; Plzeň 1988 

[12] JIŘÍK K.; Ostrava 17; Archiv města Ostravy; Ostrava; R. 1995; 978-80-7228-669-0 

[13] KNOB S.; RUCKI T.; Problematika dělnictva v 19. A 20. Století I., Bilance a výhledy 

studia; Sborník z konference věnované 95. Výročí narozeni Arnošta Klímy; Ostrava 2011; 

ISBN:  978-80-7368-970-4  

[14] KONVIČKA M.; Periodika: – číslo 1/2005; Čl. Podíl kompozice na atraktivitě urbánního 

prostředí města;  

[15] KORBELÁŘOVÁ I., ŽÁČEK R.; Ostrava 1999 Urbanismus a územní rozvoj – ročník VIII 

[16] KORYTÁROVÁ J.; Hodnocení ekonomické efektivnosti stavebních investičních 

projektů; Vědecké spisy VUT v Brně; Edice Habilitační a inaugurační spisy, sv. 205; Brno 

2006; ISBN 80-214-3171-7 

[17] KORYTÁROVÁ J., FRIDRICH J; PUCHÝŘ B.; Ekonomika investic; Brno 2002; ISBN 80-

214-2089-8 

[18] KOS J.; Konstrukce pozemních staveb; Vady, poruchy, údržba a změny staveb; Brno 

1993; 80-214-0543-7 

[19] KOTĚRA J.; Dělnické kolonie; Praha 1921 

[20] KOUDELA V., SCHEJBALOVÁ B.; Ekonomická efektivnost investic; Ostrava 2000; ISBN 

80-7078-825-9 

[21] KOUTNÝ J.; Periodika: Urbanismus a územní rozvoj, číslo 6/2004; Čl. Moderní 

urbanistické koncepce (vývoj urbanistických koncepcí); Jan Koutný; Brno 2004 

[22] KŘELINA FR.: Urbanistická rozvaha jako první krok přípravy regenerace stávajícího 

stavebního fondu; In: Komplexní průzkum objektů určených k regeneraci; Plzeň 1988 



Vývoj a perspektiva dělnických kolonií na Ostravsku 
Disertační práce 

 

 

Ing. David Sýkora  125 

  

[23] KUDA, F., BERÁNKOVÁ, E., Facility management v technické správě a údržbě budov, 2012, 

1. vyd., 252 s., ISBN 978-80-7431-114-7 

[24] KUCHTOVÁ R.: Čl. Dělnické kolonie v Ostravě; Periodika: Urbanismu a územní rozvoj, 

č. 6/2011; 2011; ISBN: 978-80-248-2418-5  

[25] KUCHTOVÁ R., ČESELSKÝ J.: Bytová výstavba v Ostravě – minulost a současnost. 

článek; Ostrava 2007 

[26] KUTA V.: Rozvoj a problémy ostravské aglomerace; Ostrava 2000 

[27] KYNCLOVÁ J.; Inventarizace průmyslového kulturního dědictví, Ostravské dělnické 

kolonie; NPÚ; Ostrava 2003; ISBN: 80-85034-09-3 

[28] MENCL V.; Stavebně technické průzkumy; Praha 2012; ISBN: 978-80-87438-27-5 

[29] MENCL V.; Čl.: Životnost funkčních dílů staveb v doporučeních EU; Brno 2004 

[30] MĚŠŤANOVÁ, D.; Analýza procesu implementace auditu výkonnosti v souvislosti se 

vstupem ČR do EU. Praha 2007; ISBN: 978-80-01-03931-1 

[31] NORBERG-SCHULZ CH.; Genius Loci – Krajina, místo, architektura; Praha 10; 978-80-

7363-303-5 

[32] NPÚ územní odborné pracoviště v Ostravě: Sborník NPÚ Ostrava; Industriální dědictví 

a bydlení v průmyslových aglomeracích; Ostrava 2010; ISBN: 978-80-85034-58-5 

[33] PEXOVÁ J.: Vady a poruchy stavebních konstrukcí – základní pojmy stavebně 

technický průzkum. Přednášky; Brno 2009 

[34] POPELKA P.; Dějiny Moravských chemických závodů; Ostrava; 2008; ISBN: 978-80-

7368-526-3 

[35] PUME D., ČERMÁK F. a kol.; Průzkumy a opravy stavebních konstrukcí; Praha; 1993 

[36] RESSOVÁ J.; Můj Baťovský domek; Zlín 2012; ISBN 978-80-86863-61-0 

[37] SOLAŘ J.; Poruchy a rekonstrukce zděných staveb; Praha; 2008; ISBN: 978-80-247-

2672-4 



Vývoj a perspektiva dělnických kolonií na Ostravsku 
Disertační práce 

 

 

Ing. David Sýkora  126 

  

[38] STRAKOŠ M.: Od kolonií k sídlištím. Obytné celky Ostravy 20. Až 40. Let 20. Století, 

str. 132. In: Sborník národního památkového ústavu v Ostravě 2010; Ostrava 2010; ISBN: 

978-80-85034-55-4 

[39] ŠEVEČEK O.; Zrození Baťovy průmyslové Metropole; Příbram; 2009; ISBN: 978-80-

86829-42-5 

[40] ŠILHÁNOVÁ V., KOUTNÝ J., ČÁBLOVÁ M.; Urbanismus a územní plánování; 

Pardubice; 2010; ISBN: 978-80-7395-310-2 

[41] ŠLAPETA V.; Baťa: Architektura a urbanismus 1910 – 1950; Zlín 1991; ISBN: 80-

85052-06-7 

[42]  TEMELOVÁ J., POSPÍŠILOVÁ L., OUŘEDNÍČEK M.; Nové sociálně prostorové 

nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života; Plzeň; 2012; ISBN: 978-80-7380-378-0 

 [43] VLČEK M., BENEŠ P.:  Poruchy a rekonstrukce staveb Modul 01; Brno 2006 

Normy ČSN:  

[1] ČSN 73 4301 Obytné budovy 

[2] ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních konstrukcí 

[3] ČSN P 73 0610 Hydroizolace staveb - Sanace vlhkého zdiva -Základní ustanovení  

[4] ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb - Základní ustanovení 

[5] ČSN 73 05 40 Tepelná ochrana budov 

[6] ČSN 73 0031 Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd – základní 

ustanovení pro výpočet, účinnost od 1. 1. 1990 

[7] ČSN P ENV 1991-1: leden 1996 (73 0035), změna 1– prosinec 1996. Zásady navrhování 

a zatížení konstrukcí. Část 1: Zásady navrhování. 

 



Vývoj a perspektiva dělnických kolonií na Ostravsku 
Disertační práce 

 

 

Ing. David Sýkora  127 

  

Zákony: 

[1] zákon č.183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

Vyhlášky: 

[1] vyhláška MMR č.137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu 

Internetové zdroje: 

[1] www.dul-michal.cz [online]. 2007. Galileo Corporation s.r.o., 2007, 10. 11. 2008 [cit. 

2008-12-05]. Dostupný z WWW: <www.dul-michal.cz> 

[2] www.michalkovice.cz [online]. 2003. Personal Content Management System , 2003 

[cit. 2008-12-05]. Dostupný z WWW: <www.michalkovice.cz> 

[3] www.hornicky-klub.cz: Ferdinandova kolonie [online]. 2003 [cit. 2008-12-05]. 

Dostupný z WWW: <www.hornicky-klub.cz> 

[4] http://www.ckait.cz/sites/default/files/P%C5%99%C3%ADl.%C4%8D.8%20-

%20Vady%20staveb.pdf; [cit. 2013-06-02] 

[5] http://122ytrh.technologie.fsv.cvut.cz/get.php?id=148; [cit. 2012-06-02] 

[6] http://byznys.ihned.cz/reality/c1-59306940-inspektori-nemovitosti-v-cesku-rocne-

proveri-stovky-rezidencnich-nemovitosti; [cit. 2012-06-02] 

[7] http://support.google.com/sketchup/bin/topic.py?hl=cs&topic=23605; [cit. 2013-04-

03] 

[8]http://www.enviros.cz/udrzitelna_vystavba/nizkoenergeticka_a_nizkonakladova_vysta

vba/studentska_soutez/2004/vyhlaseni_vysledku.html; [cit. 2012-02-16] 

[9] http://www.ostravaci.cz; [cit. 2012-08-02] 

[10] http://www.ostrava.cz; [cit. 2012-08-02] 

[11] www.toplinks.cz/katastr-nemovitosti; [cit. 2012-06-12] 

http://www.ckait.cz/sites/default/files/P%C5%99%C3%ADl.%C4%8D.8%20-%20Vady%20staveb.pdf
http://www.ckait.cz/sites/default/files/P%C5%99%C3%ADl.%C4%8D.8%20-%20Vady%20staveb.pdf
http://122ytrh.technologie.fsv.cvut.cz/get.php?id=148


Vývoj a perspektiva dělnických kolonií na Ostravsku 
Disertační práce 

 

 

Ing. David Sýkora  128 

  

[12] http://www.ostravainfo.cz/vitejte-v-ostrave-cs;  [cit. 2013-01-14] 

[13] http://www.mikac.cz/3D-free-cad-sketchup-frame.html; [cit. 2013-01-03] 

[14] http://support.google.com/sketchup/bin/topic.py?hl=cs&topic=23605;   [cit. 2013-

01-03] 

[15] http://www.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/home; [cit. 2013-01-03] 

[16]http://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/stadtbezirke/stbzportal_eving/star

t_eving/; [cit. 2013-07-13] 

[17] http://www.vesmir.cz/clanek/postindustrialni-krajina; [cit. 2012-06-15] 

[18] http://www.stadtpanoramen.de/dortmund/alte_kolonie_eving.html; [cit. 2013-05-

02] 

[19] http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/62792; [cit. 2013-05-02] 

[20] http://batastory.net/cs/info/east-tilbury-dalsi-z-malych-zlinu; [cit. 2013-05-02] 

[21] Zdroj: http://www.batamemories.org.uk/MAIN/CZ/00-CZ-Pages/08-Gardencity.html;   

[cit. 2013-02-02] 

 

12 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ  

3D – trojrozměrný obraz 

2D – dvojrozměrný obraz 

S – T průzkum – stavebně technický průzkum 

Úmob – Úřad městského obvodu 

č. – číslo 

s. – strana 

OKR – Ostravskokarvinský Revír 

NPÚ – Národní památkový ústav 

AMO – Archiv města Ostravy 

PÚ – památkový ústav 

http://www.stadtpanoramen.de/dortmund/alte_kolonie_eving.html
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/62792
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Čl. – článek 

ČSN – Česká státní norma 

EOTA – Evropská organizace pro technická schválení 

NV – nařízení vlády 

Sb. – sbírka 

apod. – a podobně 

CF – cash flow 

IN – investice 

BH – budoucí hodnota příjmů 

NPV – čistá současná hodnota 

PV – současná hodnota 

R - čisté výnosy v jednotlivých letech v Kč 

I - ednotlivé roky hodnotového období od 1 do n 

N - délka hodnocení období v letech 

r - diskontní sazba v % / 100 

NPV - čistá současná hodnota v Kč 

IC - investiční náklad v Kč 

IRR – vnitřní výnosové procento 

DN – doba návratnosti 

r1 - odhadované IRR pro kladnou NPV 

r2 - odhadované IRR pro zápornou NPV 

km – kilometr 

ha – hektar 

m – metr 

tj. – to je 

např. - například 

cca – přibližně 

obyv. – obyvatel 
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č. p. – číslo popisné 

MHD – Městská hromadná doprava 

pí. – paní 

r. – rok 

JKSO – jednotná klasifikace stavebních objektů 

VP – vady a poruchy 

Kč- Koruna česká 

M – modernizace 

MCHZ – Moravské chemické závody 

OP – opatření 

CZT – centrální zásobování teplem 

ÚT – ústřední topení 

tl – tloušťka 

Q - Tepelná zráta, tepelný zisk [W]     

R - Tepelný odpor [m2.K.W-1]     

U - Součinitel prostupu tepla [W.m-2.K-1]    
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14 SEZNAM PŘÍLOH 

A - Přílohy k Ferdinandově – Michálkovické kolonii 

Příloha A. 1: Situační plán- severní části Ferdinandovy osady s nově projektovanou 

zástavbou jednopatrových čtyřbytových dělnických obytných domů čp. 415 a 416 z března 

1913 

Příloha A. 2: Katastrální mapa - Ferdinandova osada v dobové mapě z roku 1941 

Příloha A. 3: Mapa Ostrava – Michálkovice, Kolonie Ferdinandská, r. 2003 

Příloha A. 4: Ortografický snímek - Ferdinandova kolonie, Ostrava Michálkovice, r. 2011 

Příloha A. 5: Geologická mapa - informace o geologickém podloží – Ferdinandova kolonie, 

Ostrava Michálkovice 

Příloha A. 6: Cenová mapa - asociace realitních makléřů včetně vypočítané ceny 

nemovitosti – Ferdinandova kolonie, Ostrava 

Příloha A. 7 :Mapa svahové nestability – Ferdinandova kolonie, Ostrava 2011 

Příloha A. 8: Mapa kontaminace – Ferdinandova kolonie, Ostrava – r. 1954, r. 2009 

Příloha A. 9: Stavebně-technický průzkum objektu: U Kříže 145/4, Ostrava -  Michálkovice, 

715 00 

 

B - Přílohy k chemické kolonii v Mariánských Horách / Nové Vsi 

Příloha B. 1: Ortografický snímek- Kolonie průmyslu chemického – Ostrava 

Příloha B. 2: Mapa záplavového území - Kolonie průmyslu chemického, Ostrava 

Příloha B. 3: Uzemní plán – chemická kolonie, Ostrava (zobrazuje funkční využití a 

uspořádání území) 

Příloha B. 4: Geologická mapa -  převažujícího radonového indexu, zobrazuje orientační 

intenzitu radonového indexu. 
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Příloha B. 5: Mapa kontaminace – Kolonie průmyslu chemického, Ostrava r. 1954 

Příloha B. 6: Mapa svahové nestability – Kolonie průmyslu chemického, Ostrava 

Příloha B. 7: Cenová mapa - asociace realitních makléřů včetně vypočítané ceny 

nemovitosti – Kolonie průmyslu chemického, Ostrava 

Příloha B. 8: Stavebně-technický průzkum objektu, Západní 133/6, Ostrava -  Nová ves, 
709 00 

 

C - Přílohy k elektrárenské kolonii v Třebovicích (Svinov) 

Příloha C. 1: Letecký pohled – Elektrárenská kolonie- Třebovice, Ostrava 

Příloha C. 2: Mapa Ostrava – Třebovice, elektrárenská kolonie, Ostrava r. 2003 

Příloha C. 3: Fotodokumentace – Jižní pohled – Kolonie elektrárny Třebovice, Ostrava 

Příloha C. 4: Cenová mapa - asociace realitních makléřů včetně vypočítané ceny 

nemovitosti – Kolonie elektrárny Třebovice, Ostrava 

Příloha C. 5: Mapa záplavového území - Kolonie elektrárny Třebovice, Ostrava 

Příloha C. 6: Mapa kontaminace – Kolonie elektrárny Třebovice, Ostrava r. 1949, r. 2009 

Příloha C. 7: Mapa svahové nestability – Kolonie elektrárny Třebovice, Ostrava r. 2011 

Příloha C. 8: Stavebně-technický průzkum objektu, Elektrárenská 5704, Ostrava -  

Třebovice, 721 00 

 

D - Příručka: Ucelený soubor rad pro obyvatele ostravských kolonií 

 

E - Další přílohy 

Příloha E. 1: Plán městečka East Tillbury - členěno dle data výstavby 

Příloha E. 2: Dobová fotografie anglického městečka East Tillbury z roku 1933 
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Příloha E. 3: Dvojdomek v kolonii East Tillbury, RM 18 – Foto z exteriéru 

Příloha E. 4- Dvojdomek v kolonii East Tillbury, RM 18 – Nákres interiéru 

Příloha E. 5: Dvojdomek v kolonii East Tillbury, RM 18 – Uliční pohled 

 


