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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.  

 

Klíčová slova:  

Kulturní dědictví, dělnické kolonie, stavebně – technický průzkum, efektivnost výstavbového 
projektu, obnova, revitalizace, 3D vizualizace  
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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 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.   

 

2  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 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 je provedena konkrétní analýza 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 

                                                           
1
 KUTA V.: Rozvoj a problémy ostravské aglomerace; Ostrava 2000 
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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. 

 

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 opomínané 
dědictví těchto oblastí. Přínosem je 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 

                                                           

 
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. 
3
 ŠILHÁNOVÁ V., KOUTNÝ J., ČÁBLOVÁ M.; Urbanismus a územní plánování; Pardubice; 2010 
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svá obydlí. V rámci medializace daných lokalit budou stránky obohaceny o dobové fotografie 
a 3D vymodelované objekty. 

 

4 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.4 

4.1 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 zpracována do přehledných tabulek a 
grafů a je provedeno srovnání objektů napříč jednotlivými lokalitami (koloniemi). Díky 
výstupům byly vyčísleny náklady na demolici, modernizaci či zachování jednotlivých objektů. 
Toto může přispět odborné veřejnosti k snadnějšímu rozhodování jak naložit 
s problematickými objekty dělnických kolonií.   

4.2 Hodnocení efektivnosti výstavbového projektu 

Efektivnost vyjadřuje účinnost prostředků vložených do investice hodnocenou 
z hlediska užitečného výsledku. Obecně se vyjadřuje poměrem výstupů a vstupů.5 
Efektivnost je poměr dosaženého užitku k vloženým nákladům.   

 Ekonomická efektivnost porovnává vloženou investici s očekávanými čistými výnosy6, 
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 

                                                           

 
5 HAČKAJLOVÁ L.; Ekonomika a management 13, Stavební dílo – přednášky – sešit B1; Praha 2005 
6
 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. 
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odhadnout budoucí peněžní příjmy (netto CF). Netto CF je zároveň budoucí hodnotou 
očekávaných čistých příjmů (BH).7 

Pro účely splnění stanovených cílů disertační práce bylo využito dvou základních 
metod k hodnocení ekonomické efektivnosti daného vybraného objektu v konkrétní 
ostravské kolonii. 

4.2.1 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. 

4.2.2 Metoda hodnocení ekonomické efektivnosti s faktorem času  

 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 NPV8 - 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 

 

                                                           

 
7
 HAČKAJLOVÁ L.; Ekonomika a management 13, Stavební dílo – přednášky – sešit B1; Praha 2005 

8
 NPV = Net Present Value 
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- vnitřní míra výnosnosti IRR (vnitřní výnosové procento)9
 - 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. 

  

r1…odhadované IRR pro kladnou NPV 

r2…odhadované IRR pro zápornou NPV 

- doba návratnosti DN10 - odpovídá takovému roku, ve kterém je kumulované 
diskontované netto CF rovno IN.11 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:12 

 

4.3 3D vizualizace stavebních objektů 

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.13  

Takto vytvořený objekt jsem původně zamýšlel vložit do programu Google Earth 
s přesnou lokací ve virtuálním znázornění světa.  V současné době takto vzniká kompletní 

                                                           
9
 IRR = interna rate of return, vnitřní výnosové procento 

10
 Doba návratnosti = pay-back period 

11
 HAČKAJLOVÁ L.; Ekonomika a management 13, Stavební dílo – přednášky – sešit B1; Praha 2005 

12
 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 
13

 http://support.google.com/sketchup/bin/topic.py?hl=cs&topic=23605 
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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. 

5 MODELOVÝ PŘÍKLAD DĚLNICKÝCH KOLONIÍ V OSTRAVĚ 

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  

 
5.1 Hornická kolonie - Michálkovické Ferdinandovy osady  
 

Tabulka č. 1: Sumarizace základních údajů:  Kolonie Michálkovické Ferdinandovy osady14 

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. 

Katastrální území Michálkovice 

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. 

                                                           
14

 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. 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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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 
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. 
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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 

Obrázek č. 1: Michálkovická Ferdinandova kolonie - v pozadí těžební věž Dolu Michal 

 

 
 

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

Tabulka č. 2: Sumarizace základních údajů – kolonie osady elektrárny Třebovice15 

Posuzovaný parametr Konkrétní data 

Lokace Jižně od elektrárny po obou stranách ulice Elektrárenské. 

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. 

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 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
15

 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 
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Obrázek č. 2: Dělnický dům – Třebovická Elektrárenská kolonie – v pozadí komín Elektrárny 
Třebovice 

 

Zdroj: Autor, foceno 15. 6. 2012 

5.3 Kolonie průmyslu chemického - Závodní osady Československých továren na 
dusíkaté látky v Mariánských Horách / Nové Vsi  

Tabulka č. 3: Sumarizace základních údajů – Kolonie Závodní osady Československých 
továren na dusíkaté látky v Mariánských Horách / Nové Vsi16 

 
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 území Mariánské Hory 

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 

                                                           
16

 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 
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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 zídkami. Na jižní straně jsou postaveny třípodlažní omítané 
domy s balkóny z pozdější doby. 
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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.17  

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 

 
 
 
 
 

                                                           
17

 Informace získány od původní obyvatelky kolonie – pí. Klimčíkové 
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Obrázek č. 4: Chemická kolonie – v pozadí komín Chemického podniku Borsodchem MCHZ 
 

 

Zdroj: Autor, foceno 19.6.2012 
 

 

6 PŘÍKLADY OBDOBNÝCH DĚLNICKÝCH KOLONIÍ 

6.1 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. 

- Kolonie průmyslu kožedělného – Zlínská Baťova kolonie 

 

6.2 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 Anglii a také v Německu, kde se vlivem 2. světové války bohužel zachovala pouze 
malá část dělnických kolonií. 

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

- Kolonie průmyslu obuvnického – Kolonie East Tilbury (Anglie) 
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6.3 Mezinárodní zkušenosti s řešením situace v původních dělnických koloniích 
Pro ukázku dělnického bydlení v Evropě byly záměrně vybrány 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 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. 
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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.18 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 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.19 

 

7  PRAKTICKÁ ČÁST 

 Pro praktickou část byl v disertační práci vybrán k důkladnému posouzení a 
podrobení stavebně - technickému průzkumu vždy jeden typický původní objekt v každé 
z jednotlivých kolonií. Pro názornost uvádím v autoreferátu část praktického příkladu 
v kolonii hornické. 

7.1 Hornická kolonie - Michálkovické Ferdinandovy osady 

7.1.1  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. 

                                                           
18

 http://batastory.net/cs/info/east-tilbury-dalsi-z-malych-zlinu 
19

 Myšleny posuzované kolonie: Ferdinandova kolonie v Michálkovicích, Elektrárenská kolonie v Třebovicích, 

Chemická kolonie v Nové Vsi. 
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7.1.2  Výsledky S - T průzkumu 

 Ze skutečností uvedených ve S – T průzkumu a ekonomického rozboru20 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). 

 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.  

 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 VP21 v co nejbližším časovém horizontu. Náklady na tyto opravy by neměly 
přesáhnout uvedenou částku 1.338.800 Kč.  

7.1.3 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.  

                                                           
20Příloha k disertační práci A. 9: Stavebně-technický průzkum objektu: U Kříže 145/4, Ostrava -  Michálkovice, 
715 00 
21

 Zkratkou VP jsou v kartě S – T průzkumu označovány zjištěné vady a poruchy, které je třeba opravit 
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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. 4: Vstupní data získaná S – T průzkumem22 

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

Investice IN 3 145 858
23

 

Netto Cash flow Netto CF 268 800
24

     

 
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 % 

 

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. 

                                                           
22

 Vstupní data získány S – T průzkumem – Příloha č.A9  
23

 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. 
24

 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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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. 5: Vstupní data získané S - T průzkumem25 

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
26

 

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.  

 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 

                                                           
25

 Vstupní data získána S – T průzkumem  
26

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

Tabulka č. 6: 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. 7: 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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7.2 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. 8. Je důležité definovat vady a poruchy svislých i 
vodorovných konstrukcí, protože tyto vady mohou vést dokonce i ke zhroucení celé stavby.  

 

Tabulka č. 8: 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
 k

o
n

st
ru

kc
e

 

Lokální trhliny na fasádě 

Provlhlá, degradovaná omítka - vznik vlhkostních map 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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

i

n
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 

  

7.3 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 objednat dnes 
moderní službu inspekce nemovitosti). 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", 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. 
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 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.  

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.  

Přestože všechny tři posuzované kolonie vykazují určité společné rysy, obdobné 
stavební vady a poruchy, je třeba k nim přistupovat jednotlivě. V tabulce č. 9 jsou zaznačeny 
opatření, které doporučuji dle provedených šetření provést v kratším časovém horizontu.  

Tabulka č. 9: 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 

 

Zdroj: autor 
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 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.  

7.4 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.  

 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.27 

 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. 

 V disertační práci jsou uvedena konkrétní doporučení pro každou z posuzovaných 
kolonií zvlášť. 

7.5 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 těchto 

                                                           
27

 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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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.28 

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 29, 
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.30 

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 dozvědí, jak se 
vypořádat s administrativou při stavbě na stavební povolení, stavbě na ohlášku a opravě 
nemovité kulturní památky. 

7.6 Medializace prostřednictvím vizualizačního programu 

 Prostřednictvím vizualizačního programu SketchUp byly vymodelovány objekty 
jednotlivých dělnických kolonií, které byly podrobeny podrobnému zkoumání. Jedná se o 
objekty v tabulce č. 10. 

 

 

 

                                                           

 
29

 Webové stránky: www.delnickekolonie.cz – Obrázek č. 8. 
30

 KUCHTOVÁ R., ČESELSKÝ J.: Bytová výstavba v Ostravě – minulost a současnost. článek; Ostrava 2007 
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Tabulka č. 10: Medializace prostřednictvím vizualizačního programu Sketch Up 

Kolonie Objekt Umístění 3D objektu 

Kolonie průmyslu chemického - Závodní 
osady Československých továren na 
dusíkaté látky v Mariánských Horách 

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 3D objekty jsou umístěny na internetových stránkách 
www.delnickekolonie.cz, které byly v rámci disertační práce vytvořeny. Původní záměr 
uveřejnit 3D modely budov do reálného světa prostřednictvím Google maps bohužel nebylo 
možno uskutečnit, vzhledem k pozastavení této služby ze strany společnosti Google. 

Obrázek č. 5: 3D modelace objektu Západní 133/6, Ostrava -  Nová ves, 709 00 

 

Zdroj: Autor, vytvořeno 14.3.2013, program SketchUp 

Obrázek č. 6: 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. 7: 3D modelace objektu Elektrárenská 5704, Ostrava -  Třebovice, 721 00 

 

Zdroj: Autor, vytvořeno 14.3.2013, program SketchUp 

 

Obrázek č. 8: Vytvořené webové stránky k vytvořeným dělnickým koloniím – 
www.delnickekolonie.cz 

 

Zdroj: Autor, vytvořeno 1.7.2013 
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8 PŘÍNOSY PRO TEORII A PRAXI 

8.1   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 příručky. 

8.2 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 vymodelovány typické dělnické domy v koloniích 
prostřednictví 3D vizualizace programem SketchUp a tyto objekty byly umístěny na 
zmiňovaných internetových stránkách.  

8.3 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 



Vývoj a perspektiva dělnických kolonií na Ostravsku 
AUTOREFERÁT K DISERTAČNÍ PRÁCI 

 

 

Ing. David Sýkora   35 

  

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. 

9 ZÁVĚR 

V disertační práci byly splněny všechny stanovené cíle, jež byly na počátku práce 
definovány. 

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.  

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. 
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/stavba.aspx?c=A130703_112241_architektura_web> 

[4] SÝKORA, D.: Nadšení manželé koupili dům u Brna. Pak odhalili vady za půl milionu/ 
Enthusiastic couple bought a house in Brno. Then revealed defects for five hundred 
thousand. I-dnes.cz 2012, Marfa a.s., <http://bydleni.idnes.cz/nakup-rodinneho-domu-na-
co-si-dat-pozor-dyk-/stavba.aspx?c=A130703_112241_architektura_web> 

[5] SÝKORA, D.: Inspekce nemovitostí – novinka na českém trhu, běžná praxe v USA a 
západní Evropě.  Plánovaná publikace v periodice: Stavební obzor. 

[6] SÝKORA, D.: Inspekce nemovitostí v rámci obchodování na trhu s reality. Plánovaná 
publikace v periodice: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity 
Ostrava 

[7] SÝKORA, D., Vývoj a perspektiva dělnických kolonií na Ostravsku: disertační práce. 
Ostrava, 2013. 128 s. Autoreferát k disertační práci. Vysoká škola báňská- Technická 
univerzita Ostrava. ISBN 978-80-248-3138-1 

 

Účast na konferencích 

[1] Konference HIGH-TECH OSTRAVA 2006, RIV07-MSM-00546151/01:1 

Studentská soutěž inovačních projektů o cenu HIGH-TECH 2006 v rámci konference HIGH-
TECH OSTRAVA 2006 

[2] Konference: Regenerace panelové výstavby, VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební. Ostrava; 
listopad 2006. 

[3] Konference: Regenerace bytových domů – proměny bydlení. Ostrava, únor 2006. 

[4] Konference: Dřevostavby v praxi. Lýsek u Bystřice nad Perštejnem, listopad 2010. 

[5] Konference: Vady a poruchy panelových domů, Ostrava, říjen 2010 

[6] Konference: Ročník 34. – Sanace a rekonstrukce staveb, VUT Brno, Brno, prosinec 2012 

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
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http://bydleni.idnes.cz/nakup-rodinneho-domu-na-co-si-dat-pozor-dyk-/stavba.aspx?c=A130703_112241_architektura_web
http://bydleni.idnes.cz/nakup-rodinneho-domu-na-co-si-dat-pozor-dyk-/stavba.aspx?c=A130703_112241_architektura_web
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12 OSOBNÍ PROFIL 

 
Jméno: Ing. David Sýkora 
Datum narození: 8. 10. 1980 
Místo narození: Zlín 
Národnost: Česká 
Trvalé bydliště: Podevsí 415/15, 725 28 Ostrava- Hošťálkovice 
 
Telefon: +420 725 656 088 
Stav: svobodný 
E-mail: david.sykora.fast@gmail.com 
 
 
VZDĚLÁNÍ: 
 
2006 - do současnosti VŠB Technická univerzita, fakulta stavební, Dálková 

forma doktorského studia na katedře Architektury 
                                                                 Téma dizertační práce jsou Vývoj a perspektiva 

dělnických kolonií na Ostravsku 
2000 - 2006 VŠB Technická univerzita, fakulta stavební, obor 

Městské stavitelství a inženýrství, ukončeno státní 
závěrečnou zkouškou, titul Ing. 

 
1995 - 1999 Průmyslová škola stavební Zlín, pozemní 

stavitelství, ukončeno maturitní zkouškou 
 
 
 
PROFESNÍ PRAXE: 
 
10/2012 – doposud EVČ Morava, s. r. o. 
 Pozice: Projektový specialista  
 Náplň práce: Řízení veškerých aktivit zaměřených na 

stavebně technologické úsporné projekty. Jedná se o 
fáze vstupní analýzy formou energetických auditů, 
zajištění dotace a výběrového řízení, projekty stylu 
EPC , PPPP a EC. Příprava realizace a následná 
kontrola kvality zhotovených prací. Vedení a 
kontrola dodržování časového a harmonogramu.
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06/2011 – 08/2012 Progress - Moravia, s. r. o. 
 Pozice: Projektový manažer stavebně technických 

realizací 
 Náplň práce: tvorba výkresových dokumentací 

(specializace na ocelové a nerezové konstrukce), 
tendrování subdodavatelů, komunikace s klienty, 
jednání se zahraničními investory (PL), tvorba CN, 
vedení obchodního jednání, koordinace práce 
teamu obchodních zástupců, aktivní využití 
projekčního SW, stavební dozor při realizaci 

 
07/2009 – 05/2011 Bodinger, s. r. o. - interiérový design 
 Pozice: Bytový architekt 
 Náplň práce: kompletní návrhy interiérů od 

zaměření až po autorský dohled nad realizací, tvorba 
3D vizualizací a výrobní dokumentace, vypracování 
nabídky na míru včetně cenové kalkulace, 
každodenní kontakt s klienty. 

 
01/2009 – 06/2009 Studijní stáž ve Španělsku 
 studium španělštiny – univerzita UPV Valencia, 

spolupráce se společností: ABCDesign, ES. (oblast 
architektonické tvorby pro neziskové projekty v Jížní 
Americe- Santa Emilii, Equadoru) 

 
01/2006- 01/2009 PPS – Kania, s. r. o.  - projekce pozemních staveb 
 Pozice: Stavební projektant 
                                                                 Náplň práce: Vypracování arch. návrhů, studií, DUR, 

DSP, DPS až po dokumentaci skutečného provedení 
staven, odborné posudky, inženýrská činnost, vedení 
a koordinace dílčích profesí. Autorský dozor v rámci 
realizaci, kontrolní dny v průběhu výstavby. 
Nejčastěji řešené projekty- Revitalizace sídlišť a 
občanské vybavenosti. Revitalizace a modernizace 
školských zařízení, průmyslových i občanských 
staveb. Vybrané reference- Nové posluchárny na 
VŠB-TU Ostrava, revitalizace kolejí Všb, Ostrava; MŠ   

 
Další praxe: 
 
Spolupráce a samostatná tvorba projektových dokumentací a inženýrských prací pro 
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stavební povolení pro společnosti: 
- ČEZ a.s., Poda a.s., Montycon, s. r. o., Nexnet, s. r. o., Asa Expert, s. r. o., Euroizol Profi, s. r. 
o., Anopa Internacional, s.r.o., AXPEL MADE s.r.o., Studio Slim & beuaty, ABCDesign 
(španělsko) 
 
Od roku 2012 vykonávám činnost inspektora nemovitostí pro firmu Bytecheck s.r.o.  
Člen Asociace inspektorů (AIN) od roku 2012. 
 
Pracovní zkušenosti během studia – sezónní práce v zahraničí 
                                                   
Znalosti a dovednosti: 
 
PC znalosti: MS Office, Autocad s nástavbou Cadconu, MS Project, Archicad s dopracováním v 
Artlantisu, Sketch up s V-ray rendrovací nástavbou, Corel draw, 3D max studio s V-ray 
(rendrovací nástavba), Autodesk Revit,  True–Space, Build Power, Karat 
 
Jazykové znalosti 
 AJ – středně pokročilá aktivní znalost slovem i písmem 
 ŠJ – středně pokročilá znalost, absolvent kurzů španělštiny na UPV, aktuálně  
         navštěvuji večerní kurz španělštiny, který je zakončen certifikátem 
 
Další: řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič) 
 
Účast na konferencích:  
- konference HIGH TECH 2006- účast v soutěži o nejlepší diplomovou práci,  
- „Kurz o zapsání do seznamu energetických auditorů, vedeného MPO ČR“ pořádaný AEA 

- asociací energetických auditorů; Dotace pro města a obce 
- Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR, seminář OPŽP 

2013 
- Vady a poruchy Panelových domů, Regenerace bytových domů, Sanace a rekonstrukce 

staveb, Dřevostavby, Pasivní domy, Regenerace panelové výstavby, Školení interních 
doktorandů, školení spotřebičů Miele, Siemens, Bosh, Gagenau, interiérové řešení 
domů - Heller             

                
ZÁLIBY: 
 
Sport (plavání, lyžování, volejbal, squash, in-line bruslení, cyklistika, kiteboarding, turistika), 
zahradní a organická architektura, cestování, poznávání nových technologií a praktik z oboru. 
 
 
 
 


