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1. ÚVOD 

 

Začátkem 4. ročníku mi bylo zadáno vypracování bakalářské práce. Její téma jsem si 

vybral jiţ koncem 3. ročníku a nese jméno: Ostrava – Michálkovice - Regenerace hornické 

kolonie Peterská. Vedoucím mé práce je Ing. Regina Kuchtová. 

  

Cílem této práce je vytvořit návrh úprav v oblasti tak, aby došlo ke zvýšení 

komfortu bydlení a nedocházelo tak k další deprivaci lokality. Toho mám v plánu 

dosáhnout rekonstrukcemi budov zde stojících, opravami komunikací, technické 

infrastruktury a městského mobiliáře. Všechny úpravy by měly být prováděny ve stejném 

duchu tak, aby výsledný návrh pŧsobil jednotně.  

 

V minulosti nebylo moţné podobnou regeneraci provést, protoţe na oblast pŧsobily 

mnohé ekologické limity. Díky ukončení těţby černého uhlí na území města Ostravy, však 

tyto limity pominuly a je proto moţné se regenerací území zabývat. Bohuţel i nyní bude 

nejspíše velmi problematické tyto úpravy provést a to zejména kvŧli komplikovaným 

majetkoprávním poměrŧm 

 

Tato práce se skládá z části textové a grafické. A je vypracována ve dvou 

variantách, přičemţ jedna je jen jako ideová studie a druhá je poté rozpracována více. 

Textová část se skládá z úvodu, teoretických východisek, historie oblasti a podrobného 

popisu řešených variant.  V části grafické jsou pak výkresy doprovázející textovou část. 

Jde o výkresy širších vztahŧ, majetkových poměrŧ a sady výkresŧ příslušnících 

k jednotlivým variantám.  Součástí mé práce je také vytvoření výkresŧ pro typovou 

rekonstrukci vybraného domu. 
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2. Základní definice a pojmy 

 

Urbanismus 

Nauka o návrhu a výstavbě měst, zohledňující jak jeho architektonické tak funkční 

potřeby, tak aby byly ve vzájemné rovnováze a souladu. Snaţí se tvořit sídelní celky tak 

aby vyhovovaly zásadám udrţitelného rozvoje.  [12] 

 

Územní plán 

Územní plán je základním územně plánovacím dokumentem. Určuje funkční plochy území 

a dělí je do kategorií podle druhu vyuţití.  Určuje základní koncepci rozvoje území a je 

jedním z hlavních dokumentŧ zajišťujících udrţitelný rozvoj území. Územní plán má 

zásadní vliv na ţivotní prostředí celého území.  

 

Limity využití území  

Limity vyuţití území jsou závazné podmínky realizovatelnosti záměrŧ vyplývajících 

z územního plánování. Určují účel, zpŧsob, ohraničení a podmínky uspořádání a vyuţití 

území. Stanovují nepřekročitelnou hranici nebo rozpětí pro vyuţití a uspořádání území. 

Jsou pro pořizovatele a projektanty územně plánovací dokumentace závazné a musí je 

respektovat.  [2]  

 

Územní studie 

Územní studie je územně plánovacím podkladem, s funkcí obdobnou jako plnila 

urbanistická studie, územní generel.  Podle potřeby a uváţení orgánŧ územního plánování. 

Územní studie slouţí k navrhování, prověřování a řešení problémŧ, souvisejících 

s funkčním vyuţitím území. Tvoří podklad pro zhotovení politiky územního rozvoje, 

územně plánovací dokumentace a jejích změn a pro rozhodování v území. [7] 
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Regenerace kolonií 

Jde o práce plánovací a práce realizační v oblasti sociální, ekonomické, urbanistické a 

architektonické a v oblasti technických úprav a modernizace směřující k postupné 

regeneraci stávajících kolonií, zpracování regulačního plánu. Výstavbu dopravní a 

technické infrastruktury včetně sanace spojek místních automobilových komunikací, 

pěších komunikací, veřejných prostranství opatření pro zachování nebo zvýšení celkového 

podílu nezpevněných ploch z dŧvodu ochrany mikroklimatu a zpomalení odtoku 

přívalových dešťových vod, odstranění vrchního vedení vysokého napětí a jeho nahrazení 

kabelovým vedením, sanace a doplnění veřejného osvětlení, úpravu veřejných prostranství 

včetně sanace a doplnění ploch pro poţární zásahy, ploch veřejné zeleně spojené s 

výsadbou vzrostlých stromŧ a zatravněním ploch, sanace stávajících a zřizování nových 

dětských hřišť s pískovišti, prŧlezkami a parkovými odpočinkovými plochami a lavičkami, 

úpravy a budování veřejných rekreačních ploch a s tím související projektové práce [10] 

 

Hornická kolonie 

Pro účely této práce definuji hornickou kolonii jako uskupení domŧ dříve slouţící 

k ubytování zaměstnancŧ dolu (respektive podnikŧ pro dělnické kolonie obecně), který 

tuto kolonii vybudoval. Součástí kolonie bývaly zpravidla i objekty občanského vybavení 

(obchod, prádelna, pekárna, udírna atd.) struktura domŧ v koloniích byla dána pracovní 

pozicí lidí, kteří zde bydleli.  

 

Obytná ulice 

Pro obytnou ulici platí stejná pravidla jako pro obytnou zónu. Obytná zóna je zastavěná 

oblast, jejíţ začátek je označen dopravní značkou "Obytná zóna" a konec je označen 

dopravní značkou "Konec obytné zóny“ V obytné zóně smějí chodci uţívat pozemní 

komunikaci v celé její šířce. Hry dětí na pozemní komunikaci jsou dovoleny také. V 

obytné zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/hod. Musí přitom dbát zvýšené 

ohleduplnosti vŧči chodcŧm, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. 

Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště.  Za účelem organizování 

dopravy mŧţe obec v obecně závazné vyhlášce obce vydané v přenesené pŧsobnosti 

vymezit místní komunikace nebo jejich úseky v obytné zóně, které nelze uţít ke stání 
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nákladního vozidla nebo jízdní soupravy. V obytné zóně musí chodci umoţnit vozidlŧm 

jízdu. To platí i pro děti hrající si na prostoru komunikace. [8] 

Občanská vybavenost 

Pod občanskou vybavenost spadají všechny plochy a stavby, které plní funkci slouţící 

široké veřejnosti. Jsou to například sluţby vzdělávací, zdravotnické, kulturní, sportovní, 

relaxační nebo plní funkci veřejné správy či obrany obyvatelstva. [7] 

 

Obec 

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanŧ; tvoří územní celek, 

který je vymezen hranicí území obce.[9] 

 

Městys 

Městys, označováno také jako městečko, je typ obce. Velikostí a významem stojí mezi 

městem a vsí. Takovýmto sídlŧm byla v minulosti přiřazena rŧzná práva, jako například 

pořádat týdenní a dobytčí trhy a zpočátku výjimečně i výroční trhy. Městyse byly spádová 

místa pro okolní vesnice. Oproti městŧm zde byl mnohem větší význam zemědělství. [14] 

 

Parcela 

Jde o pozemek, který je zapsán v katastru nemovitostí, je opatřen parcelním číslem a  je 

přesně geometricky a polohově určen. [7] 

 

Pozemek  

Jde o část povrchu země, jeţ vymezuje soubor parcel, které spojují vlastnické poměry, 

zpŧsob vyuţití, zpŧsob drţby nebo druh parcel. [7] 

 

Rodinný dům 

Je budova určená k trvalému rodinnému bydlení, která má nejvýše dvě nadzemní podlaţí, 

jedno podzemní a podkroví. V takovém objektŧ mŧţou být nanejvýš 3 samostatné bytové 

jednotky. [7] 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Trhy
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Technická infrastruktura  

Patří zde všechna vedení pro rozvod plynu, vody, elektrické energie a také sítě slouţící 

k odkanalizování a také všechny produktové a informační vedení. Zároveň zde včetně sítí 

patří i všechny stavby s nimi související. Jako jsou například: čistírny odpadních vod, 

trafostanice, vodojemy, stavby a zařízení pro nakládání s odpady.  

 

Dopravní infrastruktura 

Pod tento pojem spadají plochy dynamické i statické dopravy, tedy trasy silnic, dálnic, 

ţeleznic, tramvajových tras, letišť a přístavŧ, a zároveň také plochy parkovišť. 

 

Parkovací plocha 

Parkovací plocha je část dopravní infrastruktury slouţící k účelŧm statické dopravy, tedy 

odstavení a parkování motorových a nemotorových vozidel. 
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3. Historie 

 

3.1 Historie Michálkovic 

 

Michálkovice byly pravděpodobně zaloţeny Těšínskými kníţaty v druhé polovině 14. 

století. První písemnou zmínkou však je aţ darovací listina z roku 1440, kdy kníţata 

Vladislav a Přemek darovali Polskou Ostravu a okolní vesnice kníţatŧm z Tvorkova, 

Ondřejovi a Janovi a tak se staly součástí polskoostravského panství. Další změnu majitele 

zaznamenaly Michálkovice v roce 1630, kdy je společně s Hrušovem koupil Jiří Gošinský 

z Gošic. Nicméně nevlastnil je dlouho. Jiţ v roce 1636 je prodal Jiřímu Gočálkovskému 

z Gočálkovic. V drţení rodu Gočálkovských zŧstaly Michálkovice celých 68 let. Dalším 

majitelem byl od roku 1704 Jindřich Vilém hrabě Vlček z Dobré Zemice a Hlučína, který 

je roku 1714 opět a tentokrát natrvalo, připojil k polskoostravskému panství.  

 

 Michálkovice byly z počátku převáţně zemědělská obec. Tento charakter jim 

vydrţel aţ do 19. století. Ještě v 18. století nebyly Michálkovice nijak velké. Podle urbáře 

z roku 1705 zde bylo 9 sedlákŧ, 7 domkářŧ a svobodníkŧ. V roce 1804 však uţ v této 

oblasti bylo 164 obyvatel, kteří ţili ve  23 domech. Výraznější rozvoj však obec 

zaznamenala aţ v druhé polovině 19. století, kdy se započalo s těţbou uhlí. Uţ počátkem 

40. let začalo čím dál více lidí nacházet obţivu v hornictví a tak se pŧvodně zemědělská 

vesnice začala měnit na hornickou. S těţbou uhlí se roku 1843 začalo i přímo 

v Michálkovicích, kdyţ Rakouský erár koupil tamní kutací pole a začal s hloubením jámy 

Michal. Jámu Michal však uţ v roce 1853 odkoupila Severní dráha Ferdinandova a začala 

s hloubením dalších dvou jam (Petr a Pavel). V roce 1868 následovala jáma Jan a v roce 

1879 jáma Josef. Jáma Michal nakonec sjednotila všech jámy v oblasti a dále fungovala uţ 

jako jediná. Ostatní jámy byly pouţívány uţ jen jako technické vybavení, jámy Petr a 

Pavel byly vyuţívány jako výdušní.  
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Tab. 1 Vývoj těžby uhlí v oblasti: zdroj: Dějiny Ostravy [3]  

Rok Objem těžby Počet zaměstnanců 

Rok 1863 39 200 tun 558 zaměstnancŧ 

Rok 1895 376 111 tun 1808 zaměstnancŧ 

Rok 1913 360 800 tun 1918 zaměstnancŧ 

Rok 1929 288 000 tun 1290 zaměstnancŧ 

Rok 1938 243 000 tun 875 zaměstnancŧ 

 

Zvětšující se potřeba po pracovních silách přilákala do oblasti velké mnoţství lidí. To mělo 

za následek rychlý rŧst obce. V roce 1843 v Michálkovicích ţilo pouze 275 obyvatel, ale 

uţ v roce 1880 se zdejší populace vzrostla téměř na šestinásobek a v roce 1900 zde ţilo uţ 

6181 obyvatel a v roce 1910 se zvedl počet obyvatel na 6818. Vyššího počtu obyvatel uţ 

Michálkovice nedosáhly, naopak začaly se pomalu vylidňovat, kdyţ se Polští obyvatelé 

začali vracet zpět do Polska.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 - Původní řešení hornické kolonie Peterská a jejího okolí. Zdroj archiv OKD   

 

Pro nově příchozí obyvatele musely být zbudovány domy ve kterých se mohli usídlit a tak 

nastal v Michálkovicích velký stavební rozvoj. Z pŧvodních 23 z roku 1804 se do roku 

1930 zvedl počet domŧ na 449 a počet bytových jednotek se zvýšil třicetkrát. Tyto nové 
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domy vznikaly převáţně v hornických koloniích, které byly budovány v reţii těţebních 

společností.  První z těchto kolonií byla Stará kolonie vybudovaná v roce 1865 poté 

kolonie na Michalce 1880, následovala kolonie Ferdinandova z roku 1883 - 1922, o rok 

později (1884 – 1909) byla započata výstavba kolonie Petrská, známá taky jako U pumpy. 

Poté následovaly kolonie Josefská (1890 – 1907), Jánská (1878 – 1889). Roku 1907 byly 

Michálkovice povýšeny na městys a 1941 připojeny k Ostravě. 

([1], [2], [3], [4], [5], [6], [13], [15], [16]) 

 

3.2 Historie a vývoj hornických kolonií 

 

Hornické kolonie byly budovány v letech 1850 – 1928 a jejich výstavba byla rozdělena do 

tří etap. První etapa probíhala do roku 1890, druhá končila zhruba v roce 1918 a třetí 

nejkratší v roce 1928. Rozvoj hornických kolonií nebyl rovnoměrný a v kaţdé etapě se 

vyvíjel jinak. Nejsilnější etapou byla etapa druhá, kdy i přes zpomalení výstavby díky 

první světové válce, vzniklo v Ostravsko-Karvinském revíru nejvíce těchto kolonií.  

 

Tab.č. 2 Jednotlivé vývojové etapy osídlení s počty postavených kolonií v revíru.od počátku 

výstavby po její utlumení (1850-1928) Zdroj: Staré hornické kolonie v ostravsko-karvinském revíru 

[2] 

Město 
I. etapa  

1850-1890 

II. etapa  

1891-1918 

III. etapa  

1919-1928 

celkem  

1850-1928 

Ostrava 28 17 6 51 

Orlová 5 19 4 28 

Karviná 4 13 7 24 

Petřvald 6 6 0 12 

Doubrava 1 4 1 6 

Suchá 0 4 2 6 

Rychvald 0 2 1 3 

Stonava 0 2 0 2 

Celkem kolonií 44 67 21 132 

 

Hornické kolonie měly v zásadě jednotný ráz. Byly tvořeny typizovanými domy, 

které však byly rozdílné pro rŧzné stupně třídy zaměstnancŧ (dělnické, mistrovské, atd.) 

V koloniích se nevyskytovaly pouze objekty slouţící k bydlení. V těchto oblastech byla 

zajištěna i určitá občanská vybavenost. Nacházely se zde prádelny, pekárny a udírny masa. 
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Tyto objekty se zpravidla nacházely na okraji kolonií nebo v místech, kde pro ně byl 

dostatek prostoru. 

 

Dŧvodŧ pro vznik hornických kolonií a dělnických kolonií obecně bylo několik. 

Prvním a nejdŧleţitějším byla nutnost někde ubytovat mnoţství zaměstnancŧ, kteří 

proudili do oblasti za prací z širokého okolí.  Další dŧvody byly uţ spíš výhodami pro 

zaměstnavatele. Kolonie byly stavěny v blízkosti dolŧ a tak bylo zabráněno zbytečné 

únavě zaměstnancŧ při přesunech do práce a díky tomu byla zajištěna i větší produktivita. 

Dále tím, ţe zaměstnavatelé pronajímali bydlení svým zaměstnancŧm, tak se jim vracela 

nemalá část nákladŧ na mzdy. Stejným zpŧsobem fungoval i provoz občanské vybavenosti, 

která byla opět provozována majiteli dolŧ, nebo jimi byla aspoň pronajímána jiným.  

([1], [2], [3], [4], [5], [6], [13], [15], [16]) 
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4. Charakteristika území 

 

4.1 Vstupní podklady 

 

Prvním krokem ke zhotovení této práce muselo být obstarání vstupních podkladŧ 

k řešenému území a jeho okolí, podkladŧ k jeho historii, aktuálnímu stavu a plánŧ obce do 

budoucna. Dále pak několik úkonŧ provedených na místě, jako vytvoření fotodokumentace 

a konzultace stavu a potenciálŧ území s místním stavebním úřadem. 

 

Podklady nutné v práci: 

Územní plán města Ostravy 

Územně analytické podklady 

Výkres technické infrastruktury 

Podklady získané z Útvaru hlavního architekta města Ostrava 

 Katastrální mapa 

 Výškopis 

 Ortofoto mapa 

 Polohopis 

Dokumentace získaná ze stavebního úřadu Michálkovice 

Pŧvodní dokumentace budov v řešeném území, Studie revitalizace ulic ČS. armády 

a Rychvaldské 

 

4.2 Řešené území 

 

Řešené území se nachází v Ostravě, krajském městě, Moravskoslezského kraje. Přesněji 

v jeho městské části Michálkovice. Tato městská část se nachází na severovýchodě 

Ostravy. Území, které je předmětem této práce se nachází po levé straně ulice Čs. Armády 

poblíţ zastávky MHD U Pumpy.   
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Městská část Michálkovice podle statistiky k 31. 12. 2008 publikované na stránkách 

městského obvodu Michálkovice se rozkládá na ploše 2,9 km
2
. Ţije zde přibliţně 3133 

obyvatel. V majetku obvodu je 12 domŧ s celkem 94 byty, dále obvodu patří 27 169 m 

komunikací a 9 119 m chodníkŧ. V celém obvodě je evidováno 835 domŧ s popisným 

číslem. Obvod je dobře zajištěn občanskou vybaveností. Nachází se zde 3 školy, 6 

lékařských ordinací, 1 lékárna, 2 ordinace veterináře. Nechybí zde ani kulturní dŧm, rŧzná 

sportoviště a ani kulturní památka dnes uţ nefunkčního dolu Michal. Michálkovice 

disponují i hřbitovem o rozloze 11 963 m
2
 s 1593 hrobními místy.  

[13], [15], [16], [17] 

 

4.3 Majetkové poměry  

 

V řešeném území jsou vzhledem k historickému vývoji sloţité majetkoprávní poměry, 

které mohou být výrazným limitem při realizaci projektu. Majoritní část území patří 

společnosti PRG respektive společnostem RPG byty s.r.o. a RPG RE land  s.r.o., jen malá 

část patří soukromým osobám, obec má vlastnické právo pouze ke komunikacím. Přesným 

znázorněním majetkových poměrŧ v řešené lokalitě se zabývá výkres č. 8 

 

Tab. č.3 – majetkové poměry Zdroj: vlastní 

Majitel Počet parcel Počet staveb 

RPG byty. s.r.o 60 14,5 

RPG RE land s.r.o 22 0 

soukromí vlastníci 12 8,5 

obec 20 (pouze komunikace) 0 

 

4.4 Sociální úroveň a stav objektů 

 

V řešeném území nyní ţije především niţší sociální třída. Tento stav je dán hlavně 

historickým vývojem jedná se převáţně o další generací dřívějších obyvatel, tj. 

zaměstnancŧ dolŧ dříve fungujících v okolí. Tato situace spolu s dlouhodobě 

nevyjasněnými majetkovými vztahy a zanedbanou údrţbou majitelŧ mají nemalý vliv na 
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chátrání jednotlivých staveb. K budovám jsou často přidávány rŧzné přístavky, které však 

ani materiály ani kvalitou provedení nepřispívají k zlepšení stavu budov ani celkovému 

vzhledu a funkčnosti území. Jen několik staveb, které jiţ jsou v soukromém vlastnictví, 

vykazují známky smysluplné rekonstrukce. 

 

4.5 Technická infrastruktura 

  

Řešené území je plně vybaveno všemi potřebnými druhy inţenýrských sítí. Jsou zde 

vedeny většinou v trasách pozemních komunikací. V přidruţeném dopravním pásu jsou 

umisťovány jen výjimečně. Současné vedení inţenýrských sítí je znázorněno na  

výkrese č. 6 

  

4.5.1 Zásobování pitnou vodou: 

Pitná voda je do oblasti dodávána společnostmi Ostravské vodárny a kanalizace (OVAK) a 

společností OKD a.s Dŧl Odra k.p. K dodávkám vody je zde vyuţíváno potrubí DN 80 a 

DN 50. Dále se v řešeném území nachází sítě neznámých majitelŧ. Tyto sítě jsou však jiţ 

nečinné.  

 

4.5.2 Odkanalizování území: 

Kanalizace v řešené oblasti je provedena jako oddílná. Nachází se zde tedy kanalizace 

splašková a kanalizace dešťová. Majiteli potrubní sítě jsou zde Ostravské vodárny a 

kanalizace (OVAK) a společností OKD a.s Dŧl Odra k.p. Nachází se zde potrubí velikosti 

DN 200, DN 250 a DN 300. Obdobně jako u vedení vodovodního se zde nachází vedení 

neznámých majitelŧ. Ani tyto kanalizační vedení však nejsou v provozu.  

 

4.5.3 Zásobování plynem: 

O dodávky zemního plynu do objektŧ spadajících do mnou řešené oblasti se stará 

společnost Severomoravská plynárenská a.s., Ostrava patřící do skupiny RWE. 

K plynovodnímu potrubí jsou připojeny všechny objekty v oblasti. Síť je řešena jako 

okruţní a tvoří ji potrubí DN 63, které je připojeno k hlavnímu vedení DN 90 

nacházejícího se po obvodu území. 
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4.5.4 Zásobování elektrickou energií: 

Elektrickou energii do celého území dodává společnost Severomoravská energetika, a.s. 

Ostrava. Rozvod je zde řešen jako nadzemní, vedený na betonových na dřevěných 

sloupech, které jsou zároveň uţívány pro instalaci veřejného osvětlení. Rozvodná síť je 

napojena na dvě trafostanice, které stojí nedaleko řešené lokality. 
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5.  Varianta 1. – Historická věrnost 

 

Snahou první z mnou vypracovaných variant je docílit revitalizací oblasti k její co moţná 

největší historické věrnosti k době vrcholného rozkvětu kolonie.  Toto řešení se snaţí 

pŧvodnímu stavu přiblíţit jak vzhledem objektŧ, tak dopravním řešením, ale i pouţitým 

mobiliářem. Urbanistický návrh k této variantě je zobrazen na výkresu č. 2.  

 

5.1 Dopravní řešení 

  

Vzhledem ke snaze dosáhnout souladu s pŧvodním návrhem této lokality, se přikláním 

v této variantě k nezasahování do změn v trasách komunikací a ani do jejich rozměrového 

řešení. Totéţ platí pro síť chodníkŧ, která se v oblasti nachází a propojuje všechny objekty.  

 

  Všechny komunikace v oblasti jsou ve špatném technickém stavu, a proto bude 

nutná jejich kompletní rekonstrukce. Tato skutečnost se týká i chodníkŧ mezi pozemky. 

 

 V pŧvodním historickém návrhu, jsou vzhledem k dnešním poţadavkŧm na 

dopravní síť mnohé prvky, nevyhovují současným technickým poţadavkŧm. Komunikace 

při kříţení nemají potřebné zaoblení, jejich šířka je často nedostatečná. Jak uţ však bylo 

řečeno dříve, vzhledem ke snaze udrţet pŧvodní ráz území navrhuji tyto, z dnešního 

pohledu nedostatky, zachovat. Je však moţné, ţe v případě realizace s tímto návrhem 

nebudou dotčené orgány souhlasit. Bude tedy nutné řídit se současnými poţadavky a 

komunikace podle nich upravit. 

  

 S cílem zklidnění dopravy v řešeném území navrhuji ulice řešit jako obytné. 

Omezit maximální dovolenou rychlost na 20 km/h. Pro vyšší jistotu dodrţování tohoto 

rychlostního omezení navrhuji vést chodníky křiţující cestu na vyvýšeném pásu.   

 

5.2 Rekonstrukce staveb 

 

Největší a takřka jedinou odlišností, která se v tomto řešení oproti historické skutečnosti 

nachází, je úprava interiéru staveb. V pŧvodním návrhu z doby výstavby kolonie byly 
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všechny stavby řešeny jako domy skládajícím ze 4 bytových jednotek. V mém řešení se 

domnívám, ţe by z dŧvodu lepšího vyuţití a atraktivity území bylo lepší tyto bytové 

jednotky sjednotit a vytvořit tak rodinné domy, které by tak přinesly vyšší komfort bydlení. 

Návrh řešení interiéru stavby je ve výkrese č. 13 

 

Toto sjednocení s sebou přináší nutnost přeparcelování. Protoţe v současné době 

ještě přeţívá pŧvodní dělení parcel tak, aby ke kaţdému z pŧvodních 4 bytŧ připadla i ¼ 

pozemku na kterém objekt stojí. 

 

 Řešení exteriéru staveb by uţ mělo být co nejvěrnější historické předloze. 

K dosaţení tohoto cíle je třeba většinu domŧ zásadně opravit. Mnohé domy jsou v silně 

zchátralém stavu a i jejich okolí vykazuje známky opotřebení časem. K většině domŧ byly 

v prŧběhu jejich uţívání přistavěny rŧzné přístavky, které však nejsou nijak kvalitní a proto 

by bylo vhodné jejich odstranění. A to jednak z dŧvodŧ funkčních tak z i dŧvodŧ souladu 

s historickou předlohou. Na domech bude nutné opravit fasády, zajistit je kontaktní 

tepelnou izolací, zajisti výměnu oken a dveří, dále pak bude vhodné zrekonstruovat i 

střechy a krovy. V rámci změny interiérových dispozic bude nutné provést i nové vnitřní 

vedeni vody, plynu a elektřiny. Tyto úpravy jsou však nutné i z dŧvodu jejich stáří. 

 

 Tato varianta počítá primárně s rekonstrukcí všech staveb. Při podrobnějším 

prŧzkumu je moţné, ţe bude zjištěna nemoţnost opravy některých objektŧ z dŧvodu jejich 

příliš špatného stavu. Proto mŧţe dojít k nutnosti tyto objekty zdemolovat a následně 

vystavět znovu. 

 

5.3 Využití volné parcely 

 

Varianta Historická věrnost počítá s dostavbou domu na nyní prázdnou parcelu č. 17/52 

která byla dříve zastavěna stejným zpŧsobem jako parcely sousední.  Také navrhuji 

dostavbu jiţ zdemolovaných hospodářských budov, které se dříve na kaţdém pozemku 

nacházely. 
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5.4 Technická infrastruktura 

 

Oblast je kompletně obslouţena všemi inţenýrskými sítěmi. Tato vedení jsou však ve 

stavu doţívajícím a proto je nutná jejich oprava. Vzhledem k tomu, ţe je potřeba 

zrekonstruovat i silniční síť, pod kterou se většina tras inţenýrských sítí nachází, se jejich 

oprava přímo nabízí. V případě, ţe by se tyto opravy neuskutečnily v krátkém časovém 

úseku po dokončení revitalizace oblasti, musely by se tyto sítě stejně opravit. A to by mělo 

za následek znovu otevření silnic a neúměrné výdaje oproti rekonstrukci sítí zároveň 

s opravou vozovek.  

 

5.5 Využití prázdného objektu bývalého občanského vybavení 

 

 Na Severo-východě řešené oblasti se nachází nyní nevyuţívaný objekt bývalého 

občanského vybavení a jeho parcely (parcely č. 16/62,16/42, 368). Tohoto objektu by 

mohlo být vyuţito po jeho rekonstrukci, jak exteriéru, tak interiéru, k vystavení expozice 

vztahující se k historii kolonie a tak by spolu s historicky věrným vzhledem oblasti mohla 

doplňovat nedalekou kulturní památku dolu Michal.  A případně být zapojena do jeho 

prohlídkové trasy. Celá lokalita by tak mohla tvořit jakýsi skanzen. U objektu bude zřízeno 

parkoviště, které mŧţe slouţit návštěvníkŧm, v tomto řešení se však počítá s hlavním 

odstavováním aut na parkovišti umístěného u dolu Michal.  
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6.  Varianta 2. – Nové řešení 

 

Druhá vypracovaná varianta zasahuje od aktuálního stavu výrazněji neţ varianta první. 

Dochází zde k odstranění nadbytečných komunikací ve prospěch parcel. Měla by přinášet 

vyšší komfort bydlení avšak menší podíl souladu s historickým návrhem oblasti. Nicméně i 

tak se snaţí respektovat osadní charakter a ráz dřívějšího stavu. Na výkrese č. 3 je tato 

varianta znázorněna. 

 

6.1 Dopravní řešení 

 

V současné době se v řešeném prostoru nachází celkem 4 příčné ulice (Zájezdní, Pod 

Kaštany, Pod Duby a Františka Davida), které slouţí pro motorová vozidla, dále se zde 

nacházejí celá síť pěších chodníkŧ. Ty propojují všechny objekty, které se v lokalitě 

nacházejí. Toto komunikační řešení je pŧvodní z doby výstavby kolonie. Tehdy bylo nutné 

mít přístup ke kaţdému domu ze všech stran, protoţe se v kaţdém objektu nacházely 4 

byty. V mém řešení však je zamýšleno umístit do kaţdé stavby pouze jeden byt. Z tohoto 

dŧvody vzniká nadbytečnost celé řady cest a chodníkŧ. Proto navrhuji zrušit všechny 

chodníky s výjimkou jediného, který vede středem oblasti a tak bude schopen zajistit pěší 

provoz. Z cest navrhuji zrušit ulice Pod Kaštany a Františka Davida, které v novém řešení 

oblasti jiţ nemají význam. 

 

V novém řešení (varianta č. 2) dopravní infrastruktury se tedy počítá pouze s dvěma 

cestami (ulice Pod Duby a Zájezdní), které jsou napojeny na silnice vedoucí po obvodŧ 

území, jsou jimi Štěpničkova a ČS. armády. Jediným chodníkem, který vede středem 

kolonie a zajišťuje tak pěší prŧchod. Tato pěší linie zajišťuje také přístup k zastávce 

hromadné dopravy (U Pumpy), která se nachází v těsné blízkosti řešeného území. Návrh 

dopravního řešení je patrný z výkresu č. 5. 

 

6.2.1 Dynamická doprava 

Komunikace jsou ve velmi špatném stavu. A to jak z hlediska fyzické tak prostorové. 

Silnice nemají dostatečnou šířku pro provoz, ke kterému jsou vyuţívány. U všech cest 
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chybí potřebné zaoblení při kříţení s jinými silnicemi. Není nijak vyřešeno kříţení silnic 

s pěšími chodníky. Po fyzické stránce jsou ve špatném stavu hlavně pěší chodníky, jejichţ 

stav je skutečně ţalostný. V podstatě jde pouze o udusanou hlínu s několika pohozenými 

dlaţdicemi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr 2. Chodník - současný stav Zdroj: vlastní archiv 

 

 V mém řešení je v plánu provést kompletní rekonstrukci všech zachovaných ulic. 

Navrhuji rozšířit vozovku na 6 metrŧ, na které bude probíhat obousměrný provoz. Silnice 

v současné době mají v některých místech i pouhé 3 metry.  V rámci rekonstrukce bude 

nutné sejmout stávající vrstvy vozovky a vytvořit ji celou znovu. V místech napojení cest 

na ulice ČS Armády a Štěpničkovy je nutno cesty opatřit zaoblením o poloměru 6 m.  

Skladba nové vozovky 

 

ASFALTOBETON 4 cm  

OBALOVANÉ KAMENIVO 8 cm  

MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO 15 cm  

ŠTĚRKODRŤ 15 cm  

 

Všechny komunikace budou provedeny jako obytná ulice. Pŧjde tedy o komunikace 

bez chodníkŧ s omezením rychlosti na 20 km/h. Tato skutečnost bude značena dopravními 

značkami vţdy na začátku a konci kaţdé ulice. Pro podpoření dodrţování předepsané 

rychlosti bude kříţení pěší komunikace a vozovky navrţeno na vyvýšeném pásu. Toto 



19 

 

kříţení je vhodně umístěno ve středu ulic, čímţ je vliv na dodrţování rychlosti ještě 

podpořen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr 3. Přechod na vyvýšeném pásu Zdroj: archív Olomoucký deník 

 

Pěší chodník bude veden středem území v místech, kde se pěší trasa nachází jiţ 

nyní. Její stav je však nevyhovující a tak bude muset dojít k jeho rekonstrukci. Chodník 

bude muset být řešen rozebíratelně, protoţe pod celou jeho délkou povedou inţenýrské sítě 

(voda, plyn, elektřina) ke kterým se v případě oprav bude muset snadno dostat. 

 

6.1.2 Statická doprava 

Statická doprava, tedy parkování, je v řešené oblasti zajišťováno velkým parkovištěm, 

které je situováno v jihovýchodním rohu území a sousedí s ulicí ČS. Armády.  Toto 

parkoviště je v současné době v nevyhovujícím stavu a je nutná jeho oprava. Úřad 

městského obvodu Michálkovice si v roce 2008 nechal vypracovat studii řešící revitalizaci 

celé ulice ČS Armády a přilehlého okolí. Tedy i opravu parkoviště. Další stání v území je 

prostor na severovýchodě, vedle občanské vybavenosti. V tomto místě se plánuje příčné 

stání pro 4 vozidla.   

 

V celém prostoru bude povoleno podélné stání na pozemních komunikacích. Tato 

stání budou vyhrazena pro občasné stání vozidel návštěv, které budou přijíţdět k objektŧm. 

Hlavní parkovací kapacity pak budou umístěny přímo na jednotlivé pozemky a to tak, ţe 
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na všech pozemcích je prostor pro minimálně jedno nekryté stání a dále vyhrazené území 

pro stavbu garáţe.  Garáţe by měly být stavěny ve stylu shodném s jiţ stojícími budovami. 

Tento poţadavek je opět zaveden proto, aby se udrţel jednotný ráz území.  

 

6.2  Přeparcelování 

  

Tato varianta počítá se značným zásahem do současného dělení parcel. Dŧvodem je jednak 

zbytečná roztříštěnost současných parcel, kdy k jednomu objektu připadají aţ 4 parcely. 

Významnějším dŧvodem je však rušení nadbytečných komunikací, jak cest, tak pěších 

chodníkŧ. Jejich plochy jsou pak rozděleny mezi sousední parcely a je tak dosaţeno větší 

výměry pozemkŧ  jednotlivých domŧ, coţ by mělo přinést vyšší přidanou hodnotu bydlení. 

 

Tab.č 4 plochy parcel. Zdroj: vlastní 

číslo parcely - nové plocha  plocha k stejnému objektu pŧvodní změna plochy 

1 618,6 m
2
 626,9 m

2
 -8,3 m

2
 

2 621,8 m
2
 626,5 m

2
 -4,7 m

2
 

3 715,3 m
2
 672,5 m

2
 42,8 m

2
 

4 658,7 m
2
 615,4 m

2
 43,2 m

2
 

5 661,4 m
2
 661,4 m

2
 0,0 m

2
 

6 597,6 m
2
 597,6 m

2
 0,0 m

2
 

7 811,2 m
2
 729,6 m

2
 81,7 m

2
 

8 958,5 m
2
 759,0 m

2
 199,4 m

2
 

9 855,0 m
2
 709,0 m

2
 146,0 m

2
 

10 930,4 m
2
 712,3 m

2
 218,0 m

2
 

11 852,9 m
2
 712,6 m

2
 140,3 m

2
 

12 885,7 m
2
 708,0 m

2
 177,7 m

2
 

13 754,4 m
2
 665,2 m

2
 89,2 m

2
 

14 763,1 m
2
 660,9 m

2
 102,2 m

2
 

15 899,7 m
2
 897,6 m

2
 2,1 m

2
 

16 598,8 m
2
 518,2 m

2
 80,5 m

2
 

17 541,2 m
2
 511,6 m

2
 29,6 m

2
 

18 662,3 m
2
 520,1 m

2
 142,3 m

2
 

19 704,4 m
2
 653,9 m

2
 50,5 m

2
 

20 719,5 m
2
 675,0 m

2
 44,5 m

2
 

21 680,6 m
2
 574,3 m

2
 106,3 m

2
 

22 568,5 m
2
 574,8 m

2
 -6,3 m

2
 

23 630,5 m
2
 643,2 m

2
 -12,7 m

2
 

prŧměry 725,6 m
2
 653,3 m

2
 72,4 m

2
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Jak je zřejmé z tabulky, většina pozemkŧ byla výrazně zvětšena a to v několika 

případech aţ o 200 m
2
. Prŧměrný nárŧst plochy pozemku je 72,36 m

2
 a je tak dosaţeno 

prŧměrné plochy pozemku 725,6 m
2
. V ojedinělých případech muselo dojít k drobnému 

zmenšení plochy. Toto bylo nutné z dŧvodŧ dopravního řešení. Jak byly parcely změněny 

je patrné z výkresu č. 4. 

 

6.3 Rekonstrukce staveb 

 

I druhá varianta počítá s opravou všech objektŧ nacházejících se v řešené oblasti. Stejně 

jako ve variantě první se při rekonstrukci exteriérŧ staveb počítá s co nejvěrnějším 

dodrţováním pŧvodního vzhledu staveb. A tak i zde bude hlavním rozdílem oproti 

pŧvodnímu stavu vnitřní uspořádání jednotlivých objektŧ.  

 

V mém návrhu se počítá s odstraněním nadbytečných příček a vytvořením nových, 

tak aby vznikly 3 pokoje, koupelna, WC a obývací pokoj s kuchyní. Nové řešení dispozic 

je znázorněno na výkrese č. 13.  V prostoru dřívějších vstupŧ do rušených bytových 

jednotek budou umístěny sklady. Počítá se i s opravou suterénu. V mém řešení se 

nevyuţívá podkroví, protoţe je příliš nízké, a proto nevhodné k obytným účelŧm. Tato 

skutečnost však neznamená, ţe by pŧdní prostory k obývání vyuţít nešly, mělo by to však 

za následek nutnost tyto prostory zvýšit, provést kompletně novou střechu. Šlo by tedy o 

výrazně draţší řešení. V případě, ţe by se rekonstrukce prováděla tímto stylem, bylo by 

zřejmě vhodné, řešit domy jako dvojdomky, protoţe podkroví by přineslo dostatek prostor 

pro pohodlné bydlení.  

 

 V kaţdém případě musí dojít k rekonstrukci všech domŧ v oblasti. Jejich stav je 

často velmi špatný. K řadě domŧ se v prŧběhu času přistavěly rŧzné přístavky, jejichţ stav 

je však většinou ještě horší neţ samotných domŧ. Proto bude vhodné tyto objekty 

odstranit. U rekonstrukce samotných domŧ bude nutné provedení nových fasád včetně 

zateplení. Dále bude potřeba zajistit výměnu všech oken a dveří. Předpokládám, ţe ani 

krovy a konstrukce střech nebudou ve stavu, který by šel bez úprav ponechat, takţe se 

domnívám, ţe jejich rekonstrukce bude nutná také. Z dŧvodu vnitřních úprav dispozic 

vyplývá také nutnost provést změny vedení vnitřních instalací a u té příleţitost by bylo 

vhodné provést také jejich modernizaci.  
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 V mém návrhu mám v plánu hlavně provést opravy jednotlivých staveb. Je však 

moţné ţe při bliţším zkoumání konkrétních objektŧ dojde k zjištění, ţe stavby k opravám 

nejsou vhodné a ţe jejich stav je příliš špatný. V takovém případě bude muset dojít 

k odstranění takto zchátralých objektŧ. Poté tedy navrhuji na jejich místě vystavět budovy 

znovu. A to tak aby zapadaly do charakteru oblasti ideálně, aby byly přesnými replikami 

pŧvodních staveb.  

 

6.4 Řešení oplocení 

 

Oplocení jednotlivých pozemkŧ je zamýšleno provádět formou ţivých plotŧ. Toto oplocení 

by se mělo nacházet kolem kaţdého z pozemkŧ v oblasti. V případě nutnosti mŧţe být 

doplněno ještě oplocením pletivem mezi sloupky. Toto řešení se předpokládá u objektŧ, 

kde bude poţadována vyšší bezpečnost nebo tam kde budou chtít mít majitelé volně 

puštěná domácí zvířata.  

  

Výška ţivých plotŧ by měla být regulovaná. Hlavně v prostoru kříţení komunikací 

a to z dŧvodu zajištění přehlednosti a nebránění rozhledu.  

 

 Ploty ovšem mohou být řešeny i klasicky pouze pletivem mezi sloupky nebo 

oplocením s vyzděnými sloupky a podezdívkou. O konečné verzi oplocení by měl nakonec 

rozhodnout investor. V kaţdém případě je nutné, aby byl vybrán jeden druh oplocení pro 

celou řešenou oblast a byl tak zajištěn jednotný ráz celého prostoru.   

 

6.5 Využití volné parcely 

 

 V prostoru kolonie Peterská bylo v době jejího vzniku postaveno celkem 24 staveb 

k bydlení. V prŧběhu času však musela být jedna ze staveb zdemolována a na jejím místě 

doposud nic nestojí. Jedná se o parcelu číslo 17/52. Parcela je zatím nevyuţita. Roste zde 

jen tráva a pár keřŧ. Ještě před nedávnem zde stál pomníček za oběti 2. světové války. Ten 

však uţ byl přemístěn a zŧstal zde jen jeho základ.  
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Jako nové vyuţití této parcely navrhuji zbudovat zde park, který by mohl slouţit jak 

obyvatelŧm kolonie, tak lidem z blízkého okolí.  V parku by většinu plochy měla pokrývat 

trávnatá plocha, na které bude rozmístěna smíšená středně vzrostlá zeleň. V centru navrhuji 

zbudovat kruhový altánek, který bude vybaven uvnitř lavičkami. Zadní část parku by pak 

měla slouţit jako dětské hřiště vybavené prŧlezkami a dalším odpovídajícím vybavením. 

Po obvodu dětského hřiště by pak opět byly instalovány lavičky. Všechny části parku 

budou propojeny chodníky, které v rámci sjednocení vzhledu celé oblasti budou provedeny 

ze stejných materiálŧ, jako z kterých je zbudována pěší trasa středem řešeného území.  

 

6.6 Využití prázdného objektu bývalého občanského vybavení 

 

Na severovýchodě území se nachází v současné době nevyuţívaný objekt bývalé občanské 

vybavenosti. Objekt je ve špatném technickém stavu a jeho nutnou rekonstrukcí lze získat 

objekt, který mŧţe slouţit jako centrum volného času. Budova by slouţila jako místo pro 

společenské a sportovní aktivity mládeţe a zájmové krouţky dětí. Pro tuto novou funkci je 

potřeba zřídit parkovací místa. Jako prostor pro parkoviště je moţno vyuţít část 

sousedního pozemku. Druhá část tohoto pozemku by pak po provedení zpevněné plochy ze 

zámkové dlaţby mohla slouţit jako prostor pro instalaci sportovišť a volnočasové zábavy 

(stolní tenis, ruské kuţelky, streetball, atd.).  

 

6.7 Mobiliář 

 

V rámci druhé varianty navrhuji i konkrétní mobiliář umístěný v řešeném území. Jedná se 

především o vybavení parku, ale také o předměty rozmístěné po celém území. Mobiliář by 

měl být na celém území stejný a vzájemně sladěný 
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Produkty firmy Urbania s.r.o 

Parková lavička       

Název produktu: Litinová lavička Bretaňa  

Označení produktu: MBLS-03475 

 

Lavička bude umístěna v parku podél 

chodníkŧ, okolo dětského hřiště a v altánu. 

Tento typ lavičky je doporučeno 

výrobcem kotvit do betonových patek 

šrouby M 10 

 

           Obr 4. Parková lavička Zdroj: www.urbania.cz [18]       

Parkový stůl       

Název produktu: Stŧl MONA 

Označení produktu: MBLS-04564 

 

Stŧl tohoto typu bude umístěn v altánu a u 

dětského hřiště v parku. Výrobce doporučuje 

stŧl kotvit šrouby M 10 do betonových patek  

Obr 5. Parkový stůl Zdroj: www.urbania.cz[18] 

Odpadkový koš       

Název produktu: Koš ALAN  

Označení produktu: MBKO-04433 

 

Odpadkové koše budou umístěny v parku a podél pěší 

komunikace vedoucí středem řešené oblasti. Výrobce 

doporučuje jejich osazení na betonové patky, ke kterým je   

ideální kotvení pomocí šroubŧ M 10   

Obr. 6 Odpadkový koš Zdroj: www.urbania.cz [18] 
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Stojan na kola        

Název produktu: Stojan na kola 

celodřevěný - pro 5 kol 

Označení produktu: MBST-03986 

V mém návrhu se také počítá s umístěním 

stojanu na kola, a to u altánu v parku a u 

dětského hřiště.  

    

    Obr. 7 Stojan na kola Zdroj: www.urbania.cz[18] 

 

Produkty firmy Tomovy Parky s.r.o 

Dětské hřiště  

Název produktu: HRÁDEK TROJÁČEK 

Označení produktu:  TP1I03-308 

Dětské hříště bude instalováno v zadní části 

parku. Terén pod prŧlezkami bude rovný a 

proveden z lité gumy. Tento materiál je 

ideální jako tlumící prvek a je pro děti 

naprosto bezpečný. Rozhraní mezi hřištěm a 

trávníkem bude zajištěno obrubníky taktéţ 

z lité gumy. Díky tomuto řešení nebude 

docházet ke zranění dětí. 

     Obr. 8 Dětské hřiště Zdroj: www.tomovyparky.cz[19] 

 

6.8 Technická infrastruktura: 

 

6.8.1 Zásobování pitnou vodou 

V řešeném území se nachází rozvod pitné vody, je však ve špatném technickém stavu. 

Proto navrhuji jejich kompletní rekonstrukci. Vzhledem k novému řešení komunikací a 

přeparcelování oblasti vzniká nadbytečnost některých tras vodovodu. V mém řešení 

počítám s jejich zrušením.   



26 

 

 

Výpočet potřeby pitné vody: 

Výpočet specifické potřeby vody pro rodinné domy: 

Počet RD:        13 

Počet osob na jeden objekt:     4 

Celkový počet osob:      13*4=52 

Specifická potřeba (qspec)[l/den]:   150 

 

Výpočet prŧměrné denní spotřeby celkem Qp: 

Qp= Pi *qspec 

Qp= 52*150=7800 l/den 

Qp= 7,8 m3/den 

Prŧměrná denní spotřeba vody je:    7,8 m3/den 

Součinitel denní nerovnoměrnosti spotřeby vody (kd): 1,5 

 

Maximální denní spotřeba pitné vody Qmax d: 

Qmax d= Qp *kd 

Qmax d=7,8*1,5=11,7 m3/den 

Maximální denní spotřeba vody je:    11,7 m3/den 

Součinitel hodinové nerovnoměrnosti spotřeby vody (kh): 1,8 

 

Maximální hodinová spotřeba pitné vody Qmax h: 

Qmax d= 1/24*Qmaxh *kh 

Qmax d=1/24*11,7*1,8=0,8775 m3/hod 

 

Orientační návrh profilu d: 

Rychlost proudění vody (v) [m/s]:    1,5 

Mnoţství poţární vody (v) [m3/s]:    0,01 

Maximální hodinová potřeba pitné vody[m3/hod]: 0,8775 

Q = pv+Qh/3600 = 0,01 + 0,8775/3600 = 0,01024 m3/s 
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Návrh pro větev s hydrantem: 

Pro zajištění poţární bezpečnosti v území navrhuji umístit na ulici Pod Duby poţární 

hydrant. Jeho umístění bude zhruba ve středu oblasti a tak bude svým dosahem pokrývat 

celé území. 

Q = pv+Qh/3600 = 0,01 + 0,8775/3600 = 0,01024 m3/s 

 

Navrhuji DN 100. 

 

Návrh ostatních větví: 

Q = pv+Qh/3600 = 0,8775/3600 = 0,00024 m3/s 

 

  

Ve zbytku sítě uţ není potřeba vody tak velká, protoţe odpadá nutnost dodávky poţární 

vody. Proto navrhuji pouze DN 80. 

 

6.8.2 odkanalizování území: 

V současné době se v řešeném území nachází jak dešťová tak splašková kanalizace. 

V mém řešení hodlám tento stav zachovat. A zachovat téţ stávající trasy kanalizace, 

s výjimkou několika tras, které jsou jiţ nadbytečné. Ty navrhuji zrušit. 

 

Pro výpočet se předpokládá dvojnásobné mnoţství odpadních vod jako přísun pitné 

vody do objektŧ. 

Spád potrubí:  53 0/00 

Qmax= Qp/24 * Kmax = 7,8/24*4,4 = 1,43 m3/hod = 0,000397 m3/s = 0,397 l/s 
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Obr. 9. Hydrograf Zdroj: Stavby vodovodů a kanalizací 2. upravené vydání [11] 

 

Z hydrogramu vyplývá, ţe by pro odkanalizování stačilo potrubí DN 160. Pro 

kanalizační potrubí je však praktičtější potrubí s DN alespoň 250. Proto jej navrhuji. 

 

Výpočet množství dešťové vody: 

 

Tab. 5 redukovaná plocha Zdroj: vlastní 

Druh povrchu Součinitel odtoku Plocha [ha] Redukovaná plocha [ha] 

Zastavěná plocha 0,9 0,1345 0,121 

Asfaltové plochy 0,8 0,1040 0,083 

Celkem 0,2042 

 

Specifická vydatnost deště (q) : 120 

Spád 537 0/00 

Qde=Ared * q = 0,2042 * 120 = 24 l/s 

Z grafu vyplívá návrh DN 250. 

 

6.8.3 Zásobování plynem 

V současné době je v řešeném území zajištěn rozvod plynu potrubím DN 63. I toto vedení 

je však jiţ zastaralé a je nutná jeho rekonstrukce. Stejně jako i u ostatních inţenýrských sítí 
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v oblasti i zde vzniklo z dŧvodu nového návrhu urbanistického řešení k nadbytečnosti 

některých tras plynovodu. Tato vedení je tedy také nutno zaslepit a odstavit z provozu. 

Výpočet plynu: 

Tab. 6 potřeba plynum Zdroj:  vlastní 

Spotřeba pro► vaření TUV velký 

TUV 

malý 

Soustře-

děná zást. 

Velký 

RD 

Malý 

RD Σ 

Počet  BJ 150 350 150 1750 3500 3000   

13 1950 4550         6500 

0 0   0       0 

0       0     0 

13         45500   45500 

0           0 0 

Byty  Σ 1950 4550 0 0 45500 0 52000 

 

Výpočet součinitelŧ k:        

k1= 1/ ln(P+16) = 0,296974       

k2= 1/ ln(Pv+16) = 0,296974       

k3= 1/ ln(Pm+16) = 0,360674       

k5 = 1/ P
0,1

= 0,773759       

        

Potřeba plynu na vaţení:        

Qmaxh1 = Σ qhi·Pi · ki = 4,632798 m
3
/h      

        

příprava TUV:        

TUV velký:        

Qmax2V = Σ qhi·Pi · ki= 8,107396 m
3
/h      

        

topení:        

sdruţená zástavba        

rodinné domy        

Qmaxh3RD = Σ qhi·Pi · ki= 25,14716 m
3
/h      

Obyvatelstvo celkem:        
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Q maxh,ob = Qmaxh1 +  Qmaxh2M +  Qmaxh2V + Qmaxh3SZ + Qmaxh3RD =  37,88736 m3/h   

 

Návrh DN       

Délka 164       

tlak 1 124       

tlak 2 122       

        

 D = 38,4732 mm       

  

Z výpočtu vyplývá, ţe by na zásobení plynem stačilo potrubí o minimální velikosti 

DN 40. Z praktických dŧvodŧ a moţnosti zvýšení potřeby plynu v budoucnu navrhuji 

zřídit vedení o velikosti DN 75. 

 

6.8.4 Zásobování el. proudem 

 Nyní je vedení v celé oblasti řešeno jako nadzemní. A to jak vedení pro veřejné 

osvětlení tak i pro zásobování el. proudem. Z hlediska vyššího komfortu bydlení navrhuji, 

převést tato vedení pod zem. Odstranit současné sloupy postavit pouze nové lampy pro 

veřejné osvětlení. A to takové aby svým vzhledem ladily s charakterem řešeného území. 

 
8,4
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7. Závěr 

 

Výsledkem této práce jsou dva návrhy regenerace hornické kolonie Peterská v Ostravě -  

Michálkovicích. První nazvaný „Historická věrnost“ je zpracován jako ideová studie. 

Návrh druhý nesoucí jméno „Nové řešení“ je jiţ rozpracován podrobněji. V obou 

variantách jsem se snaţil dodrţet zadání bakalářské práce a byl kladen dŧraz na regeneraci 

oblasti jako celku, tak aby pŧsobila jednotně. 

 

V řešeném území bylo dříve mnoho limit, zejména ekologických, které sniţovaly 

ţivotní standard obyvatel. Nyví však tyto limity pominuly a proto je moţné oblast 

zregenerovat a dosáhnout tak stavu, který bude přinášet prostředí příjemné k bydlení.   I 

nyní se v oblasti bohuţel nachází problémy, které jsou značnou překáţkou pro zrealizování 

regenerace. Těmito problémy jsou zejména sloţité majetkové poměry. Pro případné 

realizace celého projektu by bylo nutné tyto majetkové poměry vyřešit. Ideálně 

sjednocením celého území pod jediného vlastníka, který by pak mohl snáze provést 

veškeré potřebné úpravy.  

 

 Mnou navrţeným řešením a jejich zrealizováním by se dosáhlo výrazného zvýšení 

ţivotního komfortu a pohodlí bydlení v oblasti. Jsou to však pouze dvě varianty z velkého 

mnoţství dalších alternativ. Je tedy moţné, ţe v případě realizace dojde k některým 

změnám. 

 

Součástí mé práce bylo i cenové zhodnocení nutných úprav vyplývajících z mnou 

navrţeného řešení. Tato kalkulace je rozdělena do dvou částí. První část obsahuje náklady 

směřujících do regenerace exteriéru řešené lokality a zřízení nového vedení inţenýrských 

sítí. Tato je zpracována v příloze číslo 6. Druhá část se pak zabývá náklady určenými na 

rekonstrukce jednotlivých staveb. Protoţe nebylo moţné získat přesné podklady o 

současném technickém stavu všech objektŧ v řešené lokalitě je tato část kalkulace řešena 

formou rozpočtŧ pro rŧzné moţné scénáře nutných oprav.  
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Tab. 7 Shrnutí finanční kalkulace 

Náklady na jednotlivé objekty 

Předmět cena (Kč) cena pro 23 staveb (Kč) celková cena (Kč) 

Rekonstrukce 1 737 800 Kč 39 969 400 Kč 39 969 400 Kč 

Demolice 520 043 Kč 11 960 989 Kč 119 609 89 Kč 

novostavba horní stavby 3 167 553 Kč 72 853 719 Kč 84 814 708 Kč* 

novostavba včetně sklepa 4 046 423 Kč 93 067 729 Kč 105 028 718 Kč* 

Náklady na úpravy exteriéru, technickou a dopravní infrastrukturu   

Předmět Cena (Kč) 

tech. inf. Celkem 7 959 381 Kč 

dopravní infrastruktura 5 136 533 Kč 

Zeleň 204 116 Kč 

Mobiliář 477 062 Kč 

Celkem 13 777 093 Kč 

Celkové náklady 

Cenově nejvýhodnější varianta – kompletní rekonstrukce 53 746 493 Kč 

Cenově nejméně výhodná varianta – znovu postavení 118 805 811 Kč 

* cena včetně demolice 

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, ţe varianta uvaţující zrekonstruování všech 

staveb je finančně mnohem výhodnější neţ varianta počítající s jejich znovupostavení. Je 

však nutno říci, ţe tyto dvě varianty jsou krajními a skutečné náklady potřebné k dosaţení 

zamýšleného cíle budou někde mezi nimi. Kalkulace ceny rekonstrukce vycházela pouze 

z podkladŧ, které mi byly přístupné tedy pŧvodní plány staveb a zhodnocení fyzického 

stavu objektŧ zvenčí. Je tedy moţné, ţe stavby jsou v horším stavu neţ, který jsem pro 

kalkulaci odhadl. V takovém případě mŧţe být cena rekonstrukce v některých případech 

vyšší a přiblíţit se tak ceně novostavby. Poté by jiţ výhodnost kompletní rekonstrukce 

nemusela být tak jednoznačná.   
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