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Anotace 

Úkolem diplomové práce bylo vypracování návrhů na revitalizaci průmyslových a 

sociálních brownfieldů, které se vyskytují v zájmovém území městské části Ostrava – 

Kunčičky.  

Práce zahrnuje stručný popis území, analýzu území a současný stav. Dále práce 

obsahuje SWOT analýzu a nedílnou součástí je vlastní návrh rozdělený do segmentů. 

Jednotlivé segmenty jsou zaměřeny na centrální oblast Kunčiček, park M. Gorkého, 

dělnické kolonie, sociální bydlení, komunitní centrum a prostupnost krajiny. 

Práce je doplněna vlastními mapami a grafickými návrhy, které čerpají 

z nejnovějších poznatků spojených s revitalizací brownfieldů. 

 

Klíčová slova: revitalizace, SWOT analýza, zájmové území, Ostrava – Kunčičky, 

udržitelný rozvoj 

 

 

Summary 

Aim of the thesis was to come up with proposals for revitalization of industrial and 

social brownfields which can be found in area of city district of Ostrava – Kunčičky.  

The thesis includes brief description of the area, analysis of the location and current 

statue. Moreover it contains SWOT analysis and proposal separated into segments is an 

integral part. Segments focus on central part of Kunčičky, park M. Gorkého, worker’s 

settlement, social housing, community center and permeability of the landscape. 

The work is complemented by custom maps, and graphic designs that derive from 

the latest findings related to revitalization of brownfields.  

Keywords: revitalization, SWOT analysis, area of interest, Ostrava – Kunčičky, 
sustainable development 
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ÚVOD 

V rámci mé diplomové práce jsem se zabývala lokalitou Ostrava – Kunčičky. Tato 

část Ostravy nese řadu znaků brownfieldů jako celek i v detailech několika lokalit. 

Zájmové území je specifické tím, že se zde vyskytují jak sociální, tak průmyslové 

brownfieldy.  

Oblast Kunčiček jsem si vybrala, protože přeměna zanedbaného území a využití 

brownfieldů představují pro řešenou lokalitu příležitost ke znovuoživení. Území mě 

oslovilo svým unikátním postavením ve struktuře města, zajímavou historií a přítomností 

různých typů brownfieldů. Ráda bych svým návrhem přispěla k rozvoji lokality Ostrava – 

Kunčičky. 

Původně zemědělská obec Kunčičky se na přelomu 19. století začala měnit 

v průmyslovou lokalitu. Tato transformace byla spojena s otevřením černouhelného dolu 

Alexander. Rozvoj dolu zapříčinil vysoký příliv nových obyvatel. Od 50. let však 

docházelo k útlumu těžby a k postupné proměně sociální struktury obyvatelstva. 

Z Kunčiček se na přelomu tisíciletí stala sociálně vyloučená lokalita.  

Analýzou řešeného území Ostrava – Kunčičky jsem se zabývala ve 2. kapitole. Tato 

analýza je zaměřena na bariéry území a potenciály celé lokality, které zkoumá ve třech 

rovinách a to v historické, současné a z hlediska funkčního rozdělení. 

Pro lepší uchopení v souvislosti s regionálním plánováním byla zpracována SWOT 

analýza, jejímž výstupem je soubor informací, který slouží jako podklad pro vypracované 

návrhy řešení. 

Vlastní návrhy řešení pak nalezneme ve 4. kapitole. Tyto návrhy jsou koncipovány 

od centrální části lokality až po širší okolí, s ohledem na vzájemné vztahy jednotlivých 

separovaných částí zájmového území. Funkční využití některých identifikovaných 

klíčových ploch je navrženo s důrazem na dlouhodobý časový horizont a udržitelný rozvoj 

území. 

Celá práce je zaměřena na problém vzniku brownfields, vlivu na okolí a následné 

zastavení případně obrácení negativního trendu celé lokality. Práce je také připravena jako 

podklad pro diskuzi o možném využití průmyslových a sociálních brownfieldů v dané 

lokalitě a zlepšení současné situace v této sociálně vyloučené lokalitě. 
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1 CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE A POSTUP JEJÍHO ZPRACOVÁNÍ 

Cílem mé diplomové práce je návrh možného řešení a návrh možného postupu 

vedoucího k revitalizaci řešeného území. Dokument bude sloužit jako podklad pro diskuzi 

o možnostech využití a pro podporu regionálního rozvoje území Ostrava – Kunčičky. 

Postup zpracování: 

V rámci práce byla provedena analýza zájmového území, kde byla lokalita nejprve 

analyzována z historického hlediska, což napomáhá pochopit příčiny vzniku průmyslových 

a sociálních brownfieldů v této oblasti. 

Bylo nezbytné provést rozbor současného stavu, zejména pak sociodemografické 

situace a z ní vycházejících problémů, jejichž řešení je jedním z cílů této práce. 

Pro přípravu vlastního návrhu řešení bylo nezbytné analyzovat zájmové území 

z hlediska jeho funkcí. Při zjišťování aktuálního stavu lokality jsem vycházela 

z rekognoskace terénu. Analýza území je detailně rozpracována v kapitole 2 a obsahuje 

některé klíčové subjekty a odhaluje nedostatky, jejichž odstranění je nutné k naplnění cílů. 

Jedním z klíčových podkladů v oblasti regionálního plánování, na základě kterého 

je možné připravit vlastní návrh, je SWOT analýza, která se zpracovává na podkladech 

provedené analýzy (provedená SWOT analýza je uvedena v kapitole 3). 

Návrhy možných řešení vedoucí k revitalizaci a novému rozvoji území vychází 

z provedené analýzy a SWOT analýzy. 

Jednotlivá řešení jsou zpracována v kapitole 4 a jejich volba funkcí musí být 

podložena dodatečnými materiály či příklady ze zahraničí.  
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2 ANALÝZA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ OSTRAVA – KUNČIČKY 

Tato kapitola je zaměřena na analýzu území Ostrava – Kunčičky, které je cílovým 

územím diplomové práce. V jednotlivých podkapitolách jsou stručně uvedeny informace o: 

• historii obce Kunčičky, 

• historii bývalého Dolu Alexander, 

• současné situaci v městské části Ostrava – Kunčičky, 

• funkčním rozdělení řešeného území s popisem významných prvků, 

• zhodnocení vývoje Kunčiček v posledních letech. 

2.1 Historie Ostrava - Kunčičky 

V této kapitole je popsána historie obce Kunčičky, pro objasnění vzniku sociálních 

a průmyslových brownfieldů v této lokalitě. 

Městská část Ostrava Kunčičky leží v jižní části městského obvodu Slezská Ostrava 

a rozkládá se na ploše 250,57 hektarů v průměrné nadmořské výšce 219 m. n. m.  

Je součástí města Ostravy a Moravskoslezského kraje. V této městské části žije 1840 

obyvatel, z čehož významnou část tvoří romská menšina. (Vojvodíková et al., 2012) 

Jak uvádí Frantál in Vojvodíková (2012), první písemná zmínka o vsi Kunčičky, 

původně nazývané Nové nebo Malé Kunčice, které byly součástí Velkých Kunčic,  

je z roku 1830, kdy se Kunčičky staly součástí polskoostravského panství. Kunčičky byly 

založeny v místech lesa, který představoval přirozenou hranici mezi tehdejší Slezskou 

Ostravou a Kunčicemi. Kunčičky měly i svůj zámek, který byl postaven v roce 1673,  

ale v letech 1899 bohužel vyhořel a nebylo možné jej zachránit. Nikdy nebyl znovu 

postaven.  

Kunčičky byly součástí Slezské Ostravy do roku 1673, poté se osamostatnily  

a v roce 1849 byly opět připojeny k Slezské Ostravě. V roce 1866 nastalo opětovné 

osamostatnění obce Kunčičky a roku 1941 byly připojeny k Moravské Ostravě.  

Kunčičky byly až do 19. století zemědělskou vsí. V tomto období je doložena  

i existence mlýna a 8 rybníků, které byly charakteristickým prvkem zdejší krajiny před 

industrializací. Rybníky se nacházely v místech dnešního parku M. Gorkého a v oblasti 

bývalého dolu Zárubek. Tento poklidný zemědělský život se však brzy změnil. 
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Nejvýznamnějším zásahem do území byla výstavba Nové Huti Klementa 

Gottwalda, dnes ArcelorMittal Ostrava, a.s., která působila v sousední obci Kunčice. 

Výstavba dolů a průmyslových závodů v sousedních částech Ostravy pochopitelně 

nezůstala bez odezvy a na život zdejší malé zemědělské obce měla velký vliv.  

V důsledku této „průmyslové revoluce“ prodělala obec Kunčičky hluboké sociálně 

ekonomické změny zejména poté, když v roce 1896 začala Severní dráha Ferdinandova 

hloubit novou jámu Alexander. Do Kunčiček přišel neobvykle velký příliv nových 

pracovních sil. Tito noví obyvatelé svým počtem několikanásobně převýšili počet 

starousedlíků, kteří pracovali zejména v oblasti zemědělství.  Počet obyvatel v roce 1843 

byl 279 obyvatel a v roce 1910 pak 4 607 obyvatel. Zásadně se změnila i národní struktura 

obyvatel, a to především přílivem Poláků a Němců. Díky velkému nárůstu obyvatel musel 

majitel Dolu Alexander vybudovat nové obytné domy. Proto také hned po začátku těžby 

začaly vznikat dělnické kolonie. Nejstarší kolonie, která byla založena v letech  

1894 – 1899, a skládala se ze 46 domů, takřka navazovala na areál dolu. (Baše a Havlová, 

1972) V současné době již kolonie neexistuje. Další hornická kolonie byla postavena 

v roce 1900 – 1904 a byla tvořena 44 domy, které jsou dodnes částečně zachovány. 

Nejmladší kolonií je ale kolonie Jubilejní, založena roku 1928 – 1929, která byla stavěna 

jako zahradní město. Středem byl zelený sad s návazností na lomené ulice. Tato kolonie 

(28 domů) je zachována téměř v původním stavu, díky značným rekonstrukcím, které byly 

provedeny v posledních letech, a stále splňuje funkci obytných domů. S rostoucím počtem 

obyvatel rostl i zájem a potřeba po nové občanské vybavenosti. V roce 1898 byla 

v Kunčičkách zřízena Ústřední Maticí školskou také česká škola, v roce 1907 vybudovala 

obec hřbitov pod záštitou římskokatolické církve. (Vojvodíková et al., 2012)  

Po druhé světové válce a především po roce 1948, dochází na celém Ostravsku 

k průlomovému rozvoji těžkého průmyslu. Kunčičky byly tímto zasaženy industrializací. 

V okolí dolu Alexander začaly v roce 1948 rozsáhlé terénní práce a úpravy 

zaměřené na vytvoření rekreačního areálu pro Ostravany. Ten byl dokončen v roce 1950 

pod názvem Park oddechu a koupaliště (viz obr. 2.1.1). Tento park byl celý vybudován 

formou brigád, kterých se zúčastnili pracovníci dolů Zárubek a Alexandr, dále také 

obyvatelé Kunčiček a školní mládež. Park byl tvořen škvárovými cestami, přírodním 

amfiteátrem a dokonce zde byly v roce 1949 postaveny i tenisové kurty a volejbalové 

hřiště. Téhož roku bylo i otevřeno dětské brouzdaliště. V roce 1951 zde byla vybudována  



Bc. Petra Vavřinová: Návrh řešení lokality Ostrava – Kunčičky – spojení sociálního a průmyslového brownfieldu 

2016                                                                                                                                      5 

 

i zoologická zahrada s několika pavilóny, voliérami a rybníkem. Tato provizorní 

zoologická zahrada byla v roce 1960 přestěhována do nového areálu v Ostravě 

Michálkovicích, kde působí dodnes. (Bartusek 2005) 

 

Zdroj: Národní památkový ústav Ostrava, Jana Streichlová 

Průmyslové provozy a rozsáhlá odkaliště jsou v těchto dobách bohužel rozšiřována 

na úkor obytné i zemědělské funkce území. Zatímco v roce 1950 bylo v Kunčičkách ještě 

evidováno 532 domů, na konci 80. let jich bylo pouhých 303 domů. Lze říci, že atraktivita 

Kunčiček klesla i vybudováním silničního průtahu Ostravou, ulicí Rudnou, která Kunčičky 

odřízla od jižních částí města Ostravy. Severní a východní část obce byla přeměněna  

na plochy průmyslu a sklady. Obytná funkce zůstala zachována v původní nejstarší části. 

Počet obyvatel se postupně propadl až na nejnižších 1 531 obyvatel v roce 1991,  

kdy z Kunčiček emigrovali obyvatele do ostatních částí města. Sociální struktura obyvatel  

se stále propadá, díky nabídce levného bydlení se do území stěhuje sociálně slabší 

obyvatelstvo, což se výrazně projevilo sociálními problémy v lokalitě. (Vojvodíková et al., 

2012)  

Na následujících plánech je znázorněn dlouhodobý sídelní vývoj katastrálního 

území Kunčiček, který byl způsoben průmyslovým a demografickým rozvojem. 

 

Obr. 2.1.1 Schéma parku oddechu v Kunčičkách v roce 1954 
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Zdroj: Brownfieldy – souvislosti a příležitosti, Důl Alexander – zrcadlo minulosti, příležitosti  

a budoucnosti Kunčiček, (Vojvodíková et al., 2012) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Brownfieldy – souvislosti a příležitosti, Důl Alexander – zrcadlo minulosti, příležitosti  

a budoucnosti Kunčiček, (Vojvodíková et al., 2012) 

Obr. 2.1.2 Schéma zástavby katastrálního území Kunčičky v roce 1840 

Obr. 2.1.3 Schéma zástavby katastrálního území Kunčičky pro léta 1923 - 1928 
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Zdroj: Brownfieldy – souvislosti a příležitosti, Důl Alexander – zrcadlo minulosti, příležitosti  

a budoucnosti Kunčiček, (Vojvodíková et al., 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Brownfieldy – souvislosti a příležitosti, Důl Alexander – zrcadlo minulosti, příležitosti  

a budoucnosti Kunčiček, (Vojvodíková et al., 2012) 

Obr. 2.1.4 Schéma zástavby katastrálního území Kunčičky v roce 1949 

Obr. 2.1.5 Schéma zástavby katastrálního území Kunčičky v roce 2009 
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2.2 Historie Dolu Alexander v Ostravě - Kunčičkách 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 2.1 Historie Ostrava – Kunčičky, na rozvoj 

Kunčiček mělo hlavní podíl hornictví a navazující aktivity. Důl Alexander, který patřil 

k významným ostravským průmyslovým podnikům, byl založen v roce 1898 společností 

Severní dráhy císaře Ferdinanda a zaměstnával přibližně 1 000 zaměstnanců. Své jméno 

získal po prezidentovi společnosti hraběti Alexandru Plavicinim. Důl byl otevřen dvěma 

centrálními jámami a to těžní a větrní. Ocelové důlní věže o přibližné výšce 30 m jsou 

zachovány dodnes, jako národní technická památka.  

Výstavba areálu dolu nebyla ničím omezována, díky stavbě na zelené louce. V roce 

1913 byla dokončena podoba areálu, transformací reprezentativní architektury do provozní 

koncepce důlního podniku s barokní kompozicí čestného dvora. Obě jámové budovy 

s těžebními věžemi jsou postaveny podle hlavní kompoziční osy, tvořené komínem 

s kotelnou. (viz obr. 2.2.1) Kolmo k této ose je vedena hlavní komunikace dolu 

s provozními objekty po stranách. Tato komunikace je lemována alejí akátů. V kombinaci 

s hornickými koloniemi tvořil Důl Alexander unikátní industriální památku, která byla  

ve své době moderním průmyslovým provozem.  

 

       Zdroj: Workshop 2011 

Důl Alexander fungoval samostatně pouze do roku 1926, kdy byl převeden pod Důl 

Zárubek, stal se tak jeho pomocným závodem. Poté co byl důl Alexander vytěžen, stále 

sloužil k čerpání vody, větrání a dopravě osob a materiálu. Během 30. a 50. let 20. století 

došlo k velké modernizaci dolu, zároveň však díky hospodářské krizi, která vedla k útlumu 

poptávky po uhlí, byl v dole provoz omezen. Z jámy byla na konci 70. let čerpána pouze 

důlní voda a povrchové objekty se pronajímaly pro jiné aktivity. Zároveň došlo 

     Obr. 2.2.1 Historické fotografie Dolu Alexander 
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k vybudování uhelných kalů na pravém břehu řeky Ostravice. Po ukončení těžby v roce 

1992 byly obě jámy postupně v letech 1993 – 1994 zasypány. Areál dolu Alexandr  

po ukončení důlní činnosti chátral. (Vojvodíková et al., 2012; Matěj 2009) 

2.3 Současnost městské části Ostrava - Kunčičky 

Katastrální území Kunčičky je vymezeno na východě řekou Lučinou a dnešní ulicí 

Šenovskou, ze severu ulicí Lihovarskou, z jihu vysoce frekventovanou ulicí Rudnou  

a západní hranici území lemuje řeka Ostravice. (viz obr. 2.3.1 – v lepším rozlišení viz 

příloha č. 1) Kunčičky jsou tak izolovány od ostatních částí města. Nepřispívají tomu ani 

blízké průmyslové oblasti, jako Vítkovické železárny a společnost ArcelorMittal,  

které tvoří tzv. industriální bariéry. 

 

Podkladová mapa: https://mapy.cz 

V městské části Ostrava Kunčičky žije 1840 obyvatel, z čehož významnou část 

tvoří romská menšina. V dalším textu se budu podrobně zabývat sociodemografickou 

strukturou v obci Kunčičky, informacemi o kriminalitě a nezaměstnanosti. Vzhledem 

k významné romské menšině je jedna kapitola věnována rozhovoru s romským 

koordinátorem a stručnému výtahu z plánu prevence kriminality. 

Obr. 2.3.1 Hranice řešeného území Ostrava - Kunčičky 
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2.3.1 Sociodemografická struktura v Ostravě - Kunčičkách 

Vývoj počtu obyvatel je ovlivněn častými neregistrovanými imigracemi sociálně 

slabších obyvatel, zejména romského původu. V letech 1992 - 2012 můžeme sice sledovat 

mírný nárůst obyvatel (viz graf č. 2.3.1), nicméně se s reálným počtem obyvatel v území 

rozchází. Expertní odhad počtu zdejších obyvatel je o cca 1/3 vyšší. Jak můžeme vidět  

na grafu, od roku 2012 bohužel počet obyvatel mírně klesá a aktuální počet obyvatel v roce 

2015 je 1 852. (ČADA, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj dat: Úřad městského obvodu Slezská Ostrava (www.slezska.cz) 

Řešená oblast Ostrava - Kunčičky je zařazena mezi sociálně vyloučené lokality. 

Patří zde především oblast Jubilejní kolonie, Staré kolonie a oblast ohraničena ulicemi 

Holvekova, Škrobálkova a Pstruží. Sociálně vyloučené lokality lze definovat jako prostor, 

kde se koncentrují lidé, u nichž lze identifikovat znaky spojené se sociálním vyloučením. 

Tato místa jsou okolními obyvateli negativně symbolicky označována jako např. „místo  

se špatnou pověstí“, nebo „problémové místo“. Sociální vyloučení nastává, když člověk 

čelí problémům, jako jsou nezaměstnanost, diskriminace, nízká kvalifikace, nízké příjmy, 

špatná kvalita bydlení, špatný zdravotní stav apod. Obyvatelé těchto sociálně vyloučených 

lokalit mají problémy s přístupem na otevřený trh práce, s vyloučením z využívání 

veřejných i soukromých služeb, dále problém se socializací s ostatními skupinami a řešení 

osobních krizí. Specifickou roli v rámci sociálně vyloučených lokalit hrají menšiny,  

které se odlišují z hlediska historie, kultury a náboženství. (ČADA, 2015) 

Graf č. 2.3.1 Vývoj počtu obyvatel Ostrava - Kunčičky 
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2.3.2 Problém kriminality a nezaměstnanosti v Ostravě - Kunčičkách 

Sociálně vyloučené lokality se často potýkají se zvýšenou nezaměstnaností  

a kriminalitou, konkrétnímu případu Kunčiček se budu věnovat v následujícím textu. 

Na území Kunčiček je zvýšená intenzita míry nezaměstnanosti. Jedná se o oblast, 

které by se měla z důvodu vzniku sociálně problémových lokalit věnovat zvláštní 

pozornost. Míra dlouhodobé nezaměstnanosti je nezaměstnanost osob, které nemají práci 

déle než 12 měsíců. Vysoký podíl dlouhodobě nezaměstnaných je právě v oblasti 

Kunčičky. (viz tabulka 2.3.2) Tento podíl tvoří 48,8 % (141 osob) z celkového počtu 289 

uchazečů, z čehož je 14,9 % uchazečů ve věku 18 – 24 let a 24,2 % uchazečů ve věku  

50 – 64 let. (HOMEL, 2011) 

Pozornost, ze strany úřadů, by se také měla věnovat lokalitám s vyšší intenzitou 

výskytu uchazečů o zaměstnání s nízkým vzděláním. Mezi tyto problematické lokality 

patří i část Kunčičky, která má nadpoloviční podíl uchazečů s nízkým vzděláním.  

Tato skupina lidí, spolu s mladými lidmi těsně po škole a lidmi v předdůchodovém věku, 

kteří ztratili práci, patří mezi nejohroženější na trhu práce. Z celkového počtu 289 

uchazečů o zaměstnání, je 196 uchazečů s nízkým vzděláním. (HOMEL, 2011) 

Dlouhodobá nezaměstnanost této skupiny je spojena s faktem, že pozice nabízené 

na trhu práce pro tyto osoby nejsou profesně ani platově zajímavé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Socioekonomický atlas Ostravy (http://homel.vsb.cz/~saj0023/BP/SIMN.html) 

Tabulka 2.3.2 Intenzita míry nezaměstnanosti v Ostravě 
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Zdroj: Socioekonomický atlas Ostravy (http://homel.vsb.cz/~saj0023/BP/SIMN.html) 
 

2.3.3 Specifika obce Kunčičky, jako rizikové lokality z pohledu romského 

koordinátora 

Městský obvod Slezská Ostrava a řešené území Kunčičky byly identifikovány jako 

rizikové lokality, což jsou prostorově vyloučené lokality, lokality s kumulací 

znevýhodněného obyvatelstva, sociálně vyloučené lokality a rizikové ubytovny. Vzhledem 

k celkové situaci, zvýšenému napětí a zvýšené aktivitě extremistických skupin je situace 

v těchto lokalitách považována za bezpečnostní riziko. 

Dle zkušeností terénních pracovníků, policie a dalších subjektů, které se pohybují 

v těchto rizikových lokalitách, zde došlo k nárůstu a užívání drog. Sociálně vyloučené 

lokality a jejich obyvatelé jsou často uzavřeny a proto je velice těžké získat informace  

o této problematice. 

Romské etnikum a příslušníci této skupiny se velmi často dostávají do dluhové 

pasti, stávají se obětmi lichvářů, v těchto lokalitách se vyskytuje výroba a distribuce 

návykových látek, jsou vykrádány byty a ničen majetek, pobíhají nezabezpečení psi. 

Důsledkem těchto problémů jsou rizikové jevy jako např. nárůst absence žáků ve školách, 

zneužívání návykových látek, majetková trestná činnost, vyskytuje se výtržnictví, 

nejrůznější přestupky, domácí spory a násilí. 

Tabulka 2.3.3 Nezaměstnaní s nízkým vzděláním 
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Proto jsou považovány za potřebné všechny vzdělávací a informační programy,  

kde ale nastává spor a problém s motivací rodičů. Také jsou velmi pozitivně hodnoceny 

„Celoroční zájmové programy pro rizikové děti a mládež“ a pobytové akce. Tyto programy 

nabízejí dětem a mládeži kvalitní trávení volného času, informují je o rizicích 

protiprávního jednání a celkově o životu ve vyloučených lokalitách. Mezi další úspěšný 

program patří tzv. Policejní asistence, což je program pro zlepšení bezpečí v lokalitách. 

(Plán prevence, 2015)  

Hlavním záměrem policejní asistence je poskytovat terénní služby obětem, 

svědkům atd. trestných činů páchaných na a v romské komunitě. Při poskytování těchto 

služeb jde také o vzájemné poznávání romské komunity a příslušníků Policie ČR, 

odbourávání předsudků a získávání vzájemné důvěry. (DROM, 2006) 

V těchto sociálně vyloučených lokalitách chybí různé typy terénních programů,  

je zde nedostatečná přítomnost policejních hlídek a policejní asistence a hlavně potřeba 

motivovat a zapojit rodiče. Dále se jeví problém v nedostatku nízkonákladového 

(sociálního) bydlení v těchto lokalitách, spolupráce škol a OSPOD (orgán sociálně – právní 

ochrany dětí) při řešení absence, projekty pro mladé nezaměstnané občany a potřeba 

doplnění služeb, které by byly určené přímo cílovým skupinám. (Plán prevence, 2015)  

2.3.4 Plán prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2015 – 

2016 se zaměřením na Ostravu - Kunčičky 

Prevence kriminality je definována jako ofenzivní strategie boje s trestnou činností. 

Představuje soubor nejrůznějších aktivit, které jsou zaměřeny na odstranění, či snižování 

příčin kriminality. Prevence spočívá ve snaze kriminalitě předcházet a snížit 

pravděpodobnost vzniku a výskytu trestných činů. 

Hlavní cílové skupiny, na které se prevence zaměřuje, jsou skupiny ohrožené 

sociálně patologickými jevy, případně skupiny s kriminální zkušeností. 

Plán prevence kriminality statutárního města Ostravy na období 2015 – 2016  

(dále jen „Plán“) navazuje na předchozí již zhotovené strategické dokumenty v oblasti 

prevence kriminality a představuje zásadní materiál určující okruhy a postupy 

preventivních opatření. Vychází ze státní Strategie, z krajské Koncepce, z bezpečnostní 

analýzy, ze zkušeností města s realizací preventivních aktivit, z hodnocení naplňování 
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Plánu prevence kriminality statutárního města Ostravy na období 2012-2014. Určuje vize, 

ke kterým bude směřovat, cíle, které se bude snažit naplňovat, cílové skupiny, na které  

se bude zaměřovat a opatření, která budou směřovat k řešení identifikovaných problémů. 

Mezi hlavní cílové skupiny patří oběti a svědci trestných činů, pachatelé, jedinci  

a skupiny v postavení potenciálních pachatelů nebo obětí. Do této skupiny patří zejména 

osoby ohrožené sociálním vyloučením, rodiny s rizikem výskytu kriminálního chování, 

neorganizované děti a mládež, obyvatelé identifikovaných rizikových lokalit a další. 

Cílem Plánu prevence je komplexní přístup při řešení bezpečnostních problémů  

a rizik s ohledem na potřeby cílových skupin, podpora a realizace efektivních 

preventivních opatření, zvyšování informovanosti a posilování systému prevence 

kriminality ve městě. (Plán prevence, 2015) 

2.4 Funkční rozbor území – popis stavu významných prvků v území 

V následujícím textu se budu zabývat problematikou lehkého a těžkého průmyslu 

v řešené lokalitě. Speciální pozornost věnuji bývalému dolu Alexander, který se nachází 

v centrální části území. Součástí areálu bývalého dolu je také charita sv. Alexandra,  

která pomáhá lidem v sociální a zdravotní nouzi. Dále zpracovávám plochy bydlení 

s ohledem na výskyt dělnických kolonií, dopravní situaci, park M. Gorkého a občanskou 

vybavenost s důrazem na sociální aktivizaci Horizont. Nedílnou součástí funkčního 

rozboru území je také stručné zhodnocení vývoje Kunčiček v posledních letech. 

2.4.1 Lehký a těžký průmysl v Ostravě - Kunčičkách 

Městská část Ostrava – Kunčičky je velice zanedbaná část města, jedná se  

o neudržované prostředí brownfields, ať už působením národnostních menšin, nebo vlivem 

rozšiřujícího se průmyslu. Mezi problémy obce Kunčičky patří industriální bariéry, 

v podobě průmyslových oblastí Vítkovických železáren, nebo společnosti ArcelorMittal. 

(viz obr. 2.4.1 z jižní strany území; v lepším rozlišení viz příloha č. 2) 
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Podkladová mapa: https://mapy.cz 

Společnost ArcelorMittal Ostrava patří k nejmodernějším a nejčistším hutím 

v Evropě. Zabývá se především výrobou a zpracováním surového železa a oceli a hutní 

druhovýrobou. ArcelorMittal Ostrava působí v areálu Nové hutě v jižní části Ostravy  

u přilehlé ulice Rudná. Společnost disponuje čtyřmi vysokými pecemi na výrobu surového 

železa, dále koksovnou a ocelárnou, díky kterým se jedná o největšího výrobce koksu  

a oceli v Česku a mezi další závody společnosti patří válcovna, strojírny a slévárny, 

energetika a doprava. Díky soustavné ekologizaci a modernizaci všech svých provozů 

splňuje ArcelorMittal Ostrava veškerou platnou legislativu, včetně emisních limitů a proto 

se také zařadil mezi šest nejvyspělejších oceláren v Evropě. (ArcelorMittal)  

Společnost ArcelorMittal Ostrava je vlastníkem několika brownfieldů v okolí 

Ostravy Kunčiček. Patří mezi ně např. skládka Rudná a odkaliště vysokopecních kalů 

Rudná I, které nejsou nijak kontaminovány a nacházejí se na východní straně území 

Kunčičky u ulice Rudná. Odkaliště je vlastně místo pro trvalé uložení sypkých odpadů 

z průmyslových provozů, které jsou za pomocí vody plaveny a usazovány. Dále je 

spoluvlastníkem odvalu Lihovarská, tzv. studený odval, který má charakter důlní haldy a je 

kontaminován podzemními vodami. (viz obr. 2.4.2 – v lepším rozlišení viz příloha č. 3) 

 

Obr. 2.4.1 Funkční rozbor území Ostrava Kunčičky 
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Podkladová mapa: https://mapy.cz 

Mezi další brownfieldy v oblasti Kunčiček patří odkaliště Kunčičky bývalého dolu 

Odra. Tato odkaliště, jejichž aktuálním vlastníkem jsou Vítkovice a.s. lemují pravý břeh 

řeky Ostravice a jsou bez kontaminace. Přilehlá usazovací nádrž společnosti Vítkovice a.s., 

na ulici Frýdecké, patří taktéž mezi brownfield a je kontaminovaná a nebezpečná. U obou 

těchto odkališť bohužel ještě neproběhla rekultivace. Dále se na severní straně Kunčiček  

za ulicí Lihovarskou nachází Centrální odval Zárubek, který má charakter důlní haldy, 

odkaliště a již zde proběhly rekultivace. (viz obr. 2.4.2), (Ostrava brownfields) 

Příkladem transformace průmyslového brownfieldu sousedícím s Kunčičkami  

na druhém břehu řeky Ostravice je „DOV“, která nyní prosperuje v novém využití jako 

interaktivní centrum, multifunkční hala Gong a vyhlídková kavárna. Dále zde v bývalém 

černouhelném dole funguje i nový „Provoz Hlubina“, který z fondů EU zrekonstruoval pět 

budov a poskytuje zázemí pro aktivity neziskového charakteru, občanská sdružení a další 

iniciativy. (Provoz.net) 

Dalším příkladem znovuvyužití průmyslového brownfieldu je bývalý areál 

průmyslových podniků firmy Cemos a.s., který se nachází ve východní části území 

Kunčiček, na ulici Lihovarská a Vratimovská. Tento areál funguje jako nové průmyslové 

centrum Ostravy. (viz obr. 2.4.3) Sídlí zde např. společnost HOMOLA a.s.,  

Obr. 2.4.2 Průmyslové plochy a plochy brownfields - Ostrava Kunčičky a okolí 
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která zde vybudovala novou průmyslovou halu pro přípravu výroby a skladování  

a novostavbu správní budovy. Tato administrativní budova poskytuje nejmodernější 

zázemí a uspokojí i náročné zájemce. Součástí kancelářské budovy je i přístavba školicího 

střediska, které nabízí několik menších salónků a jeden sál pro větší akce. (MSS Stavby, 

2013)  

Podkladové foto: http://www.centrumostrava.cz/ 

Součástí průmyslového centra Ostrava je i nová podnikatelská zóna Business Park 

Ostrava – Kunčičky. (viz obr. 2.4.4) Tento park o rozloze 13,5 ha by mohl v budoucnu 

zaměstnat až 1 500 zaměstnanců. V provozu jsou první ze sedmi plánovaných výrobních, 

logistických, skladovacích či velkoobchodních hal. S jeho přeměnou a výstavbou první 

haly pomohly peníze z evropských fondů a soukromý kapitál. Úvěr na tento projekt 

poskytl fond rozvoje města Contera Urban Develepment Fund MS, s.r.o. 

Business Park Ostrava je na Ostravsku největší podnikatelskou zónou vybudovanou 

na průmyslovém brownfieldu. (Moravskoslezsko, 2014)  

Tento moderní areál se vyznačuje výbornou dostupností nejen pro kamionovou 

dopravu, ale i pro zaměstnance. V blízkosti areálu na ulici Vratimovské je totiž tramvajová 

zastávka. Důraz je kladen zejména na úspory energií a provozní náklady budov.  

Jako první se zrealizovala hala pro významnou logistickou firmu DB Schenker. 

Díky společnosti Contera Management se v letošním roce zrealizovala i stavba externího 

výdejního skladu IKEA Česká republika. IKEA Česká republika potřebovala moderní, 

Obr. 2.4.3 Bývalý průmyslový areál Cemos a.s., dnes Nová průmyslová zóna Ostrava - Kunčičky 
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reprezentativní sklad v blízkosti jejich obchodního domu a společnost Contera svou 

nabídkou v Business parku Ostrava splnila všechny jejich požadavky. (Green – square) 

Dušan Kastl, Partner / Project Development Manazer ve společnosti Contera, říká: 

„S projektem Ostrava Business Park se lokalita Ostrava - Kunčičky výrazně proměnila. 

Původně zanedbaná brownfieldová lokalita se mění zejména díky klientům jako je 

společnost IKEA ČR, kteří jí tak dali šanci na další rozvoj. V letošním roce přivítáme 

několik dalších klientů. Ve druhém čtvrtletí 2015 bude zahájena výstavba minimálně 

dalších 15.000 m2, pro které jsou již zajištěni budoucí nájemci.“ (Kvartková, 2015) 

 

         Foto: P. Vavřinová 

Business park v Ostravě se jeví jako jedna z možností, jak pomoci navrátit 

Kunčičkám jejich život. Velice povedené využití průmyslového brownfieldu,  

jako podnikatelská plocha skrývá nespočet možností. Tento nový park umožňuje nové 

pracovní příležitosti, láká nové obyvatele do Kunčiček, ukazuje Kunčičky v novém  

a lepším světle a v neposlední řadě díky výdejového skladu velkoobchodu IKEA ČR dává 

obci Kunčičky šanci na další rozvoj. 

2.4.2 Důl Alexander 

Nejstarším průmyslovým areálem (dnes částečně brownfieldem) v Kunčičkách  

je areál bývalého dolu Alexander, přičemž některé budovy areálu jsou již rekonstruovány  

a využívány. (viz obr. 2.4.5) Areál dolu se nachází na západním území Kunčiček u přilehlé 

železniční tratě a ulice Holvekovy. Jeho poloha je velice výhodná, umístěním 

v pomyslném centru Kunčiček. Celý areál je oplocen a hlavní vstup s původní bránou  

je veden z již zmiňované ulice Holvekovy. Z východu přiléhá k dolu Alexandr park M. 

Gorkého, který ve 40. letech 20. století působil jako zoologická zahrada. Hlavní osa,  

Obr. 2.4.4 Business Park Ostrava, IKEA ČR 
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která vede napříč celým areálem, rovnoběžně s železniční tratí, lemuje čelní fasády 

jámových a dalších technologických budov a působí tak jako řemeslná ulička. 

Důl Alexander je po architektonické stránce unikátním dílem s mnoha detaily,  

jako jsou barokní tvary a symbolika výzdoby budov a barokní kompozice s čestným 

dvorem. (viz obr. 2.4.6) V roce 1993 byl prohlášen Ministerstvem kultury kulturní 

památkou. (Vojvodíková et al., 2012) 

 

Foto: Workshop 2012         Foto: P. Vavřinová 

Areál dolu Alexandr po ukončení důlní činnosti chátral. Poté volné chátrající 

objekty, v mnoha případech kulturní památky ČR, skoupily soukromé osoby 

s podnikatelskými záměry. Dnes se tyto subjekty zabývají převážně výrobou nábytku,  

či provozováním skladů. Nakládání vlastníků s těmito historicky cennými objekty mnohdy 

není adekvátní, proto dnešní podoba areálu ztrácí svou autentičnost. 

Mezi kulturní památky areálu patří těžní věž a šachetní budova výdušné jámy 

Alexander č. 1 (viz obr. 2.4.8), šachetní budova jámy Alexander č. 2, včetně těžní věže  

a koupelny. V rámci péče o kulturní památky v areálu Alexander bylo v letech  

2002 – 2011 provedeno zabezpečení těchto objektů před vnikáním nepovolaných osob  

a statické zabezpečení budov. Oproti tomuto se bohužel ne všechny budovy dočkaly 

rekonstrukce a důstojného zacházení. Například budova kotelny s důležitým a výrazným 

prvkem v podobě komínu je dnes v kritickém stavu. (viz obr. 2.4.7) Nejen, že majitel 

nedodržel nařízení památkovým ústavem a do objektu rekonstruoval novou příhradovou 

střešní konstrukci, ale také ohrozil statiku objektu, která se stále zhoršuje. Trochu lépe jsou 

na tom obě těžní věže, které nyní patří státnímu podniku DIAMO. Rekonstrukce a péče  

Obr. 2.4.6 Areál bývalého dolu Alexander – čestný dvůr Obr. 2.4.5 Hlavní vstup do areálu  
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je ale velmi náročná, na opravu takových objektů nezbývají finanční prostředky. 

V důsledku značných a opakujících se útoků na tyto památky jsou nyní z bezpečnostních 

důvodů veškeré otvory zazděny, věže jsou chráněny ostnatým drátem, nebo olejovým 

nátěrem, který brání odcizení kovové prvky pro účely sběru. Proto podnik DIAMO nevidí 

příliš velkou perspektivu v investování peněz do těchto objektů. (Workshop Alexander, 

2011) 

         Foto: P. Vavřinová    Foto: P. Vavřinová 

Další významnou budovou v areálu je kompresorovna. (viz obr. 2.4.10) Ta byla 

v roce 2004 prodána soukromému vlastníkovi, který zde provozuje opravy automobilových 

veteránů. Podmínky vydaného odborného vyjádření, které se týkaly projektu obnovy  

a plánovaných oprav byly ignorovány a přes nesouhlas NPÚ byly obnoveny nevhodné 

přístavby, které poškozují charakter památky. Průmyslová ocelová okna byla vyměněna za 

imitaci, štukové prvky fasád byly zjednodušeny, pozemek je oplocen mohutným deskovým 

plotem, který bohužel zásadním způsobem ruší pohled na areál, zejména na hlavní osu. 

Kompresorovna totiž sousedí na pozemku s těžební věží a patří tak k výrazným budovám 

areálu. Podnět k uložení opatření, zaslaný výkonnému orgánu státní památkové péče zůstal 

bez odezvy. 

Budova lampovny a cechovny se nachází hned při vstupu hlavní branou Důl Odra – 

lokalita Alexander. (viz obr. 2.4.9) Tento objekt je využíván pro výrobu nábytku 

společností K – Interiér Morava s r.o. V roce 2003 zde byla provedena oprava střechy  

za pomoci Havarijního programu MK ČR. Dále jsou zde prováděny jen nejnutnější opravy 

Obr. 2.4.8 Těžní věž Obr. 2.4.7 Budova kotelny v havarijním stavu 
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pro provoz dílny. Aktivita vlastníka skončila pouze žádostí o stanovení podmínek  

pro plánovanou opravu fasád a oken. (Workshop Alexander, 2011) 

Mezi další zajímavou budovu patří koupelny. Tento objekt patří státnímu podniku 

DIAMO. S vědomím památkové péče zde nebyla provedena žádná stavební obnova. 

Objekt je velice zchátralý, nefunkční v těsné blízkosti se nachází vzrostlá náletová zeleň. 

V rámci ochrany ohrožených památek byla společností DIAMO s. p. provedena minimální 

záchovná údržba. Objekt je nyní pronajat a působí jako velkoobchod a sklad second handu.  

 

Foto: P. Vavřinová        Foto: P. Vavřinová 

Ideálním uživatelem tohoto chátrajícího areálu s mimořádnou historickou  

a architektonickou hodnotou je Charita sv. Alexandra. Vlastnictví hodnotných kulturních 

památek, obnovených v souladu s požadavky památkové péče a následné zachování 

charakteru území je chloubou charity. (Workshop Alexander, 2011) 

2.4.3 Charita sv. Alexandra 

Charita sv. Alexandra je neziskovou humanitární organizací. Posláním charity  

je pomáhat lidem, kteří se ocitli v sociální, zdravotní nebo jiné nouzi, a to bez ohledu na 

vyznání, rasu nebo národnost. Charita sv. Alexandra se zaměřuje na vytváření pracovních 

příležitostí a integrace lidí s postižením do společnosti. 

První budovu, kterou Charita sv. Alexandra získala koupí, byla Kovárna.  

(viz obr. 2.4.11) V té od počátku sídlí chráněná stolařská a textilní dílna společně 

s vedením společnosti. Tato budova prošla v letech 2005 – 2006 celkovou rekonstrukcí, 

kdy byla uvedena do původního historického stavu, a zároveň byla přizpůsobena 

Obr. 2.4.10 Budova kompresorovny Obr. 2.4.9 Budova lampovny a cechovny 
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podmínkám pro bezbariérové užívání stavby. Chráněné dílny jsou pracoviště provozované 

právnickými a fyzickými osobami, vymezené na základě dohody s úřadem práce  

a přizpůsobené pro zaměstnání osob se zdravotním znevýhodněním. Základní podmínkou 

chráněné dílny je zaměstnávat nejméně 60 % zdravotně znevýhodněných zaměstnanců,  

ti totiž mají v současné době velice složité uplatnění na trhu práce. Charitě sv. Alexandra 

se velice daří plnit tyto požadavky a důkazem toho je, že každým rokem rozšiřuje pracovní 

příležitosti. V roce 2015 zaměstnávala 51 zdravotně znevýhodněných osob z celkového 

počtu 72 pracovníků, tím patří k největším zaměstnavatelům těchto osob v regionu. 

(Charita sv. Alexandra)  

Foto: P. Vavřinová 

V roce 2008 získala charita bezúplatným převodem další dvě budovy se statutem 

chráněné kulturní památky od Statutárního města Ostravy a to Kočárovnu  

a Administrativní budovu.  

Budova Kočárovny byla od roku 2005 pronajímána firmou DIAMO a sloužila jako 

zázemí pro chráněnou dílnu na zpracování plastů. Po převodu do vlastnictví Charity  

sv. Alexandra byla v dubnu 2009 zahájena generální oprava této budovy. (viz obr. 2.4.12) 

Se souladem a požadavky příslušných památkových institucí se podařilo opravit fasády, 

vybudovat kotelnu a vytvořit nové sociální zázemí pro zaměstnance. 

Administrativní budovu převzala Charita sv. Alexandra taktéž v dezolátním stavu. 

Tato budova prodělala rekonstrukci, v souladu s památkáři a s ohledem na historické 

hodnoty objektu a vznikly zde prostory pro tzv. Chráněné bydlení. (viz obr. 2.4.13) 

Posláním chráněného bydlení Charity sv. Alexandra je umožnit osobám s chronickým 

duševním onemocněním prostřednictvím pobytové sociální služby rozvíjet a podporovat 

Obr. 2.4.11 Budova Kočárovny 
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jejich schopnosti a dovednosti do té míry, aby byli schopni zvládnout nároky samostatného 

bydlení a života v přirozeném prostředí. Cílem služby je, aby se klient připravil na přechod 

do vlastní domácnosti, přirozeného prostředí či do jiné služby s nižší mírou podpory. 

Služby jsou poskytovány podle individuálních potřeb a možností každého klienta. 

V Charitě sv. Alexandra je k dispozici bydlení pro 9 klientů od věku 19 do 55 let s trvalým 

pobytem na území Moravskoslezského kraje, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu 

chronického duševního onemocnění. (Charita sv. Alexandra; Workshop, 2011) 

 

Foto: P. Vavřinová    Foto: P. Vavřinová 

Finanční prostředky na regeneraci objektů ve vlastnictví Charity sv. Alexandra 

putovaly v různých částkách z Moravskoslezského kraje, z Magistrátu města Ostravy nebo 

Nadace OKD. Dále také získala charita finance na opravy ze strukturálních fondů 

Evropské unie. (Vojvodíková et al., 2012) 

2.4.4 Bydlení 

Řešené území Ostrava – Kunčičky mělo kromě industriální funkce i funkci bydlení. 

Jubilejní kolonie, dnes Osada míru, byla v Kunčičkách vybudována v letech 1928 – 1929. 

Tato kolonie se nachází na severovýchodním území Kunčiček, ulice Vratimovská, 

Lihovarská a Nadační. Vlastnictví společnosti RPG – byty umožnilo komplexní regeneraci 

této bývalé dělnické kolonie a byly tak zachovány architektonické hodnoty území.  

(viz obr. 2.4.14) Urbanistické řešení tohoto hromadného bydlení je volnější s dostatkem 

volných ploch a veřejným prostranstvím. Cesty jsou lomené, bydlení mělo moderní 

standart včetně vody a kanalizace. Domy jsou převážně dvoupodlažní s podkrovím 

Obr. 2.4.12 Budova Kovárny – po rekonstrukci Obr. 2.4.13 Administrativní budova – po rekonstrukci 
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v kombinaci režného a omítaného zdiva. Současný vlastník RPG Byty přistoupil 

k ojedinělému projektu regenerace Osady Míru a bylo tak opraveno 80 domů se 490 byty. 

Na projektu se podílela Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách  

a občanské sdružení Vzájemné soužití. (Kuchtová, Vojvodíková et al., 2012) 

Osada míru je dodnes zachovalá a ve velmi dobrém stavu. (viz obr. 2.4.15) 

Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování v romských lokalitách se ukázala jako 

velice úspěšný projekt, jelikož nedochází k ničení majetku, jako v jiných sociálně 

vyloučených lokalitách.  

 

Foto: P. Vavřinová    Foto: P. Vavřinová 

2.4.5 Dopravní situace 

Dopravní situace v Ostravě Kunčičkách je překvapivě velice dobrá. Nejen, že jsou 

Kunčičky v bezprostřední blízkosti centra města, ale mají i velmi výhodné dopravní 

napojení. Mezi hlavní tahy pro spojení s Kunčičkami patří zejména velice frekventovaná 

ulice Rudná, která se táhne po celé jižní straně Kunčiček. Ulice Rudná je rychlostní silnice 

s dopravní vytížeností o intenzitě až 40 000 automobilů/24 hodin, což má také své 

nevýhody v podobě zatížení hlukem a prachem. Je hlavním tahem mezi Ostravou  

a Havířovem a také jedním z důležitých dopravních tahů pro spojení s lokalitou Kunčičky. 

Na následujícím obrázku 2.4.16 (v lepším rozlišení viz příloha č. 4) je znázorněna celková 

dopravní vytíženost v lokalitě Ostrava – Kunčičky. 

 

 

Obr. 2.4.14 Jubilejní kolonie - Osada míru, 2011 Obr. 2.4.15 Jubilejní kolonie – Osada míru, 2015 
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Další důležitou dopravní komunikací, pro spojení do Kunčiček je ulice Frýdecká. 

Tato silnice lemuje pravý břeh řeky Ostravice a spojuje Kunčičky s centrem města.  

Na protějším břehu řeky Ostravice je ulice Místecká, která vede až do Frýdku – Místku, 

stejně jako ulice Frýdecká. Obě tyto ulice patří mezi rychlostní komunikace. 

 

Podkladová mapa: https://mapy.cz 

Od Radvanic odděluje Kunčičky rychlostní komunikace Šenovská, která jak 

napovídá její název, se táhne až do Šenova u Ostravy a města Havířov. A nakonec díky 

ulici Těšínské se dostaneme i do obce Petřvald a Orlová, které se napojují na Kunčičky 

z východní strany. Kunčičky mají tedy opravdu výbornou dopravní dostupnost. Na mapě 

obr. 2.4.17 Dopravní situace (v lepším rozlišení viz příloha č. 5) jsou znázorněny všechny 

důležité komunikace a také tři nejpodstatnější dopravní uzly, pro spojení s lokalitou 

Kunčičky, tzv. brány do území. 

 

 

 

Obr. 2.4.16 Situace dopravní vytíženosti Ostrava - Kunčičky 
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Podkladová mapa: https://mapy.cz 

Kunčičky mají výhodu i v přítomnosti železniční tratě a sítě MHD. Vlaková 

zastávka Ostrava – Kunčičky se nachází v blízkosti areálu bývalého dolu Alexander,  

a je přístupná z ulice Škrobálkova. Vlakové spojení nám umožňuje cestovat, každou půl 

hodinu, směrem na Frýdek – Místek, nebo Ostravu. Kunčičky jsou velice dobře dostupné  

i autobusovou dopravou. V obci se nachází několik autobusových zastávek, jedna je 

dokonce přímo u areálu Dolu Alexander. (viz obr. 2.4.18 – v lepším rozlišení viz příloha  

č. 6) 

Jako velkou výhodu považuji to, že jsou Kunčičky propojeny tramvajovou dopravní 

sítí s centrem města. Tramvajová trasa vede od Nové huti, přes Ostravu Kunčičky, 

Hranečník, Výstaviště až do centra města a dále pak na Martinov. Díky této skvělé 

dopravní dostupnosti má například Business park Ostrava šanci na úspěch.  

 

 

Obr. 2.4.17 Dopravní situace Ostrava – Kunčičky a okolí 
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Podkladová mapa: https://mapy.cz  

2.4.6 Cyklostezky a pěší 

Město Ostrava je protkáno mnoha cyklostezkami, které se neustále rozšiřují a jsou 

v plánu i nové projekty. (viz obr. 2.4.19 – v lepším rozlišení viz příloha č. 7) Nedávno byla 

dokončena cyklostezka kolem řeky Ostravice (Ostrava – Vratimov – Paskov – Frýdek – 

Místek), která je hodně populární a využívaná. Tato cyklostezka kopíruje hranici území 

Ostrava Kunčičky, takže by bylo velmi na škodu toho nevyužít. Ze severní strany jsou 

Kunčičky obklopeny dalšími cyklostezkami, které vedou z centra města do Radvanic  

a dále až do Šenova. (Mapy cyklotrasy)  

Napojení Kunčiček na tyto fungující cyklostezky by mohlo prolomit nejen sociální 

bariéry, ale také přerušit izolaci obce od okolí a otevřít ji pro ostatní části města. 

Jak již bylo zmíněno výše, Kunčičky jsou dostupné třemi nejdůležitějšími branami, 

dopravními uzly. Tímto místem je křížení ulice Rudná a Vratimovská, jedná se o velice 

důležitý vstupní bod, nejen z hlediska frekvence dopravy, ale také dostupnosti MHD. 

Tento vstup do území Kunčičky je vyhledávaný i při návštěvě nově zřízeného Business 

parku Ostrava – Kunčičky.  

 

Obr. 2.4.18 Dopravní spojení, MHD v Ostravě - Kunčičkách 
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Podkladová mapa: https://mapy.cz 

Dále vstup ze silnice Frýdecké, která se kříží s ulicí Rudnou na jižní straně 

Kunčiček. V neposlední řadě vjezd do území ze strany Moravské Ostravy, a to v blízkosti 

toku řeky Ostravice na silnici Frýdecké. I přes výbornou dopravní dostupnost jsou 

Kunčičky odříznuty od ostatních částí města a neexistuje žádné spojení pro pěší a cyklisty 

s centrem města, které je vzdáleno vzdušnou čarou pouhé 2 km, nebo přilehlými obcemi, 

jako jsou například Vítkovice. Proto by byl pro Kunčičky přínosem návrh na zlepšení 

prostupnosti krajiny pro pěší a cyklisty, který již město zveřejnilo. V projektu jsou 

navrženy dva prvky podporující prostupnost krajiny, a to obnova stávajících mostů  

přes řeku Ostravici. Jeden ze stávajících prvků je energovod, který se nachází u vysokých 

pecí, v blízkosti kaliště Kunčičky. Tento bývalý energovod by se dal využít jako lávka přes 

řeku Ostravici. Druhým stávajícím prvkem je torzo železničního mostu bývalé vlečky 

v oblasti vítkovické Aglomerace, který by po úpravě mohl napomoct ke zlepšení 

prostupnosti krajiny a propojit tak Kunčičky nejen s centrem města, ale také napojit se na 

síť cyklostezek, které Kunčičky prozatím jen obcházejí. (Ostrava, 2011) 

 

Obr. 2.4.19 Mapa cyklostezek v okolí obce Kunčičky 
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2.4.7 Prostupnost pro pěší 

Kunčičky mají sice výbornou dopravní dostupnost, včetně sítě MHD,  

ale prostupnost krajiny pro pěší je téměř mizivá. Projít území Kunčiček z jednoho konce na 

druhý, je velice problematické. Mezi hlavní bariéry z tohoto úhlu pohledu patří zejména 

železniční trať, která rozděluje území na dvě části. Dále také nedostatek bezpečných cest, 

chodníků a přechodů pro chodce. Území je díky těmto bariérám separováno a rozděleno na 

několik částí. (viz obr. 2.4.20 – v lepším rozlišení viz příloha č. 8) 

Podkladová mapa: https://mapy.cz 

Hlavní spojnicí mezi východním a západním územím Kunčiček je ulice 

Škrobálkova.  Ta se táhne přes celé centrum Kunčiček až k železničnímu přejezdu a poté 

dále pokračuje směrem k řece Ostravici. Tato ulice je jediným bezpečným přechodem přes 

železniční trať Ostrava Kunčičky. Všechny ostatní ulice, jako Bořivojova a Střádalů končí 

u areálu Dolu Alexander na ulici Holvekova. Obě tyto ulice jsou v celku zanedbané  

a chodníky pro chodce by zde akutně potřebovaly opravu. Ulice Bořivojova lemuje 

bývalou Starou kolonii Dolu Alexander, kde se nyní nachází pouze čtyři původní dělnické 

domy. Celá tato zelená plocha s náletovou zelení je ohraničena parkem M. Gorkého. Ulice 

Bořivojova je hlavní přímou trasou k Mateřské škole Ostrava – Kunčičky, bohužel ulice 

končí u areálu Dolu Alexander a cesta pokračuje jen úzkou vyšlapanou stezkou mezi 

Obr. 2.4.20 Prostupnost krajiny pro pěší v Ostravě - Kunčičkách 
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stromy. Tato cesta působí velmi nedůvěryhodně. Dále pak pokračuje nezabezpečeným 

přechodem přes železniční trať, což se jeví jako velice nebezpečné, zejména pro děti.  

(viz obr. 2.4.21) 

Z průzkumu terénu v Kunčičkách vyplývá, že tato „nelegální“ cesta je často 

využívána. Obyvatelé Kunčiček pak dále pokračují po ulici Nástupní, kde se nachází 

Mateřská škola, až k hlavní komunikaci, a to ulici Frýdecké. Bohužel zde není žádný 

přechod pro chodce, ale obyvatelům, díky ukončení silničních svodidel, nedělá žádný 

problém přejít tuto čtyř proudovou rychlostní silnici a dostat se tak na druhou stranu 

k pravému břehu řeky Ostravice. Chybějící propojení jednotlivých částí území proto 

shledávám jako další nevyřešený problém.  

 

      Foto: E. Kopečková 

2.4.8 Park M. Gorkého 

Jak již bylo také zmíněno, v Kunčičkách se nachází významný krajinný prvek 

v podobě parku M. Gorkého. Významný krajinný prvek je ekologicky, geomorfologicky 

nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled. Za významný 

krajinný prvek se ze zákona prohlašují veškeré lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera 

a údolní nivy. Tento typ krajiny je chráněn před jeho poškozováním a ničením.  

(Životní prostředí) 

Park M. Gorkého je v územním plánu veden jako les. Nachází se v severní části 

území, v centru Kunčiček u přilehlého areálu bývalého Dolu Alexander a bývalé dělnické 

Obr. 2.4.21 Hlavní spojnice s MŠ pro pěší 
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kolonie. Je přístupný z ulic Holvekova, Lihovarská, Bořivojova a Výhradní. Park M. 

Gorkého, který v minulosti sloužil pro relaxaci, sport a zábavu místních obyvatel je 

v současné době téměř nevyužíván. (viz obr. 2.4.22) 

 

Foto: P. Vavřinová           Foto: P. Vavřinová 

V severní části parku, na volné zelené ploše jsou dnes fotbalové branky, jež jsou 

využívány základní školou. Tato část parku je nově osazena zelení, která ohraničuje ulici 

Lihovarskou a Holvekovu a tvoří tak ochranné pásmo. Jižní a východní část parku  

je zarostlá různě vysokými dřevinami. Zpevněné plochy jsou ve špatném stavu, prorostlé 

trávou a celkově nevyhovují standartním požadavkům. Vodní tok Pstruží, jež kopíruje 

hranici parku na východní straně území a sousedí s Jubilejní kolonií, protéká celým 

parkem, ale bohužel je velice zanesený a funguje zde spíše jako skládka odpadů. (viz obr. 

2.4.23) Park M. Gorkého patřil v historii k oblastem s několika rybníky a poté sloužil jako 

centrum pro volný čas. 

2.4.9 Občanská vybavenost 

Obec Kunčičky má základní vybavenost jako je Mateřská škola, Základní škola, 

ISŠ – Elektrotechnická, pošta, knihovna, restaurace, obchod s potravinami, kostel  

a hřbitov. Všechny tyto služby jsou dostupné v docházkové vzdálenosti do 10 minut 

z pomyslného centra obce, jímž je Důl Alexander, jak je vidět na obr. 2.4.24 Občanská 

vybavenost. (v lepším rozlišení viz příloha č. 9) 

 

Obr. 2.4.22 Sad M. Gorkého Obr. 2.4.23 Vodní tok Pstruží 
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Kunčičky nemají žádné fungující centrum, což se jeví jako další problém hlavně ze 

sociálního hlediska. Dále Kunčičky postrádají prostory pro kulturní a sportovní vyžití,  

aby mohli obyvatelé této sociálně vyloučené lokality kvalitně trávit svůj volný čas.  

 

Podkladová mapa: https://mapy.cz 

Naopak zde nechybí průmyslové plochy, sklady, velkoobchody a sídla 

nejrůznějších společností. Mezi významné společnosti patří zejména IKEA ČR, HOMOLA 

a.s., DB Schenker a další.  Podle množství realizovaných projektů je vidět snaha  

o znovuoživení tohoto brownfieldu i ze strany města Ostravy.  

K nejnovější stavbě patří autosalon značek Jaguar a Land Rover. Tato stavba se 

nachází na ulici Vratimovská. Jedná se o novostavbu prodejny silničních vozidel anglické 

výroby Jaguar a Land Rover, ve které bude poskytován i záruční a pozáruční servis.  

(MSS stavby, 2015)  

Dále zde bylo na ulici Frýdecké zahájeno rozšíření výrobního areálu firmy Démos. 

Společnost Démos trade, a.s. je mezinárodním prodejcem materiálů pro výrobu nábytku, 

design interiérů a stavby, jako jsou plošné materiály, kování, truhlářské řezivo, a další. 

(MSS stavby, 2015; DEMOS)  

Obr. 2.4.24 Občanská vybavenost v Ostravě - Kunčičkách 
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Mezi plánované stavby patří sídlo firmy Grande Furioso. Tato velmi úspěšná 

společnost podniká v oblasti silniční nákladní dopravy a ostatní vedlejší činnosti 

v dopravě. Stavba této budovy je bohužel naplánovaná na pozemku v blízkosti řeky 

Ostravice, což se nejeví jako vhodné využití zelené plochy, když Kunčičky nabízejí 

spousty nevyužitých průmyslových ploch. Návrh objektu je přizpůsoben povodňové 

aktivitě v území. Na pozemku mají být umístěny tři hlavní stavební objekty,  

a to administrativní budova, servisní hala a překladiště. (MSS stavby, 2015; Detail) 

Díky tomu, že jsou Kunčičky sídlem mnoha obchodních, logistických  

a průmyslových společností, nalézá se zde dostatek pracovních příležitostí. Bohužel tato 

nabídka pracovních pozic není určena pro většinu obyvatel Kunčiček. Jak již bylo zmíněno 

v kapitole 2.3.2 Řešení problému kriminality a nezaměstnanosti, z celkového počtu 

uchazečů tvoří 70% nezaměstnaných s nízkým vzděláním, což není cílová skupina pro již 

zmíněné potenciální zaměstnavatele, jako je například velkosklad IKEA ČR.  

Na následující mapě (obr. 2.4.25 – v lepším rozlišení viz příloha č. 10) jsou 

znázorněny výše zmíněné novostavby a plánované stavby v řešené lokalitě Ostrava 

Kunčičky.  

 

Podkladová mapa: https://mapy.cz 

Obr. 2.4.25 Mapa plánovaných staveb a novostaveb Ostrava - Kunčičky 
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V Ostravě Kunčičkách sídlí i DÚM Ostrava, což je Diagnostický ústav pro mládež 

a středisko výchovné péče (dále jen SVP). Součástí tohoto střediska je i dětský domov  

se školou a školní jídelna. DÚM Ostrava a SVP se nachází na ulici Škrobálkova a je to 

školské zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou 

péči, čímž předchází vzniku a rozvoji negativních projevů chování dítěte nebo narušení 

jeho zdravého vývoje. Dále poskytuje pomoc rodičům a osobám, kterým bylo dítě svěřeno 

do péče při výchově a vzdělání, s cílem zachovat a posílit rodinné vazby a zamezit odtržení 

dítěte z jeho rodinného prostředí. DÚM Ostrava přijímá zpravidla ke dvouměsíčním 

diagnostickým pobytům děti s poruchami chování ve věku 15 – 18 let. Ve středisku působí 

i bezplatná ambulantní služba, kde jsou k dispozici odborní pracovníci jako psychologové 

a speciální pedagogové. (DUM Ostrava; SVP)  

2.4.9.1 Kostel – farnost Kunčičky 

V Kunčičkách na ulici Vratimovská se nachází kostel sv. Antonína Paduánského, 

kde působí římskokatolická farnost Ostrava – Kunčičky. (viz obr. 2.4.26) Tento farní 

kostel je zajímavý tím, že jsou zde umístěny relikvie patrona sv. Antonína Paduánského, 

jež byly získány přímo z italské Padovy. Farnost Kunčičky pořádá nejrůznější akce,  

jako festival moderní duchovní hudby, který se koná v prostorách vedle kostela a má velký 

úspěch již několik let. Dále také Otec Darek, jež je farářem od roku 2006, pomohl vytvořit 

zázemí pro pomoc romské komunitě v této oblasti, které přerostlo v ustanovení 

charitativního střediska Horizont v Kunčičkách. (Ostrava Kunčičky farnost)  

 

Foto: P. Vavřinová 

Obr. 2.4.26 Kostel sv. Antonína Paduánského 
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2.4.9.2 Středisko sociální aktivizace Horizont  

Posláním Střediska sociální aktivizace Horizont je podpora rodin s nezletilými 

dětmi v Ostravě, které se ocitly v obtížných životních situacích, které nemohou zvládnout 

vlastními silami. Cílem střediska je prostřednictvím nabízených terénních a ambulantních 

aktivit navázat kontakt s uživateli, podpořit je při zvládání obtížných životních situací  

a vést rodiče a děti k pozitivní změně v životním stylu. Tam, kde je to možné se pracovníci 

střediska snaží předcházet sociálnímu vyloučení, nebo napomáhat při opětovnému 

začlenění rodin do společnosti.  

Obyvatelé Kunčiček a lidé z blízkého okolí mohou využívat Sociálně aktivizační 

služby a Nízkoprahové zařízení pro rodiny s dětmi – Klub Horizont.  

Posláním sociálně aktivizační služby střediska Horizont v Ostravě Kunčičkách  

je podpora rodin s nezletilými dětmi a osob, které čelí nepříznivé sociální situaci. Cílem 

této služby je zapojit klienty do aktivního řešení vlastní nepříznivé situace, zvýšit jejich 

sociální dovednosti a to poskytnutím informací, doprovázením, nabídkou aktivit pro 

trávení volného času apod. Dále zmírnit následky dlouhodobě nepříznivé situace pro 

rodinu, podpořit její snahu o změnu k lepšímu, přispět k pozitivnímu vnímání cílové 

skupiny ve společnosti, usnadnit její začlenění a předejít sociálním rizikům a negativním 

dopadům. Nabízené služby jsou bezplatné, poskytovány s individuálním přístupem, 

diskrétně a s respektováním práv klientů. Kontaktní místo této sociálně aktivizační služby 

je na ulici Škrobálkova. (Charita Horizont)  

Nízkoprahové zařízení pro rodiny s dětmi – Klub Horizont nabízí dětem a mládeži, 

především ze Slezské Ostravy zajímavý způsob trávení volného času, možnost poznat nové 

kamarády a naučit se něco nového. Tento klub mohou navštívit děti ve věku 6 – 19 let 

zejména z lokality Ostrava Kunčičky. Klub Horizont má stanovenou otevírací dobu,  

během které mohou děti kdykoli přijít na libovolně dlouhou dobu za dodržení pravidel 

slušného chování. Zařízení usiluje o vhodné podmínky k trávení jejich volného času, 

realizování společenských aktivit a podporuje sociální začlenění dětí do skupin vrstevníků 

a do společnosti, včetně zapojení místní komunity. Klub Horizont nabízí spoustu aktivit, 

jako je stolní tenis, fotbal, společenské stolní hry, poslech hudby a konzultace 

s pracovníky. Dále také pořádá nespočet společenských a sportovních akcí formou výletů, 

návštěv kulturních a sportovních zařízení, karnevaly, společné táboráky, turnaje, 
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olympiády a další skupinové aktivity na podporu soudržnosti. Zajímavostí je, že děti 

mohou komunikovat se sociálními pracovníky také na facebooku, což shledávám jako 

velice správný krok, v dnešní době sociálních sítí. (Charita Horizont) 

Mezi poslední službu střediska sociální aktivizace Horizont patří „Šance domova“. 

Tato služba, která se nachází v Ostravě Kunčičkách na ulici Výhradní na místě Jubilejní 

kolonie, slouží rodinám s dětmi, které z důvodu své ztížené sociální situace nemohou 

vlastními silami dosáhnout adekvátního bydlení. Cílovou skupinou této sociální služby 

jsou rodiny s dětmi v bytové nouzi. Těmto rodinám poskytují dvě sociální pracovnice 

podporu při získávání odpovídajícího bydlení s podporu při řešení všech souvisejících 

problémů a příčin kritické bytové situace rodiny. Cílem služby je poskytnout rodinám 

dostupné bydlení a současně nabídnout pomoc sociálního pracovníka při řešení jejich 

problémů. Podmínkou poskytnutí bydlení je aktivní zapojení rodiny do doprovodného 

sociálního programu. Nabízené byty pronajímá Diecézní charita ostravsko – opavská na 

jeden rok s možností ročního prodloužení. V roce 2012 bylo v programu Bydlení 

s doprovodným sociálním programem 11 + 4 rodin, žádná z nich nebyla z projektu 

vyřazena pro neplnění podmínek. V seznamu žadatelů bylo koncem roku 102 rodin. Služba 

Šance domova je financována z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí. (Šance 

domova) 

Občané žijící v této lokalitě se aktivně zapojují do sociálních programů a projektů, 

snaží se řešit nejrůznější problémy, jako rodinné, sociální, finanční apod. a především 

spolupracují a snaží se začlenit do společnosti, k čemuž jim dopomáhá farnost Kunčičky 

prostřednictvím organizace Horizont.  

2.5 Stručné zhodnocení vývoje Kunčiček v posledních letech 

V roce 2011 jsem se zúčastnila workshopu, jehož tématem byla revitalizace areálu 

bývalého Dolu Alexander. Na tomto workshopu jsme se zabývali analýzou Dolu 

Alexander a jeho nejbližšího okolí. Řešili jsme vazby na ostatní části území a duchovní 

hodnoty místa, dále prostupnost krajiny, zabývali jsme se bohatou historií Dolu Alexander 

a provedli rekognoskaci terénu s fotodokumentací. Díky tomu mám možnost porovnat 

vývoj Kunčiček za posledních pár let.  
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Nejzásadnější změnou v oblasti znovuvyužití brownfields je určitě Business Park 

Ostrava Kunčičky. Tato nová podnikatelská zóna o rozloze 13,5 ha vznikla v letech 

2014/2015 na území bývalého areálu průmyslových podniků firmy Cemos a.s. a patří tak 

mezi největší podnikatelskou zónu, která vznikla na Ostravsku obnovou a využitím 

brownfieldu. Chátrající budovy bývalé cementárny byly strženy a nahradily je nové 

skladové a logistické prostory. S projektem Business Park se lokalita Kunčičky výrazně 

proměnila. Původně zanedbaná brownfieldová lokalita tak dostává šanci na další rozvoj. 

Další změnou prošlo i Průmyslové centrum města Ostravy, které patří společnosti 

HOMOLA a.s. Ta zde vybudovala průmyslovou halu a administrativní budovu.  

Jak společnost Business park Ostrava – Kunčičky, tak Průmyslové centrum města Ostravy 

nabízejí nové pracovní příležitosti a zlepšují image území. 

Posun pro Kunčičky znamená i otevření autosalonu značky Jaguar Land Rover, 

který do této lokality přiláká jiné sociální skupiny a případně také podobné firmy. 

Bydlení v Jubilejní kolonii, které využívá především sociálně slabší obyvatelstvo  

je překvapivě pořád ve velmi dobrém stavu a jde vidět snaha o zachování kvalitního, 

pěkného bydlení.  

V severní části parku M. Gorkého byly vysázeny nové dřeviny, které tvoří 

ochrannou bariéru mezi plochou sloužící jako fotbalové a sportovní hřiště a ulicí 

Lihovarskou a Holvekovou. 

Prostupnost krajiny pro pěší a cyklisty se naneštěstí nijak nezměnila a stále je 

nedostatečná. Ačkoli plán na podporu prostupnosti krajiny pro pěší a cyklisty již existuje, 

doposud nebyl realizován. 

V důsledku opakovaných útoků a krádeží na charitu sv. Alexandra, ze strany 

místních obyvatel, se charita uzavřela před těmito sociálně slabšími občany. Její místo však 

plnohodnotně nahradilo Středisko sociální aktivizace Horizont.  
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3 SWOT ANALÝZA 

SWOT analýza představuje analytický nástroj, který slouží jako důležitý podklad 

pro diplomovou práci. Výstupem SWOT analýzy je soubor informací, který slouží jako 

základ pro vypracování návrhů řešení na revitalizaci zájmového území Ostrava - Kunčičky. 

Ve strategickém plánování se SWOT analýza používá ke zjištění a vyhodnocení 

udržitelného rozvoje území. Udržitelný rozvoj území spočívá ve vyváženém vztahu 

podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 

společenství obyvatel území, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by 

ohrožoval podmínky života generací budoucích. Je postaven na principu vyváženosti mezi 

třemi tzv. pilíři udržitelného rozvoje a to ekologickým, sociálním a ekonomickým.  

Mezi základní principy udržitelného rozvoje města patří např. vyváženost obytné  

a pracovní funkce, prostorové propojení aktivit s dopravou, využití místních obnovitelných 

zdrojů energie, energeticky úsporná zástavba, dostupnost bydlení a pracovišť pro všechny 

sociální skupiny, veřejná prostranství, prostory pro volný čas, ochrana přírody a další. 

(Maier 2012) 

SWOT analýza je komplexní metodou kvalitativního hodnocení. Metoda spočívá 

v klasifikaci a hodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do čtyř základních 

skupin. Jedná se o faktory vyjadřující silné nebo slabé stránky subjektu a faktory 

vyjadřující příležitosti a hrozby jako vlastnosti vnějšího prostředí. SWOT analýza  

je součástí dlouhodobého plánování a umožňuje formulovat strategické vize rozvojem 

silných stránek, odstraněním slabých stránek, využitím budoucích příležitostí a vyhnutím 

se rizikům. (UUR) 

SWOT analýza obce se zpracovává pomocí průzkumů a rozborů, které se člení 

zejména na oblasti jako horninové prostředí a geologie, vodní režim, hygiena životního 

prostředí, ochrana přírody a krajiny, veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, 

sociodemografické podmínky, bydlení, rekreace a hospodářské podmínky. Závěrem těchto 

zjištění je vyhodnocení vyváženosti vztahů územních podmínek pro příznivé životní 

prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. (UUR) 
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3.1 SWOT analýza řešeného území Ostrava - Kunčičky 

3.1.1 Silné stránky 

Mezi silné stránky řešeného území patří především výborné dopravní spojení,  

díky přítomnosti několika hlavních silničních tahů, viz kapitola 2.4.5 Dopravní situace. 

Jako další silnou stránku spatřuji existenci parku M. Gorkého, který je významným 

krajinným prvkem a tvoří kvalitní přírodní zázemí obce. 

Řešená lokalita nabízí dostatek pracovních příležitostí, především zásluhou 

realizace velké průmyslové zóny v podobě Business parku Ostrava – Kunčičky  

a Průmyslového centra města Ostravy, které navazují na průmyslovou tradici obce. 

Za silnou stránku řešené lokality považuji také farnost Kunčičky a Středisko 

sociální aktivizace Horizont. Tyto organizace podporují rodiny s nezletilými dětmi,  

které se ocitly v obtížných životních situacích. Jejich zásluhou je zde nabídka bezplatných 

volnočasových aktivit, veřejné služby, krizové poradenství, organizovaný klub Horizont  

a možnost sociálního bydlení.  

Duchovní hodnotou místa je nejen kostel sv. Antonína Paduánského, ale také areál 

bývalého Dolu Alexander, který svou ojedinělou architekturou udává charakter místa.  

Tato kulturní, industriální památka tvoří pomyslné centrum obce. Významnou součástí  

je Charita sv. Alexandra, která podporuje původní industriální architekturu místa a nabízí 

pomoc lidem se zdravotním postižením. Obec Kunčičky má také bohatou historii. 

3.1.2 Slabé stránky 

Největším problémem Kunčiček je existence sociálně vyloučené lokality. S tím 

souvisí i zvýšená kriminalita v řešeném území, vysoká dlouhodobá nezaměstnanost  

a špatná pověst místa. Bohužel také vysoké procento obyvatel tvoří občané s nízkým 

vzděláním, kteří mají velmi omezené možnosti uplatnění na trhu práce. Díky přítomnosti 

sociálně slabých skupin nastal i dlouhodobý úbytek původních, trvale žijících obyvatel 

migrací. 
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Mezi slabé stránky obce Kunčičky patří také všudypřítomné silniční komunikace, 

jako vysoce frekventovaná ulice Rudná, ulice Frýdecká, Vratimovská a další,  

které vytvářejí oblast s vysokým zatížením hlukem a brání prostupnosti krajiny pro pěší  

a cyklisty. Tvoří tak bariéry území z pohledu odříznutí od ostatních částí města. Vlivem 

nárůstu průjezdné dopravy a přítomností průmyslových ploch jako ArcelorMittal  

a Vítkovice a.s. je zde i neuspokojivá kvalita ovzduší. 

Prostupnost krajiny pro pěší a cyklisty je v Kunčičkách téměř mizivá. Obec je sice 

obklopena cyklostezkami, ale bohužel na ně neexistuje žádné napojení, následkem toho  

je izolace od okolí. Problémem pro pěší je projít bezpečně Kunčičky z jednoho konce na 

druhý. Je zde nedostatek bezpečných cest, chodníků a přechodů pro chodce. Hlavní bariéru 

tvoří zejména železniční trať. Území je díky těmto bariérám separováno a rozděleno na 

několik částí.  

Za další slabou stránku řešeného území považuji výskyt brownfieldů. V tomto 

případě se jedná o opuštěné, chátrající průmyslové budovy v areálu bývalého Dolu 

Alexander, zdevastované dělnické domy ve staré kolonii a také brownfieldy, které vznikly 

vlivem těžby a průmyslové výroby, a to odvaly a odkaliště s ekologickou zátěží.  

Tyto brownfieldy navíc nepůsobí esteticky a celkově snižují atraktivitu řešeného území. 

Jako další slabou stránku vnímám omezenou občanskou vybavenost.  

Obci Kunčičky sice nechybí žádné základní služby, ale je zde absence jakéhokoliv 

kulturního a sportovního vyžití. Obyvatelé nemají téměř žádné možnosti, jak kvalitně trávit 

svůj volný čas. Velkým problémem, hlavně ze sociálního hlediska, je nepřítomnost 

fungujícího centra obce. Nevzniká zde totiž prostor pro setkávání obyvatel, utužování 

vztahů mezi nimi a pro spojení komunity.  

Slabou stránkou řešené oblasti je také nedostatek nového bydlení. Veškeré 

hromadné bydlení v Kunčičkách je bohužel zastaralé, takový druh bydlení nepřiláká nové 

obyvatele. V jižní části města, na místě bývalé Nové dělnické kolonie, jsou problémem 

opuštěné, chátrající rodinné domy. Dále v Kunčičkách chybí sociální bydlení, které je 

v této sociálně vyloučené lokalitě velice žádané. 

Ačkoliv po přilehlé ulici Rudná projíždí denně desetitisíce aut, v Kunčičkách 

neexistuje kromě výdejních skladů a nejrůznějších obchodních společností nic zajímavého, 

kvůli čemu by se zde projíždějící lidé zastavili.  
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3.1.3 Příležitosti 

Řešená lokalita Ostrava – Kunčičky se nachází v blízkosti centra města (vzdušnou 

čarou 2 km) a zároveň nedaleko jedinečného vzdělávacího, společenského a kulturního 

centra Dolní Oblast Vítkovice, které sídlí na druhém břehu řeky Ostravice. Spojení 

s centrem města a Dolní Oblastí Vítkovic patří určitě mezi příležitosti budoucího rozvoje 

Kunčiček. 

Řeka Ostravice, která lemuje západní území Kunčiček a přispívá tak ke zlepšení 

přírodních podmínek je velice kladným prvkem v této průmyslové lokalitě, stejně jako 

potok Pstruží, který protéká parkem M. Gorkého. Vodní prvky v krajině jsou z hlediska 

urbanismu velice populární a prospěšné pro obyvatele. 

Rekultivace průmyslových brownfieldů s ekologickou zátěží ve formě odkališť 

Kunčičky, které přiléhají k pravému břehu řeky Ostravice, se jeví jako příležitost ze strany 

nových, volných ploch. 

Další hodnotnou částí, je území bývalé Staré dělnické kolonie, které nabízí volné, 

zelené plochy např. pro nové kvalitní bydlení. Velký potenciál skrývá i park M. Gorkého, 

který nabízí vhodné prostory pro různé kulturní a sportovní aktivity. 

Nejzajímavější částí Kunčiček je areál bývalého Dolu Alexander.  

Tento průmyslový areál by mohl svou industriální architekturou a bohatou historií přilákat 

turisty nejen z blízkého okolí. Také jsou zde volné prostory vhodné pro malé podnikatele  

a řemeslníky, jejichž činnost by se měla podporovat.  

Jako dobrá příležitost se jeví i Business park Ostrava – Kunčičky a jeho budoucí 

rozšíření. Také přítomnost autosalonu společnosti Jaguar Land Rover nabízí Kunčičkám 

možnost dalšího rozvoje, získáním nových potenciálních zákazníků z jiných sociálních 

skupin a přilákání dalších firem podobného charakteru. 
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3.1.4 Hrozby 

Za největší hrozbu považuji separaci území Ostrava – Kunčičky. Území je 

rozděleno na několik nezávislých sektorů a zároveň je odříznuto od ostatních částí města, 

což má negativní vliv na strategický rozvoj území.  

Problémem se jeví i opuštěné, průmyslové budovy nejen v areálu bývalého Dolu 

Alexander, které neustálé chátrají a čekají na své nové využití. Při špatném zacházení 

s těmito objekty a nedostatečné ochraně může dojít k neodkladné demolici.  

Tato problematika se týká i rodinných domů v oblasti Nové dělnické kolonie. 

Další hrozbou je také pozdní rekultivace kontaminovaných odkališť v řešeném 

území. Tyto brownfieldové plochy, které se navíc nacházejí v blízkosti vodního toku řeky 

Ostravice, jsou nebezpečné svou ekologickou zátěží.  

Jedna z hrozeb je také nevyužití potenciálu sociálních programů. Následkem  

by bohužel mohla být rozšířená kriminalita v řešené lokalitě, vysoká nezaměstnanost  

a další negativní sociální problémy. 

Předpokládané zvýšení intenzity silniční dopravy následkem existence Business 

parku Ostrava – Kunčičky by také mohlo vyvolat konflikty. Hlavní trasa pro spojení 

s touto podnikatelskou zónou vede po ulici Rudné a následně ulici Vratimovské. Zvýšená 

intenzita dopravy, která je spojena i s vyšší prašností a hlukem, by mohla mít negativní 

vliv na místní obyvatele, jelikož ulice Vratimovská prochází hlavní zónou hromadného 

bydlení.  

Hrozbu představují i konflikty pramenící ze způsobu života starousedlíků a naopak 

nových obyvatel. 

Potenciálním problémem by mohlo být omezení přísunu finančních prostředků, 

plynoucích na rekultivaci, rekonstrukci a revitalizaci řešeného území, které by zastavilo 

rozvoj této městské části.  
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4 NÁVRH ŘEŠENÍ LOKALITY OSTRAVA – KUNČIČKY 

V následující části jsou rozpracovány návrhy, které by měly řešit problémy 

vyplývající z provedené SWOT analýzy. Těmito problémy jsou: 

• Špatná pověst místa 

• Separace území 

• Sociálně vyloučená lokalita 

• Dlouhodobý úbytek obyvatel 

• Omezená občanská vybavenost 

• Výskyt průmyslových a sociálních brownfieldů 

• Absence kulturního a sportovního vyžití 

• Nedostatek nového bydlení 

• Zvýšená kriminalita 

• Špatná prostupnost krajiny pro pěší a cyklisty 

Cílem je navrhnout řešení revitalizace území Ostrava – Kunčičky tak, aby vedlo 

k udržitelnému rozvoji řešené lokality. Pro dosažení cílů jsem zpracovala návrhy zaměřené 

na následující problémové okruhy: 

• Centrální oblast Kunčiček 

• Park M. Gorkého 

• Bývalé dělnické kolonie 

• Sociální bydlení a komunitní centrum 

• Podpora průmyslového centra – Business park Ostrava – Kunčičky 

• Prostupnost krajiny pro pěší a cyklisty 

• Využití řeky Ostravice a jejího okolí 

4.1 Vymezení hranic řešeného území 

Oblast řešeného území je vymezena následujícími prvky. Na severu je hranice 

tvořena odvalem dolu Zárubek a odvalem Lihovarská (Studený odval), na jihu rychlostní 

komunikací ulicí Rudnou, na východě novým průmyslovým centrem v podobě Business 

parku Ostrava Kunčičky a na západě řekou Ostravicí. (viz obr. 4.1.1 – v lepším rozlišení 

viz příloha č. 1) 
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4.2 Revitalizace centrální oblasti Kunčiček 

4.2.1 Centrum obce Kunčičky 

Na základě provedené analýzy, v kapitole 2.4.8 Občanská vybavenost, městská část 

Ostrava - Kunčičky nemá žádné fungující centrum, což představuje problém hlavně  

ze sociálního hlediska. Nevzniká zde totiž prostor pro setkávání obyvatel, utužování vztahů 

mezi nimi a pro spojení komunity.  

Z tohoto důvodu navrhuji vytvoření nového centra obce Kunčičky. Při analýze 

řešeného území a rekognoskaci terénu jsem zaznamenala, že areál bývalého dolu 

Alexander a jeho blízké okolí je vnímáno jako pomyslné centrum obce. Je to způsobeno 

právě tím, že se nachází ve středu Kunčiček a díky těžebním věžím a továrnímu komínu  

je dobře dohledatelný a vizuálně atraktivní. Areál dolu má také velmi bohatou historii  

a architektonickou hodnotu. Návrh nového centra Kunčiček se odvíjí od jasně určených os 

celé lokality, a to osy bývalého Dolu Alexander (původně alej akátů), osy ulice Holvekovy 

a Bořivojovy a prodloužení osy ulice Pstruží do pomyslného nového centra, v němž se 

všechny osy střetávají. (viz obr. 4.2.1) 

Obr. 4.1.1 Hranice řešeného území Ostrava - Kunčičky 
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Navrhované centrum obce se nachází v bezprostřední blízkosti areálu bývalého 

Dolu Alexander, autobusové zastávky MHD, hlavní obytné části a parku M. Gorkého. 

Proto se toto umístění jeví jako nejvhodnější. Ve vzniklém bodě navrhuji tedy nové 

fungující centrum obce Kunčičky v podobě obchodního, komerčního i bytového zázemí, 

včetně aktuálně nedostupných služeb pro místní obyvatele. V blízkosti nového centra 

navrhuji vybudování parkovacích ploch, které by splňovaly technické požadavky  

a normové hodnoty parkovacích míst pro navrhované služby. (viz obr. 4.2.2 - v lepším 

rozlišení viz příloha č. 12; řešené území je vždy vyznačeno barevným podsvícením)  

Stávající čtyřpodlažní průmyslová budova, ve stylu industriální architektury,  

a přístavba administrativní budovy ohraničují nově vzniklé centrum a vytvářejí tak prostor 

pro malé náměstí. (viz obr. 4.2.3 – v lepším rozlišení viz příloha č. 11) Náměstí bude 

působit v této sociálně vyloučené lokalitě jako velice přínosný prvek, zejména z hlediska 

začleňování obyvatel do společnosti. Vytváří se zde veřejný prostor, kde se odehrává velká 

část veřejného života a s ní spojené sociální kontakty. Náměstí patří mezi nejdůležitější  

a nejhodnotnější veřejný prostor, zároveň také působí jako důležitý prvek při tvorbě měst  

a sídel a při plánování udržitelného rozvoje. (Veřejný prostor, 2013; Plzeň, 2015) 

Většina českých měst byla založena s centrálním náměstím uprostřed, proto se 

snažím navázat na tuto urbanistickou linii. (Šilhánková, 2003) 

 

Obr. 4.2.1 Hlavní osy a body řešeného území 
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Podkladová mapa: https://mapy.cz 

 

Podkladová mapa: https://mapy.cz 

 

 

Obr. 4.2.2 Situace vlastního návrhu řešeného území Ostrava - Kunčičky 

Obr. 4.2.3 Stávající situace zájmového území Ostrava - Kunčičky 
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4.2.2 Občanská vybavenost 

Výrobní hala, ohraničující navrhované centrum, bude přestavěna na polyfunkční 

objekt. Hala o rozměrech 44x16 m s výškou 17 m dnes sloužící k výrobním účelům má 

ocelová vestavěná patra, jak je vidět na obr. 4.2.4 a obr. 4.2.5. Aktuální funkce tohoto 

objektu, v podobě průmyslové výroby, by byla přesunuta do Business parku Ostrava – 

Kunčičky, nového centra průmyslu. (Kus, 2016) 

 

Foto: P. Vavřinová    Foto: E. Kopečková 

Řešená průmyslová hala nabízí díky svým proporcím velkorysé možnosti jejího 

využití. Proto zde navrhuji polyfunkční objekt, který by v parteru obsahoval převážně 

obchodní plochy navazující na náměstí, v patře pak administrativní a komerční prostory. 

Vzhledem k respektování industriální architektury, pro zachování duchovní hodnoty místa 

a vysokých oken ve 2. a 3. patře zde navrhuji mezonetové byty, které by mohly přilákat 

nové nájemníky z jiných sociálních skupin. 

4.2.3 Areál bývalého Dolu Alexander 

Pro dosažení cíle, znovuvyužití průmyslového brownfieldu v podobě areálu 

bývalého Dolu Alexander, navrhuji propojení centra obce s tímto areálem. (viz obr. 4.2.7) 

Osa, jež areálem prochází, by tvořila tzv. řemeslnou uličku, která by byla podpořena 

obnovou aleje akátů. (viz obr. 4.2.6) Tato ulice by vedla od samotného centra obce,  

napříč celým areálem a působila by pouze jako komunikace obslužná a pro pěší. 

Řemeslnou uličkou podporuji chráněné dílny, ruční a kreativní výrobu a malé podnikatele.   

 

Obr. 4.2.4 Výrobní hala, pohled z ul. Holvekova Obr. 4.2.5 Výrobní hala, pohled od žel. stanice 
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Foto: Workshop 2011     Foto: P. Vavřinová 

V jižní části této oblasti se vytváří, s využitím stávajících objektů, komunitní 

centrum. Unikátní prostor areálu v podobě čestného dvora se dvěma těžebními věžemi 

navrhuji přetvořit na další veřejný prostor, v návaznosti na restauraci s kulturním sálem 

v budově bývalé kotelny. (viz obr. 4.2.8) Tento kulturní dům by sloužil na pořádání 

různých společenských a kulturních akcí, jako jsou plesy, koncerty, přednášky, divadelní 

představení a další, s možností pořádání i venkovních akcí na čestném dvoře s historickou 

atmosférou. Jak dokazuje hojná účast na akcích pořádaných farností Kunčičky,  

před kostelem sv. Antonína Paduánského, existuje zde poptávka ze strany obyvatel po 

společenských a kulturních aktivitách. (Sputo, 2016) 

 

Podkladová mapa: https://mapy.cz 

Dále navrhuji využití těžebních věží jako rozhledny se stálou expozicí o této 

významné kulturní památce, nebo například jako horolezeckou stěnu.  
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4.3 Obnovení parku Maxima Gorkého 

Park M. Gorkého, jež se nachází v severní části území Kunčiček u přilehlého areálu 

bývalého dolu Alexander, patří mezi významný krajinný prvek. Park, který v minulosti 

sloužil pro relaxaci a sport je v současné době téměř nevyužíván, viz kapitola 2.4.7 Park 

M. Gorkého. 

Při mém návrhu jsem se snažila navázat na historickou linii a obnovit zde plochy 

pro volný čas. (viz obr. 4.3.1)  

Podkladová mapa: https://mapy.cz 

V severní části parku se nyní nachází provizorní fotbalové hřiště, které využívá  

ke sportovním aktivitám nejen organizace Horizont a základní škola, ale i místní obyvatelé. 

Toto hřiště bohužel nesplňuje základní technické požadavky, včetně absence zázemí pro 

sportovce. Proto navrhuji jeho podporu a regeneraci s vybudováním příslušného zázemí. 

Nové sportovní hřiště by bylo vybaveno ochrannou sítí, pro zachování bezpečnosti 

obyvatel, vzhledem k přítomnosti silničních komunikací. Dále by zde bylo vytvořeno nové 

sportovní vybavení, jako jsou např. branky na fotbal a minikopanou, střídačky pro hráče, 

volejbalové tyče. Důležitou součástí venkovního sportoviště je i zázemí, nejen pro hráče. 

Navrhuji zde proto lavičky pro diváky a rodiče, venkovní kabiny s hygienickým zázemím, 

dále také prostory pro sklad sportovního mobiliáře a pro správce sportoviště s možností 

Obr. 4.3.1 Situace parku M. Gorkého – vlastní návrh 
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poskytnutí první pomoci a v neposlední řadě stánek s občerstvením, využívaný především 

při sportovních akcích. Toto nově vybudované sportoviště by sloužilo nejen k pořádání 

sportovních akcí a pro základní školu, ale zároveň by bylo využíváno místními obyvateli, 

jako prostor pro každodenní volnočasové, sportovní aktivity. (Sportclub)  

Velká část parku je zarostlá vysokými i středními dřevinami a keři, zejména na 

jihovýchodní straně území. Z tohoto důvodu navrhuji jako inspiraci možného využití této 

zalesněné plochy, vytvoření přírodního, lesního hřiště. Lesní hřiště je přirozeným herním 

prostředím, kde si děti mohou vytvářet vlastní zábavu a dobrodružství. Je to velmi výhodné 

a příjemné místo pro hru, protože je zde stín i uprostřed léta. Lesní hřiště by obsahovalo 

nízké lanové překážky na stromech, dřevěné prolézačky, houpačky, bludiště, plošiny  

a domečky na stromech a vodní atrakce. (viz obr. 4.3.2) Mezi výhody lesního hřiště patří 

dostupnost pro všechny věkové kategorie, instalace možná téměř na všech vzrostlých, 

zdravých stromech a cenová dostupnost. (UniPark) 

 

Zdroj: http://www.unipark.cz/cz/fotogalerie/lesni-hriste 

Ostatní zelené plochy v parku M. Gorkého navrhuji ponechat volné, pro využití 

k volnočasovým aktivitám občanů, dle jejich představ. Nabízí se zde tak kreativní prostory 

pro sport, zábavu, stanování, hraní různých her jako je pétanque, kroket, frisbee apod.  

Stávající zpevněné plochy, které prochází parkem, jsou ve špatném stavu, protkané 

trávou. (viz obr. 4.3.3) Z tohoto důvodu navrhuji jejich opravu a rozšíření o nové parkové 

chodníky, které by spojovaly všechny sportovní a relaxační prostory v parku a zároveň 

byly napojeny i na okolní bytovou zástavbu. Na hlavních osách parku navrhuji rozmístit 

klasické veřejné osvětlení. Celý park by byl zároveň bezbariérový. 

Obr. 4.3.2 Inspirace v podobě lesního hřiště 
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Nezbytnou součástí parku je samozřejmě městský mobiliář v podobě laviček, 

odpadkových košů, stojanů na kola apod. (viz obr. 4.3.4) 

Foto: P. Vavřinová            Podkladové foto: P. Vavřinová 

Parkem M. Gorkého také protéká vodní tok Pstruží, který je v současné době 

bohužel velmi zanesený a funguje spíše jako skládka odpadů. Jelikož jsou ale vodní toky 

velice přínosným a pozitivním prvkem v krajině, navrhuji jeho vyčištění a následné 

využití, jako vodní zdroj pro navrhovaný přírodní koupací biotop. (podrobnější návrh v 

kapitole 4.3.1.2 Návrh přírodního biotopu Kunčičky) 

4.3.1 Přírodní biotop 

Biotopy jsou uměle vytvořené vodní nádrže, v nichž se voda čistí pomocí rostlin  

a mikroorganismů ve štěrkovém loži. Tento trend, vyhlášený především v zahraničí,  

je u nás stále populárnější, především v menších obcích. Funguje tak, že polovina vodní 

plochy je určena ke koupání a druhá půlka tvoří regenerační biologickou zónu sloužící 

k filtraci vody. Oproti klasickému bazénu dochází k úspoře vody, energie nutné pro 

cirkulaci a filtraci vody a také nákladů na chemickou úpravu vody. (Plamínková, 2005; 

Mana, 2006) 

Filtrační část lze rozdělit na lemové zóny koupací nádrže a vně umístěnou 

biologickou část. Tyto části jsou gravitačně propojené a zaústěné nazpět do hlavní nádrže. 

Filtrační zóny jsou mělké, obsahují křemité písky a oblázky a jsou osázeny vhodnou 

vegetací. Břehové partie mají především okrasnou funkci. Příklady rostlin používaných  

u koupacích biotopů - Catabrosa aquatica = odemka vodní, Carex acutiformis = ostřice 

ostrá, Iris pseudoacorus = kosatec žlutý. Celý čistící systém obsahuje ještě mechanické 

Obr. 4.3.3 Stávající zpevněné plochy v parku Obr. 4.3.4 Návrh opravy parkových chodníků 
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filtrační jednotky. Regenerační část, která má maximální hloubku 0,8 m, se nachází 

v blízkosti koupací zóny, ale liší se tím, že se do ní nevstupuje, slouží pouze pro čištění 

prostřednictvím vysázených rostlin a bakterií. (Čtvrtníčková a Barták, 2012; Swimming – 

teich)  

Koupací část s proměnlivou hloubkou bývá rozdělena na neplaveckou a plaveckou 

část. Součástí biotopu může být i brouzdaliště, jehož hloubka se pohybuje okolo 0 – 0,4 m. 

Přístup ke koupací části je zajištěn po molu, nebo přes neosázenou filtrační zónu  

po oblázcích nebo jiném protiskluzovém povrchu. (Buchtová, 2010)  

Nádrž ke koupání a regenerační biologická část jsou propojeny cirkulačním 

systémem. 

Na obrázku 4.3.5 je vidět rozložení koupací a regenerační zóny, včetně všech 
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dalších komponentů potřebných ke správnému fungování jezírka.  

 

Zdroj: (Buchtová, 2010) 

Přírodní biotopy nejsou každoročně vypouštěny. Celkové vypouštění se provádí 

v cyklu 3 – 7 let za účelem vyčištění plavecké části nádrže, kontroly hydroizolací, rozvodů 

a dělících stěn. (Čtvrtníčková a Barták, 2012)  

Přírodní koupací biotopy jsou ve světě známy více než 25 let. Koupání na přírodní 

bázi má svůj původ v Rakousku a Německu, kde se rozšířilo především v malých obcích. 

Do České republiky se tato přírodní alternativa koupání dostala až v posledních letech. 

Jeden z hlavních průkopníků byla obec Kovalovice. (Buchtová, 2010) 

4.3.1.1 Inspirace k vlastnímu návrhu - koupací biotop Kovalovice 

První veřejný koupací biotop v ČR se nachází v malé obci Kovalovice,  

17 km východně od Brna. Koupaliště je otevřeno od června 2007. Nádrž koupacího 

biotopu má tvar asymetrického oválu, dvě dřevěná mola a dětské brouzdaliště.  

(viz obr. 4.3.6) Hloubka koupací části je více než 2 m, což zajišťuje stabilnější ekosystém. 

Plocha celého biotopu je 1 700 m2, plocha koupací zóny přibližně 950 m2. Protože objem 

biotopu byl více než 3 000 m3, pro napuštění se využila závlahová nádrž. Součástí areálu  

je i restaurace s terasou, zázemí biotopu (převlékárny, hygienická zařízení), hřiště na beach 

volejbal, minigolf a multifunkční hřiště s umělým povrchem. (Čtvrtníčková a Barták, 

2012) 

 

       Zdroj: http://www.kovalovice.cz/ 

Obr. 4.3.5 Schéma přírodního koupacího biotopu 

Obr. 4.3.6 Přírodní koupací biotop Kovalovice 
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Vybudování přírodního koupacího biotopu Kovalovice proběhlo podle 

technologicky i finančně předem stanovených podmínek. Celkové náklady na výstavbu  

a provoz byly 5 mil. korun. Obec získala dotace od Jihomoravského kraje ve výši 1,4 mil. 

korun, z Programu rozvoje venkova byly čerpány finanční prostředky ve výši 310 tisíc 

korun a společnost Českomoravský cement poskytla finanční dar ve výši 1,2 mil. korun. 

Celkové příjmy do rozpočtu obce z provozu Přírodního biotopu včetně dotací a darů za  

4 sezóny činí 4,7 mil. korun. (Buchtová, 2010) 

4.3.1.2 Návrh přírodního biotopu Kunčičky 

Ve východní části parku Maxima Gorkého navrhuji zřízení přírodního koupacího 

biotopu, který bude přístupný po nově vybudovaných parkových chodnících z ulice 

Lihovarské a Holvekovy. Již v minulosti (v roce 1949) zde fungovalo koupaliště 

s brouzdalištěm, tehdejší Park oddechu, více v kapitole 2.1 Historie Ostrava – Kunčičky. 

Mezi hlavní výhody zřízení přírodního biotopu patří nízké investiční a provozní 

náklady. Podle firmy Bioaqua, která patří mezi realizátory těchto koupališť, jsou investice 

až o 80% nižší a udržovací náklady pak nižší až o 90% než u chemicky ošetřovaných 

bazénů. Ušetří se na potřebném objemu vody, na energii, cirkulaci a filtraci vody a také na 

chemikáliích, které nejsou potřeba. Dalším bonusem je možnost získat dotace od Evropské 

unie. Významným přínosem je také snížení alergenního tlaku na organismus, citlivější 

zapojení do krajiny a možnost využití koupaliště v zimě, jako kluziště. Vytvoření 

inovativního přírodního koupaliště přispěje také k regulaci tepla v krajině. 

Přírodní biotop Kunčičky by se rozprostíral na ploše přibližně 2 000 m2 a skládal se 

z nádrže ke koupání, brouzdaliště a regenerační biologické části sloužící k filtraci vody. 

Břeh biotopu by byl zarostlý vodními rostlinami pro dojem přírodního jezírka. Součástí 

areálu by byly samozřejmě zatravněné plochy určené k relaxaci pro návštěvníky, dřevěné 

molo, pro usnadnění přístupu ke koupací části a zázemí přírodního koupaliště, které by 

tvořily převlékárny, hygienické zázemí a zázemí pro zaměstnance. Koupaliště by se 

nacházelo v bezprostřední blízkosti nově navrhovaného sportovního hřiště a lesního 

přírodního hřiště v korunách stromů a tvořilo by tak celistvý sportovně relaxační areál.  

Pro zajištění dostatečného množství parkovacích míst navrhuji zřízení nových parkovacích 

ploch v severní části areálu bývalého Dolu Alexander, na místě křížení ulic Holvekova  

a Lihovarská. 
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Jak již bylo zmíněno v kapitole 4.4 Obnovení parku Maxima Gorkého, ve východní 

části parku protéká vodní tok Pstruží. Tento vodní tok by se využil jako hlavní zdroj vody 

pro navrhovaný přírodní biotop.  

Pro obec Kunčičky by byl tento navrhovaný sportovně relaxační areál s přírodním 

biotopem velkým přínosem, zejména z pohledu turistické atraktivity s možností 

sportovního vyžití. 

4.4 Řešení sociálního brownfieldu 

Tato podkapitola se zabývá možným řešením sociálního brownfieldu v zájmovém 

území Ostrava – Kunčičky. Tento sociální brownfield vznikl zejména v důsledku ukončení 

těžby v Dole Alexander v roce 1992, což zapříčinilo stěhování obyvatel do jiných částí 

města Ostravy. Původní, nejstarší dělnická kolonie, která téměř navazovala na areál dolu, 

se skládala ze 46 domů. V současné době již kolonie neexistuje, podrobnější informace 

jsou uvedeny v kapitole 2.1 Historie Ostrava – Kunčičky.  

4.4.1 Obnova dělnické kolonie 

Vzhledem k nedostatku atraktivního a kvalitního bydlení zde navrhuji vytvoření 

nových obytných ploch, za cílem přilákat nové obyvatele. Hlavní ideou je obnovení Staré 

dělnické kolonie, jež je ohraničena ulicemi Bořivojovou a Holvekovou a ze severní strany 

ji lemuje park M. Gorkého. Tuto bývalou dělnickou kolonii dnes tvoří pouze čtyři původní 

domy, které stále plní funkci bydlení a budova, která nejspíš sloužila jako objekt správce 

kolonie. Na tento objekt je plánovaná demolice. 

V územním plánu je funkce tohoto území definována jako plochy s rozdílným 

způsobem využití, plochy smíšené – bydlení a služby. Hlavní využití těchto ploch 

stanovuje územní plán pro rodinné domy, služby a drobnou výrobu, která svým 

charakterem a kapacitou nezvyšuje nadměrně dopravní zátěž území a nesnižuje kvalitu 

prostředí v této ploše. Plochy tohoto funkčního využití jsou charakteristické extenzivní 

nízkopodlažní zástavbou o výškové hladině do 3. nadzemního podlaží. Jako přípustné 

využití jsou plochy pro zahrady a sady, základní občanské vybavení, cyklistické a pěší 

komunikace, parkoviště a garáže pro osobní automobily a veřejné prostory s plochami 

zeleně. (Mapy Ostrava, 2014; Regulativy, 2014) 
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Při řešení návrhu nového bydlení jsem se inspirovala spolkem architektů  

a designerů MVRDV z Nizozemska. Tato společnost realizovala příměstské bydlení  

v Nizozemsku, v bytové čtvrti Ypenburg. (viz obr. 4.4.1) Je zde použit koncept centrálního 

bydlení se zelenými plochami v příměstské oblasti. Celý projekt je velmi různorodý, je zde 

totiž nabízeno několik druhů bydlení jako terasové domy, zahradní domky, byty, rodinné 

domy a řadové domy. (MVRDV, 2005) 

 

Zdroj: http://www.mvrdv.nl/ 

Záměrem návrhu je obnovit strukturu bývalé kolonie a vytvořit zde rozmanité 

příměstské bydlení. Zachováním rastru původních ulic Šupkova, Dolejšího, Říjnová  

a Mezi Domky, a vybudováním ulic nových, včetně prodloužení ulice Pstruží dojde 

k rozparcelování území. Ulice Pstruží, podpořena alejí stromů, se tak stane hlavní pěší 

komunikací, která bude protínat nové bydlení až k navrhovanému centru obce Kunčičky. 

Všechny komunikace na území obnovené kolonie budou pouze pro pěší, vzhledem 

k zachování maximálního klidu a pohodlí pro obyvatele domů. Parkování bude zajištěno 

po stranách kolonie s dodržením potřebných technických požadavků. (viz obr. 4.4.2)  

Dojde tak k vytvoření tzv. „Vesnice ve městě“, což jsou plochy pro individuální  

a hromadné bydlení se zahradami a veřejnými prostory, v těsném kontaktu s přírodou, 

které zároveň nabízejí potřebné služby a občanské vybavení. (Časopis stavebnictví, 2007) 

 

 

Obr. 4.4.1 Bytová čtvrť Ypenburg v Nizozemsku 
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Cílem tohoto konceptu je poskytnout obyvatelům osobní prostor a současně 

podpořit dobré vztahy mezi nimi. Výhodou tohoto sociálního brownfieldu je existence 

základních inženýrských sítí, které je možno využít.  

 

Podkladová mapa: https://mapy.cz 

 

Podkladová mapa: https://mapy.cz 

Původní dělnické domy ve Staré kolonii fungovaly dříve jako čtyřdomky,  

viz obr. 4.4.4 schéma původních dělnických domů. Domy byly nepodsklepené, 

jednopodlažní s půdou. (Streichlová, 2015) V souladu s územním plánem proto navrhuji 

Obr. 4.4.3 Vlastní návrh obnovy bývalé dělnické kolonie 

Obr. 4.4.2 Stávající stav bývalé dělnické kolonie 



Bc. Petra Vavřinová: Návrh řešení lokality Ostrava – Kunčičky – spojení sociálního a průmyslového brownfieldu 

2016                                                                                                                                      58 

 

rekonstrukci těchto čtyř pozůstalých dělnických domů na domy samostatné, nebo 

dvojdomy, se zachováním původní architektury. 

Dále pak navrhuji dostavbu nových domů ve shodném rastru bývalé Staré kolonie. 

Pro zachování autentičnosti zástavby by měly být novostavby navrženy v podobném 

vzhledu jako stávající domy. Změnou by prošlo pouze podkroví, jehož zvýšením bychom 

získali další obytné prostory. Jednalo by se opět o domy samostatné, dvojdomy  

a čtyřdomky, obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou, s možností zahrady,  

pro uspokojení velkého počtu potenciálních nájemníků.  

 

Zdroj: Památkový ústav Ostrava 

Tento koncept „Vesnice ve městě“ s velmi pestrou nabídkou bydlení se zdá být 

v této oblasti vhodným řešením, vzhledem ke snaze o znovuoživení sociálního brownfieldu 

a přísun nového obyvatelstva s důrazem na zachování udržitelného rozvoje obce. 

4.4.2 Sociální bydlení 

Jak plyne z analýzy řešeného území, kapitola 2.4.9.2 Středisko sociální aktivizace 

Horizont, v Kunčičkách chybí sociální bydlení, které je v této sociálně vyloučené lokalitě 

velice žádané. Byty pronajímané Diecézní charitou, jako bydlení se sociálním programem 

využívá 15 rodin a žádná z nich nebyla z projektu vyřazena pro neplnění podmínek.  

Na konci roku 2012 bylo v seznamu žadatelů 102 rodin, což dokazuje vysoký zájem  

o tento druh bydlení. Z tohoto důvodu navrhuji vybudování nového sociálního bydlení  

pro občany v těžké životní situaci, pro mladé rodiny, seniory, postižené, či mladé  

po odchodu z dětských domovů.  

Sociální bydlení je podle Ministerstva práce a sociálních věcí definováno jako 

bydlení s nižším standardem a s přítomností sociálních pracovníků. Dle koncepce 

sociálního bydlení je navržen nový systém Zákona o sociálním bydlení (2015 – 2025)  

Obr. 4.4.4 Schéma původních dělnických domů 
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a to pro osoby bez bydlení, osoby ohrožené ztrátou bydlení, osoby žijící v nevyhovujících 

podmínkách a osoby vynakládající nepřiměřené výdaje na bydlení. Od ledna roku 2017,  

by měl začít fungovat fond sociálních a dostupných bytů, kde registr povede ministerstvo 

práce. O sociální bydlení bude moci žádat člověk v tísni, kterého prověří úřad práce, 

posoudí jeho majetek a příjem a poté potřebným vydá osvědčení. (Návrh koncepce 

sociálního bydlení, 2015) 

Na výstavbu sociálních bytů se dají využít dotace z EU z integrovaného 

regionálního operačního programu. Ministerstvo pro místní rozvoj ještě o tomto programu 

jedná. Počítá se zatím s částkou okolo 9,38 miliardy korun, a se vznikem 4 000 bytů. 

Program se týká především malých obcí. (MPSV, 2015) 

Při návrhu jsem použila jako rešerši sociální bydlení v Hamburku, COMMA.  

(viz obr. 4.4.5) Jedná se o 11 bytových domů určených pro sociálně slabé rodiny. Bytové 

domy poskytují domov 40 rodinám sociálně slabých občanů a imigrantům. Při realizaci 

stavby je zde použita modulární výstavba, která má několik výhod, a to především rychlost 

výstavby, variabilitu a cenovou dostupnost. (Lejdar, 2013)  

Zdroj: (Lejdar Pavel, 2013) 

Nové sociální bydlení navrhuji vybudovat v západní části území na ulici Nástupní. 

Jedná se o volnou zelenou plochu, vhodnou pro výstavbu s výbornou dostupností, nedaleko 

nového centra obce a Komunitního centra Kunčičky. Tato plocha se nachází také 

v blízkosti rychlostní silnice Frýdecké a železniční trati, proto zde byly navrženy 

bezpečnostní opatření, které jsem již definovala v kapitole 4.2 Řešení separace území, 

zlepšení prostupnosti pro pěší a cyklisty  

Navrhuji zde tedy vytvoření pěti sociálních bytových domů obdélníkového 

půdorysu se dvěma patry, sedlovou střechou a obytným podkrovím, které by svým 

Obr. 4.4.5 Sociální bydlení v Hamburku, COMMA 
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průčelím kopírovaly ulici Nástupní. V domech by bylo k dispozici vždy osm bytů 

s vlastním sociálním zařízením a kuchyní a zároveň by v každém domě byla i společenská 

místnost a prádelna. Území nabízí i plochy pro veřejný prostor s využitím stávající zeleně.  

Podkladová mapa: https://mapy.cz 

4.5 Průmyslové centrum, Business park Ostrava - Kunčičky 

Významným příkladem znovuvyužití průmyslového brownfieldu je bývalý areál 

průmyslových podniků firmy Cemos a.s., který nyní funguje jako nové průmyslové 

centrum Ostravy. Jeho součástí je nová podnikatelská zóna Business Park Ostrava – 

Kunčičky, viz kapitola 2.4 Funkční rozbor území. 

Business park Ostrava – Kunčičky a jeho budoucí rozšíření se jeví jako dobrá 

příležitost, z hlediska možnosti dalšího rozvoje. Získáním nových potenciálních zákazníků 

a přilákáním dalších firem podobného charakteru lze docílit vytvoření prosperujícího 

průmyslového centra, které reprezentuje Kunčičky v novém, lepším světle.  

Díky společnostem jako je IKEA ČR, HOMOLA a.s. a DB Schenker se zanedbaná 

brownfieldová lokalita mění na významné obchodní, průmyslové a logistické centrum. 

  Tato moderní podnikatelská zóna nabízí nespočet nových pracovních příležitostí 

v příjemném prostředí, nedaleko centra města Ostravy. Je zde výborná dopravní 

dostupnost, včetně spojení MHD pro budoucí zaměstnance. Zaměstnanci by také měli 

možnost kvalitního bydlení, díky návrhu obnovení Staré kolonie v kapitole 4.4.1 Obnova 

dělnické kolonie, v blízkosti svého zaměstnání.  

Obr. 4.4.6 Vlastní návrh řešení sociálního bydlení 
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Navrhuji směřovat veškerý lehký průmysl v obci Kunčičky do nového 

průmyslového centra Ostravy, pro zachování kvalitní urbanistické koncepce s důrazem na 

udržitelný rozvoj území. Vyvarovat se tak přítomnosti průmyslových ploch a hal v centru 

obce, z hlediska zvýšení atraktivity lokality a vytvoření kvalitních podmínek pro život. 

Cílem je nezastavovat volné a zelené plochy v centru obce průmyslem a výrobou,  

ale nechat tyto plochy pro lepší využití, jako je občanská vybavenost, služby a bydlení. 

Vzhledem ke zvýšení dopravní vytíženosti v důsledku vybudování Business parku, 

navrhuji lepší dopravní značení, zejména na ulici Vratimovské, která je hlavní spojnicí 

s Business parkem. 

4.6 Řešení problému kriminality – Komunitní centrum Kunčičky 

Jak již bylo řečeno v kapitole 2.3.2 Řešení problému kriminality a nezaměstnanosti, 

při analýze řešeného území, městská část Ostrava Kunčičky patří mezi sociálně vyloučené 

lokality. S tímto problémem začala velice aktivně bojovat farnost Kunčičky 

prostřednictvím charitativního střediska Horizont, viz kapitola 2.4.8.2 Středisko sociální 

aktivizace Horizont. 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – klub Horizont působí v budově 

Knihovny města Ostravy, oddělení Kunčičky, na ulici Holvekově. (viz obr. 4.6.1)  

Budova tohoto sociálního střediska je ve vlastnictví města Ostravy. Klub Horizont  

zde bezplatně využívá pronajaté prostory k sociálním službám, za pomoci poradenství  

a vzdělávacích i zábavných aktivit. (Peškarová, 2016) 

 

     Zdroj: http://cms.kmo.cz/www/cl-900/51-kuncicky/ 

Obr. 4.6.1 Knihovna Ostrava – Kunčičky, působnost organizace Horizont 
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Jak uvedla v rozhovoru vedoucí sociálních služeb střediska Horizont, paní Helena 

Peškarová, jsou prostory komunitního centra a Nízkoprahového klubu Horizont, 

v důsledku velkého zájmu místních obyvatel o sociální programy a služby, nedostačující. 

Z tohoto důvodu navrhuji vytvoření nového ústředního Komunitního centra Kunčiček, 

které by nabízelo všechny potřebné sociální služby a aktivity na jednom místě. Prostory 

pro vybudování nového Komunitního centra by mohl poskytnout stávající objekt bývalého 

skladu materiálu v jižní části areálu bývalého Dolu Alexander, který disponuje velkým 

otevřeným prostorem. Tato nevyužívaná průmyslová hala, v soukromém vlastnictví,  

se nachází v bezprostřední blízkosti nového centra Kunčiček, které navrhuji v kapitole  

4.3 Centrum obce Kunčičky, a charity sv. Alexandra.  

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – klub Horizont by se tedy přestěhoval do 

nového Komunitního centra, které by díky větším prostorám poskytlo útočiště většímu 

počtu návštěvníků. Dále by zde vznikly plochy pro vybudování sociální poradny pro rodiče 

a mladistvé, s konferenční místnosti pro pořádání různých setkání a přednášek. Důležitou 

součástí komunitního centra by bylo samozřejmě i patřičné zázemí pro zaměstnance.  

Pro pořádání větších společenských a kulturních akcí, jako jsou plesy, koncerty, 

karnevaly apod. navrhuji využít společenský sál v novém kulturním domě, budově bývalé 

kotelny, jak je již zmíněno v kapitole 1.1 Centrum obce Kunčičky, občanská vybavenost, 

areál bývalého Dolu Alexander. 

Dlouhodobou podporou této pozitivní aktivity by mohlo dojít ke zlepšení života 

tamních obyvatel a pověsti Kunčiček, což by mohlo zároveň přilákat nové obyvatelstvo  

a učinit z Kunčiček plnohodnotné místo pro život. 

4.7 Řešení separace území, zlepšení prostupnosti krajiny pro pěší a 

cyklisty 

Kunčičky jsou odříznuty od ostatních částí města zejména z hlediska dostupnosti pro 

pěší a cyklisty, jak je již zmíněno v kapitole 2.4.5 Cyklostezky a pěší. V této kapitole  

je zpracován návrh řešení tohoto problému, s důrazem na řešení identifikovaných 

rizikových míst. (viz obr. 4.7.1 – v lepším rozlišení viz příloha č. 13)  
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Podkladová mapa: https://mapy.cz 

Stávající cyklostezka Ostrava – Frýdek – Místek lemuje pravý břeh řeky Ostravice. 

K napojení této cyklostezky na centrum Kunčiček navrhuji vést novou trasu po ulici 

Velichově, dále po ulici Frýdecké a následně přechodem přes tuto rychlostní silnici po ulici 

Nástupní. Trasa bude dále křížit železniční trať a pokračovat až k ulici Holvekově.  

Touto nově vybudovanou cyklostezkou dosáhneme propojení Kunčiček s obcemi Paskov  

a Frýdek – Místek. 

Dále navrhuji vést tuto trasu po ulici Holvekově, poté severně po ulici Lihovarské  

a následně novou cestou, podél železniční tratě Ostrava – Frýdek – Místek, až ke stávající 

cyklostezce kolem řeky Ostravice. Tato cyklotrasa by fungovala jako hlavní spojení 

s centrem města Ostravy a Dolní oblastí Vítkovic. 

Pro úspěšnou realizaci této cyklostezky je nezbytné vybudovat následující opatření. 

Nejprve je nutné postavit nové asfaltové cesty chybějící v úsecích mezi stávající 

cyklostezkou podél řeky Ostravice a ulicí Velichovou, mezi ulicí Nástupní a ulicí 

Holvekovou a také k napojení zpět na stávající cyklostezku v severní části území.  

Obr. 4.7.1 Vlastní návrh řešení prostupnosti krajiny pro pěší a cyklisty 



Obr. 4.7.2 Podbarvený cyklopruh 

Obr. 4.7.3 Křížení na rychlostní silnici Frýdecké Obr. 4.7.4 Ochranný přechod 
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Na ulici Nástupní se nachází Mateřská škola Kunčičky, z tohoto důvodu je tato 

ulice hojně využívána chodci. Pro zajištění jejich bezpečnosti zde navrhuji vytvoření 

chodníku pro chodce s obrubníkem, pro výškové odlišení od stávající komunikace,  

která bude sloužit také cyklistům.  

Z analýzy řešeného území vyplývá, že obyvatelé Kunčiček si bohužel cestu 

k Mateřské škole z ulice Holvekovy a samotného centra obce velmi často zkracují 

nechráněnou stezkou přes železniční koleje. Z tohoto důvodu zde navrhuji vybudování 

nové smíšené cyklostezky s chodníkem pro pěší, s návazností na ulici Nástupní  

a mimoúrovňové křížení s železniční tratí v podobě podchodu, pro bezpečnost obyvatel  

a propojení separovaných částí obce i s blízkým okolím. (viz obr. 4.7.5) 

 

Zdroj: http://opvk.cdvinfo.cz/ 

Pro zlepšení prostupnosti krajiny a spojení s centrem města, Dolní oblastí Vítkovic 

a sousedními obcemi navrhuji zřízení dvou mostů přes řeku Ostravici pro pěší a cyklisty. 

Pro tento záměr je výhodné využít stávající prvky jako je energovod, který se nachází 

v severní části řešeného území u vysokých pecí, v blízkosti odkaliště Kunčičky.  

(viz obr. 4.7.6) Tento bývalý energovod by se dal po úpravě a řádné rekonstrukci využít 

jako lávka přes řeku Ostravici s napojením na stávající a navrhované cyklostezky a tvořil 

by tak hlavní spojení pro pěší a cyklisty s centrem města Ostravy. Druhým stávajícím 

prvkem je torzo železničního mostu bývalé vlečky v oblasti vítkovické Aglomerace.  

(viz obr. 4.7.7) Tento bývalý most by sloužil jako spojení s protějším břehem řeky 

Ostravice a navazoval na navrhovanou cyklostezku z centra Kunčiček.  

 

 

Obr. 4.7.5 Mimoúrovňové křížení - podchod 
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Zdroj: http://foto.mapy.cz/348779-Aglomerace-Vitkovice 

Při návrhu nové cyklostezky Ostrava Kunčičky je potřeba dbát také na dostatečné 

dopravní značení a informační tabule, vyvarovat se překážkám bránícím ve výhledu, 

vytvoření míst pro odpočinek, včetně laviček a doprovodného vybavení a v neposlední 

řadě dbát na propagaci a zviditelnění stezky v okolí. Na výstavbu cyklostezky a pěší zóny, 

včetně stavebních prací spojených s opravou veřejných komunikací a chodníků je možné 

získat dotaci z evropských fondů, která je určena pro obce a města mimo hlavního města 

Prahy. Tato dotace umožňuje obyvatelům a turistům aktivní trávení volného času  

a zároveň, díky nových dotačních titulů, dává možnost obcím opravit i veřejné 

komunikace. (Dotace EU) 

Obyvatelé obce Kunčičky hojně využívají ulici Bořivojovu, která se nachází 

v samém středu obce a protíná téměř celé řešené území. Tato ulice lemuje bývalou Starou 

dělnickou kolonii, ze které zůstaly pouze tři původní dělnické domy, a dále pokračuje 

východně kolem kostela sv. Antonína Paduánského až k průmyslové části obce Kunčičky. 

Směrem na západ v mém návrhu prodlužuji ulici až k železniční trati, kde bude dále 

pokračovat navrhovaným podchodem až k ulici Nástupní, jak již bylo zmíněno výše. 

Jelikož bude ulice Bořivojova fungovat jako hlavní spojnice mezi východní a západní částí 

obce, navrhuji zde obnovu a doplnění nových chodníků a veřejného osvětlení, pro zajištění 

větší bezpečnosti obyvatel. 

Pro podpoření místní infrastruktury a k propojení obytných částí s centrem obce 

navrhuji prodloužení osy ulice Pstruží, která by protínala bývalou dělnickou Starou 

kolonii. Tato nově vzniklá komunikace by sloužila pouze pro pěší. 

Obrázek 4.7.6 Torzo železničního mostu Obrázek 4.7.7 Bývalý energovod 
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Na realizaci nových parkovacích stání v obci a nové dopravní ostrůvky,  

které chrání chodce při přechodu přes frekventované komunikace je možnost získat dotaci 

z fondů EU. 

4.8 Využití řeky Ostravice a jejího blízkého okolí 

Řeka Ostravice, která lemuje západní území Kunčiček a přispívá tak ke zlepšení 

přírodních podmínek je velice kladným prvkem v této průmyslové lokalitě. Vzniká 

spojením Bílé a Černé Ostravice a pramenní v lokalitě Bílá – Hlavatá. Před výstavbou 

přehrad patřila Ostravice k velmi silným průtokově kolísavým tokům s vysokým podélným 

sklonem, což zapříčiňovalo katastrofální průběh povodní. Do Ostravice ústí několik toků 

jako je např. Morávka, Olešná a Lučina. Mezi sídla, která leží přímo na toku nebo v jeho 

bezprostřední blízkosti patří krajské město Ostrava a Frýdek – Místek. V souběhu 

s Ostravicí probíhají úseky regionální cyklotrasy os Ostravy – Vítkovic po Vratimov  

a přes Frýdek – Místek, jak bylo již uvedeno v kapitole 2.4.5 Cyklostezky a pěší.  

Na Ostravici byla v minulosti vybudována řada jezů, které se v převážné míře zachovaly 

dodnes. Nejblíže Kunčičkám je Vítkovický jez, který patřil od 40. let 20. století  

ke klíčovým odběrným uzlům, zásobujícím vodou podniky ostravského těžkého průmyslu. 

V současné době zásobuje energetiku Vítkovických železáren. Mimo jezy plní stabilizační 

účel na Ostravici od ústí po přehradu Šance dalších 32 spádových objektů, z toho  

25 balvanitých skluzů. (Atlas toku, 2012) 

Úprava řeky Ostravice v podobě prohrábky koryta, upraveného do tvaru dvojitého 

lichoběžníku, byla provedena podél Vítkovických železáren až k Nové radnici Ostravy. 

Touto sanací se zde vytvořily plochy pro rekreaci. (Atlas toku, 2012) 

Na ploše bývalé odkalovací nádrže a skládky odpadů, která se nachází na pravém 

břehu řeky Ostravice, je Územní plánem města Ostravy (dále jen ÚPO) nařízeno 

zpracování územní studie, pro další využití tohoto území. Územní studie ověří potenciál 

tohoto území a následně vydá změny ÚPO, které stanoví rozsah a způsob využití 

jednotlivých pozemků, včetně koncepce veřejné infrastruktury a koncepce uspořádání 

krajiny. (Územní studie, 2014) Řešená plocha patří taktéž do ploch přestavby, což jsou 

plochy v zastavěném území obce, na kterých ÚPO, navrhuje náhradu stávajícího způsobu 
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využití novým způsobem využití, z urbanistického hlediska vhodnějším. (Plochy 

přestavby, 2014) 

Při zajištění dekontaminace území, jak stanovuje ÚPO, navrhuji využití této zelené 

plochy k rekreaci. Jako ideální řešení se jeví podpora fungujícího centra SDO Brontosauři, 

Střediska Dvoreček a Klubu Pěstoun, které se nachází na tomto území. Cílem těchto 

organizací je sdružovat děti, mládež a dospělé za účelem ochrany přírody, chovu koní  

a jeho využití pro zdravý způsob života. Vytvářejí podmínky pro možnost účasti na tomto 

programu postiženým dětem, umožňují hippoterapie, canisterapie a další aktivity spojené 

s rekreačními, ozdravnými a rehabilitačními pobyty v přírodě. Nabízí velkou, venkovní 

nezastřešenou jízdárnu, krytou kruhovou jízdárnu, klubovnu a zázemí. Dále zde také 

působí Klub Pěstoun, který pomáhá pěstounům a pěstounským rodinám při aklimatizaci 

dětí v nových rodinách. Přirozeným důsledkem aktivit a programů Klubu Pěstoun je také 

služba Byt na půl cesty, která poskytuje azyl dětem z pěstounských rodin po dosažení 

dospělosti. 

Záměrem je také navrácení řeky Ostravice a jejich břehů občanům a návštěvníkům 

Ostravy – Kunčiček k rekreaci, sportu a relaxaci. Tento významný krajinný prvek nabízí 

velký potenciál z hlediska využití, pro kvalitní trávení volného času. Nachází se zde plochy 

pro nejrůznější sportovní aktivity, koupání, slunící plochy a štěrkové lavice, čímž se 

rozumí nános hrubších říčních usazenin při břehu říčního toku. (Geography, 2010) 
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4.9 Celkový návrh řešení zájmového území Ostrava – Kunčičky 

V této kapitole jsou shrnuty návrhy možných řešení na revitalizaci zájmového 

území Ostrava – Kunčičky. (viz obr. 4.9.1 – v lepším rozlišení viz příloha č. 14) 

Těmito návrhy jsou: 

• Revitalizace centrální oblasti Kunčiček – vytvoření fungující centra obce 

s veřejným prostorem, regenerace areálu bývalého Dolu Alexander 

• Obnovení parku M. Gorkého – vytvoření sportovně relaxačního areálu 

s přírodním biotopem 

• Využití sociálního brownfieldu – obnova dělnické kolonie 

• Vybudování sociálního bydlení a komunitního centra 

• Podpora průmyslového centra Business Park Ostrava – Kunčičky 

• Zlepšení prostupnosti krajiny pro pěší a cyklisty – nové cyklostezky, 

bezpečné chodníky, přechody pro chodce, podchod  

 

Zdroj: P. Vavřinová 

Obrázek 4.9.1 Vizualizace návrhu řešeného území Ostrava – Kunčičky 
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5 ZÁVĚR 

Hlavním cílem mé diplomové práce bylo zpracování návrhu možných řešení  

a postupů vedoucí k revitalizaci území městské části Ostrava – Kunčičky, na kterém se 

nachází množství průmyslových i sociálních brownfieldů. Řešení klade důraz na 

dlouhodobý časový horizont s ohledem na udržitelný rozvoj území.   

Při analýze zájmové lokality jsem se nejprve zabývala  historií, která je úzce spjatá 

se založením Dolu Alexander a jeho postupným úpadkem. Dříve prosperující obec 

s kvalitním zázemím pro obyvatele, se během několika desetiletí proměnila v sociálně 

vyloučenou lokalitu se špatnou pověstí. Při návrhu jsem se snažila navázat na historickou 

linii, obnovila jsem některé již zaniklé objekty a zároveň jsem je přizpůsobila moderním 

trendům. 

Dále jsem provedla sociodemografickou analýzu řešeného území, ze které vyplývá, 

že mezi významné problémy této lokality patří vysoká dlouhodobá nezaměstnanost, 

kriminalita a nízké vzdělání stávajících obyvatel. Tyto charakteristiky mají negativní vliv 

na přísun nového sociálně silnějšího obyvatelstva. Řešením těchto problémů se zabývá 

především Středisko sociální aktivizace Horizont. Dalším subjektem, který se zapojuje do 

zlepšení kvality života v dané lokalitě, je město Ostrava prostřednictvím Plánu prevence 

kriminality města Ostravy.  

Významnou část diplomové práce tvoří funkční rozbor s popisem významných 

prvků řešeného území Ostrava – Kunčičky, ve kterém jsem analyzovala funkční využití 

jednotlivých ploch a vzájemné vztahy mezi nimi. Nejprve jsem se věnovala průmyslovým 

plochám a plochám brownfields v širší oblasti Kunčiček. Největšími průmyslovými areály 

jsou společnost ArcelorMittal Ostrava a Vítkovické železárny a.s., které spolu s odvalem 

Zárubek tvoří industriální bariéry území. Nejstarším průmyslovým areálem (dnes částečně 

brownfieldem) v Kunčičkách je areál bývalého dolu Alexander. Areál sestává ze dvou 

těžebních věží a bývalé kotelny s komínem, které jsou památkově chráněné, stejně jako 

budova koupelny. Soukromým subjektem, který sídlí v památkově chráněných budovách 

kotelny, kočárovny a administrativní budovy, je Charita sv. Alexandra, která provozuje 

chráněné dílny a chráněné bydlení. Příkladem transformace průmyslového brownfieldu  

v oblasti Kunčičky je bývalý areál průmyslových podniků firmy Cemos a.s. Tento areál 
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funguje jako nové průmyslové centrum Ostravy, jehož součástí je Business Park Ostrava – 

Kunčičky.    

Mezi další funkční plochy patří plochy bydlení, které jsou zastaralé, a jejich počet 

je nedostačující pro budoucí rozvoj lokality. 

Dopravní situace v Ostravě - Kunčičkách je velmi dobrá. Protože se Kunčičky 

nacházejí v bezprostřední blízkosti centra města a zároveň disponují velmi výhodným 

dopravním napojením. Navíc mají výhodu i v přítomnosti železniční tratě a sítě MHD.  

I přes výbornou dopravní dostupnost jsou Kunčičky odříznuty od ostatních částí města pro 

pěší a cyklisty. 

Významným krajinným prvkem oblasti je park M. Gorkého, který je však poměrně 

neudržovaný. Protéká jím potok Pstruží sloužící zde spíše jako skládka odpadů. 

V obci Kunčičky nechybí základní občanská vybavenost, jako Mateřská škola, 

Základní škola, ISŠ – Elektrotechnická, pošta, knihovna, restaurace, obchod s potravinami, 

kostel a hřbitov. Chybí zde však fungující centrum obce a prostory pro kulturní a sportovní 

vyžití. 

V diplomové práci jsem díky své účasti na workshopu v roce 2011 také využila 

možnost porovnat vývoj v Kunčičkách za posledních 5 let. Mezi nejzásadnější změny patří 

otevření Business Parku Ostrava Kunčičky, který nabízí nová pracovní místa. Bohužel 

charita sv. Alexandra se uzavřela před místními sociálně slabšími občany, v důsledku 

opakovaných útoků a krádeží.   

Jako další analytická metoda byla použita SWOT analýza ke zjištění a vyhodnocení 

udržitelného rozvoje území.  Ve SWOT analýze jsem identifikovala silné a slabé stránky  

a příležitosti a hrozby řešeného území. Z jejích výstupů jsem pak vycházela při návrhu 

řešení. 

V další kapitole jsem se věnovala návrhu řešení problémů, které vyplývají 

z vypracované analýzy. Prvním řešeným problémem je absence fungujícího centra obce. 

Od tohoto zjištění se odvíjí návrh na vytvoření nového centra obce, které by sloužilo jako 

prostor pro setkávání obyvatel, utužování vztahů mezi nimi a ke spojení komunity.  

Nové centrum jsem umístila do bezprostřední blízkosti areálu bývalého Dolu Alexander, 

na místo protnutí přirozených os lokality. Dominantou navrhovaného centra by byl 
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zrekonstruovaný polyfunkční objekt současné výrobní haly, jejíž provoz by byl přesunut 

do Business Parku Ostrava Kunčičky. 

Pro dosažení cíle, znovuvyužití průmyslového brownfieldu v podobě areálu 

bývalého Dolu Alexander, jsem navrhla propojení centra obce s tímto areálem. Unikátní 

prostor areálu v podobě čestného dvora se dvěma těžebními věžemi jsem přetvořila na 

další veřejný prostor v návaznosti na restauraci s kulturním sálem v budově bývalé kotelny. 

Těžební věže by byly využity jako rozhledny se stálou expozicí o této významné kulturní 

památce.  

Pro zachování dlouhodobého rozvoje území, které by odráželo socioekonomické 

změny probíhající v obyvatelstvu, jsem navrhla revitalizaci parku M. Gorkého. Součástí 

návrhu je vytvoření ploch pro relaxaci a volný čas v podobě sportovního hřiště se 

zázemím, lesního hřiště v korunách stromů a inovativního přírodního koupacího biotopu. 

Pro obec Kunčičky by byl tento navrhovaný sportovně relaxační areál s přírodním 

biotopem velkým přínosem, zejména z pohledu turistické atraktivity s možností 

sportovního vyžití. 

Vzhledem k nedostatku atraktivního a kvalitního bydlení v obci Kunčičky jsem 

navrhla obnovení bývalé Staré dělnické kolonie, která je v současnosti sociálním 

brownfieldem, za cílem přilákat nové obyvatele. Záměrem návrhu je vytvoření rozmanité 

příměstské zástavby v souladu s územním plánem.  

V důsledku výskytu sociálně slabších obyvatel jsem navrhla realizaci sociálního 

bydlení pro občany v těžké životní situaci, pro mladé rodiny, seniory a hendikepované 

osoby, za účelem zlepšení životní situace těchto obyvatel. 

Návrh na zlepšení prostupnosti krajiny pro pěší a cyklisty byl zpracován s ohledem 

na využití již existujících cyklostezek a komunikací, které byly prodlouženy, a doplněny  

o bezpečnostní prvky. Spojení Kunčiček s centrem města, Dolní oblastí Vítkovic  

a sousedními obcemi jsem dosáhla využitím existujícího energovodu a také torza 

železničního mostu bývalé vlečky. Součástí řešení je také mimoúrovňové křížení 

s železniční tratí v podobě podchodu, pro zvýšení bezpečnosti obyvatel a propojení 

separovaných částí obce s blízkým okolím. 
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Diplomová práce představuje návrh možného řešení vedoucího k celkové 

revitalizaci řešené lokality Ostrava – Kunčičky. Je určena především zastupitelstvu města 

Ostravy, kterému může sloužit jako podklad pro diskuzi o možnostech využití 

průmyslových a sociálních brownfieldů v dané lokalitě a pro podporu regionálního rozvoje 

zájmového území. Dále by mohla poskytnout inspiraci investorům a developerům 

zabývajících se problematikou brownfields. Z diplomové práce by také mohli vycházet 

koordinátoři podobných projektů zabývající se sociálně vyloučenými lokalitami v jiných 

městech. 
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