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ANOTACE 

Předmětem disertační práce je téma Dělnické kolonie – specifické bydlení v podmínkách 

sídelní a průmyslové aglomerace Ostravy z pohledu městského inţenýrství. Zdrojem 

informací byla vlastní dlouholetá praxe v investiční bytové výstavbě a správě domů, 

studium dostupné literatury a archivních dokumentů. Účelem je poukázat na alternativní 

moţnosti v oblasti městského bydlení zejména v průmyslových městech a zároveň 

poskytnout pohled na dělnické kolonie z hlediska jejich rekonstrukce a regenerace jako 

hodnotného způsobu bydlení a zároveň doporučení pro municipality jak zajistit větší 

kompaktnosti města s kvalitním zázemím jak po stránce ţivotního prostředí, tak efektivity 

správy a údrţby. 

 

 

 

 

 

 

ANNOTATION 

The object of the PhD thesis is Working settlements – the specific living in the condition of 

sharing and industrial agglomeration of Ostrava from the view of the town engineering. 

The origin of the information based on long term practice in the capital apartment building 

and management of buildings, study of gettable literature and archive documents. The 

purpose of the study is offering of the alternative possibility of the town building mostly in 

industrial zones and show the new view on the blue-collar colony based on reconstruction 

and regeneration as a valuable way of living and recommendation for municipalisation 

how to guarantee greater compactness of the town with quality background in the view of 

environment, cost-effectiveness and service. 
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1.  ÚVOD  

 Tato práce se zabývá specifickým způsobem bydlení tj. dělnickými koloniemi prioritně 

z pohledu městského inţenýrství. Pro takové kontinuální řešení je nezbytné věnovat se 

nejen historii a okolnostem jejich vzniku, ale i širším vztahům a historickým reáliím, za 

kterých vznikaly městská sídla ve středoevropském prostoru. Historický pohled povaţuji (a 

to nejen v oblasti bydlení a urbanismu) za jeden z důleţitých atributů, na kterých je moţno 

budovat další vize a scénáře rozvoje měst a ţivota v nich. 

Pozornost je soustředěna na středoevropský, respektive český prostor. Zakládání lidských 

sídel záviselo zejména na klimatických a geografických podmínkách a ty jsou v mnoha 

ohledech v Evropě podobné. Lze konstatovat, ţe vývoj měst probíhal v jednotlivých 

historických vlnách souvisejících jednak s migrací, s rozvojem výrobních prostředků, 

s pořebou ochrany a obchodu. 

 První osady tak byly zpravidla budovány podél obchodních cest a vodních toků na 

strategických místech pod ochranou stráţních hradisek
1
. Funkcí těchto osad bylo bydlení 

spojené s řemesly, obchodem a ochranou obchodních cest. Tyto dvě základní funkce plní 

města a sídla v různých modifikacích stále. Pokud tento model přeţil staletí, je zřejmé, ţe 

je funkční a je tedy důvod ho udrţovat, modifikovat na měnící se ţivotní podmínky, 

nikoliv rozvracet. 

 V době, kdy převáţná část obyvatel pracovala jako zemědělci, města tvořila jen malá, 

specifická skupina obyvatel zabývajících se obranou, řemeslem nebo obchodem. 

Rozvojem řemesel a náročnějšími výrobními postupy se vliv měst zvyšoval, stále však 

zůstávala ve svých původních hranicích tvořených hradbami. Novým prvkem, zejména 

středověku je rozvoj dolování a výroby kovů, jehoţ produktem jsou tzv. horní města. 

Rozvoj takové převratné činnosti představoval radikální zásah do sociálních procesů a 

vazeb tehdejší společnosti, na jehoţ konci bylo zrušení nevolnictví, migrace obyvatel 

venkova do měst a nové demografické i sociální rozvrstvení společnosti, které vyústilo na 

přelomu 18 a 19 století tzv. průmyslovou revoluci. 

                                                 
1
 Např.jedním z nejdéle kontinuálně osídleným míst  v Evropě  je městečko Stráţ nad Neţárkou, kde od dob 

vzniku opevněného římského leţení na ostrohu nad řekou Neţárkou je osídleno nepřetrţitě aţ do současnosti. 
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1.1  Cíle a metody disertační práce 
 

Cílem práce je představit některé příleţitosti v oblasti bydlení modernizací a regenerací 

dělnických kolonií, jejich znovuzačlenění do akceptovatelného současného způsobu bylení 

a poukázat na nebezpečí a hrozby vyplývající z ignorace existence  těchto lokalit. Postavit 

tento dílčí subjekt do souvislostí s dnešním vývojem a trendy v oblasti bydlení. Práce, které 

se zabývají dělnickými koloniemi, se věnují tématu po stránce historické, sociální, 

urbanistické, nebo památkové péče. Pohled městského inţenýrství spojený s podmínkou 

další existence, rekonstrukce a funkčního vyuţití těchto poměrně rozsáhlých území 

v hranicích města doposud chybí. Práce si klade za cíl posunout problém existence  kolonií 

dále, neţ na pouhé konstatování stavu a definovat moţná doporučení v této oblasti jak pro 

další vědecké práce, tak pro municipalitu. Vzhledem ke zvolenému tématu jde o 

problematiku velmi širokou, která se dotýká několika vědních oborů. Práce je  zaměřena na 

dva základní cíle se zřetelem na současný stav a rozvoj města Ostravy a podobných 

průmyslových aglomerací, moţné alternativní postupy získávání kvalitního bydlení 

v současných hranicích měst a moţný způsob odstranění, lépe však zabránění vzniku 

nových deprivovaných území. Na problém dělnického bydlení je nahlíţeno z perspektivy 

oboru městského inţenýrství, tj. širšího pohledu na tento druh bytové zástavby a jeho 

moţné hrozby a příleţitosti z hlediska udrţitelného rozvoje města, ekonomické výhodnosti 

s přihlédnutím na vlivy sociální a demografické. 

Cíl 1 - Zmapování historických souvislostí, které vedly k výstavbě dělnických sídlišť,   

časové vymezení jednotlivých etap jejich vývoje ve vztahu na rozvoj těţby uhlí, rozvoje 

průmyslu a vytvoření Velké Ostravy v hranicích, jak ji známe v současnosti. 

Cíl 2 - Návrh moţného způsobu regenerace vytipovaných lokalit a jejich začlenění do 

bytového portfolia města Ostravy. 

Pro splnění uvedených cílů práce jsou pouţity čtyři základní metody práce: 

1. Studium dostupné literatury.         

2. Získávání archivních materiálů.   

3. SWOT analýza, do které byly zahrnuty zobecněnitelné poznatky získané 

z předchozích průzkumů. 

4. Komparační analýza jednotlivých zkoumaných lokalit. 
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1.2  Obecné podmínky existence městských útvarů ve středoevropském 

prostoru. 
 

Vývoj a historie vzniku městských útvarů v oblasti střední Evropy, se podřizoval 

podmínkám, potřebám a okolnostem panujícím v dané oblasti. Města slouţila historicky 

k ochraně obchodních cest, řemeslu, obchodu a zejména k ochraně nejen vlastních 

obyvatel, ale i populace širokého okolí, pro které bylo opevněné město azylem v dobách 

válek a nebezpečí. Tomu byl přizpůsoben i jejich charakter, tedy urbanistická struktura. 

Základními prvky tedy byly stavby obytné ( spojené s výkonem práce), sakrální a obranné.  

 Definování pojmů: 

Urbanismus je architektonická disciplína, jejímţ cílem není navrhovat jednotlivé stavební 

objekty, ale projektovat sídelní útvary jako funkční a vyváţené celky. Zabývá se tvorbou a 

regulací vývoje měst, venkovského osídlení a krajiny. Usiluje o směřování k optimálnímu 

vývoji sídelních struktur, harmonickému uspořádání území, udrţení ekologické rovnováhy 

a ochraně kulturního dědictví s cílem zajištění udrţitelného rozvoje. V českých odborných 

kruzích je definován jako aplikovaný vědní obor zabývající se plánováním a výstavbou 

měst z hlediska technického, architektonického (estetického) a územního. Studuje postupy 

a metody uplatňované při cíleném ovlivňování a vytváření jednotlivých částí osídlení 

(Musil [26]).  

Urbanizace dle Velkého socilogického slovníku [26]: “nejobecněji prostorová 

koncentrace lidských činností i obyvatelstva projevující se změnami v chováním lidí, v 

jejich motivacích, v kulturních vzorech i ve formách organizace společnosti. Změny jsou 

vyvolány ţivotem v prostředí s velkým počtem obyvatel, vysokou hustotou a značnou 

různorodostí obyvatel, aktivit i lidských výtvorů“. Definice a pojetí urbanizace se vyvíjely 

jednak v důsledku změn samotného předmětu zkoumání, jednak v důsledku toho, ţe se 

urbanizace zkoumala z hledisek různých vědních oborů. Dlouhodobě lze pozorovat 

přechod od uţšího, převáţně demografického a geografického pojetí urbanizace k širšímu, 

sociologickému pojetí. V uţších pojetích byla urbanizace chápána buď jako proces 

koncentrace obyvatelstva, později i společenských činností, jako šíření a přejímání městské 

kultury. Podle demografické interpretace urbanizace zahrnuje jednak zmnoţení bodů 

koncentrace, tj. měst, jednak jejich zvětšení, ev. jejich prorůstání. Výsledkem je růst podílu 

městského obyvatelstva na úhrnu obyvatelstva určitého území. Za výhodu demografického 
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pojetí urbanizace se pokládá moţnost měření dosaţeného stupně tohoto procesu a na to 

navazující moţnost dalších kvantitativních analýz, postavených např. na korelacích mezi 

stupněm industrializace, hospodářského blahobytu nebo sociálního rozvoje.   

Důsledkem zvýšené koncentrace jsou změny v sociální organizaci společnosti. Slovník 

sociální geografie rozeznává tři způsoby nahlíţení na urbanizaci. 

 V pojetí demografickém, je urbanizace brána jako proces, kdy dochází k růstu podílu 

městského obyvatelstva v rámci populace a růstu koncentrace obyvatelstva do větších 

sídel. Výsledným stavem je plně urbanizovaná společnost, kde většina populace ţije v 

několika málo velkých metropolitních areálech.  

Ekonomické pojetí chápe urbanizaci jako proces spojený s industrializací a s rozvojem 

průmyslové výroby. Ve společnosti dochází k rychlé strukturální změně, v níţ hlavní roli 

hraje saldová migrace z venkova, ve městech se rozvíjí průmysl, koncentrují se zde 

výrobní prostředky, centralizuje se kapitál. 

Behaviorální pojetí urbanizace bere město jako centrum sociální změny, která přetváří 

zvyky, postoje a hodnotové orientace lidí. Tyto změny se z městského prostředí šíří do 

okolí.   

Z porovnání geografické a sociologické definice, je zřejmé, ţe geografická klade větší 

důraz na prostorovou distribuci obyvatelstva, kdeţto sociologická definice spíše na změny, 

které koncentrace činností a obyvatel vyvolá ve společnosti. V obou je urbanizace chápána 

jako proces v prostoru, není ale časově vymezena. Za „období vzniku“ procesu urbanizace 

je obecně povaţován buď zrod prvních měst (širší pojetí), nebo období počátku 

průmyslové revoluce, kdy města začala růst s dříve nevídanou dynamikou, coţ je případ, 

kterému se tato práce věnuje.  

Vymezení urbanizace spojené v počátečních fázích s industriální revolucí, se odlišuje 

oproti předchozímu období výraznou změnou v dynamice procesu. Kvantitativní a 

kvalitativní změny prostředí a společnosti na městské probíhají s výrazně vyšší intenzitou. 

Tyto teoretické předpoklady lze úspěšně aplikovat na předmět práce, tedy období 

industriálního rozvoje Ostravy a její postindustriální vývoj. 
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Tři pojetí urbanizace nutno chápat jako vzájemně provázané. Rozdělení je v zásadě 

konvenční, přičemţ jednotlivá pojetí odpovídají různým projevům urbanizace. Všechny 

tyto pohledy na problématiku urbanizace jsou signifikantní pro situaci prudce se rozvíjející 

Ostravsko-karvinské aglomerace v období průmyslové revoluce. V našem prostoru se tedy 

jedná o typický příklad.    

Jednou z moţností, jak od sebe odlišit preindustriální a industriální společnosti je podle 

charakteru vyuţívání energie. V preindustriálních městech je typická závislost na lidské a 

zvířecí síle, kdeţto průmyslová města vyuţívají energii páry, elektřiny apod.  

  Musil [27] shrnuje rysy preindustriálního města do následujících bodů
2
: 

 V preindustriálním městě existuje sloţitější sociální struktura neţ v neměstských 

sídlech.  

 Vzniká nová společenská třída, která se nezabývá zemědělstvím, ale například 

správou města, technickými, uměleckými či náboţenskými činnostmi.  

 Podíl této třídy na celkové populaci činí jen několik málo procent. Struktura 

společnosti je výrazně rigidní s nízkou vertikální mobilitou.  

 Města často plní funkci trţních středisek, jejich moc je symbolizována výstavbou 

monumentálních budov. Typické je maximální vyuţívání tehdejších zdrojů 

energie.  

Celý systém osídlení, respektive sociogeografický systém v preindustriálním období 

můţeme označit jako statický. Statický systém se vyznačuje velkou mírou determinace 

přírodním prostředím, slabou propojeností a vývojovou dynamikou (Hampl[5,8]). Graficky 

je preindustriální statický systém vyjádřen na obrázku č.1. 

Industriální urbanizace představuje zásadní změnu ve vývoji měst a systémů osídlení. 

Její počátky jsou zpravidla datovány do Anglie 18.století, odkud se postupně souběţně s 

industrializací šíří do dalších částí Evropy. Na specifické rysy evropské urbanizace, 

                                                 
2 V České republice se výzkumem urbanizace dlouhodobě zabývá především geograf M. Hampl (1987, 

1996, 2005), také sociolog J. Musil (1977, 2002), výzkumem urbanismu jakoţto aplikovaného vědního oboru 

K. Maier (2000, 2004) nebo J. Hrůza (2002).  
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například na úzké spojení s industrializací, pomalejší tempo koncentrace obyvatelstva do 

měst, či vysoký počet středně velkých měst upozorňuje Musil [27]. 

 Přebytek pracovních sil v zemědělských oblastech a rozvoj průmyslu ve městech vyvolává 

migraci do měst. V počátečních fázích se jedná o migraci na kratší vzdálenosti a do 

menších měst, která byla jak v Anglii tak v Čechách podmíněna rozvojem především 

textilního průmyslu (Hampl [6]). V dalším vývoji se největší intenzita koncentračního 

procesu přesouvá na vyšší řádovostně-měřítkovou úroveň. Města všech velikostních 

kategorií rostou, dochází k vytváření hierarchické sítě osídlení, která je především 

kvantitativní povahy. Výrazně se zvyšuje územní nerovnoměrnost v distribuci obyvatelstva 

v našem případě typické zejména pro hornická sídliště. 

 

Obr. 1 Vývoj prostorové struktury sociálně geografického systému ( Hampl a kol.,1987) 

Ve městech vznikají nové průmyslové čtvrti, zejména v těsné blízkosti průmyslových 

podniků. Vzhledem k neexistenci veřejné dopravy byla zpočátku doprava z bydliště do 

pracoviště pouze pěší. Bydlení a ostatní ţivotní podmínky v těchto nových čtvrtích nejsou 

ideální. Prostorová a sociální struktura města je značně ovlivněna lokalizací nového 

průmyslu a nových obytných čtvrtí, v nichţ dochází ke koncentraci dělnického 

obyvatelstva, které bylo nuceno radikálně změnit způsob ţivota, na který byli po generace 

zvyklí ve svém původním, venkovském, prostředí. Industriální urbanizaci můţeme v 

souladu s názorem Musila [28] rozdělit na dvě období:  
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V prvním období docházelo ke koncentraci obyvatelstva i pracovních příleţitostí ve 

městech. Důsledkem byl prostorový růst měst samotných, jejich okolí zůstávalo 

venkovské, i nově vznikající čtvrti si ponechávají do jisté míry prvky venkovského 

způsobu ţivota. 

V druhém období, kdy se výrazněji začaly prosazovat suburbanizační tendence, nastává 

stěhování obyvatel z vnitřních částí měst na jejich okraje a i za ně. Počet obyvatelstva 

centrální zóny města se sniţuje. Prostorový rozvoj města byl umoţněn technologickým 

pokrokem v oblasti dopravy. Zavedení městské hromadné dopravy umoţnilo výraznější 

oddělení obytné zóny od zóny průmyslové. Celkově můţeme jednotlivé vyuţívané zdroje 

energie a technické inovace rozdělovat do dvou skupin, a to podle toho, zda jejich vliv 

posiloval spíše koncentrační či dekoncentrační mechanismy. Pouţití parního stroje mělo 

vzhledem k obtíţné přenositelnosti energie výrazně koncentrační účinek. Rozvoj ţeleznice 

umoţňoval snazší dopravu na delší vzdálenosti. I kdyţ působnost ţeleznice byla poměrné 

úzká, tak ji můţeme řadit k dekoncentračním mechanismům. Výrazně dekoncentrační efekt 

měl rozvoj osobní automobilové dopravy, který umoţnil expanzi do suburbánních oblastí. 

Působení řady  dalších inovací má pak  ambivalentní charakter. 

 Rozvoj technologií a průmyslu je svázán s těţbou a dopravou surovin, především uhlí a 

ţeleza, dále také se zásobováním měst. Pro Evropu je specifické, ţe masivní rozvoj měst v 

období průmyslové revoluce vyuţíval často preindustriální sítě měst a tak nedošlo k 

takovým změnám v osídlení, jako v zemích, které ji postrádaly. Podrobněji o projevech 

industriální urbanizace pojednává v českých zemích P. Horská [10] a J. Musil [25].  

Industriální urbanizace jakoţto systémová změna je povaţována za historicky omezený 

proces a její průběh v čase lze idealizovaně vyjádřit logistickou křivkou. Na příkladu 

Československa (tab.1) ukazuje Hampl a kol.[5] vývoj intenzity koncentračního procesu, 

který empiricky předchozí tvrzení dokládá. 

Stabilizace územní koncentrace obyvatelstva neznamená ukončení urbanizačního procesu, 

ale transformaci změn v systému osídlení z kvantitativních na kvalitativní. Extenzivní fáze 

urbanizačního procesu přechází postupně do fáze intenzifikační. 

Oproti industriálnímu systému, který byl definován dříve, se organický systém vyznačuje 

vyšší mírou vzájemné provázanosti celku a částí, roste míra kooperačních vztahů. V praxi 
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jsou tyto vztahy vyjádřeny pohyby lidí, materiálů, informací. V období postindustriálním 

v systému osídlení jiţ nedochází výrazně ke klasickému růstu měst jako v období 

industriálním. Formují se metropolitní areály, jejichţ význam roste díky koncentraci 

řídících funkcí. V rámci metropolitního areálu probíhá intenzivně dělba práce mezi jádrem 

a zázemím, roste funkční prostorová propojenost (Hampl a kol. [5,8]). Metropolitní 

urbanizaci lze povaţovat za vyšší formu urbanizačního procesu (Hampl a kol. [6]).Na 

nadnárodní úrovni dochází k vytváření kvalitativní - významové hierarchie měst.    

V socialistických zemích se vývoj systému osídlení v určitých projevech (omezení procesů 

suburbanizace a metropolizace) odlišoval od vývoje v zemích s trţní ekonomikou. Podle 

Hampla a kol. [6] došlo v socialistickém období spíše ke zpomalení obecných vývojových 

tendencí systému osídlení neţ k jejich deformaci.   

Tab. 1 - Vývoj územní koncentrace v ČR v letech 1790-1970 (podle Hampla a kol., 1987,  ukazatel 

“H”  označuje podíl území s méně koncentrovanou polovinou jevu) 

 

 

Tato teze není zcela aplikovatelná na poválečný (2. světová válka a vývoj po roce 1948) 

vývoj Ostravsko-karvinské aglomerace a podobných průmyslových měst v tehdejším 

Československu a lze v tomto konkrétním případě s autorem polemizovat. Vývoj po roce 

1948 se dá přirovnat k vývoji oblasti v počátcích průmyslové revoluce a to se všemi 

důsledky v oblasti demografické, sociální včetně těch hygienických, se kterými se tento 

kraj potýká doposud. S poznámkou, ţe právě úbytky bytového fondu po roce 1950 

představovaly zejména asanace některých starých dělnických kolonií. Na těchto územích 

se pak realizovala nová výstavba tentokrát jiţ panelových sídlišť ( tab.15 Šalamouna, 

Jindřich, Jirská,  Kamenec atd).   
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Budoucnost vývoje měst je obtíţné odhadovat. Různí autoři, především z řad architektů, se 

snaţili ve svých plánech ovlivnit nastávající prostorové formy měst. Zjednodušeně 

můţeme říci, ţe vývoj měst bude pravděpodobně ovlivněn vývojem počtu obyvatel, 

stupněm kontroly přírodního prostředí, rozvojem technologií a sociální organizace 

společnosti, pocitu bezpečí a péčí o ţivotní prostředí (zejména o tzv. veřejný prostor) bez 

ohledu na rozlohu a velikost samotného města 
3
. 

Tab.2- Vývoj bytového fondu na území města Ostravy v letech 1946-1955 ( zdroj: Jiřík K.:“Správní 

a územní vývoj města Ostravy“,Sborník příspěvků k dějinám a  výstavbě města 1985) 

rok Poč. b.j. přírůstek úbytek Saldo 
Přírůstky 

obyvatelstva 

1946 58 586 144 66 78  

1947 58 664 652 283 369  

1948 59 033 624 228 396  

1949 59 429 1 302 127 1 175  

1950 60 604 1 312 132 1 180 4 473 
 *
 

1951 61 784 1 361 111 1 250  

1952 63 034 964 98 386  

1953 63 920 1 716 745 971  

1954 64 891 1 822 767 1 055  

1955 65 946 1 790 828 962 11 866
 ** 

  

 *  
Přírůstek za rok 1950, 

** Přípůstky za roky 1951-1955 

 

1.3   Význam bydlení pro rozvoj měst 
 

Bydlení je pro člověka v naší civilizaci existenciální oporou a nutností. Základním prvkem 

městského bydlení je tzv. městský dům, tedy stavba, která v sobě sdruţuje funkci bydlení 

několika osob (rodin) a místo práce. 

                                                 
3
 Jmenovitě například Le Corbusier (1929) a jeho „současné město pro tři miliony obyvatel“, Howard a jeho 

„zahradní město“, Lloyd Wright a plán Brodacre (v Maier 2000) či Doxiadis (1969) a jeho vize 

“ekumenopolis”, N.A.Miljutin ( 1920) “Pásová města a kolektivní domy”. 
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Obecně vţitou představu, ţe bydlení v bytovém domě není pro město typické je moţno 

vyvrátit i doklady z antiky.
4
 Středověk ve svém hradbami sevřeném urbanismu preferoval 

zcela jednoznačně „hromadné bydlení“ s jeho integrovanou funkcí. Rozvoj takového 

bydlení umoţňoval, kromě jiných, např. územních potřeb, zejména vývoj funkce vytápění 

tj. přechod z otevřeného ohniště na pec s komínem. Po celou následující epochu aţ po 

začátky průmyslové revoluce existovaly ve městech pouze tři typy obytných budov: 

 Měšťanský dům 

 Městský palác 

 Příměstská vila (období renesance) 

V období nového rozmachu městské kultury středověku se rozvíjí města převáţně na 

nepravidelných půdorysech starších trţních osad a podhradí (někde jsou patrny i 

pravidelné formy římských táborů). Řada měst se však staví zcela nově (v Českých zemích 

zejména v obdobá vlády Přemysla Otakara II. 1253-1278). Středověká města jsou dobře 

specifikovány centrálmí prostory včetně významných budov  tj.  kostelů, radnic, klášterů 

apod. (farní kostel byl např. umísťován v rohu náměstí, radnice ve stěně náměstí a klášter 

v hlavních tzv. branských ulicích u hadeb). Bylo velmi dobře vyuţito terénu pro 

zdůraznění dominant a kompozice ulic a náměstí. Byly definovány zcela přesné zásady 

funkčního a prostorového uspořádání města. V našich podmínkách jsou dokonce známa 

jména lokátorů (urbanistů), kteří se podíleli na zakládání českých měst. Středověk, bylo 

pro naše země období, kdy se vytvořila základní síť měst i jejich půdorys. Tato města 

dodnes povaţujeme nejen za kulturní dědictví, ale jsou zároveň v současnosti povaţována 

za kvalitní místa k ţivotu (Olomouc, České Budějovice Čáslav, Opava a pod). 

Nový typ bydlení si vyţádala aţ migrace obyvatel venkova do měst po zrušení nevolnictví 

v r. 1781 a to s jistou minimalizací poţadavků na kvalitu bydlení nejen z nutnosti, ale 

především proto, ţe potřeby venkovského obyvatelstva zatím nebyly na úrovni stávajících 

měšťanů. Z tohoto důvodu se v prvních etapách poměrně dlouho saturují nové potřeby 

bydlení přestavbami a přístavbami historických domů. Nový typ městského domu - dům 

činţovní, se rodí mnohem později, v nově vznikajících průmyslových městech.  

                                                 
4
 V Římě v době vlády císaře Konstantina  ( 306-337 po Kr.) je uváděno pouze  1 797 individuálních domů 

(rodinných vil, ve kterých však  bydlela nejen rodina majitele ale i rozsáhlý personál a otroci) a 46 602 tzv. 

insulae (činţovní dům tj.  městský 3-5 ti podlaţní dům s integrovanou funkcí bydlení a řemeslných dílen).  
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Obr. 2 - Ostrava na začátku 19.stol. (Vybíral. J :Zrození velkoměsta,PÚO 1997 ) 

Do první poloviny 19.století dispozičně převaţuje pavlačový typ, později vytlačovaný 

typem schodišťovým a chodbovým. Souvisí to s poţadavky na vybavení bytů: výhodou 

pavlačového typu je jednoduché uspořádání úzkých a hlubokých bytů o jedné aţ dvou 

místnostech se společným hygienickým zázemím na pavlačovém koridoru. Další 

příslušenství (komory, přístavky na ukládání paliva, spíţe) byly rovněţ situovány mimo 

dům většinou na vnitřním dvoře. 

Schodišťový typ se rozšiřuje koncem 19.století současně s masivní výstavbou činţovních 

domů (souvislost z bouráním městských hradeb většiny středověkých měst). Tento 

stavební rozvoj zcela zásadně souvisí s rozvojem a modernizací městské infrastruktury 

(kanalizace, vodovody). Souvisí to i změnami v dispozičním řešení bytů spojeným s větším 

komfortem. Zejména WC a mnohem později lázeň se stává samostatnou místností a 

součástí jednotlivých bytů. 

S výstavbou vícepatrových činţovních domů vzrůstá potřeba regulace a tedy i kontroly 

stavění a urbanistického plánování ze strany městských samospráv. Je postupně regulována 

výška, lícování fasád s novými regulačními čarami a vytlačení straré zástavby jiného 
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charakteru. Vytváří se nový typ uličního prostoru, ale zejména nový sociální prostor. Nový 

způsob městského bydlení (diametrálně se lišící od venkovského), vzniká v prostředí 

migrantů z venkova, postavených před zcela odlišné ţivotní podmínky do prostředí 

činţovních domů a průmyslových areálů.  

Alternativou respektive protipólem k tomuto vývoji se stává specifický produkt 

průmyslové revoluce, t.j. expanze výroby a těţby surovin do prostředí čistě zemědělského 

a „přestavba“ venkova na modifikovaný typ městského ţivota - DĚLNICKÁ KOLONIE. 

Některé z nich, většinou zřízené v oblastech důlní činnosti, si doposud ponechaly jisté 

znaky svého původního venkovského charakteru, jiné změnily své původní venkovské 

prostředí zcela. 

V následujících desetiletích se zásadně měnily i různé modely ţivotního stylu a poţadavky 

na bydlení, přičemţ plánování a realizace bytové výstavby se mezi jednotlivými oblastmi 

značně liší. Důvodem jsou rozdíly kultury, ţivotního stylu a podnebí. V rámci plánování se 

později řeší problémy udrţitelnosti rozvoje ze sociálního hlediska, identifikovat tendence k 

odlišnostem a pluralismu a citlivě reagovat na potřeby populace, která se diverzifikovala 

do více skupin.  

Plánování je nezbytné i při sniţování negativních účinků bezdomovectví, chudoby a 

zanedbanosti cestou koordinovaných strategií obnovy měst. 

Současně s demografickými změnami probíhala v evropských městech také radikální 

transformace sociálních struktur. Je známo, ţe intenzita společenského ţivota ve městech 

do značné míry závisí na diverzitě sociálních skupin, kterou lze vyjádřit věkem, 

příslušností k etniku nebo majetností. Na jedné straně jsou čtvrti obydlené obyvatelstvem 

několika kultur, které se obecně vyskytují ve starších městech, mohou zajistit sociální a 

ekonomickou ţivotaschopnost. 

Na druhé straně v některých městech, a často jen v některých jejich částech nebo čtvrtích, 

se prokazatelně projevují příznaky zanedbanosti, chudoby a sociální vyřazenosti. 

Všechny tyto aspekty je třeba vnímat v kontextu rozvoje a zachování základní funkce 

města tj. bydlení.  

Tendence vytěsnění obytné funkce z historických hranic měst jsou v posledních letech 

předmětem odborných diskusí napříč různými obory. 

V uplynulých desetiletích se velmi intenzivně měnily různé modely ţivotního stylu a s tím 

především poţadavky na bydlení, přičemţ plánování a realizace bytové výstavby se liší jak 

mezi státy (západní, jiţní a východní Evropa), tak mezi jednotlivými oblastmi uvnitř států. 
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Tyto diverzity jsou (v druhé pol.20.stol.) způsobeny nejen rozdíly v přírodních a kulturních 

podmínkách, ale zejména v podmínkách sociálních a politických. To, co je někde bydlení 

pro sociálně slabší vrstvy městského obyvatelstva (např. panelová sídliště), je v jiných 

podmínkách povaţováno za slušný standard. Naopak, např. to co je povaţováno v našich 

podmínkách za bydlení pro „bohaté“ v příměstských oblastech (tzv. satelity), je jinde 

bydlením pro střední vrstvu. 

Současně došlo k proměně struktur městského osídlení obecně. Přecházíme od města s 

poměrně zřetelnou hranicí oddělující město od ostatního území k metropolitnímu nebo 

regionálnímu typu sídla. Budoucnost patrně leţí v metropolitní městské oblasti. Tento 

proces můţeme pozorovat u našich nejbliţších evropských sousedů a dnes jiţ nejen tam. 

Stoupá význam dopravy, neboť spojnice mezi jednotlivými body ve městě se stává 

důleţitější neţ tyto body samotné. Dopravní stavby v centrech měst však, kromě jejich 

technické obtíţnosti, zhoršují ţivotní prostředí a sniţují hodnotu okolních pozemků a 

nemovitostí. Související stavby (např. parkovací místa, veřejné osvětlení) jsou náročné jak 

na prostor, tak na financování a následnou údrţbu.  

Samotná doprava však není příčinou problému. Je vyvolaným jevem, který souvisí 

s nízkou hustotou osídlení předměstí a se změnami ţivotního stylu obyvatel, souvisejících 

zejména s místem práce, místem nakupování a místem rekreace. 

Urbanizace a přechází do procesu urbánní regionalizace. Bydlení je stále jedním ze 

základních podmiňujících faktorů existence a dalšího rozvoje kteréhokoliv evropského 

města či městské oblasti. V ČR v posledních 10ti letech ubývá vlivem urbanizace průměrně 

11-15 ha zemědělské půdy denně. Urbanizace spolu s intenzivním zemědělstvím a dopravní 

infrastrukturou přispívá k rozdrobování krajinných celků, jsou problémy s odváděním 

povrchové vody, ochranou krajiny, ţivočichů a další. Tento trend souvisí s tzv. 

udrţitelným stavěním. I sebeúspornější dům postavený na nevhodném místě představuje 

silnou „ekologickou stopu“. Tyto projevy je moţno shrnout do následujících bodů: 

 Poměr ploch samostatných domů a ploch komunikací, tj. kaţdý takový dům je 

v podstatě necitlivý k nejen k ţivotnímu prostředí, ale i k rozpočtu města. 

 Technologie na úsporu energií jsou pro samostatné rodinné domy  bez intervence 

státu neekonomické, energie vynaloţená na výrobu takových technologií můţe 

převyšovat úspory vzniklé vlastním provozem. 
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 Nároky na obsluhu a údrţbu těchto seskupení jsou v poměru s městskou zástavbou 

klasického typu a počtem obyvatel několikanásobné, coţ představuje zátěţ 

městských rozpočtů. 

 Dopravní náročnost se zvyšuje nejen se vzdáleností od centra ale i s absencí 

základních sluţeb v sídlišti. 

Vytvoření příznivých podmínek pro bydlení v hranicích stávajícího města je významným 

aspektem, který můţe napomoci ke zmírnění, či zpomalení, event. zefektivnění procesu 

suburbanizace. Můţe tak pomoci příznivě nastavit demografickou strukturu města 

z hlediska věku a sociálního sloţení jeho obyvatel, případně omezit migrační trendy 

zejména mladých a vzdělaných.  

Ve vnitřních částech většiny evropských měst probíhají zásadní proměny s cílem 

stabilizovat a zachovat jejich urbanistickou hodnotu s moţností její adaptability na 

současné potřeby. Vyřešit staré zátěţe a obnovit přitaţlivost těchto lokalit pro potenciální 

obyvatele ze zřetelem na ekonomické moţnosti daného města a jeho obyvatel. Následkem 

je proces gentrifikace, tj. vytváření elitních, bohatých ghett i tzv. vyloučených lokalit 

(chudších městských částí). Tento proces není ještě v rámci české republiky dostatečně 

akcentován, i kdyţ problém městských brownfieldů jiţ na republikové úrovni řeší, alespoň 

zčásti, agentura CzechInvest (Národní databáze brownfieldů). Jak je však zřejmé 

z následujícího přehledu, bydlení je zde otázkou zcela okrajovou. 
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Tab. 3 - Přehled brownfieldů v ČR dle databáze CzechInvest (převzato: T.Grulich a  

I.Gargoš:„Brownfieldy v ČR: koncepční podpora regenerace agenturou CzechInvest“, 

Urbanismus a územní rozvoj č.6/2009) 

Předchozí vyuţití 

lokality 

Četnost v 

% 

Celková rozloha v 

ha 

Prům. rozloha jedné 

lokality 

Zemědělství 34,9 1840,4 2,2 

Průmysl 33,3 4423,2 5,6 

Občanská vybavenost 12,9 413,3 1,4 

Armáda 6,4 2394,1 15,9 

Bydlení 4,0 88,3* 0,9 

Cestovní ruch 0,9 22,4 1,0 

Jiné 7,5 1144,3 6,5 

Celkem 100 10326,3 4,4 

* hrubý odhad současné rozlohy pouze existujících býv. hornických kolonií na území města Ostravy je cca 70 

ha. 

 

Povaţujeme-li za jednu z moţností zamezení gentrifikace regeneraci či oţivení 

zanedbaných bytových objektů, převáţně bývalých dělnických, na území pro bydlení tzv. 

středních vrstev, je to modelový případ dělnických kolonií na území nejen Ostravy, ale i 

většiny měst s upadajícím průmyslem. V kontextu takto definované rehabilitace prostoru 

uprostřed vnitřního města je moţno rekonstruovat rozsáhlé plochy dělnických sídlišť bez 

nároku na další nová území a budování dopravní a technické infrastruktury. 

Samozřejmě tento proces není samospasitelný, má mnohá úskalí, jako tlak na okolní 

zástavbu, vylučování sociálně slabé populace z území, spekulace s pozemky a 

nemovitostmi a vytváření nových ghett, tentokrát bohatých obyvatel. 

K regulaci těchto postupů, je nejlépe povolána jako hlavní iniciátor municipalita. Má 

nástroje, jak procesy na území města řídit. Hodnocení změn probíhajících ve vnitřních 

částech evropských měst je velmi důleţité pro pochopení procesů i u nás.  

Všechny uvedené argumenty hovoří ve prospěch toho, aby byla věnována co nevětší 

pozornost bydlení v současných hranicích zastavěného prostoru města. Trendy stěhování 

za hranice stávajících měst zřejmě nelze zcela zastavit. Je však moţno konstatovat, ţe 

z hlediska ekonomického je nejefektivnější, provozně nejméně náročná a k ţivotnímu 

prostředí našich měst nejšetrnější stavba jiţ postavená. 
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Pro Ostravsko není proces neregulované výstavby sídlišť, mimo základní struktury města, 

historicky nový, jen má jiný, mnohem agresivnější a pro municipalitu i mnohem 

nákladnější charakter. Je nutné zabývat se i alternativami. Jednou z nich je i zkvalitnění 

ţivota ve stávajících hranicích a regenerovat ty části měst, které jsou, nebo byly 

v minulosti obydleny. Problém se týká nejen v současnosti aktuálního tématu panelových 

sídlišť, ale celé starší zástavby měst tj. v našem případě i dělnických kolonií. 

Governance, tedy řízení a regulace rozvoje měst, není v současnosti jiţ pouze tématem 

konferencí odborníků urbanistů a sociologů, ale celosvětově se klade důraz na inovativní a 

aktivní roli veřejného sektoru, především místních samospráv
5
. V současnosti existuje 

několik praktikovaných modelů řízení: 

 tradiční - silná vláda (Singapur a další města v Asii a na Středním východě) 

 tradiční - spolupracující (Bilbao, Velká Británie, Nizozemí) 

 inovativně participativní (Brisbane)  

Všechny tyto modely mají společnou silnou roli veřejného sektoru při iniciování strategií.
6
  

V České republice převaţuje operativní aktivita měst, strategické vedení stále nemá váhu, 

jakou by mělo mít. Zřejmě to souvisí s obecným přesvědčením, ţe bydlení je věcí čistě 

privátní a jedná se tedy o klasické zboţí na trhu, které nemá s řízením a rozvojem měst 

mnoho společného. Přijmeme-li tezi, ţe podstatným městotvorným prvkem je funkce 

bydlení a jejím základním projevem je „městský dům“ (jehoţ podoba se samozřejmě 

s dobou mění, ale nelze tento prvek z města bez následků vytěsnit), pak jedinou institucí, 

odpovědnou za urbanistický vzhled je municipalita a nástroj, který má k dispozici je 

územní plán. Obyvatelé České republiky, a to včetně představitelů měst a jejich 

samospráv, dosud témata jako územní plán, revitalizace, obnova, nebo rozvoj sídel, 

                                                 
5
 Konference INTA 2009 Taipei, Tchaj-wan 

6
 Velký zájem vzbudil model z Brisbane a strategie města do roku 2026. „V dokumentu se nedočteme o tom, 

kolik stanic pozemní dráhy přibude nebo kolik km silnic se postaví. Autoři materiálu vycházeli zásadně z 

průzkumů mezi veřejností a rozhovory s občany města. Jde o obecné i konkrétní cíle, jak dosáhnout 

bohatšího a spokojenějšího ţivota pro obyvatele města a postupně se se soukromým sektorem hledá nejlepší 

cesta, jak tyto vize naplnit.“    
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především v jejich současných hranicích, nezařadili do svého hodnotového ţebříčku. 

Důsledkem je nezájem a chybějící vstupní data pro řešitele projektů.  

Úskalím pro úspěšné vedení projektů rozvoje a regenerace měst je nedostatek rozvojových 

dovedností a znalostí, vzhledem k chybějícímu integrovanému přístupu ke vzdělávání v 

tomto oboru. Nelze tedy dosáhnout v České republice např. v otázce regenerace 

brownfieldů, kam problematika starých dělnických sídlišť a jejich integrace do organismu 

města bezpochyby patří, v promyšleném rozvoji sídel zásadního obratu. 

O projektech se zcela běţně uvaţuje pouze v kontextu čtyřletého volebního mandátu 

zastupitelstva nebo rady měst a obcí. Navíc je přístup „operativního“ charakteru, strategie 

se vytváří aţ ex post a nezřídka jen proto, aby byla a aby se splnily podmínky pro získání 

dotací. V přípravě sloţitých projektů zejména v oblasti udrţitelného stavění a udrţitelného 

rozvoje a regenerace měst je nezbytná role jasného lídra, a to na jakékoliv úrovni.    

1.4  Vliv průmyslové revoluce na vývoj měst a jejich sídelních útvarů. 
 

Pro účel této práce je uveden zjednodušený přehled dějů, které měly zásadní vliv na 

budování průmyslových měst nového typu a způsobu rozvrstvení nové společnosti spojené 

se zásadní změnou její struktury, poţadavků na bydlení, infrastrukturu a získání vlivu na  

další vývoj města a jeho okolí. 

Události v Evropě: 

 hromadné zavádění strojů do výroby, hlavní pohonnou silou je pára 

 volná pracovní síla, nerostné bohatství, kapitál,  

 parní stroj - James Watt, továrny mohou vznikat v místě surovin, 

 počátkem 19. století zdokonalování výroby ţeleza, výroba litiny a oceli, rozvoj 

chemie,budování ţelezných mostů, budování silnic, 

 počátky v textilnictví, bavlnářství,     

 1733 létací člunek - John Kay, 

 1764 spřádací stroj - James Hargreaves, 

 1779 stroj na spřádání jemné příze - Samuel Cropton, 

 1785 první model mechanického tkalcovského stavu, 

 1814 první lokomotiva - George Stephenson, 
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 1788 kolesový parník - Robert Fulton, 

 1819 parní kočáry – automobily. 

 

Důsledky :  

 Rozvoj výroby 

 strojírenství - vzrůst poptávky po ţelezné rudě, uhlí; nové metody výroby oceli, 

 chemie - poznatky uţitečné v barvířství, běličství a tiskařství, 

 doprava (hlavně ţelezniční - spotřebitelé ţeleza a uhlí, budování kolejí, nádraţí), 

 říční doprava (stavba průplavů), námořní dopravy, 

 budování mostů (první ţelezný most - přes řeku Severn vybudován v letech 1775-

1779), 

 budování silnic. 

 Rozvoj obchodu  

 myšlenka free trade (volný, svobodný obchod), 

 doposud protekcionismus, ochranářská celní politika.  

 Sociální důsledky  

 růst počtu obyvatel (od poloviny 18. stol. do 1830 se počet obyvatel v Angli 

zdvojnásobil), 

 sníţení úmrtnosti (zdokonalení hygieny, lékařské péče), 

 změna společenské struktury měst - změna rozvrstvení obyvatel. 

 Urbanizace  

 vznikají velká městská průmyslová centra, stěhování do měst, 

 soustřeďování lidí, výroby, kapitálu (průmyslové aglomerace), 

 rozšiřování původní plochy měst, vznik nových center, 

 vznik dělnických sídlišť, 

 sníţení počtu lidí v zemědělství, přesun do do průmyslových center. 
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Obr. 3 - Plán New Lanark 1841 R.Owen  (J.Hrůza Teorie města str. 53) 

 Politické důsledky  

 léta 19. stol. definuje se dělnictvo jako samostatná společenská třída, 

 30. léta - začínají vznikat podpůrné spolky (mají pomáhat v nepříznivých dobách; 

vznikly na principu solidarity; placení do pokladen spolků), 

 40.-50. léta vznikají odbory (sdruţení dělníků stejného oboru),  

 v 60.-70. letech vznikají politické strany dělnictva (usilují o zastoupení dělníků v 

parlamentě, politickými prostředky prosazují své zájmy). 

V souvislosti s vymezujícím se novým bydlením spojeným s výkonem práce se s časem 

měnil i vzhled a nároky na toto bydlení. Jedním s výsledků tohoto vývoje je myšlenka  tzv. 

zahradních měst, tj. nové architektonické pojetí kolonie je zjevný vliv nizozemské 

architektury, především jejího nejvýraznějšího představitele Hendrika Petruse Berlageho. 

Hnutí za rozvoj zahradních měst se z Anglie postupně rozšířilo především do severní 

Evropy a dále po světě. V Praze jmenujme například čtvrť, která nese přímo název 

Zahradní město, dále např. Spořilov, Ořechovku nebo Krč. Ač vize zahradních měst 

významně ovlivnily rozvoj předměstských aglomerací, je dobré zdůraznit, ţe z původních 

myšlenek o vzniku samostatných měst byla přejata pouze idea bydlení v zeleni, která vedla 

spíše k extenzivní zástavbě řadovými domy. Přesto je ale kvalita veřejných venkovních 
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prostranství realizovaných zahradních měst, jejich ulic, parků a náměstí, nesrovnatelně 

lepší neţ u většiny dnešních kolonií rodinných domů. 

Kvalitativním posunem v navrhování a realizaci je pak celosvětová vlna zahradních měst 

na počátku 20. století.
7
 Nosnou myšlenkou je snaha zajistit všem sociálním vrstvám 

společnosti (bez rozdílu) moţnost kvalitního a zdravého bydlení. Bydlením a 

urbanistickým řešením kolonií se i u nás zabývali renomovaní architekti té doby (Le 

Corbusier - návrh pásového města pro Baťův Zlín, Jan Kotěra
 
 Zlín 1918, Louny, 

J.Friewald- Jubilejní kolonie Hrabůvka 1932 a pod.) 

Paradoxně v této souvislosti působí fakt, ţe většina pozdějších zahradních měst byla spíše 

pojata jako luxusní bydlení pro vyšší vrstvy. Tyto vilové čtvrti z Howardova konceptu 

vyuţívaly jen jeho formální stránku. Výjimku tak představují pouze různá zaměstnanecká 

sídliště, jejichţ investorem byla vedle významných průmyslníků také státní správa (např. 

ţeleznice). 

Počátky průmyslové revoluce v Českých zemích  

Na počátku18.století byly české země hospodářsky nejrozvinutější oblastí habsburské 

monarchie. V českých zemích se nejvíce uplatňovala manufakturní výroba zaloţená na 

jednoduché dělbě práce. K urychlení průmyslového vývoje přispěl postoj státu, který 

chránil své podnikatele před zahraniční konkurencí vysokými dovozními cly a omezeními. 

Nejvýznamnější postavení měla textilní výroba, kde bylo v roce 1789 zaměstnáváno více 

neţ půl milionu lidí a ovládlo většinu vývozu. Dominantní roli hrálo plátenictví (Jesenicko, 

Šumpersko, Turnovsko, Jilemnicko, Liberecko), menším odvětvím bylo zpracování vlny, 

rozvíjela se bavlnářská výroba, kartounářství (výroba potištěných látek). Strojní přádelnu 

bavlnu zaloţil v roce 1796 ve Verneřicích u Děčína Johann Josef Leitenberger. V roce 

1807 vznikla v Brně první přádelna vlny, první mechanická přádelna lnu byla zaloţena 

roku 1863.                                                         

Sklářství byl rozšířeno zejména v okolí Šumavy, Českého Lesa (zušlechťování skla 

např.broušením, malováním a pod.), v Posázaví, Jizerských a Luţických horách. 

                                                 
7
  Hnutí zahradních měst zaloţené roku 1899. Kniha Ebenezeera Howarda „Zahradní města budoucnosti“, 

jeden z nejzásadnějších svazků 20.století věnovaných urbanismu. 
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První parní stroj v českých zemích zkonstruoval František Josef Gerstner v letech 1803-

1807 (nejdřív jen jako učební pomůcka, ve výrobě aţ od roku 1814). Pouţívání parního 

pohonu a koksu zvýšilo zájem o uhlí, jehoţ plánovité dolování začalo ve 30.letech 

19.století. 

Zakládání cukrovarů – 30.léta 19.stol. 

Státní silnice s kamenným povrchem - konec 18.století, síť byla dobudována ve 

40.letech 19.stol. 

Ţeleznice - koněspřeţná roku 1832 otevřena mezi Českými Budějovicemi a Lincem, 

parostrojní ţeleznice 1873-1839 byla vybudována mezi Vídní a Brnem, v roce 1845 

získala ţelezniční spojení s Vídní i Praha. Na sklonku 40.let 19.stol. se jako nový 

komunikační prostředek prosadil telegraf. 

Výsledky průmyslové revoluce ve 2. pol. 19. století : 

 v českých zemích ţilo kolem 10. mil. Obyvatel, 

 z českých zemí pocházelo 40% veškerého průmyslové výroby a 45% daní   

         Habsburské monarchie, 

 výroba 90% cukru, ţelezářských a chemických výrobků, 70% kůţí, 57% piva, 

 české země se staly nejúspěšnější oblasti habsburské monarchie a patřily 

          k nejrozvinutějším oblastem Evropy 

V oblasti bydlení došlo k několika závaţným změnám, které spolu s průmyslovou a těţební 

výrobou poznamenali charakter takových sídel natolik, ţe se zásadně odlišují od 

původního a dosud převaţujícího typu. 

Z pohledu městotvorného jsou důleţíté zejména tyto : 

 urbanistická tj. vznik nových městských čtvrtí s odlišným charakterem neţ měla 

původní historická zástavba, 

 technická a dopravní infrastruktura, zejména nové typy dopravy (ţeleznice), 

 nový typ dělnického bydlení přesně definovaný společenským a pracovním 

postavením jeho obyvatel. 

 

 



  

 22 

Výstavba dělnických kolonií, jako výraz potřeby stabilizace, především kvalifikované, 

pracovní síly probíhala téměř současně s rozvojem průmyslu v celé Evropě. Prvním 

počinem v oblasti dělnického bydlení v českých zemích byla zřejmě výstavba kolonie 

„Šmálka“ v oblasti dnešních ulic Kounicova a Veveří v Brně. Majitel textilní manufaktury 

Leopold Koffiller zde postavil pro své zaměstnance 24 přízemních domků.   

Zpočátku jejich úroveň po stránce bytového standardu i hygienických podmínek se příliš 

nelišila od chudinských čtvrtí tehdejší doby.  
 

Teorie zahradních měst se projevila i v našich zemích a vzniklo několik kolonií, 

potvrzujících předešlou tezi. Mezi nimi lze zajisté jmenovat Baťův Zlín, praţskou Babu, 

kolonii dráţních zřízenců v Záběhlicích a v neposlední řadě i kolonii pro státní ţelezniční 

zřízence v Lounech arch. Jana Kotěry. Arch. Kotěra
8
 byl v našich zemích průkopníkem a 

propagátorem tohoto urbanistického pohledu na zejména dělnické bydlení. 

Lounská kolonie patří mezi nejzdařilejší příklady humanisticky orientované architektury na 

našem území. Její plán vypracoval Kotěra [18] v letech 1908 aţ 1909, přičemţ tohoto 

projektu si velmi váţil a povaţoval ho za jednu ze svých nejzdařilejších prací
 7

. Přesto se 

ani tomuto projektu nevyhnul osud řady jiných velkorysých sociálních podniků a byla 

zrealizována jen částečně. Přirozené vedení komunikací sledujících terén spolu 

s uplatněním drobných piazzet bylo ovlivněno myšlenkami dalšího významného urbanisty 

Camilla Sitteho, který zanechal svou výraznou stopu i na území Ostravy. 

Zástavbu kolonie řešil Kotěra [18] dvěma různými způsoby, neboť pozemek byl rozdělen 

příkrým svahem na dvě části s odlišnou terénní konfigurací. Výše umístil jednoduché 

a sdruţené obytné domy, soustředěné kolem tří os s příčnými a diagonálně vedenými 

spojkami a v dolní části zázemí kolonie. Komunikační páteří se stala dnešní Jarošova ulice, 

vinoucí se celým sídlištěm, pojatá jako promenáda s alejemi. Typově vzájemně odlišné 

domy jsou však provázány jednotným výtvarným pojetím to je zobecnitelný jev, který se 

v dělnických koloniích objevuje také na Ostravsku. 

Je nejen zjevné, kterému odvětví kolonie patří, ale i to pro jakou skupinu obyvatel je objekt 

určen. V koncepci kolonií obecně je patrný racionální přístup, který se silně projevuje 

                                                 
8
 Kotěra, „Delnické kolonie“Praha 1921, Knihovna Stavitele, sv.I. 
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u dalších objektů „občanské vybavenosti“ tj. společných prádelen, pekáren a později i 

mateřských škol, ev. heren pro děti. 

Z roku 1915 pochází nerealizovaný projekt zaměstnanecké kolonie ve Zlíně pro 

zaměstnance závodu Tomáše Bati. Kolonie měla být vybudována v návaznosti na továrnu, 

zároveň zde však byla patrná velkorysá prostorová koncepce, která počítala s tím, ţe dělník 

bude osm hodin pracovat v továrně, osm na poli a na zahradě. Tato myšlenka však byla 

posléze jako nereálná opuštěna a Kotěra [18] v roce 1918 vypracoval další návrh, který byl 

částečně realizován ve zlínské čtvrti Letná.  

 

Obr. 4 - Jan Kotěra, Kolonie pro státní ţelezniční zřízence v Lounech zač. 20 stol. 

 (Kotěra,Dělnické kolonie str 10, 1921) 

V souvislosti s Ostravskem je třeba se zmínit o poslední Kotěrově práci na toto téma a to 

soubor dvojdomků pro penzionované úředníky Vítkovických ţelezáren v Roţnově pod 

Radhoštěm, vytvořený krátce před jeho smrtí. Roţnovská realizace po formální stránce 

vychází z místní vernakulární architektury, která ovšem nezapře Kotěrův osobitý rukopis. 

Obdobně jako kolonie v Lounech si roţnovská realizace dodnes uchovala svůj původní ráz, 

včetně prostorové distance od města a provázanosti s okolním krajinným rámcem. 



  

 24 

 

Obr. 5 - Jan Kotěra ,Regulační plán na výstavbu dělnické kolonie Baťových závodů - úprava z roku 

1915 (Kotěra J, Dělnické kolonie, str.9, 1921) 

 

 

1.5  Výstavba dělnických kolonií a její důsledky pro další vývoj města 

Ostravy 
 

Změna charakteru celého Ostravsko-karvinského revíru na přelomu 18.a 19. století měla 

naprosto určující význam pro celou pozdější aglomeraci a to ve všech myslitelných 

oblastech ţivota. Původně zemědělská krajina s málo rozvinutou rukodělnou výrobou a 

 absencí jakékoliv průmyslové výroby (v té době jiţ v habsburské monarchii běţné) 

změnila svůj charakter ve všech oblastech. Změna byla o to razantnější, ţe oblast 

postrádala pozvolný vývoj od řemeslné výroby po výrobu průmyslovou. Jednalo se tedy o 

skokovou záleţitost. Při posuzování všech dalších jevů spojených s dalším vývojem 

ostravska je „skokovost“ důleţitým faktorem. Tuto skutečnost je moţno prokázat na vývoji 

počtu obyvatel a jejich národnostním sloţení (tab.4,5,6,). 

Vzhledem k rozsáhlosti tématu se práce zabývá současným územím města Ostravy s tím, 

ţe skutečnosti a závěry v práci uvedené jsou aplikovatelné nejen na celou ostravsko-

karvinskou aglomeraci, ale i na podobně zaměřené průmyslové oblasti republiky. 

Velmi zásadní zásah z hlediska urbanismu a rozvoje daného území představovalo budování 

důlních areálů a s nimi souvisejícího ubytování pro zaměstnance tzv. kolonií. Staré, 
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v raném období, především hornické kolonie, vtiskly Ostravě její charakter na další 

desetiletí a staletí.  

Myšlenka vybudování bydlení pro zaměstnance nových provozů a tím zajištění jejich 

stabilizace a závislosti na zaměstnavateli byla převzata především z jiţ fungujících vzorů 

v zahraničí, zejména v Anglii, Belgii a Německu.   

Uplatněny tři hlavní zásady : 

1. vzdálenost pracoviště od místa bydliště 100-1 500 m., 

2. moţnost pěší docházky, 

3. později zásada trvalosti výstavby tj. výstavbu na ohradnících
9
 

   (zejména v případech důlních závodů). 

 

Dle Hrůzy [13], se jako optimální vzdálenost bydliště od pracoviště jeví vzdálenost 100 – 

1500 m. Tato vzdálenost splňuje současně poţadavek hygienického odstupu (bráno 

s rezervou a v rámci tehdejších zvyklostí a neexistence závazných hygienických norem), 

zkracuje dobu nutnou na cestu do zaměstnání a zpět a splňuje poţadavek pěší dostupnosti. 

Hodnotíme-li z hlediska těchto kriterií výstavbu prvních dělnických kolonií na Ostravsku 

(tab.16), tak výstavba byla řízena evidentně na základě těchto kriterií. Zdaleka však 

neznamená, ţe podmínky výstavby, zejména z pohledu hygienického, byly zcela ideální.  

                                                 
9
 Ohradník – ochranné pásmo zejména důlních zařízení, které je vyňato z těţby, tzn. není poddolováno a   

   nedochází tak k  deformacím terénu vlivem poklesů. 
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Tab. 4 - Podíl obyvatelstva hornických kolonií v OKR na celkovém počtu obyvatel 

jednotlivých obcí v letech 1880-1930 (zdroj: Bílek [3]) 

 

Obec 

Počet obyvatel dle sčítání lidu 

1880 1910 1930 

celkem 
v koloniích 

OKR 
celkem 

v koloniích 

OKR 
celkem 

v koloniích 

OKR 

 abs. %  abs. %  abs. % 

Mor. Ostrava 13 448 3 060 22,8 36 754 4 572 12,5 45 885 4 858 10,6 

Přívoz 3 698 2 916 78,8 16 462 4 176 25,4 18 544 4 269 23,0 

Mariánské 

hory 
472 0 0 11 040 1 332 12,1 13 579 5 448 40,1 

Vítkovice 2 591 0 0 23 151 664 2,9 25 819 673 2,6 

Hrušov 1 888 1 224 64,8 7 922 2 025 25,6 7 626 2 171 28,5 

Muglinov 640 378 59,1 2 647 378 14,3 3 435 386 11,2 

Sl. Ostrava 9 049 7 398 81,7 22 892 8 064 35,2 22 242 8 013 36,0 

Michálkovice 1 587 360 22,6 6 818 2 376 34,8 5 702 2 429 42,6 

Kunčičky 755 0 0 4 607 1 584 34,4 4 814 3 275 68,0 

Radvanice 1 755 288 16,4 7 139 2 286 32,0 8 136 2 815 34,6 

Ostrava 

celkem 
35 883 15 624 43,5 139 432 27 457 19,7 155 782 34 337 22,0 

Rychvald 2 603 0 0 6 163 576 9,3 7 190 736 10,2 

Petřvald 2 992 2 070 69,2 7 352 3 492 47,5 10 275 4 876 47,4 

Orlová 2 955 765 25,9 8 334 2 367 28,4 10 040 4 674 46,7 

Lazy 1 516 0 0 7 896 3 087 39,1 7 869 3 156 40,1 

Poruba 811 0 0 2 753 972 35,3 4 247 1 214 28,5 

Dolní Suchá 944 0 0 2 237 117 5,2 2 703 598 22,1 

Pr.Suchá 860 0 0 3 052 1 400 45,9 4 783 1 431 29,9 

Horní Suchá 1 532 0 0 2 761 324 11,7 3 805 478 12,6 

Doubrava 2 382 378 15,9 5 660 783 13,8 4 934 1 279 25,9 

Karviná 5 488 1 278 23,3 16 808 9 413 56,0 22 317 13 800 61,8 

Karviná 

celkem 
22 083 4 491 20,3 63 016 22 531 35,8 78 163 32 242 41,3 

 

V prvních etapách výstavby byly tyto sídliště spíše přizpůsobovány původním zvyklostem 

ţivota jejich obyvatel a měly převáţně venkovský charakter se všemi průvodními jevy jako 

je pěstování potravin na přidělených pozemcích a chov domácího zvířectva s minimálními 

nároky na velikost obytného prostoru a s absencí hygienických zařízení včetně rozvodu 

vody do domácností a kanalizace.  

Z uvedených údajů v tab.4 lze rovněţ dovodit, ţe růst průmyslu se projevoval nejen 

počtem nově příchozích dělníků bydlících v koloniích, ale ekonomicky rostlo i město tj. 

zvyšuje se % podíl bydlících mimo kolonie. 

Měnila nejen urbanistická struktura v jednotlivých obcích dnešní Ostravy, ale i lokalizace 

výstavby. Například území Slezské Ostravy na pravém břehu Ostravice (původní naleziště 
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černého uhlí pouţívaného pro průmysl) dosáhlo největší míry hornického osídlení kolem 

roku 1880, kdy podíl obyvatel v hornických koloniích činil 81,7% celkového počtu 

obyvatel. Podobným vývojem prošly např. Mariánské Hory (pův. název Čertova Lhota), 

kde v průběhu padesáti let vzrostl počet obyvatel 45krát, Muglinov, Hrušov, Přívoz, 

Michálkovice. Naproti tomu největší populační boom Vítkovic proběhl v druhé polovině 

19. století. V roce 1900 dosáhl téměř 47 násobku počtu obyvatel z roku 1847 (J.Bílek [4]). 

Postupný vývoj, kdy se přírůstek obyvatel migroval z jedné lokality do druhé (tab. 4,5), 

souvisí jednak s  otevíráním nových dobývacích prostorů a především (zvláště v případě 

Vítkovic) s rozvojem sekundární hutnické výroby, která přecházela z technologie zaloţené 

na dřevěném uhlí na daleko výkonnější, zaloţenou na černém uhlí a později na koksu.  

Kromě hornických a hutnických závodů ovlivňovaly významným způsobem růst obyvatela 

a s tím spojenou výstavbu dělnických sídlišť např.chemické provozy (Hrušov,Muglinov, 

Mariánské Hory) a Severní dráha Ferdinandova (Svinov, Přední Přívoz). Výstavba ale 

probíhala nerovnoměrně v čase i v místě. Celou oblast můţeme rozdělit na dvě části s 

odlišnými znaky jak urbanistickými, tak populačními. Pomyslnou hranici tvoří řeka 

Ostravice, kudy probíhaly i zemské hranice. 

Tab. 5 - Město Ostrava - vývoj hustoty obyvatel ve vybraných obcich- obyv./1ha (zdroj ČSÚ) 

OBEC 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1940 2001 

Vítkovice 3,85 5,95 23,66 43,96 53,22 62,89 59,35 50,29 11,6 

Zábřeh 1,21 1,48 3,30 7,68 10,10 10,53 14,46 18,87 55,4 

Hrabůvka 1,38 1,89 3,57 5,50 7,21 7,15 12,27 14,41 73,6 

Hrabová 0,84 1,03 1,44 1,75 2,21 2,28 2,74 3,24 3,7 

Ostrava celkem 1,79 2,36 3,97 6,79 8,72 9,27 10,26 - 15,0 

České země 0,97 1,04 1,10 1,19 1,28 1,27 1,35 - 19,9 

 

Na levém (západním) břehu Ostravice probíhal vývoj tří základních urbanistických 

celků. 

1. Moravská Ostrava, kde výstavba hornických kolonií probíhala pouze do roku 

1880 a dále se nerozvíjela, takţe podíl obyvatel v koloniích se pohyboval pouze 

kolem 20%. Naopak zde expandovala výstavba komunální a odpovídala významu 

centra hlavní metropole průmyslu v kraji. 
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2. Vítkovice s významným průmyslovým potenciálem Vítkovických ţelezáren a 

velmi ojedinělým urbanistickým vývojem.  

3. Přívoz  a Hrušov opírající se především o chemickou výrobu
10

 a vliv Severní 

dráhy Ferdinandovy.   

Staré hornické osídlení ovlivnilo urbanistický vývoj a zástavbu na levém břehu řeky 

Ostravice jen málo. K obratu dochází aţ na přelomu 19 a 20. století s rozvojem 

Vítkovických ţelezáren, chemických závodů a nových důlních podniků. K jiţ výše 

jmenovaným střediskům se tak na konci 19. století řadí i Mariánské Hory. Levobřeţní část 

Ostravy z hlediska urbanizačního vývoje podníceného průmyslovou výrobou s následnou 

potřebou stabilizace pracovní síly vytváři čtyři samostatné okrsky: 

 Moravská Ostrava 

 Přívoz 

 Mariánské Hory 

 Vítkovice 

V těchto lokalitách je však podíl hornických kolonií malý (tab.4). 

Urbanizační proces pravobřeţní (východní) části Ostravy se však posouval jiným 

směrem. Nárůst obyvatel v těchto lokalitách byl nejsilnější do roku 1920. Přesto, kromě 

Slezské Ostravy, nedosáhl nikde hranice 2000 obyvatel, ţádná z těchto obcí neměla 

charakter městského sídla a z původních čistě zemědělských se staly nevyhraněné obce 

s drobnou kovovýrobou ev. se zde dobývalo ve starých slojích celkem zanedbatelné 

mnoţství uhlí převáţně pro místní potřebu.  

Tento stav trval aţ do doby integrace těchto obcí do Moravské Ostravy. Sama Slezská 

Ostrava, která dokonce v roce 1869 dosáhla statutu sídla soudního okresu zústává součástí 

velké Ostravy aţ do jejího administrativního začlenění v r.1941.  

S důsledky tohoto vývoje se v pravobřeţní části potýká Ostrava dodnes v podobě 

nedostatečné technické infrastruktury, výskytu starých, těsně pod povrchem se 

vyskytujících slojí (tzv. Jaklovecké sloje 20m a méně pod úrovní současného terénu) a 

výronů důlních plynů. 

                                                 
10

 1851-První rakouská továrna na sodu a v r.1865 - Dinglerova rafinace petroleje a parafinu 
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V rámci celého Ostravsko-karvinského revíru se karvinská část začíná průmyslově rozvíjet 

pozdějí, v prvních desetiletích 20.století. Souvisí to s obtíţnějí přístupnými slojemi v této 

části revíru a s vývojem nových dobývacích technologií. Také urbanizační vývoj zdejších 

původně zemědělských obcí je datován aţ do 30tých let 20. století. V důsledku tohoto 

trendu se prakticky zásadní část těţebního objemu postupně přesouvá na Karvinskou 

oblast. 

Rozvoj důlní a posléze i hutní a strojírenské výroby má tedy svá jasně zřetelná období, 

která jsou spojená i s výstavbou zaměstnaneckého bydlení. Výstavba kolonií je pro 

jednotlivá období signifikantní. Na základě předchozích poznatků, s ohledem na existující 

literaturu, jsou v práci rozdělěny jednotlivé etapy vývoje průmyslu a s tím spojeného 

dělnického bydlení do tří základních vývojových celků.
11

   

  

1. Vznik prvních důlních pracovišť a bydlení s nimi spojené v letech 1830 – 1918.  

2. Rozvoj průmyslu a vznik nových dělnických kolonií v letech 1918-1938. 

3. Období let 1938 – 1945 poslední etapa výstavby dělnických kolonií. 

                                                 
11

 Např. Jiřík, „Hutní a dělnické kolonie a kasárny v Ostravě“, Myslivec , „ Bytová péče a jiná blahobytná 

zařízení  OKR“,  Matěj, Korbelářová, Levá, „Nové Vítkovice/1876-1914“ 
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2.  ROZVOJ DŮLNÍ A PRŮMYSLOVÉ ČINNOSTI NA 

ÚZEMÍ MĚSTA OSTRAVY  

Úvodem k této kapitole je stručný historický přehled vývoje města Ostravy. Z pohledu 

dalšího prognózování je velmi důleţitý a pro pochopení příčin a důsledků jevů, ke kterým 

došlo a neustále dochází v oblasti urbanistického vývoje a bydlení zvlášť nezbytný. 

Většina jevů a dějů, kterých jsme svědky i v současnosti má svou paralelu v minulosti a 

bylo by chybou tuto skutečnost neakceptovat
12

. Ve vztahu na historický vývoj jsou 

jednotlivá časová období velmi významná. 

Území nad soutokem Odry s Opavou a Ostravicí svou velmi příhodnou zeměpisnou 

polohou a strategickým významem Moravské brány bylo předurčeno jako jedno z prvních 

lidských sídlišť na našem území. Tato pozice se potvrdila i tím, ţe zde vedly prastaré 

obchodní spoje, z nichţ byla pravděpodobně nejdůleţitější tzv. Jantarová stezka, která 

protínala tehdejší známý svět od severu od Baltického moře aţ na jih k moři 

Středozemnímu. Poloha také způsobovala pohyb obyvatel, který skrze Moravskou bránu 

nepřinášel jen kulturní a hmotné obohacení, ale i neustálé nepokoje a výboje.   

Za skutečně nejstarší důkazy osídlení Ostravy je moţno povaţovat nálezy ze štěrkovny 

v Ostravě Přívozu, pravděpodobně ze sídliště člověka u mrtvého ramene řeky Odry. Jeho 

stáří bylo spolu s dalšími nalezenými předměty určeno na více neţ 30 000 let [15]. 

Z nejstarší doby tzv. lovců mamutů zde existovalo několik sídlišť (obr.6), ale nejznámější 

je naleziště ze starší doby kamenné na Landeku a to díky nálezu tzv. Petřkovické Venuše. 

S jistou nadsázkou lze toto osídlení povaţovat za počátek nejen Ostravy jako trvalého 

lidského sídla, ale i počátek, byť neuvědomělého, vyuţití nerostných zdrojů tepla, uhlí. 

V Petřkovicích bylo prvně, byť nahodile a neuvědoměle, rozpoznáno ostravsko-karvinské 

uhlí a bylo vyuţito k produkci tepla (starší doba kamenná - sídliště lovců mamutů), na 

pozemku, který v mnohem pozdější době patřil společnosti OKD. Dnes celý areál slouţí 

jako muzeum hornictví ( důl Anselm) 

Osídlení Ostravy a okolí pak pokračovalo kontinuálně, podobně jako u jiných známých 

sídlišť na našem území, přes období lovců, zemědělců, počátky slovanského osídlení 

                                                 
12

 Kuchtová R.: Vývoj a forma bydlení na Ostravsku ,Sborník prací dílčí zprávy o řešení projektu GAČR 

„Výzkum proměn bydlení v ČR“ za r. 2005“ str.119-134 
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kolem 8. století n.l. Z tohoto období se datuje i Hradisko na Landeku, které zřejmě 

přecházelo do podoby středověkého hradu jako správního střediska dnešní oblasti Ostravy. 

K tomuto hradišti příslušelo pravděpodobně i několik zemědělských osad v blízkém okolí. 

Landek se stal svou dominující polohou nejdůleţitějším bodem v průběhu pravěkých 

epoch. 

Předchozí osídlení je známo pouze z archeologických nálezů, nezachoval se ţádný 

písemný doklad. Za faktický doklad o existenci města jménem Ostrava se povaţuje období 

vrcholného středověku. Z této doby jsou k dispozici tři listiny, kde je zmínka o osadě 

(pravděpodobně městě i kdyţ doklad o tom chybí) Ostrava.  

Jedná se o listinu Jindřicha Zídka z r. 1131, závěť biskupa Bruna ze Schauenberku z r. 

1267 a listinu z roku 1229, která se zmiňuje o Ostravě jako o součásti majetku 

benediktýnských mnichů z kláštera v Týnci u Krakova. Zakládací listina města Moravské 

Ostravy však neexistuje, ostatně tak je tomu i u jiných středověkých měst na území Čech a 

Moravy.  

Území dnešní Ostravy do období vrcholného a pozdního středověku obývalo zřejmě 

převáţně slovanské obyvatelstvo. Kolem roku 1380 vlna německého přistěhovalectví vedla 

pravděpodobně i k rozlišení města na část slezskou a moravskou rozdělenou přirozenou 

hranicí tvořenou řekou Ostravicí. Sídelním jádrem města vzniklém v místě původní osady 

se stalo pravidelné čtyřúhelníkové náměstí o rozloze cca 9 300 m
2
,
 
coţ svědčí o poměrně 

velkém významu této obce. Další vývoj středověkého evropského obchodu a změny jeho 

hlavních cest však tento záměr nepotvrdil  

V 16. stol. se stal osudovým pro další rozvoj města velký poţár  roku 1556. Poţár zničil 

prakticky celé náměstí včetně stavby radnice, kde shořely veškeré písemnosti. Poškozen 

byl i kostel. V průběhu dalších 10ti let bylo město obnoveno a to především stavbami 

kamennými a hospodářská situace se stabilizovala. Městu byly uděleny olomouckými 

biskupy některá důleţitá práva a drobné úlevy. V roce 1570 dostala Ostrava tzv. právo 

pečetit červeným voskem, coţ jako panské právo zvýšilo jeho váţnost. Na přelomu 16 a 

17. století měla Ostrava 208 měšťanských domů a asi 1 200 obyvatel. Také se změnila 

národnostní skladba obyvatel a to ve prospěch českého obyvatelstva. Důvodem byla 

zřejmě asimilace přistěhovalých němců a to, ţe okolí Ostravy bylo osídleno téměř 

výhradně českými obyvateli.  
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Do dalšího vývoje města zasáhla dramaticky třicetiletá válka a morová epidemie v roce 

1625, která způsobila pokles obyvatel na téměř polovinu původního stavu. Město výrazně 

zchudlo. Úbytek obyvatel Ostravy se velmi zvolna zvyšoval zejména přirozeným 

přírůstkem, přistěhovalectví bylo zanedbatelné, město nebylo migračně přitaţlivé. V těchto 

nejhorších dobách 17. století bylo v Ostravě osídleno pouze 150 domů. K neutěšené 

hospodářské situaci také přispěly dvě velké povodně v letech 1670 a 1695 a pak v době 

nedávné 2. světová válka. 

 

Obr. 6 - Mapa nejstaršího známého osídlení  

(Jiřík K.,Klíma B.,Myška M.,Pitronová B., Steiner.J.,: Dějiny Ostravy , 1993 str.12) 

 

2.1  Lokalizace a postupný rozvoj jednotlivých důlních a hutních podniků 
 

Nový počátekem rozmachu a ekonomického růstu lze nazvat objev a následné vyuţívání 

uhlí  kolem roku 1760 a to ve dvou lokalitách. Na tzv. Burni v Polské Ostravě ve sloji, 

která se táhla k pohoří Jalovec (Jaklovecká štola 1829), následovaly Jáma Jindřich (1842), 

Vilém (1859), dále pak Terezie, Barbora,Trojice,Luční, Ferdinand, Michal a další 

v rozmezí let 1835-47. V roce 1787 pak začali Wilczkové éru soustavného těţebního 

průmyslu v Ostravsko-karvinské aglomeraci.  
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Tato skutečnost podstatně změnila nejen vývoj samotného města, ale celého obrovského 

území severní Moravy a Slezska zasahující aţ na dnešní území Polska. 

Přeměna Ostravy z podřadného feudálního městečka v moderní průmyslové velkoměsto 

evropského významu spadá do období tzv. průmyslové revoluce. Rozvoj uhelného a 

těţkého průmyslu v letech 1830 – 1880 se spolu s dopravou stal hlavním městotvorným 

činitelem. V okolí se od poloviny 18. stol. dobývalo černé uhlí jako základní surovina pro 

vysoké pece a rafinační provozy, ale také jako palivo pro nastupující parní energetiku. 

Tyto faktory rozhodly nejen o lokalizaci nových průmyslových odvětví v Ostravě a jejím 

tehdejším nejbliţším okolí. V důsledku těchto vlivů se město rozvíjelo odlišně od většiny 

tehdejších středověkých měst, která expandovala postupně za své původní hradební zdi.  

V Ostravě došlo k postupnému připojování okolních sídlišť a vsí (Přívoz, Vítkovice, 

Michálkovice, Hrušov atd.) tak, jak si to vyţadovaly nejprve nálezy surovin, později 

budování průmyslu. K danému procesu přispělo vybudování ţeleznice v podobě Severní 

dráhy Ferdinandovy Vídeň-Krakov v r.1847. Moravská Ostrava, s několika sousedními 

vesnicemi, se v krátké době stala významným činitelem spoluurčující další vývoj  

společnosti a způsobu ţivota. Tato skutečnost zasáhla na dlouhá staletí, kladně i záporně, i 

urbanismus a architekturu města. Deformovaly se proporce zdravého vývoje městské 

aglomerace, do které se vnášely nejen prvky budoucí prosperity, ale i problémy, s jejichţ 

řešením jsme se nevypořádali dodnes. 

 

Tab. 6 - Vývoj počtu obyvatelstva od 16 stol. (zdroj: Jiřík K.,Klíma B.,Myška M.,Pitronová B., 

Steiner.J.,: Dějiny Ostravy , 1993 )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Údaj k roku 
Pravděpodobný počet obyvatel 

(vztaţeno k Moravské Ostravě) 

1700 1 000 

1771 1 038 

1791 1 578 

1829 1 729 

1850 2 831 

1869 6 881 

1880 13 448 
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V důsledku expanze výroby a těţby vzrostl v letech 1869-1900 počet obyvatelstva 

Ostravského kraje o 40%, počet obyvatel samotné Ostravy však vzrostl dramaticky a to o 

275%. 

Tab. 7 - Vývoj tempa těţby č. uhlí a přírůstky kovovýroby,  zdroj.:Jiřík K.,Klíma B.,Myška 

M.,Pitronová B., Steiner.J.,: Dějiny Ostravy , 1993) 

 

 

 

 

Počet obyvatel českých zemí se ve stejném období zvýšil o 24%. Jednostranný 

ekonomický vývoj dal v průběhu 19. stol. určitý deformovaný směr stavebnímu rozvoji. 

Tato skutečnost měla paradoxně negativní vliv i na komunální politiku. Rozhodující 

mnoţství průmyslových kapacit na území města bylo v rukou podnikatelů, jejichţ sídla 

byla mimo Ostravu a tudíţ výnos z daní byl minimální. Důsledkem je i to, ţe dodnes 

Ostrava postrádá jakési „City“, tj. centrum, ve kterém se obvykle soustředí správní 

budovy, banky, státní úřady apod.  

Příčinu nutno hledat z části v tom, ţe instituce působící v Ostravě měly svá ústředí a tedy i 

reprezentační síla ve Vídní, a také, ţe centra nové výstavby se soustřeďovala do sousedství 

průmyslových závodů. V jejich bezprostřední blízkosti pak přirozeně vznikala i dělnická 

sídliště (tzv. kolonie) na něţ navazovala i výstavba sluţeb. Výstavba nejen dělnických 

kolonií a průmyslových objektů si vyţádala i rozvoj stavebních firem a stavební 

prvovýroby v podobě zejména cihlářské. Kolem roku 1850 pracovalo na území Cstravy 

nejméně 10 cihelen převáţně rozmístěných kolem trasy Ostravsko-Frýdlantské dráhy 

(např.ul. Cihelní v Moravské Ostravě). Existovalo i několik pil, které dodávaly jak stavební 

řezivo, tak výztuţe pro důlní díla. 

Nejstarší dělnické kolonie stavěly důlní společnosti a také Rothschildovy Vítkovice jiţ 

kolem roku 1831. Vzorem jim byly zkušenosti z Anglie, Belgie a Německa. Tak vznikaly 

kolonie dolu Jindřich v Mor.Ostravě, Hlubinská, Šalamounská, Krausova a jiné 

(tab.8,15,16). Největší expanzi prodělaly dělnické osady v Polské Ostravě, kde ţilo 

v koloniích 70% všech obyvatel, coţ asociuje současný stav bydlení v panelových 

sídlištích kde ţije cca 47% všech obyvatel Ostravy. Toto období pak můţeme povaţovat za 

počátek řízené hromadné bytové výstavby se znatelnými prvky typizace. 

 

období 1865-69 1870-74 1880-84 1890-94 1905-09 

Těţba č. uhlí v tis. t 13 065 19 065 30 783 43 155 60 961 

Surové ţelezo v tis.t 323 367 828 1 600 3 046 

Litina v tis.t 120 174 185 449 910 
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Tab. 8- Staré hornické kolonie dle obcí, rozlohy a hustoty - území Ostravy    

            (zdroj:Bílek[2.3]M,yslivec[28], archiv OKD) 

obec kolonie 
Rozloha 

v ha 

Počet 

obyvatel 

Hustota  

obyv./ha 
Domy Byty 

Moravská 

Ostrava 

Jirská 2,40 497 207 27 108 

Jindřichova 1,95 478 245 26 104 

Šalomouna 4,50 1821 405 89 396 

Hlubinská 5,60 2061 317 75 448 

Přívoz 

Oderská 4,70 1305 277 35 280 

U Odry 0,84 184 218 10 40 

U jámy 

Františkovy 
5,60 2797 500 76 608 

Mariánské Hory 

Dolní 4,00 1141 285 31 248 

Horní U koule 4,62 1429 309 51 408 

U kostela 2,18 368 168 10 80 

U jámy Ignátovy 0,70 221 315 12 48 

Vítkovice Lousiova 2,80 681 243 37 148 

Hrušov 
Hubertova 5,40 1740 322 69 276 

Idina 2,60 681 262 26 168 

Muglinov Idina 2,30 386 167 21 84 

Petřkovice Mexiko    38 152 

Slezská Ostrava 

Kamenec 2,75 662 241 29 168 

Jaklovec 2,24 681 304 37 148 

Pod lanovkou 1,63 294 170   

Františkov 2,30 831 361 22 100 

Bunčák 2,85 368 129 10 80 

Michálka 1,94 397 205 35 144 

Jakubská 3,60 920 255 50 200 

Jisefská 1,58 294 123 12 48 

Zvěřinská 2,90 456 157 35 114 

Salmovec 7,00 754 108 41 164 

Hranečník 2,40 828 345 39 200 

Hermenegildova 3,75 643 170 45 180 

Vilémova  3,00 365 122 24 96 

Jánská 1,60 368 230 20 90 

Michálkovice 

Petrská 5,20 1270 244 69 276 

Ferdinandská 4,30 590 137 50 219 

U jámy Michal 1,80 368 204 20 80 

Kunčičky 

Stará Alexandrova 4,30 846 197 46 184 

Nová 

Alexandrova 
4,60 773 170 42 168 

Jubilejní 7,80 1656 212 36 360 

Radvanice 

Nad Kaplí 2,20 184 84 10 40 

Pod Kaplí 7,00 1218 174 65 280 

Trnkovecká 5,30 754 142 21 164 

Stará hornická 1,50 170 113 16 64 

Na Kamčatce 3,06 294 96 16 64 
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2.2  Vliv rozvoje průmyslu na demografickou a sociální strukturu 

obyvatelstva. 
 

Na přelomu 19 a 20 stol. se Ostravsko rozvíjelo na pomezí dvou státních celků a čtyř etnik, 

českého, slovenského, polského a německého. Hlavním trendem demografického vývoje 

doby je zřetelný ústup české národnosti ve prospěch Němců a Poláků. V tab.9 jsou 

uvedeny počty obyvatel v % v Moravské Ostravě. 

Značně komplikovaný byl i územně správní vývoj způsobený pohraniční polohou města na 

zemských hranicích Moravy a Slezska a v některých historických etapách i hranicí 

s Polskem (do roku 1327 a 1938-1939) a také s Pruskem (1741-1920) a s Německem 

(1938-1939). Proto také začlenění původních 33 samostatných moravských a slezských 

obcí  do dnešní Ostravy neprobíhalo vţdy ideálně. 

Tab. 9 - Změny národnostního sloţení,( zdroj: Jiřík K.,Klíma B.,Myška M.,Pitronová B., Steiner.J.,: 

Dějiny Ostravy , 1993) 

. 

Národnost v % 1880 1890 1900 1910 

Česká/slovenská 65,2 58,7 43,9 36,2 

Polská 5,7 13,3 21,5 13,9 

Německá 29,1 28,0 34,6 47,1 

 

Měnící se struktura národnostního sloţení města souvisela nejen s měnícími se hranicemi, 

ale i se sociálním a profesním sloţením obyvatelstva. Obyvatelé hlásící se k polské 

národnosti tvořili většinou skupinu nekvalifikovaných důlních zaměstnanců, nebo 

pomocných dělníků v ostatních odvětvích, sluţbách a domácnostech. Nárůst obyvatelstva 

samozřejmě zaznamenaly i okolní doposud samostatné obce (tab.5,11). Počet obyvatel 

Vítkovic stoupl mezi lety 1843 aţ 1880 o 2 263 stálých obyvatel a předstihl tak Moravskou 

Ostravu. Stejná situace byla i v případě Hrušova, Michálkovic, Přívozu a dalších. 

Vzrůstající potřebu nových pracovních sil nebylo moţno pokrýt zdroji současných 

obyvatel města a jeho nejbliţšího okolí.   

Další vlna pak byla vyvolána potřebou kvalifikované pracovní síly tj. horníků, řemeslníků 

techniků a báňských úředníků. Tyto potřeby byly uspokojovány především příchodem 

pracovníků z Pruska a Polska (Halič-obr.7). Němci tvořili převáţně vrstvu technické 

inteligence, podnikatelů a kvalifikovaných dělníků. Důsledkem toho byl i vývoj školství a 

kultury většinou v německém jazyce a také poměrně markantního rozdíl v obecné úrovni 
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bydlení v koloniích důlních společností a v koloniích hutních. Je to dáno vyšším sociálním 

postavením nových zaměstnanců a zájmem  zaměstnavatelů na jejich stabilizaci. 

 

Obr. 7- Mapa území Haliče (vlastní archiv) 

 

2.3 Nová sídliště ve vztahu na charakter a místo práce  v letech 1830-1945 
 

 Období do roku 1918 

Z tabulky 5 je zřejmý prudký nárůst obyvatelstva. Demografickou změnu zaznamenávaly 

obce, kterých se rozvoj průmyslu přímo či nepřímo dotýkal. Potřebu pracovních sil nebylo 

schopno pokrýt město pouze svým přirozeným přírůstkem. Byla do značné míry 

doplňována imigrací a to především z okruhu 20 - 30 km obyvateli Těšínska a Frýdecka.  
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Vlivem překotné industrializace prodělávala ostravská populace výrazné změny kvality. V 

průběhu let 1830 - 1880 se změnil vzájemný poměr muţů a ţen v populaci, věková skladba 

(v průběhu dvou generací se sníţil průměrný věk na 24 let), struktura sociální a třídní, 

národnostní sloţení i sloţení náboţenské.  

Tak obrovské změny na dlouhou dobu poznamenaly vývoj města a s tím spojený i stavební 

rozvoj. Zvláštností popsaného vývoje je, ţe v prostoru mezi hradbami se město rozvíjelo 

jen velmi pozvolna, ale jiţ počátkem 19. století začala intenzivní zástavba mimo historické 

centrum. Kolem roku 1840 se vzestup váhy předměstí projevil tak výrazně, ţe se v nich 

soustředilo 70 % všech městských domů a ¾ obyvatel. Jiţ v počátečních fázích rozvoje 

tehdejší Moravské Ostravy v průmyslové velkoměsto se populační přírůstek obyvatel 

soustřeďoval mimo tradiční centrum. Postup industrializace byl charakterizován rostoucími 

tempy průmyslové produkce (tab. 7) .  

Je nutno rozlišovat charakter výstavby a investora.  

Hornické kolonie, aţ na vzácné výjimky, byly stavěny v docházkové vzdálenosti od místa 

práce a to v rozmezí 100 - 2 000 m. Je to pro tento druh zástavby zcela zásadní, jak je 

zřejmé z tab.16.  

První hornická kolonie byla pravděpodobně postavena na katastru tehdejší Polské Ostravy 

u jámy Hermenegild a Vilém (Na Vilémce 1850). Kolem roku 1862 existovalo jiţ114 

obytných domů pro zaměstnance dolů se 413 byty. V roce 1882 772 domů s 3 270 byty a 

v roce 1910 to je 2 700 domů s 10 114 byty pro zaměstnance OKR. 

Nejstarší kolonie na moravské straně Ostravy byla osada dolu Jindřich (1859).V těchto 

osadách byly ubytovány všechny vrstvy pracujících s výjimkou nejvyššího vedení důlní 

společnosti. Většina kolonií má proto velmi diverzifikovanou výstavbu s ohledem na 

pracovní postavení jejich obyvatel. Např. i tzv. kasárna, tj. ubytovny pro převáţně 

svobodné, nebo dojíţdějící dělníky. Budovy byly vybaveny velmi jednoduše se společnými 

loţnicemi, jídelnou a hygienickým zařízením. Dělnické domky pro rodiny se vyznačovaly 

především spíše vesnickým charakterem, součástí byla zahrada s moţností pěstování 

zeleniny a chovu domácího zvířectva. Samotné domy (většinou pro 2-4 rodiny ) byly 

vybaveny 1-3 místnostmi včetně kuchyně. Zcela výjimečně s vlastním hygienickým 

zařízením. WC bylo zpravidla umístěno mimo byt či dům. Byty mistrů a důlních techniků 

a úředníků byly svým standardem na úrovni tehdejší doby. 
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V tabulkách 17 a 18 je uveden přehled dnes známých a lokalizovaných hornických kolonií 

v oblasti Ostravsko-karvinské aglomerace. Vzhledem k tomu, ţe za posledních 80 let došlo 

v revíru vlivem důlní činnosti i vlivem společenského vývoje k podstatným změnám (důlní 

poklesy jsou v řádech desítek metrů), nelze některé, zejména ty nejstarší kolonie, 

lokalizovat a jejich názvy jsou dnes jiţ zapomenuty (Ovčí hora, Stará mašina, Válečná 

jáma a jiné). V práci jsou popsány jen existující, identifikovatelné kolonie a zároveň jsou 

pominuty skupiny tzv. závodních domů, kterým ovšem bývá rovněţ přisuzován název 

kolonie a jsou rozmístěny po celém katastru Ostravy zpravidla jako součást ostatní městské 

zástavby. 

Kolonie Vítkovických ( Rothschildových) železáren
13 

jsou vybudovány na nepoměrně 

menším území neţ kolonie hornické. Od hornických se liší svou architekturou a vyšším 

technickými i plošným standardem. Zde také nenajdeme bydlení vesnického charakteru. 

První závodní kolonie byly postaveny jiţ v roce 1831. 

Pro obce, zejména Vítkovice, přinesla výstavba dělnického bydlení zásadní přelom v jejich 

dosavadním vývoji ve všech směrech. Zcela vymizel původní zemědělský charakter obce 

(obr.8), přinesla nové urbanistické prvky celých obytných celků. Závodní kolonie se staly 

v těchto obcích určujícím znakem stavebního, sociálního, demografického i národnostního 

vývoje (tab.10). Zvýšená péče, zejména průmyslových podniků o bydlení byla jedním ze  

zásadních trendů personální politiky, která měla přispět ke stabilizaci především nové 

technické inteligence (tj. mistrů, techniků a kvalifikovaných dělníků). Při opuštění 

zaměstnání však hrozila ztráta bydlení. Podobně jako u hornického bydlení bylo bydlení 

přizpůsobeno postavení zaměstnance.  

Dá se říci, ţe tato výstavba jako poslední v novodobé historii Ostravska byla diferencována 

podle sociálních a profesních skupin. Jednalo se o byty úřednické, mistrovské,dělnické a 

kasárna. Pro nejvyšší vedoucí úředníky byly určeny samostatné vily pro jednu nebo dvě 

rodiny o 5-11 pokojích. 

 

                                                 
13

 
 
Jiřík K.: „Hutní úřednické a dělnické kolonie a kasárny v Ostravě“  str.306-320.. 
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Obr. 8 - Původní prostor budoucího katastru Nových Vítkovic z r.1831  

( archiv Vítkovických ţelezáren) 

 

Pro svobodné a přespolní byly stejně jako v hornických koloniích určeny tzv. kasárna aţ 

pro 800 osob. Součástí jednotlivých kolonií převáţně bytových domů (na rozdíl od kolonií 

hornických, kde převaţovaly jednotlivé 2-4 bytové domky) byly prádelny, mandlovny, 

pekárny, trţnice i hostince. Součástí těchto komplexů byly hřiště a mateřské školky.  
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Tab.10 - Hutní úřednické a dělnické kolonie v Ostravě (zdroj: Jiřík K.:„Hutní úřednické a 

dělnické kolonie a   kasárny v Ostravě“) 

Obec kolonie 
Doba 

výstavby 

Počet 

domů 

Počet 

bytů 
poznámka 

Vítkovice 

Westend 1878-79 4 64 
Obyt. komplex se 

zahradami, 2NP 

Anglická 1880-82 2 56 součástí byly prádelny 

„U“dům 
1882-

1883 
2 81 

Nejstarší dochov. 

pavlačové domy na 

Ostravsku (2 NP) 

„I“ dům 1883 2 32 2 NP 

Štítová kol. 1884-85 
32+ 1 byt. 

dům 
132  

Kairo 1892-94 10 200 2 NP s plochou střechou 

Verdunská 
1887-

1902 
5 90 3NP pavlačové 

Josefínská 1907-22 
100 

RD+8BD 
430 

Největší hutní kolonie na 

Ostravsku 

Mistrovská 1908-09 6 36 3NP 

Ocelářská 1909-12 5 90 3NP 

Sirotčí 
1913-

1919 
9 153 3NP 

Štramberská 1913-19 12 92 3NP 

Úřednická 1910-22 8 48 3NP+ podkroví 

Mar.Hory a 

Hulváky 
Hulvácká 

1899-

1921 
28 324 3NP 

Mor. Ostrava U jatek 
1907-

1912 
7 114 2-3 NP 

Hrabůvka Jubilejní 1921-31 109 764 
pam.chráněno, 

arch.J.Freiwald 

Hrabová Śídlovec 1940-56 60 348 3-4NP 

 

Kromě bydlení zaměstnanců Vítkovických ţelezáren existovala na katastru obce Vítkovice 

bytová výstavba důlních závodů, např. kolonie dolu Luis v letech 1895-96 s původně 122 

domy. V současnosti je zachováno pouze 55 domů. V malé míře stavěla i obec. 
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Výstavbu Vítkovických kolonií můţeme z hlediska časového ještě dělit [14]: 

1. Období let 1828-1877. 

Doba zaloţení tzv. Rudolfovy huti (dle zakladatele arcibiskupa Rudolfa). Na katastru 

zemědělské obce Vítkovice začala vznikat nejmodernější hutní výroba v habsburské 

monarchii.  

Souběţně s výstavbou první pudlovny byla zahájena výstavba bytových domů. Jiţ v roce 

1831 vlastnily ţelezárny 6 obytných domků o dvou bytech pro dělníky a jeden dům 

dvoupodlaţní pro úřednictvo. V roce 1843 zde jiţ bylo 24 domů (stabilní katastr 1843).  

První vítkovické domky byly dlouhé budovy zčásti podsklepené s jednoduchchou fasádou 

bez kanalizace a vodovodu se dvěma byty. Jeden byt se skládal z kuchyně 4,7x3,8m, 

pokoje 4,7x4,7m a komory, druhý měl pouze kuchyň 4,7x3,8m a komoru. Bytová výstavba 

se soustřeďovala do těsné blízkosti podniku, takţe vzhledem k dalšímu rozšiřování 

provozů se původní zástavba nedochovala.   

Podle dochované mapy Vítkovic z 1853 vlastnily ţelezárny obytný dům pro vyšší  

strojníky (ober Mechanik), jeden dům pro niţší strojníky (unter Mechanik), velký rodinný 

dům, vilu pro majitele podniku, dělnický dům nad školou, úřednický dům (Beamtenhaus) a 

obytný dům ve Velkých Kunčicích.Většina domů postrádala kanalizaci a rozvod vody. Pro 

ubytování dělníků se vzdálených obcí se postupně budovaly tzv. kasárna přímo v závodě. 

Bytová výstavba se aţ do konce 70. let 19. století soustřeďovala do těsné blízkosti 

provozů, coţ mělo za následek v pozdějších letech při expanzi podniku zbourání těchto 

prvních domů a realizovala se nová výstavba a to často i vícekrát. Dle bilanční zprávy 

(Wohlfahrs-Einrichtungen.) za rok 1903-1904 je moţno se dočíst, ţe ve staré části závodu 

muselo být z důvodu rozvoje výroby zbouráno 8 dělnických domů, které však byly ve 

velmi zpustošeném stavu. Z tohoto období se v podstatě zachoval pouze zámek na ul. 

Výstavní 99 (nově zrestaurovaný v roce 2009), původně sídlo ředitelů a obytný dům na ul. 

Ruské č.11/87 se dvěma byty o 8 pokojích pro ředitele závodů. Kolem roku 1870 dle 

některých pramenů vlastnily Vítkovické ţelezárny asi jen 130 dělnických bytů a 46 

kasárenských místností pro 800 osob a pravděpodobně i určitý počet bytů úřednických. 

Bytová výstavba stagnovala vzhledem k expanzi rozvoje výroby coţ způsobilo i úbytek 

bytů. 
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2. Období 1878 – 1918 

Období největšího investičního rozmachu ţelezáren, vysoký nárůst zaměstnanců z 3 475 

v roce 1880 na 24 329 v roce 1918. Industrializace původně zemědělské vsi Vítkovice i 

některých okolních vsí (Zábřeh nad Odrou, Hrabůvka, Hulváky) způsobila velmi radikální 

změny v sociální  a demografické struktuře obyvatel. Zemědělská výroba téměř zmizela a 

byla omezena na malá hospodářství v nově vzhikajících dělnických osadách (v r.1921 

uvádí jen 79 obyvatel Vítkovic zemědělství jako zdroj obţivy). 

Orientací na hutní a ţelezářskou výrobu byla však vytvořena pracovní místa pouze pro 

muţskou část populace. Enormní maskulinita způsobila nerovnoměrný demografický 

vývoj s tím, ţe zejména ve Vítkovicích a Zábřehu nad Odrou převaţovala polulace 

svobodných muţů s niţším vzděláním.  

Sociální a ekonomické proměny způsobovaly v daném období ve Vítkovicích a okolních 

obcích poměrně váţnou bytovou krizi. Výraznou osobností, která se zapsala do rozvoje 

Vítkovických ţelezáren byl ředitel P. Kupelweiser. Vypracovala první ucelený sociální 

program pro zaměstnace jehoţ podstatnou část tvořila tzv. bytová péče o zaměstnance.  

V období nastupující konjunktury kolem r. 1878 zahájil cílenou investiční činnost s cílem 

výstavby nejen nových, na svou dobu poměrně moderních bytů, ale probíhala i výstavba 

občanské vybavenosti. Vítkovice měly na konci sedmdesátých let 19. století vypracován 

zastavovací územní plán jehoţ součástí byla lokace bytové výstavby do západní části 

katastru aţ do těsného sousedství obcí Zábřeh a Hrabůvka a tím byla vytvořena dostatečná 

rezerva pro další rozvoj ţelezárenských provozů. Původní zástavba obce podél okresní 

silnice z Moravské Ostravy do Místku prakticky zmizela a byla nahrazena továrními 

objekty. Byly tak zlikvidovány i původní dělnické domy a ubytovny z prvního období 

výstavby. 

Pro novou výstavbu angaţoval ředitel Kupelweiser architekta H.Heindla (obr.9), který byl 

původně zaměstnán jako kreslič v ţelezárnách.  

Na přelomu 19 a 20. století vznikala ve Vítkovicích nejen nová bytová výstavba spojená 

s občanskou vybasveností, ale i nebývale velkoryse pojatá výstavba veřejných budov 

(kostel sv. Pavla projektoval vídeňský architekt prof. A.Kirchstein), vznikl závodní hotel, 

nová závodní i obecní nemocnice, sirotčinec, radnice, starobinec, několik školních budov 

(převáţně s německou výukou). Významná je  výstavba veřejného vodovodu a kanalizace. 
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Intenzivní stavební rozvoj dostal Vítkovice na úroveň nového moderního průmyslového 

střediska. Ostatní obce Ostravy, kde hornická sídliště vznikaka mnohem dříve a byl tedy 

předpoklad rozvoje, zůstaly v tomto údobí na úrovni venkovských lokalit a úroveň bydlení 

se v podstatě neměnila. Jistou roli v tomto procesu hraje nejen osoba ředitele 

Kupelweisera, ale i sociální a demografické sloţení zaměstnanců Vítkovic, kde vzhledem 

k zaváděným moderním technologiím bylo potřeba stále více zejména technicky 

vzdělaných zaměstnanců pro které bylo budováno, s ohledem na jejich stabilizaci, moderní 

bydlení na vyšší úrovni bytového standardu. 

Stále přetrvávající nedostatek bytů vyvolal potřebu výstavby dalších kolonií, z nichţ  za 

pozornost stojí kolonie Štítová (Giebelkolonie obr.č.19 a 20). Její umístění v těsné 

blízkosti hlavního (Mírového) náměstí za kostelem sv. Pavla jí zajistilo zachování do 

dneška. V kolonii bylo postaveno 32 dvoupodlaţních řadových domků ve čtyřech řadách. 

Dokončena byla v roce 1885. Výstavba pokračovala i v dalších letech na katastru dalších 

obcí jako Hulváky, Zábřeh, Moravská Ostrava. Kromě domů a bytů pro dělníky byla 

postavena i řada závodních vil a obytných domů pro techniky a úředníky. Samostatnou 

skupinou pak byly tzv. kasárna, tj. společné ubytovny pro svobodné dělníky se 

vzdálenějších obcí. Úroveň tohoto bydlení však byla velmi nízká a na hraně hygienické 

únosnosti. Jednalo se o spací sály o rozměrech 8,0x8,1 nebo 6,1x8,0 m, větší pak 

6,0x16,0m. Průměrná obsazenost těchto loţnic byla cca 10- 15 dělníků. V době kolem roku 

1885 stálo 12 takových objektů ve kterých bylo ubytováno téměř 1400 dělníků. 

V roce 1908 byly Vítkovice povýšeny na město, coţ byl logický důsledek jejich rozvoje 

jak po stránce urbanistické, populačního vývoje,  rozvoje těţkého průmyslu a růstu 

společenského významu. Ţelezárny vlastnily 17 kasáren s 58 spacími sály o 3 969 lůţkách, 

9 baráků (dřevěných) s 58 sály o 1278 postelích a 115 pryčnách.  Postupně i zde docházelo 

k modernizaci a zvýšení standardu, kasárna byla vybavena ústředním topením, větším 

mnoţstvím umýváren, koupelnami se sprchami a elektrickým osvětlením. V některých 

objektech byly zřízeny jídelny a knihovny s čítárnami. Tento rozvoj zastavila aţ první 

světová válka (1914-1918). Přesto však, díky zbrojní výrobě bylo toto období z hlediska 

populačního vývoje nejbouřlivější. 
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Obr. 9 - Originál Zastavovacího plánu Nových Vítkovic s vyznačenou Štítovou koloni  

(archiv Vítkovických ţelezáren) 
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Tab. 11 - Vývoj počtu obyvatel v letech 1843-2001 ve vybraných obcích (zdroj ČSÚ) 

obec 1843 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 2001 

Vítkovice 328 1677 2591 10294 19123 23251 27358 25820 20774 7518 

Zábřeh 784 1178 1439 3209 7653 9 809 10234 14046 16414 44601 

Hrabůvka 251 583 796 1502 2312 3032 3005 5155 5346 31555 

Hrabová 526 847 1035 1438 1748 2211 2277 2740 4584 3433 

Ostrava celkem   38 598 56 128 84 492 14 4550 186 084 198 438 219 528 215 791 316 744 

 

Tab. 12 - Město Ostrava - vývoj počtu domů ve vybraných obcích (zdroj ČSÚ) 

obec 1843 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 2001 

Vítkovice 24 73 128 316 511 712 713 807 943 708 

Zábřeh 101 102 123 194 371 497 618 891 1 490 2 001 

Hrabůvka 42 52 68 89 149 208 240 399 544 1 307 

Hrabová 94 99 123 128 183 212 225 334 565 674 

Ostrava celkem   3 658 4 804 5 608 8 177 9 972 10 955 14 610 18 365 22 481 

 

Období let 1918-1938 

Toto údobí poznamenaly z hlediska vývoje a bytové výstavby zásadně dvě události. 

Jednou z nich je světová hospodářská krize, která zapříčinila stagnaci stavebního podnikání 

obecně a přesto, ţe bylo propuštěno několik tisíc zaměstnanců, bytová situace byla i nadále 

dosti kritická.  

Další událostí, která měla vliv na bytovou politiku je vznik Československé republiky a 

s tím spojená změna legislativy a vznik zákonů o stavebním ruchu a na ochranu nájemníků. 

Na bytové hospodářství, zejména na ostravsku, měly však nepříznivý vliv v roce 1914 

vydané „Zákony na ochranu nájemníků“. V důsledku toho nesměl majitel domu dát 

výpověď z bytu a nesměl změnit výši nájemného nad úroveň částky plcené ke dni 

1.8.1914.  

Opatření mělo samozřejmě své opodstatnění v době válečné, ale bylo zachováno i po roce 

1918. Zýšila se tak potřeba nových bytů pro zaměstnance v produktivním věku. Další 

úpravy Zákona na ochranu nájemníků vydané před rokem 1923 chránily nájemníky jak 

v bytech soukromých majitelů, tak v domech a bytech závodních.  

Tyto zákony tedy nezohleňovaly rozdíl mezi bytem nájemním a bytem postaveným 

zaměstnavatelem za účelem ubytování zeměstance a vázaný na výkon práce. 

Zaměstnavatelé tedy nemohli uvolnit tyto byty pro nové zaměstnance a docházelo tak 

k dalšímu deficitu bytů (tab.13). Týkalo se to jak bytů důlních společností, tak bytů 

ţelezáren a ostatních zaměstnavatelů na Ostravsku. Důsledkem bylo, ţe mnohé byty byly 
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obsazeny nájemníky, kteří jiţ nebyli zaměstnanci. Situaci částečně řešili zaměstnavatelé 

pronájem bytů v domech soukromých vlastníků a podporou výstavby soukromých 

rodinných domů zaměstnanci ( v případě Vítkovických ţelezáren). 

Tab. 13 - Závodní byty obsazené bývalými zaměstnanci nebo vdovami.(zdroj: Archiv Vítkovic 

bilanční roční zprávy 1921-1939) 

rok Počet obsazených bytů 

1922 219 

1923 267 

1929 300 

1931 650 

1935 900 

1936 840 

1937 584 

1938 376 

 

Přerušení stavební činnosti v období první světové války se projevilo v deficitu bytů na 

celém území republiky. Nedostatek byl dále zvyšován nepříznivým hospodářským 

vývojem. Podporu bytové výstavby se sice podařilo nastartovat zvláštními zákony, tzv. 

zákony o stavebním ruchu. Stát, dle těchto nařízení, podporoval stavebníky zejména 

v oblasti daňové (osvobození novostaveb od daní a dávek na mnoho let, moţnost daňových 

odpisů u tzv. podniků výdělečných, osvobození od daně při koupi stavebního pozemku, 

osvobození od poplatků při prodeji stavebních míst novostaveb atd.). Stát rovněţ 

v některých letech poskytoval i peněţní příspěvky, záruky na hypotéky a jiné poměrně 

značné výhody, které měly stimulovat výstavbu. 

Důsledky se projevily kolem roku 1928, kdy byl soukromý stavební ruch poměrně velký. 

Po tomto období, vlivem zlepšení hospodářské situace a zlevněním úvěrů bankami, se tato 

aktivita ve stavebnictví zpomalila. 

V tomto směru není bez zajímavosti, ţe uvedené zákony o stavebním ruchu obsahovaly i 

regulace a omezení v oblasti bytové výstavby. Byl definován tzv. „malý byt“ tj. byt s max. 

 podlahovou plochou na kterou se ještě vztahovaly daňové úlevy.
14

  

                                                 
14

 Bylo stanoveno: „ Součet ploch obytných místností „malého bytu“ smí býti nejvýš 80m
2
, přičemţ kuchyně 

o výměře plošné menší neţ 12m
2 

a pokojíky pro sluţku o menší ploše neţ 10m
2 

se do obytných místností 

nepočítají“.  
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V prvních letech po první světové válce, kdy byl deficit bytů největší, těţařské společnosti 

se ujaly iniciativy a zahájily novou etapu výstavby závodních bytů, přesto, ţe náklady na 

tuto výstavbu i přes stimulaci státu byly nepoměrně vyšší neţ před válkou. Stavební 

činnost důlních společností byla nejintenzivnější v letech 1920-1924.  

Z hlediska bytové politiky není bez zajímavosti, ţe ţelezárny poskytly investorům z řad 

zaměstnanců i cizím zájemcům, nájemné za pronajaté byty v novostavbách pro své 

zaměstnance předem na dobu pěti let. Celou částku vyplatili majiteli domu najednou při 

nastěhování nájemníka. Předem placený nájem i právo nájemní bylo zaknihováno 

v pozemkových knihách.   

Úroveň bydlení byla na tehdejší dobu, i později, zejména v bytech stavěných 

Rothschildovými Vítkovickými ţelezárnami, v mnohem vyšším standardu. Úřednické 

kolonie se od bydlení v dělnických koloniích lišily nejen standardem (kolem r. 1900 se 

jednalo o byty se třemi a více místnostmi, s kuchyní, splachovacím WC a koupelnou, coţ 

nebylo  ještě zdaleka obvyklé), ale i lokalizací do oddělených vícepodlaţních domů, coţ je 

typické zejména pro Vítkovice.  

Dělnická obydlí byla postavena nepoměrně skromněji a velká část z nich, hlavně ty 

hornické, byla přizpůsobena původnímu ţivotnímu stylu jejich obyvatel tj. byty se stavěly 

většinou s jednou obytnou místností, případně s kuchyní v přízemních domcích, 

dvojdomcích nebo čtyřdomcích se zahradou suchým záchodem a hospodářskými 

budovami. Bylo obvyklé pěstování domácích zvířat. I zde však byla striktně dorţována 

zaměstnanecká hierarchie. Aţ na vzácné výjimky nelze dnes určit počet obyvatel starých 

hornických kolonií, protoţe sčítací operáty z druhé pol. 19 stol. se nedochovaly nebo 

nejsou úplné a v úhrnných sestavách příslušné sídelní jednotky.  

Poč. místností v bytě Počet osob 

1 2-6 

2 3-7 

3 3-8 

4 4-6 

 

Předpokládané stavy lze však dovodit z počtu domů a bytů.  Koeficient četnosti obyvatel 

jednoho bytu činil průměrně 4,5 obyv/byt. Tento údaj byl převzat ze statistických údajů  

ministerstva obchodu z roku 1900.   
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Počet místností se rozumí obytné místnosti vč. kuchyně. Většina původních objektů 

v koloniích (cca 95%) však představovala pouze jednu obytnou místnost je tedy průměr 4,5 

moţno povaţovat za statisticky relevantní. Bohuţel z těchto údajů nelze zjistit skutečný 

počet obyvatel jednotlivých bytů, protoţe většina rodin poskytovala ještě přístřeší dalším, 

svobodným, podnájemníkům a počet obyvatel jednoho bytu byl zřejmě přechdně ještě 

vyšší
15

. 

Po rozpadu rakousko-uherské monarchie společenské a politické poměry nového státu, 

přibliţně stejná struktura osídlení, intenzita zástavby a stupeň urbanizace obcí ostravské 

aglomerace příznivě ovlivnily myšlenku vytvoření Velké Ostravy (obr.10). 

Tehdejší předseda správní komise města Moravské Ostravy svolal v r. 1919 schůzku 15 

obcí, která měla jednat o vytvoření jednotného správního a hospodářského řízení. 

Sloučením došlo k zvětšení rozlohy z původních 775 ha na 4 028 ha a počet obyvatel 

vzrostl na 113 000. Městská rada byla nucena se vypořádat se všemi dlouhodobě 

neřešenými problémy města a dostat Ostravu na úroveň ostatních velkoměst, coţ 

především znamenalo ozdravit zanedbané komunální hospodářství. Především rozmnoţit 

svůj majetek např. nákupem akcií elektráren, městské hromadné dopravy i koupí a 

pronájmem okolních velkostatků. Výnosy z těchto obchodů byly věnovány hlavně na 

velkorysé investice do bytové, občanské a technické výstavby. 

V letech 1918-1938 bylo postaveno 64 obecních obytných domů s 1 042 byty, dělnická 

ubytovna o160 lůţkách, městské lázně ve Vítkovicích, krematorium, radnici, koupaliště 

Hulváky, Komenského sady a další. Byl vybudován městský vodovod a kanalizace. 

V provozu městských podniků a ústavů pracovalo koncem roku 1935 573 zaměstnanců.  

Pozornost byla věnována i městským komunikacím. Tento růst byl zastaven aţ 

hospodářskou krizí v polovině 30.let. Nejméně obecních bytů se postavilo město v r.1935, 

pouze 165.  

V  důsledku nedostatku finančních prostředků opět dochází k výraznému nedostatku bytů. 

Jen v  Moravské Ostravě bylo v roce 1920 podáno 2 364 ţádostí o byt. S finanční pomocí 

státu postavilo město 30 nouzových domů s 297 bytovými jednotkami (Fifejdy-Senováţné 

                                                 
15

 
 
Bílek J.: Podíl starého hornického osídlení na vývoji populace a urbanizace v OKR do první třetiny 20. 

stol, Acta facultatis paedagogicae Ostraviensis 1968, str.104 
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nám., Vítkovice). V druhé polovině 30. let se stavební činnost obecně a bytová výstavba 

zvlášť opět rozrůstá.  

Kromě města jsou největšími investory do bydlení především Vítkovické ţelezárny, 

Báňská a hutní společnost, Severní dráha Ferdinandova a také stavební bytová druţstva 

(tab.17). Dělnické kolonie, které se nejvíce podílely na bydlení v období rakousko uherské 

monarchie, mají hlavní období rozvoje za sebou a jsou jen více méně doplňovány. 

Důleţitou stavbou tohoto druhu, ale na jiné kvalitativní úrovni se stala v letech 1921-1932 

Jubilejní kolonie podle projektu architekta Jindřicha Freiwalda se 605 byty. 

 

Tab. 14- Počet ubytovaných zaměstnanců v zařízeních Vítkovických ţelezáren (zdroj: Jiřík, „Hutní 

a úřednické kolonie a kasárny v Ostravě“ 1967) 

Rok 
V závodních 

bytech (%) 

V kasárnách 

a barácích(%) 

Celkový počet 

ubytovaných(%) 

1886 10,3 22,8 33,1 

1914 12,6 40,3 52,9 

1930 18,4 32,0 50,4 

1944 12,2 17,9 30,1 

 

Situace ve výstavbě ve městě, které nestačilo přílivu obyvatel vyůstil v 90-tých letech 19. 

století v rozhodnutí obecního představenstva vnést do stávající výstavby určitý řád.  

Roku 1896 bylo zakázáno stavět u silnic a ulic ve městě domy vilového typu a byla 

povolena pouze zástavba s minimálně dvěma podlaţími. Byly stanoveny i další regulační 

prvky. Stávající budovy byly shledány natolik zchátralými, ţe bylo nařízeno majitelům 411 

domů tyto rekonstruovat nebo asanovat. Bytovou situaci to však zdaleka neřešilo.  

Teprve na přelomu 19-20 století se některé obce ve městě odhodlaly přikročit  k zástavbě 

na základě regulačních a urbanistických plánů.   

Významnou osobností tehdejší architektury a urbanismu je Camillo Sitte, který působil 

zejména ve Vídni. V Ostravě realizoval urbanistické plány Přívozu, Hrušova a 

Mariánských Hor ( realizováno jen částečně)
16

. Jeho práce o uměleckých zásadách stavby 

měst měla vliv na řadu  jeho následovníků.   

                                                 
16

 Sitte hodnotí v úvodu úroveň tehdejšího urbanismu a konstatuje ţe :„ technicky bylo uděláno skutečně 

mnoho, ale umělecky skoro nic….“ a proto se chce autor pokusit „ prozkoumat z hlediska krásného působení 

určitý počet starých prostorů a vůbec měst, protoţe bude moţno správně rozeznat příčiny tohoto působení a 

určit pravidla, jejichţ dodrţování by vedlo ke stejným výsledkům“.  
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Sitte si samozřejmě uvědomuje rozdíly mezi minulostí a svou dobou. Zabývá se 

kompozičními rozbory prostorů a ulic, zkoumá vlivy prostorové uzavřenosti, rozmístění 

dominant a pomníků, umísťování důleţitých veřejných budov, analyzuje rozměry, velikost 

a formu prostorů.  

„ Na základě hospodářských a sociálních zásad a na podkladě zjištěné hustoty obyvatel 

jest určiti poměr mezi plochou pro obydlí, pro sady, pro dopravu a pro sport. Jest třeba 

čeliti dnešnímu chaotickému rozdrobení pozemků pod vlivem prodeje, spekulace, dědictví, 

plánovitě prosazovaným kolektivním hospodářstvím pozemkovým.“[15]. Tato citace je 

pouţita zejména pro její současnost, jako motto mé práce.  

 

Obr. 10 - Velká Ostrava,  

(Jiřík K.,Klíma B.,Myška M.,Pitronová B.,Steiner J : Dějiny Ostravy   1993,str.272) 
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Výsledky jeho urbanistické práce jsou dodnes chloubou Ostravy. Tehdejší rozhodování 

municipality ex post má bohuţel paralelu i v dnešní době, kdy nekontrolovatelná výstavba 

předchází uváţené rozhodování v oblasti regulace a urbanismu. 

Trend výstavby kolonií se nezastavil ani po roce 1938, kdy dostal novou podobu a to 

výstavbu náhradních bytů (provizorních!) pro vysídlence z Těšínska. Příkladem takové 

kolonie je například Nová Osada ve Slezské Ostravě a Osada Červeného Kříţe 

v Mariánských Horách. 

Hlavním záměrem však byla vlastní, podniková, bytová výstavba. V letech 1918-1938 bylo 

na celém území dnešní Ostravy postaveno 1 195 bytů a Vítkovické ţelezárny se staly 

nevětším investorem v oblasti bydlení ve městě (tab.17). Výstavba byla realizována 

zejména na území obcí Vítkovice, Moravská Ostrava, Zábřeh nad Odrou, Hrabůvka. 

V tomto období prakticky aţ na výstavbu kolonie Šidlovec v Hrabové a dostavbu Jubilejní 

kolonie v Hrabůvce (1940-1956) skončila výstavba dělnických kolonií ve smyslu ucelené 

výstavby bytů na jednom místě určených zaměstnancům konkrétního výrobního nebo 

těţebního podniku.  

Za zmínku stojí výstavba bloku tzv.úřednických bytů na ul. Štramberské (dnes 

rekonstruovaný nároţní dům) a ul. Ruské. Jedná se o převáţně 2-6ti pokojové byty 

v třípodlaţních domech s příslušenstvím. Z dělnické zástavby je moţno jmenovat kolonii 

Sirotčí. V letech 1921-22 zde bylo postaveno 6 dělnických dvoupodlaţních domů (č.p.729-

765) kaţdý s 12ti byty dvou a jednopokojových (v současnosti jsou některé z nich 

rekonstruovány. Bohuţel lokalita byla necitlivě znehodnocena výstavbou mostu na ul. 

Rudná). 

Nejhodnotnější výstavbou tohoto období je tzv. Jubilejní kolonie v Hrabůvce z let 1921-

1932 (některé objekty prohlášeny za památkově chráněné a celé území je ochranným 

pásmem těchto objektů), která byla realizována ke stému výročí vzniku ţelezáren 

architektem J. Friewaldem
17

 a řadí se svým architektonicko-urbanistickým pojetím, 

funkčností a vybavením k nejepším bytovým komplexům v republice.  

                                                 
17

 některé výkresy však byly autorizovány Ernstem Kornerem 
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Ucelený bytový komplex s původně 605ti byty je jiţ několik let úspěšně rekonstruován. 

Lokalita má kromě kvality jednotlivých objektů nespornou hodnotu urbanistickou a to 

komplexností a kompaktností řešeného prostoru. 

Za mimořádně zajímavý počin v oblasti péče o zaměstnance se v uvedeném období stala 

výstavba kolonie pro penzionované úředníky ţelezáren v Roţnově pod Radhoštěm z let 

1923-1925. Bylo postaveno 20 rodinných domků, kaţdý pro jednu rodinu o dvou aţ třech 

obytných místnostech. V nedalekém Zubří byl postaven starobinec o šesti objektech 

v kaţdém 2-3 byty s jedním pokojem a kuchyní pro dělnické penzisty. 

Období  1938-1945 

Etapa byla poznaménána válečným konfliktem a z hlediska bytové výstavby není bez 

zajímavosti, ţe došlo k výstavbě několika komplexů, které sice neměly charakter dělnické 

kolonie (tj. podnikové výstavby pro své zaměstnance), ale svým uspořádáním jsou tomuto 

způsobu výstavby velmi podobné. V roce 1938 byla Ostrava postavena před zásadní 

bytový problém - zajistit bydlení pro několik tisíc uprchlíků z Těšínska, Opavska a 

Novojičínska. Zpočátku poskytly ostravské podniky, zejména Vítkovické ţelezárny 

některá svá podniková ubytovací zařízení (kasárna a baráky) a současně i zaměstnání. To 

však zásadně neřešilo nastalou situaci a proto se Okresní úřad v Moravské Ostravě obrátil 

na vedení Vítkovic, s dotazem na moţnost zajistit těmto uprchlíkům bydlení a event. 

zaměstnání. Za předpokladu určitých daňových úlev bylo vedení ochotno znovu přistoupit 

k výstavbě kolonií. Vzhledem k tomu, ţe návrh byl akceptován, došlo nejprve k dostavbě 

dalších objektů v Jubilejní kolonii v Hrabůvce a nové výstavbě v Hrabové (kolonie 

Šidlovec). Další výstavba, financovaná pravděpodobně samotným městem pak proběhla 

v některých dalších částech Ostravy. Z dochovaných lokalit je moţno jmenovat osadu 

Červeného kříţe v Mariánských horách (v těsné blízkosti tzv. kolonie U koule) a Novou 

osadu  ve Slezské Ostravě (v současnosti prochází komplexní rekonstrukcí)   

Z ostatních investorů, kteří se podíleli na výstavbě ucelených osad je třeba připomenout 

dělnickou Kolonii u bývalých jatek ( Masná, Poráţková, Kolejní) v Moravské Ostravě pro 

zaměstnance Schülerovy Ţofínské huti. Jedná se o zachovalý a z velké části 

zrkonstruovaný soubor 7 bytových do 2-3 podlaţních domů s celkem 90ti byty dvou a 

jednopokojových s kuchyní a splachovacím záchodem. Pro kaţdých 6 bytů byly v domech 

zařízeny prádelny a mandlovny, ve dvorních částech byly zřízena zelená plocha a hřiště. 

Výstavba probíhala postupně v letech 1907-1912. Fasády jsou z reţného zdiva zdobené 
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kombinací bílých cihel a omítaných ploch (typické pro průmyslovou výstavbu v Ostravě). 

Střechy sedlové nebo valbové. Kromě jednoho objektu, který byl asanován je celý 

komplex zachován, bohuţel neslouţí svému původnímu účelu. Jako mnoho jiných budov 

v Moravské Ostravě byl přebudován pro kancelářské, restaurační a hotelové účely. 

Ve Svinově podél ul. Bílovecké je zachován podobný soubor budov, které pro své 

zaměstnance postavila firma Mannesmann. Komplex byl rovněţ v letech 1998-1999 

rekonstruován a slouţí k bydlení. Fasády jsou z reţného zdiva se sedlovými střechami do 

nichţ byly v průběhu rekonstrukce vestavěny půdní byty. 

Moravské chemické závody realizovaly pro své zaměstnance ucelený soubor domů 

v blízkosti závodu ohraničený ul. Mendělejevova, Chemická (obr.11) V současnosti je tato 

lokalita významně znehodnocena výstavbou dálnice D47. Nelze také opomenout výstavbu 

bytů Severní dráhy Ferdinandovy v lokalitě Předního Přívozu na tzv. Sazovně. Tento 

rozsáhlý komplex je v souvislosti s výstavbou dálnice asanován a vzhledem ke své poloze 

toto území postrádá moţnost budoucí regenerace. 

 

Obr. 11- Kolonie Moravských chemických závodů( zdroj mapový serv.) 
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Pokračováním výstavby po 2. světové válce, které bylo vyvoláno potřebou nových 

pracovních sil do obnovujícího se důlního a hutního průmyslu, je pak v 50tých letech 

minulého století výstavba blokopanelových a později panelových sídlišť. Vznikaly ze 

stejného důvodu jako dělnické kolonie,  investory v případě Ostravy byly kromě státu opět 

doly a hutní podniky (95% stát, 5% město Ostrava, VŢKG, OKD, Chemické závody). 

Způsob urbanistického řešení však akcentoval jiná kriteria. Pokud se dnes obrací zájem 

k panelovým sídlištím, je zcela logické pro Ostravu zvlášť, věnovat stejnou pozornost 

sídlištím starším.  

 

2.4  Změny urbanistického a plošného vzhledu Ostravy 
 

Rozvoj důlního a hutního půmyslu měl fundamentální vliv na všechny sloţky ţivota nejen 

Ostravy, ale celé ostravsko-karvinské aglomerace. Ve srovnání s jinými regionálními 

centry, také správní a územní vývoj probíhal nestandardně. 

Na konci 19. století Ostrava nabývala postupně na významu jak hospodářském, tak 

společenském tím, ţe se stávala centrem nově vznikající ostravsko-karvinské důlní a 

průmyslové aglomerace, avšak postrádala administrativně správní funkce. Jedinou 

organizací tohoto typu bylo sídlo okresního soudu (od r.1850) a teprve v roce 1900 se stala 

Ostrava okresním městem, statutárním městem pak teprve v roce 1941. Komplikací při 

formování správního centra byla i pohraniční poloha na značně nestabilních hranicích 

Moravy, Slezska, Polska a v některých obdobích i Německa. Integrace původních 33 

samostatných moravských a slezských obcí pak zjevně probíhala dlouho a komplikovaně 

(obr.10,12). 

Výstavba dělnických kolonií zasáhla do ţivotního rytmu původních obyvatel původně 

samostatných obcí i těch, kteří sem přišli z jiného prostředí, převáţně zemědělského, nebo 

z jiné země. 

První výstavba byla nejen poplatná potřebě rychlého ubytování bez ohledu na potřeby 

jejich obyvatel jen s cílem zajistit pracovní sílu co nejblíţe k místu práce. Byly to 

především zhluky dřevěných baráků bez jakéhokoliv hygienického zázemí, bez 

infrastruktury a další vybavenosti. Většina zanikla nejen z důvodu své nedostatečnosti, ale 

zejména proto, ţe bránila dalšímu rovoji podniku.  
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Další výstavba těchto kolonií byla také silně poznamenána touto ţivelností a tak aţ do 

současnosti signuje geografickou i sídelní tvář ostravské průmyslové aglomerace. Většina 

těch kolonií, které se zachovaly si ponechala svůj původní charakter a nesplynula s okolní 

zástavbou příslušné obce. Jsou to velmi výrazné a zcela identifikovatelné urbanistické 

komplexy, které netvoří s okolní zástavbou harmonický celek.   

Toto „dědictvi“ si Ostrava nese celou svou novodobou urbální historií. Na dělnické kolonie 

navázala v období po druhé světové válce výstavba panelových sidlišť a i dnes pozorujeme 

pokračování této stavební separace v podobě výstavby oddělených komplexů rodinných 

domů, které rovněţ nenavazují na stávající zástavbu a tvoří tzv. „satelity“. 

Výstavba dělnických sídlišť a jejich urbanistická koncepce, byla podřízena několika 

principům: 

 Dlouhodobá rentabilita výstavby, tj. domy byly stavěny tak, aby v dlouhodobém 

horizontu nebyly poškozovány důlní činností a náklady na údrţbu a rekonstrukci 

byly minimální. To ovlivňovalo typy domů a jejich umístění co nejblíţe k šachtám, 

které stály na ohradnících
11

, nebo na hranicích dvou důlních děl dvou různých 

těţířstev. Později byly domy zabezpečovány technicky proti vlivům důlní činnosti 

(konstrukční spínací výztuţe, zakládání na betonových deskách). 

 Důleţitou podmínkou při výstavbě kolonií byla vzdálenost od pracoviště. 

V prvních obdobích se jednalo o vzdálenost překonatelnou pěší chůzí, tj. cca do 

1 500 m (tab.16). Později byla tato vzdálenost přímo závislá na rozvoji městské a 

příměstské dopravy. 

 Společným rysem situování starých kolonií byla jejich poloha vzhledem 

k hitoricko-ekonomickým centrům sídelních jednotek. Byly zde umísťovány 

instituce správní, hospodářské, kulturní, sakrální i školské. Vítkovice mají své, 

účelově postavené centrum, Mírové nám., apod. 

Hornické osídlení zasáhlo v Moravské Ostravě do populačního a urbanistického vývoje 

větší intenzity pouze v pravobřeţní části řeky Ostravice. Velké hornické kolonie vyplnily 

zejména v té době volné území mezi Ostravicí a Odrou. Zvlášť nesourodým urbanistickým 

prvkem se staly v Moravské Ostravě kolonie dolu Jindřich, Jiří, Krausova, Šalomoun a 

Hlubina. Nikdy nesplynuly a městkou zástavbou centra města a natolik devastovaly toto 

území, ţe byly všechny postupně asanovány. Zajímavostí je, ţe na jejich půdoryse vznikla 
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převáţně panelová sídliště ve kterých můţeme dodnes nacházet např.základní komunikační 

trasy původní zástavby, původní výsadbu stromů a pod. 

Slezská Ostrava, vzhledem k tomu, ţe zde nová výstavba dlouhá léta stagnovala, je dosud 

zastavěna velkou částí původních osad, nebo jejích částí. Jsou unikátní ukázkou počáteční, 

zcela nekoordinované výstavby a to zejména podél ul Těšínské a řeky Ostravice a Lučiny 

(kolonie dolu Jan Maria, Na Burni, Na Bunčáku, Salma, Zwerzina, Michálka). Zcela mimo 

původní zastavěnou část obce vznikaly konie v Kunčičkách, Radvancích a 

v Michálkovicích. 

 

Obr. 12 - Územní vývoj Ostravy v letech 1924-1976  

( Jiřík K.,Klíma B.,Myška  M.,Pitronová B.,Steiner J. : Dějiny Ostravy 1993 str.491) 
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3.   SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY   

3.1  Urbanistické řešení vybraných sídlišť 
 

Pojem dělnická, popřípadě hornická kolonie, není exaktně definován. Například Jemenka 

[17] je definuje jako „sídliště pro sociálně homogenní skupinu, která se od jiných sídlišť 

odlišovala vybudováním podle urbanistického stavebního plánu, často v krátkém časovém 

úseku.“ 
18  

Pouvaţujeme-li za dělnické kolonie ucelené sídelní celky na katastrálním území města 

slouţící k  bydlení přesně definované skupině zaměstnanců a postavené (financované) 

zaměstnavatelem, pak jsou to sídliště charakterizována zejména dobou vzniku mezi lety 

cca 1850 - 1940. Tato vymezení jsou pouţita pro tuto práci s vědomím, ţe ne zcela 

vystihují všechny typy sídlišť, která vznikala a doposud vznikají na území města Ostravy. 

Dělnické kolonie, jako podřazený pojem sídliště, takto definované, jsou velmi dobře 

identifikovatelné zejména svým jednotným urbanistickým řešením, architektonickým 

vzhledem jednotlivých budov, i občanskou vybaveností. Lze velmi dobře rozeznat zvláště 

kolonie průmyslových a hutních podniků, dolů a kolonie zaměstnanců drah. Kaţdý z těchto 

specifických druhů bydlení má své charakteristiky. Obecně lze konstatovat, ţe v sídelní 

aglomeraci ostravska nedošlo, s výjimkou Vítkovic, ke vzniku zcela nové sídlištní 

struktury, která by byla navázána na naleziště surovin ve volné krajině. Tato nová sídliště 

byla včleněna do stávající struktury venkovských obcí a vytvořila samostatné celky 

s vnitřní funkční vazbou, ale s absencí provázanosti na stávající strukturu existujících obcí. 

3.1.1  Místo vzniku 

Charakteristickým rysem územního členění Ostravy je kromě jiných odlišností také to, ţe 

se skládá z mnoha obcí připojených k městu v různých obdobích (obr.12). Přes rozvoj 

těţby a průmyslu ve většině z nich, si doposud část zachvala svůj původní venkovský 

charakter. Platí  to i o dělnických koloniích, které se v původní podobě zachovaly v těchto 

obcích dodnes. 

                                                 
18

 Jemelka M. : „Z havířských kolonií“ , REPRONIS 2008, str.5    



  

 59 

Kolonie, převáţně hornické, jsou tvořeny samostatnými domky,tj. dvoj aţ čtyřdomky se 

zahrádkami a hospodářskými budovami. Zachvaly se zejména v oblasti Slezské Ostravy, 

Michálkovic a Kunčiček. 

Výstavba kolonií blíţe k historickému centru se liší od  „venkovské“ tím, ţe byla tvořena 

řadami bytových domů. V první fázi pavlačovými, později schodišťovými. Ani tato 

struktura však nesplynula s původní městskou zástavbou v harmonický celek a je dodnes 

zcela jasně v okolí vymezitelná (Mariánské Hory, Radvanice, Hrabůvka, Hrabová, 

Moravská Ostrava). 

Dalším, velmi zřetelným typem kolonií jsou, nebo byly ty, které byly situovány zcela 

mimo původní zástavbu a zůstaly tak odděleny, protoţe leţí stranou pozdějšího postupu 

výstavby (Přívoz, Zárubek, Kunčičky). V neposlední řadě, pro Ostravu zcela specifická, je 

výstavba kolonií na novém, původně pouze zemědělském katastru Vítkovic (obr.8). Vznikl 

zde ojedinělý urbanistický počin, nová výstavba městského charakteru s kompletní, na 

svou dobu velmi vyspělou infrastrukturou a občanskou vybaveností. Takovou výstavbu na 

území severní Moravy představuje později jen výstavba Havířova, jako nového sídlištního 

celku realizovaného ze stejných pohnutek jako Vítkovice, tj. dovést a stabilizovat pracovní 

sílu pro nově vznikající průmyst a těţbu. 

3.1.2  Doba vzniku 

 Půdorysné uspořádání původních kolonií bylo limitováno velikostí areálu a umístěním 

v celkovém území původní obce. Zpravidla v nejtěsnější blízkosti důlního díla (tab.16). 

V nejstarší době tak byly domky, většinou dřevěné nakupeny v co největším počtu na co 

nejmenším území bez jakékoliv koncepce, infrastruktury, často za hranicí tehdejšího 

hygienického standardu. Součástí těchto obydlí byl i chov drobného domácího zvířectva a 

osady měly venkovský charakter, tak jak to odpovídalo původnímu zaměření jejich 

obyvatel. 

V pozdějších letech se tento stav stal neúnosný a kolonie byly budovány podle několika 

typů, které se opakují s  obměnami na celém území bývalého OKR [4]. 
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Tab. 15 - Přehled známých důlních děl na území města Ostravy (archivní zdroje OKD) 

Název dolu (pozdější úpravy) Datum zaloţení Datum ukončení těţby 

St. Hlučínské kamenouh. doly, Petřkovice 1782 1870 

Vrchnostenské doly hr. Wilczka, Sl. Ostrava, 1787 1880 

Šilheřovické doly, Koblov 1803 1860 

Nové Hlučínské doly, Petřkovice 1812 1850 

Kamenouh. doly Ferdinandovo štěstí, Petřkovice 1829 1870 

Jaklovecké doly, Slezská Ostrava 1829 1885 

Důl Bohatý slojemi, Petřkovice 1834 1880 

Důl Strojní (Anselm,Masaryk 1, E.Urx), Petřkovice 1835 1992 

Důl Bedřich, Sl. Ostrava 1835 1899 

Důl Trojice, Ostrava-Lhotka 1838 1870 

Důl Michálka (Johann Michaeli), Sl. Ostrava 1841 1976 

Důl Prokop, Sl. Ostrava 1842 1882 

Důl Terezie(P.Bezruč), Sl. Ostrava 1842 1992 

Důl Jindřich, Sl. Ostrava 1842 1969 

Důl Luční(Wiesenschacht), Sl. Ostrava 1842 1887 

Důl Karolina, Mor. Ostrava 1842 1933 

Důl Hrušovský (důl č.1), Hrušov 1844 1876 

Důl Šalomoun, Mor. Ostrava 1844 1973 

Důl Trojice, Sl. Ostrava 1844 1974 

Důl Antonín, Mor. Ostrava 1846 1879 

Důl Josef, Sl. Ostrava 1847 1881 

Důl Zwierzina 2 – Josef, Sl. Ostrava 1847 1981 

Důl Zwierzina 7 – Josef, Sl. Ostrava 1847 1900 

Důl Neumann, Sl. Ostrava  1848 1884 

Důl č.3 (Michal, P.Cingr), Michálkovice 1849 1994 

Důl Hl. Jáma (Ferdinand), Michálkovice 1849 1886 

Důl Albert, Hrušov 1849 1886 

Důl Salm 1-Ignát, Sl. Ostrava 1851 1885 

Důl Salm2 – Leopoldina, Sl. Ostrava 1851 1923 

Důl Hlubina, Mor. Ostrava 1852 1998 

Důl č.4 (Jan Maria) Sl. Ostrava 1852 1963 

Důl František (Gen.Svoboda,V.Únor, Odra), Přívoz 1852 1998 

Důl  č.10 (Jindřich) , Mor. Ostrava 1853 1982 

Důl František, Sl. Ostrava 1854 1933 

Důl Hubert ( Stachanov), O.-Hrušov 1854 1992 

Důl č.5 (Hermenegild, Zárubek), Sl. Ostrava 1856 1997 

Důl  Salm 7 (Hugo Eliška), Sl. Ostrava 1857 1926 

Důl č.1 (Sv. Anna), Sl. Ostrava 1858 1964 

Důl Petr a Pavel, Michálkovice 1858 1995 

Důl Vilém, Sl. Ostrava 1859 1961 

Důl Ema Lucie, Sl. Ostrava 1861 1934 

Důl Jakub, Sl. Ostrava 1868 1992 

Důl Jan, Sl. Ostrava 1870 1975 

Důl Jiří, Mor. Ostrava 1870 1952 

Důl Ida (Stalin 1,Rudý Říjen), Hrušov 1872 1979 

Důl Josef, Sl. Ostrava 1879 1975 

Důl Ignát (J.Šverma), Mar. Hory 1890 1993 

Důl Nová jáma (Louis,Jeremenko), Vítkovice 1891 1996 

Důl Oskar ( Masaryk2, Lidice), Petřkovice 1891 1967 

Důl Alexandr, Kunčičky 1896 1994 

Důl Ludvík, Radvance 1898 1996 
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Název dolu (pozdější úpravy) Datum zaloţení Datum ukončení těţby 

Důl Bedřich, Zábřeh n.O. 1900 1910 

Důl Odra (stará), Přívoz 1907 1971 

Důl Oskar, Heřmanice 1912 1995 

Důl Viktoria (Stalin 2,Rudý říjen 2, Heřmanice), Heřmanice 1942 1998 

Důl Eduard Urx , Koblov 1961 1998 

Důl Jan Šverma 2, Svinov 1964 1994 

Důl Nová Bělá, N. Bělá   1981 1999 

 

 

Obr. 13 - Mapa důlních děl a dobývacích prostorů v Ostravském dobývacím prostoru 

 (ČGS –Geofond) 

Nejstarším typem je obdelníkové řešení s pravoúhlou sítí komunikací. Podél této sítě jsou 

šachovnicově rozmístěny volně stojící typizované domy. Domovní parcely jsou malé, 

domy umístěné uprostřed a ulice nedláţděné. Jednou z posledních nejstarších zachovalých 

kolonií byla kolonie Mizam v Orlové. Byla postavena v roce 1859. V Ostravě jsou to 

kolonie v oblasti dnešní Slezské Ostravy a Michálkovic. Šířka ulic se pohybovala kolem 

5,0 m, vedlejší pak 3,0m. Ke kaţdému domu náleţely i hospodářské budovy. Podobný 

půdorys mají skoro všechny hornické kolonie postavené do roku 1918. 
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Tab. 16 - Přehled některých  hornických kolonií podle zřizovatelů - Ostravská část (archiv OKD) 

Důl kolonie 

Rok 

pravd. 

zaloţení 

Počet domů 
Převládající 

typ 

Vzdálenost 

pracoviště v m 

(cca) 

Hlubina 

(sloučeny Hlubina, 

Šalomoun,Louis) 

Šalamouna 1873 89 
1-2 podl. 

domy 
100 

Hlubina 1866 150 
1-2 podl. 

domy 
700 

Louisova(Jeremenkova) 1895 

47+75 

„finských“ 

v r.1953 

1-3 podl. 

domy 
450 

Vítězný Únor 

(Anselm,Hubert, 

Jiří,Oskar) 

U jámy Františkovy 1870 76 Příz. domky 100 

U Odry 1860 10 Příz.domky 900 

Jirská 1860 27 Příz. domky 150 

U jámy Jindřichovy 1860 26 Příz. domky 700 

Mexiko(Petřkovice) 1899 38 Příz. domky 1 000 

Amerika(Koblov) 1921 22 Příz. domky 1500 

U jámy Hubert(Vrbice) 1909 8 2 podl. domy 300 

„        ( Hrušov) 1871 69 Příz. domky 300 

Jan Šverma 

(Ignát, Odra) 

Oderská kol. 1892 12 
2-3- 

podl.domy 
500 

U Koule 

Horní(Martinská) 
1915 51 2 podl.domy 3 000 

U Koule Dolní 1897 31+3 ubyt. 2 pod. domy 2 000 

U kostela 1921 10 2 podl. domy 2 000 

Oderská 1908 35 
2-3 podl. 

domy 
450 

Zárubek 

(Zárubek,Alexandr,Jan 

Maria) 

Hermenegilda 1850 24 Příz. domky 100 

Na Vilémce 1850 45 Příz.domky 100 

Jakubská 1860 50 Příz. domky 550 

St.kol.dolu Alexandr 1894 46 Příz.domky 125 

Nová kol.       “ 1900 42 Příz.domky 250 

Jubilejní 1928 36 
2-3 podl. 

domy 
300 

Hranečník 1884 39 Příz.domky 200 

Stará kol. U jámy 

Michal 
1865 20 Příz. domky 100 

Ferdinandova 1883 43 Příz. domky 200 

Petrská 1884 69 Příz. domky 500 

Josefská 1890 25 Příz. domky 300 

Na Michalce 1880 43 Příz. domky 450 

Jánská 1878 20 
1-2 podl. 

domy 
1 450 

Zvěřina 1860 40 Příz. domky 400 

Petr Bezruč 

(Terezie,Trojice) 

Kamenec 1870 36 Příz. domky 800 

Jaklovec 1860 37 Příz. domky 100 

Františkov 1890 22 
2-3- podl. 

domy 
250 

Bunčák 1918 10 
Přízemní 

domy 
350 

Kol.jámy Terezie 1909 12 2 podl. domy 250 

Hladnov 1909  
1-2 podl. 

domy 
600 

Heřmanice 

(Ida) 

Hrušovská kol. 1860 34 
Přízemní 

domy 
250 

Sodná 1942 20 
1-3 podl. 

domy 
1 500 

Na Liščině 1930 18  800 

Mexiko (jáma Ida) 1870 26 
přízemní 

domky 
1 000 



  

 63 

Kolonie ulicového typu byly stavěny tam, kde to dostatek prostoru dovolil. Domy byly 

rozestavěny volně kolem této hlavní komunikace, případně kolem ulic vedlejších. 

Příkladem můţe být kolonie v Ostravě Radvancích. 

Stavební vývoj po roce 1918 spočíval především v uvolňování většího prostoru pro 

zástavbu a zvyšování standardu bylení v samotných domech a bytech. Tato tendence 

umoţňovala další půdorysná řešení. Jednalo se o seskupování domů do jednoduchých nebo 

dvojitých řad podél hlavních ulic, které jiţ sesouladily svou šířku s šíří ulic v ostatních 

lokalitách obce.  

Dochází zde i k pojmenování místních komunikací. Vedlejší ulice jsou vynechány a jsou 

ponechány pouze občasné průchody mezi jednotlivými řadami domů. Zadní fronty domů 

jsou vybaveny zahrádkami a hospodářskými budovami. Řešení je realizováno zejména 

v prolukách městských částí ( Mariánské Hory - Dolní a Horní Kolonie, Kolonie U koule, 

atd). Pro tuto zástavbu je však charakteristický větší prostorový konfort při zachování 

typického obdélníkového půdorysu s domy uprostřed stavebních parcel. 

Po první světové válce jsou jiţ kolonie řešeny podle urbanistických a architektonických 

zásad standardních v ostatní tehdejší zástavbě. Opouští se obdélníkový typ zástavby a je 

preferována výstavba do městských bloků čtvercového, podkovovitého nebo 

šachovnicového tvaru. Komunikace jsou dostatečně široké (důsledek dopravního rozvoje). 

Kolonie jsou jiţ standardně vybavovány občanskou vybaveností, parky, dětskými hřišti, 

školkami, jeslemi, školami a jsou zřizovány veřejná prostranství. 

3.1.3  Investor 

V  tabulce 17 je uveden přehled největších investorů v oblasti výstavby dělnických kolonií 

v Ostravě. Jejich výstavba se převáţně, aţ na výjimky soustřeďovala do bezprostřední 

blízkosti závodů a po stránce urbanistické a architektonické byla zcela specifická. 

Jedinečnost řešení byla nejen v celkovém rázu a charakteru kolonií, ale domy se lišily i 

svým vybavením a velikostí jednotlivých bytů. Bydlení v koloniích, na rozdíl od ostatní 

zástavby je specifické v několika ohledech: 
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Tab. 17 - Bytová výstavba dle investorů v letech 1920-1938 (zdroj: Jiřík K.,Klíma   B.,Myška  

M.,Pitronová B.,Steiner J. : Dějiny Ostravy 1991 ) 

investor Počet bytových jedn. 

Vítkovické ţelezárny 1 195 

Vítkovické kamenouh. doly 371 

Sev. dráha Ferdinandova 250 

Báňská a hutní společnost 185 

Město Ostrava 1 042 

Stavební bytová druţstva 471 

C e l k e m 3 514 

 

3.2  Členění jednotlivých objektů 
 

Všichni velcí investoři bez rozdílu realizovali výstavbu bytů pro své zaměstnance podle 

předem daných kritérií. Jedním z nich byla docházková vzdálenost k místu práce, u důlních 

společností také kriterium eliminace důlních vlivů (tj. stavby byly realizovány na 

ohradnících
11

, nebo později zcela mimo dobývací prostory), dalším urbanistické řešení 

dané lokality, základní kriteria materiálová a vzhledová jednotlivých objektů. Proto je 

dodnes snadno rozponatelný původ jednotlivých domů. 

Ne nepodstaným však byl i účel, pro který byl ten či onen objekt postaven a pro jakou 

společenskou vrstvu v podnikové hierarchii byl byt nebo dům určen. Pro vysoké úředníky, 

inţenýry a ředitele se stavěly samostatné vily. Ostatní zaměstnanci bydleli v bytových 

domech nebo v rodinných domcích (dvou aţ čtyřdomcích). Domy byly stavěny pro určitý 

typ zaměstnanců (svobodní, dojíţdějící, dělníci, mistři, úředníci atd). Jednalo se výhradně 

o byty a domy vázané na výkon práce a aţ na výjimky se jednalo o nájemní bydlení 

s příspěvkem zaměstnavatele, tedy s výrazně niţším nájmem neţ v ostatní zástavbě ve 

městě. Domy stavěné v ucelených celcích byly doplněny technickou, občanskou a 

dopravní infrastrukturou, jejíţ úroveň se lišila podle investora. Nejvyšší standard bydlení 

vykazovala výstavba Vítkovických ţelezáren. 

Součástí dělnických kolonií byla rovněţ občanská vybavenost tj. společné účelové budovy, 

umístěné zpavidla na okrají sídliště. Jednalo se o budovy pekáren, udíren , prádelny, 

obchody, pohostinství, ale i mateřské školy a jesle. Byly budovány i lázně a veřejná 

koupaliště. 
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Objekty podnikového bydlení lze členit podle několika kriterií: 

a) sociální postavení, 

zásadně bez ohledu na investora byly byty určeny pro rodiny zaměstnanců (rodinné 

domky, vily a bytové domy) a pro svobodné nebo dojíţdějící zaměstnance tzv. kasárna. 

b) pracovní postavení,  

nejskromější jsou dělnické domky a byty. Mají nejmenší plošný standard, kolem 20 m
2
. 

V ranných obdobích výstavby šlo o dřevěné baráky (cca do r.1900) s jednou místností, 

eventuelně hospodářským stavením na pozemku domku. Tato zástavba, převáţně důlních 

společností se nezachvala.  

V pozdějších letech na území města Ostravy byl převáţujícím typem bydlení bytový dům 

jednopatrový pro 8 rodin, nebo dvojdům pro 16 rodin. Došlo ke zvětšení obytného prostoru 

na cca 44 m
2
. Sociální zařízení však nebyla v bytech běţná. Koupelny se začaly objevovat 

aţ kolem roku 1920 a to výhradně v úřednických bytech Vítkovických ţelezáren. 

V prostředí např. Ostravsko-Karvinského kamenouhelného revíru byly byty rozděleny do 

kategorií A-D tj. pro úředníky kat. A-C, pro zřízence kat. D.  

Pravidla pro přidělování bytů úředníkům platila ustanovení kolektivní smlouvy, o 

přidělování dělnických se kolektivní smlouvy nezmiňují, ale platila podobná pravidla, tj. 

počet odpracovaných let, stáří a rodinné poměry uchazeče.  

Tyto ustanovení v celém revíru pak v roce 1920 upravuje zák.144 Sb. ze dne 25.února 

1920 o závodních a revírních radách při hornictví 
19

. 

c) charakter zástavby, 

Územní vývoj města Ostravy předurčoval, kromě jiných podmínek, jako je potřeba 

konkrétní pracovní síly, finanční a materiálové moţnosti investora, charakter zástavby 

jednotlivých kolonií. V zásadě je moţné je rozdělit pro účely této práce jednoduchým 

způsobem na kolonie „ tzv. venkovské“ a „městské“. 

                                                 
19

 §2, bod7 zák.144/1920Sb  “Úkolem závodní rady jest spravovati dobročinná zařízení pro zaměstnance“ 
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Venkovské svým charakterem zcela odpovídají potřebám jejich obyvatel, kteří přicházeli 

do revíru ze zemědělských oblastí a tyto kolonie byly situovány do původně samostatných 

obcí jako jsou Petřkovice, Michálkovice, Slezská Ostrava, Radvanice, Kunčičky apod., kde 

převaţovalo původní obyvatelstvo ţivící se zemědělstvím. Nutno však zdůraznit, ţe nová 

výstavba se nikdy nespojila s původní zástavbou a kolonie tvořily a tvoří doposud 

samostatnou sociální enklávu a urbanistický celek v daném území. Tato zástavba tvořila 

v převáţné míře nejstarší kolonie v revíru. 

Nový typ domů s více byty se objevuje později, kolem roku 1910 a tvoří jej bytové domy o 

4 a více bytech s minimálním vybavením, bez vlastního sociálního vybavení buď 

pavlačové, nebo později s vnitřním schodištěm. Domy tvoří kompaktní celky o více 

objektech s volnými plochami na kterých jsou postavena hospodářské budovy pro účely 

chovu domácích zvířat.  

Ve starším období (před rokem 1920) byly šířky komunikací 5-7m, tj. komunikace 3-4m, 

chodníky 1-1,5m. Povrch komunikací byl upraven většinou z haldovinového kamene. 

Později, pravděpodobně pod vlivem trendu zahradních měst došlo ke změnám, zejména 

v úpravách volného prostoru, zvětšení šířky komunikací na 4-6m a chdníků na 1,5-2m. 

Vozovky pak byly osazeny betonovými krajníky a mají charakter veřejných komunikací 

s podélným odvodem vody. Vysazují se rovněţ stromořadí. Většina ulic je pak postupně 

vybavena veřejným osvětlením.  

Důlní kolonie jsou zásobovány pitnou vodou z veřejných vodovodů (pokud jsou v obci 

zřízeny), jinak z veřejných studní a některé jsou později vybaveny soukromými vodovody 

důlních závodů. 

Výjimku lze spatřovat v unikátní výstavbě na území Vítkovických ţelezáren, kde vzniklo 

postupně na základě předem zpracovaného urbanistického plánu (obr.č.9 - zastavovací 

územní plán architekta H.Heindla). Výstavba na prakticky volném území je srovnatelná 

snad pouze s budováním Baťova Zlína, nebo poválečnou výstabou města Havířov. 

Další skupinou dělnické zástavby se specifickým charakterem jsou osady tzv. Finských 

domků stavěné v období 50tých let minulého století. Realizace vycházejí z potřeby rychle 

a levně vyrovnat nejen deficit válkou zničeného bytového a domovního fondu a  ubytovat a 

stabilizovat co největší počet zaměstnanců obnovujícího se hutního a těţebního průmyslu 
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v Ostravsko-karvinské aglomeraci. Ačkoliv se jednalo u provizoria na krátkou dobu 

ţivotnosti, tyto kolonie slouţí svému účelu dodnes.   

d) Typické znaky. 

Záklaní dělení lze spatřovat v investorovi, t.j. zda se jedná o důl, ţelezárny dráhy apod. a 

v době vzniku. Budovy stavěné v období před rokem 1910 bez rozdílu investora byly 

převáţně dřevěné. Většinou se nezachvaly (výjimku tvoří kolonie Zěřina ve Slezské 

Ostravě i kdyţ jiţ přestavěná) ze dvou důvodů. Nesplňovaly ani tehdejší standardy bydlení 

a později musely ustoupit rozšiřování závodů. Další nová výstavba se jiţ řídila 

zastavovacími plány jednotlivých zřizovatelů kolonií. Velikost stavebních parcel závisela 

na lokalitě a určení domu, který byl na parcele postaven.  

. 

 

Obr. 14 - Typický dělnický dům s 8 byty ( archiv OKD) 
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Venkovské osady byly vybaveny většími parcelami neţ městské. V závislosti na větší 

vzdálenosti od závodu se parcely zvětšovaly. Převaţujícím typem hornického domu 

v revíru před rokem 1900 je přízemní objekt se 4 byty, opatřen sedlovou střechou krytou 

dehtovou lepenkou, částečně podsklepený. Byty měly obytnou kuchyň a komoru. Uţitná 

plocha bytu nepřekračovala u dělnických profesí 24 m
2
 .Domy byly nepodsklepeny, měly 

zahrádky a na nich umístěny hospodářské budovy (chlévy, kůlny). Kanalizace a vodovod 

nebyl součástí výstavby. 

Později, po roce 1910, byly stavěny bytové domy pavlačového typu, dvoupodlaţní, 

většinou s 8 byty nebo dvojdomy se 16ti byty (kolonie Trnkovec v Radvancích). Byty 

měly větší plošný standard kolem 44m 
2
, tj. kuchyň, pokoj, spíţ (WC společné pro více 

bytů na pavlači nebo vně domu). Pro důlní podniky byl charakteristický typ omítaného 

domu s kombinací reţného zdiva se středním vnitřním schodištěm (kolonie Ferdinandova 

Michálkovice). Některé kolonie byly vytvářeny rastrem dvouparcel oddělenými příčnými 

uličkami (kolonie Josefská Michálkovice), jiné mají domky umístěny uprostřed parcely 

(Petrská Michálkovice). Kaţdá z důlních kolonií má své charakteristické znaky např. 

přistavené zádveří, korunní římsy, dveře ve štítových stěnách, podokenní římsy, kamenné 

sokly atd. Představitelem nejstarší zachovalé zástavby tohoto typu je kolonie Zvěřina 

(Zwierzina) ve Slezské Ostravě z let 1850-1860. Tato kolonie má jednak velmi neobvyklou 

urbanistickou strukturu, domy jsou postaveny kolmo k vrstevnicím v řadách za sebou. 

Některé objekty byly dle dochovaných plánů postaveny jako roubené, později přestavěny 

na zděné. Kolonii tvoří v převáţné míře zděné čtyřbytové domky obdélníkového půdorysu 

se sedlovou střechou, dvěma vchody a kamenným schodištěm. Fasáda je hladká omítaná 

s s prvky reţného zdiva (segmentové záklenky s klenáky u okenních a dveřních otvorů a 

podokenní římsy). Domy jsou umístěny do poměrně příkrého svahu v rovnoběţných 

řadách nad sebou.  

Zvláštním typem domů pak jsou tzv. kasárna, objekty určené k hromadnému ubytování 

dělníků svobodných nebo dojíţdějících. Tyto ubytovny stavěli jak důlní společnosti, tak 

ţelezárny i Severní dráha Ferdinandova. Jde o dvoupodlaţní objekty se středovým 

schodištěm, sedlovou střechou a fasádou s reţného zdiva. V patrech jsou umístěny velké 

loţnice ( 20-30 postelí) v přízemí pak koupelny, společenská místnost event. kuchyně a 

prádelna. 
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Samostatným typem zástavby je výstavba domů pro zaměstnance Vítkovických ţelezáren. 

Jejich charakter a vnější vzhled (zejména reţné zdivo) je charakteristickým pro celou 

výstavby Vítkovic. 

 

 

Obr. 15 - Příklad dělnického přízemního domu se 4 bytovýmí jednotkami (archiv OKD) 
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4.   VÝCHZÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ 

4.1  Současný stav bydlení v koloniích  
 

Část dělnických kolonií i přes vývoj celých desetiletí, dvě světové války politické změny a 

novou, poměrně masivní výstavbu poválečného období zůstala zachována.  

Vedly k tomu zejména dvě okolnosti. 

1. Poválečná výstavba Ostravy po roce 1948 se orientovala mimo tehdejší zastavěnou 

část města z důvodů plánovaného rozšíření těţby. 

2. Kolonie byly postaveny na území, které bylo jiţ zasaţeno těţbou (původní 

ohradníky byly odstraněny) a tedy nestabilní. To byl jeden z důvodů, který vedl 

jednak k devastaci, tj. k zastavení financování veškerých oprav a údrţby jak domů, 

tak veřejné infrastruktuty. Zároveň se však podařilo ty osady, které nebyly 

v důsledku poddolování nebo nové výstavby odstraněny, zachovat v čátečně 

 původním stavu dodnes. 

Některé kolonie byly asanovány a na jejich půdorysu vznikla nová panelová zástavba. Při 

bliţším zkoumání lze dodnes vysledovat původní rastr (Jirská, Šalamouna). Výjimku tvoří 

Vítkovice, které svou zástavbu sice zachovaly v původním stavu, ale funkce bydlení byla 

silně potlačena. V posledních 10ti letech se však situace mění a budovy, které měly svou 

obytnou funkci, ji zase získávají zpět. 

Financování nové bytové výstavby, které do té doby bylo v rukou státu, se po roce 1989 

zcela zastavilo a zákonem č.10/1993 byl tento majetek převeden ze státu na obce. 

V podstatě se jedná o největší majetkové přesuny od konce druhé světové války, byla tak 

zahájena tzv. privatizace. Ta však pochopitelně nepřinesla okamţitě předpokládaný efekt, 

tj. zvýšení standardu bydlení a především investice do nové, typově rozmanité výstavby 

bytů. 

Poptávka po bydlení mimo zastavěnou část města je obecně známa v celé republice a 

nevyhnula se ani Ostravě. Výstavba nových sídlišť převáţně rodinných domů má mnoho 

úskalí. Jejich nepříjemné dopady pro municipalitu jsou známy i ze zahraničí. Dochází 

kromě záboru zemědělské půdy k další segregaci určité skupiny obyvatel.   
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Nová bytová výstavba se často realizuje v přímém kontaktu se starou zástavbou, kde bydlí 

původní obyvatelé s úplně odlišnými sociálními znaky. Dochází tak k “výrazné polarizaci 

sociálně-prostorové struktury“ obyvatelstva příměstských obcí. Následkem je buď celkové 

posílení sociálního prostředí obce, nebo také problémy spojené se  sociální nerovností 

nových a starých obyvatel a jejich odlišného způsobu ţivota. Ve druhém případě to můţe 

vyústit aţ k výstavbě tzv. gated communities, coţ jsou obytné čtvrtě obehnané zdí a 

střeţené například hlídací agenturou [29] (Ouředníček, M. 2002, str.51). 

V angličtině existuje pro tyto způsoby zástavby slovo sprawl ve významu roztaţení, 

rozlézání či natahování a ve spojení se slovem urban-městský přesně vystihuje probíhající 

rozpínání měst. 

Nejvýstiţnějším českým termínem pro urban sprawl je podle P. Hniličky [11] (2005, 

str.17) výraz sídelní kaše, který tak pojmenovává neuspořádanou skrumáţ předměstských 

staveb, městečko, nákupní zóna, sídlištní noclehárna, sídliště naleţato a další.   

Takové trendy jsou však v Ostravě známy, jen měly jinou příčinu vzniku. V současnost 

představují poměrně významný potenciál moţného kvalitního bydlení ve stávajících  

hranicích zastavěného území.  
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5.   POUŢITÉ METODY 

5.1  Zpracování pomocí SWOT analýzy   

Metoda SWOT byla pouţita jako nejvhodnější pro další aplikaci výsledků analýzy 

problematiky dělnických sídlišť. Není tedy směřována na konkrétní lokalitu. Závěry práce 

se nesoustřeďují na konkrétní problém, ale posuzují tento druh městské zástavby z pohledu 

městského inţenýrství tak, aby výsledky byly zobecnitelné a slouţily jako podklad pro 

další práce.  

Je zřejmé, ţe se jedná o metodu, která pracuje s prvky subjektivního vnímání zpracovatele. 

V tomto případě je podloţena municipalitou jiţ schválenými dokumenty, které tyto 

subjektivní vlivy v obecné rovině legalizují. Také nastavení váhy jednotlivých kriterií 

pouţitých v analýze vycházejí z uvedených dokumentů. 

Lokality, ve kterých se nachází deprivovaná dělnická sídliště mají poměrně značné 

mnoţství zobecnitelných společných znaků. Např. vztah k udrţitelnému rozvoji města, 

výskyt neţádoucích jevů spojených s klesající kvalitou prostředí, majetkové disparity a 

absence vzájemné spolupráce (místního partnerství) mezi veřejným a soukromým 

sektorem. 

SWOT analýza v metodickém pojetí představuje nástroj pro celkovou analýzu vnitřních a 

vnějších činitelů a obsahuje základní techniky  pro zpracování strategické analýzy. 

Jádro metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny 

do 4 základních skupin. Faktory vyjadřující SILNÉ nebo SLABÉ vnitřní stránky 

posuzovaného problému a faktory vyjadřující PŘÍLEŢITOSTI a HROZBY jako vlastnosti 

vnějšího prostředí. 

Analýzou vzájemné interakce jednotlivých faktorů silných a slabých stránek na jedné 

straně vůčipříleţitostem a hrozbám na straně druhé lze získat nové kvalitativní informace, 

které charakterizují ahodnotí úroveň jejich vzájemného střetu. 

 

SWOT je zkratkou slov z angličtiny: Strengths (přednosti = silné stránky), Weaknesses 

(nedostatky =slabé stránky), Opportunities (příleţitosti), Threats (hrozby). 

SWOT analýza tedy představuje kombinaci dvou analýz, S - W a O - T. Analýza SWOT 

vychází z předpokladu, ţe organizace samotné realizace akce dosáhne strategického 

úspěchu maximalizací předností a příleţitostí a minimalizací nedostatků a hrozeb. 
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Schéma SWOT 

S – silné stránky W -slabé stránky 

O -  příleţitosti T – hrozby 

Legenda: 

SO – vyuţít silné stránky na získání výhody 

WO – překonat slabiny vyuţitím příleţitostí 

SW – vyuţít silné stránky na čelení hrozbám 

WT – minimalizovat náklady a čelit hrozbám 

 

 Při vytváření SWOT analýzy dělnických kolonií na území města Ostravy bylo pouţito 

několik dokumentů: 

 vyhodnocení vlastního dlouhodobého šetření v jednotlivých Městských obvodech na 

jejihţ území se nachází kolonie 

 závěry jednání pracovních skupin Magistrátu v oblasti bezpečnosti, sociální 

stability a bydlení 

 aktualizace Strategického integrovaného rozvojového plánu Statutárního města 

Ostravy 

 dokumentů Památkového ústavu v Ostravě 

 vlastní poznatky z praxe 

SWOT analýza je zpracována v rámci města v oblastech, které vycházejí z přijatých závěrů 

jednotlivých dokumentů. 

 

Jedná se o následující oblasti, které jsou pro další rozvoj města důleţité: 

1. Doprava a technická infrastruktura 

2. Ţivotní prostředí 

3. Lidské zdroje a trh práce 

4.Management řízení a správa   
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1. Doprava a TI 

S – SILNÉ STRÁNKY W – SLABÉ STRÁNKY 

 Poloha lokality   Špatný stav místních komunikací 

 Napojení na dopravní 

infrastrukturu města 
 Zastaralé inţenýrské sítě 

 Dostupnost inţenýrských sítí  Chybí napojení na kanalizaci a ČOV 

 Napojení na MHD  Nevyjasněné majetkové vztahy k TI 

O – příležitosti  T - hrozby 

 Moţnost získání prostředků 

z vyšších rozpočtů 
 Nesprávné pouţití fin. prostředků 

 Nízké náklady na rekonstrukce  Roztříštěné vlastnictví pozemků a sítí 

 Moţnost financování PPP  Nekompetetnost realizačního týmu 

 Moţnost budování cyklostezek 

napojených na celoměstskou síť 

 Další zhoršování dopravní 

      infrastruktury vlivem absence údrţby 

 

 

2. Ţivotní prostředí 

S – SILNÉ STRÁNKY  W – SLABÉ STRÁNKY 

 Příznivá geografická poloha 
 Nedostatečné zabezpečení 

čištění odpadních vod 

 Vzrostlá zeleň 
 Zvláště zranitelné oblasti 

znečištění 

 Fungující systém třídění odpadů 
 Vysoké energetické náklady 

provozu budov 

 Kvalitní veřejná doprava 

 Absence původních zdrojů znečištění 

 Zanedbaná údrţba veř. prostorů 

a   zeleně 

O – příležitosti T - hrozby 

 Moţnost vyuţití zdrojů obnovitelné 

energie 

 Památková péče bariéry pro 

energetické  

 úspory budov 

 Regenerace a obnova zeleně 
 Ztíţený přístupu k financování 

             z veřejných rozpočtů 

 Obnova veř. prostranství, parků a  

klidových zón 
 Rotříštěné majetkové vztahy 
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3. Lidské zdroje a trh práce 

S – SILNÉ STRÁNKY W – SLABÉ STRÁNKY 

 Získání dostupného bydlení 
 Devastovaná síť občanské 

vybavenosti 

  Dostupnost školských zařízení 
 Malá přizpůsobivost obyvatelstva na 

trhu 

 Vysoký potenciál tradic  Nedostatek pracovních příleţitostí 

 Zázemí pro starší a potřebné 
 Nedostatek financí na obnovu a 

vybavení škol a předškolních zařízení 

O – příležitosti T - hrozby 

 Rozvoj komunitního plánu  

v konkrétní lokalitě 

 Negativní přirozený přírůstek 

obyvatel 

 Zavádění nových sluţeb    
 Nevhodná kvalifikační struktura na 

trhu 

 Integrace soc. slabších vrstev do 

společnosti 
 Absence sociální práce  

  Podpora podnikatelských aktivit  Nárůst sociálních disparit mezi 

obyvatelstvem  Modernizace veřejných sluţeb 

 Prevence negativních sociálních a 

patologických jevů 
 Stárnutí populace 

 Většina objektů je trvale obydlena 

 Výstavba a modernizace 

potkávacích  zón, sportovišť a 

venkovních areálů 

 Závislost obyvatel na dávkách 

sociální podpory 

 Zvyšující se počet 

sociálněnepřizpůsobivých obyvatel 
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4. Management řízení a správa   

S – SILNÉ STRÁNKY W – SLABÉ STRÁNKY 

 Zapojení městských obvodů do 

přípravy ÚP  
 Absence spolupráce mezi vlastníky 

 Existence pracovních skupin  bytové a 

soc.  politiky města 

 Neexistence strategie 

      v oblasti rekonstrukcí a obnovy 

 Sociální práce v lokalitě 
 Nedostatek kvalifikovaných 

            koordinačních pracovníků 

O – příležitosti T - hrozby 

 Spolupráce na společných projektech 
 Izolovanost jednotlivých 

            subjektů 

 Otevřenost municipality pro 

vstupující subjekty 

 Nízká aktivita členů 

            občanského    sdruţení 

 Zvýšení aktivní spolupráce a přenosu 

informací 

 Špatné zkušenosti v oblasti 

získávání dotací 

 Stálé investice do ochrany stavebních 

památek 

 Nedostatečná koordinace mezi 

vstupujícími subjekty 

 Fungující místní partnerství vlastníci, 

      municipalita, památková péče 

 Absence jednotné strategie v 

lokalitě 

 

Z výsledků lze vyvodit následující: 

    Jednoznačně silnou stránkou ukazující na budoucí příleţitosti je lokalizace 

jednotlivých sídlišť ve vztahu k centru města, jejich dostupnost hromadnou 

dopravou a poměrně kvalitní zeleň. Ne zcela zanedbatelné je, ţe většina lokalit má 

konsolidovanou strukturu obyvatel i kdyţ  částečně v nevhodné sociální skladbě. 

    Slabou stránkou, popřípadě hrozbou mohou být neujasněné a roztříštěné majetkové 

poměry a absence koordinátora a tím i dlouhodobé strategie. S tím samozřejmě 

úzce souvisí sociální a demografická rizika. Současně se ukazuje, zejména při 

studiu dostupných oficiálních materiálů města jako je Strategický plán 2009-2010 

a Profil města 2009-2015, ţe bydlení v lokalitách bývalých dělnických kolonií 

není do priorit města zařazeno. Zmínka je pouze o průmyslových brownfields 

s odhadovanou plochou 1 800 ha typu Karolina, Dolní oblast Vítkovic, Hrušov 
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(v tomto jediném případě se hovoří jako o „sociálním brownfield“ v souvislosti 

s jeho fyzickým odstraněním). 

V této souvislosti je potřeba se zmínit o zprávě vlády mapující sociálně vyloučené 

lokality:
20 

V Ostravské části jsou jmenovány: 

Městská část Radvanice a Bartovice, lokality Lipina, Trnkovecká. Byty jsou majetkem 

RPG  

ve špatném technickém stavu, byty a domky na Lipině mají suché WC mimo obytné domy 

v některých domech na Trnkovci je sociální zařízení společné pro několik rodin na pavlači. 

Městská část Mariánské Hory a Hulváky, jedná se o sociálně vyloučené lokality ulice 

Ţelezná a osada Bedřiška - v těchto dvou lokalitách dochází ke stále většímu sociálnímu 

propadu, byty jsou ve špatném technickém stavu, spolupráce se samosprávou není ţádná. 

Městská část Slezská Ostrava, lokality Hrušov, Zárubek, Liščina. V těchto lokalitách je 

úroveň bydlení niţší, nejproblémovější je lokalita Riegrova v Hrušově. 

Městská část Moravská Ostrava a Přívoz, jedná se o oblast zadního Přívozu, oblast ulic 

Zukalova a 1. máje, oblast ulic Jílová a Spodní. Tzv. Přednádraţí, lokalita v havarijním 

stavu. Byty jsou v majetku Českých drah, bytový fond není udrţován. 

Městská část Vítkovice, jedná se o lokality v oblasti tzv.Jeremenkova osada. 
 

Aţ na výjimky některých ulic se jedná o bývalé dělnické kolonie. 

 

5.2 Současné vyuţití 
 

V současnosti je většina existujících lokalit bývalých dělnických kolonií ve správě 

vlastníka RPG (bývalé OKD). Některé objekty byly prodány do soukromého vlastnictví a 

ty jsou vyuţívány převáţně k podnikatelským účelům.  

                                                 
20

 Rada vlády pro záleţitosti romské menšiny :Zpráva o stavu romských komunit v České republice za rok  

2009
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Pouze část byla prodána k bydlení (viz. Vítkovice Štítová kolonie). Další kolonie jsou ve 

vlastnictví města (Jubilejní v Hrabůvce, Šídlovec Hrabová). Velmi ojediněle došlo 

k modernizaci či rekonstrukci. Jubilejní kolonie v Hrabůvce je rekonstruována dle předem 

zpracované strategie jak po stránce ochrany památek, modernizace a dispozičních řešení, 

tak po stránce dlouhodobé finanční strategie. 

Lze tedy konstatovat, ţe po stránce funkčního vyuţití nedošlo na území města v lokalitách 

zachovaných kolonií k zásadním změnám. 

 

5.3  Moţné způsoby nového vyuţití 
 

Vzhledem k poloze a zachovalosti urbanistického řešení většiny lokalit na území města je 

vyuţití kolonií zcela evidentní. Jejich bytový i urbanistický potenciál v porovnání 

s budováním a přípravou území pro novou bytovou výstavbu je zcela mimo diskuzi. 

Ukončením důlní činnosti a útlumem většiny průmyslových provozů na území města se 

zlepšily ţivotní podmínky ve většině těchto sídlišť natolik, ţe jejich moţnost „revitalizace“ 

po stránce kvality ţivota a prostředí se výrazně zlepšila. Slabou stránkou znovuzačlenění 

do portfolia kvalitního bydlení je demografická a sociální struktura obyvatel. Tento fakt 

v dlouhodobém kontextu ztrácí na aktuálnosti. Je zřejmé a zahraniční zkušenosti to 

dokazují, ţe čtvrtě města, ve kterých dochází k výrazné proměně nejen kvality samotného 

bydlení, ale i veřejného prostoru (a to především) prochází i významnou změnou 

sociálního sloţení svých obyvatel. Příkladem je v Ostravě zmíněná Jubilejní kolonie 

v Hrabůvce, torzo kolonie Bunčák nebo tzv. Nová Osada v MOb. Slezská Ostrava. 

Variantou řešení zachování a „oţivení“ devastované lokality můţe být kolonie „U Koule“ 

(tzv. Martinská) v Mariánských Horách. Zde se podařilo převést majetek tj. bytové domy 

z bývalého majitele OKD na obec. Městský obvod pak, za předem stanovených podmínek 

ve spolupráci s pracovištěm Památkového ústavu v Ostravě, prodal jednotlivé budovy a 

později i příslušné pozemky (změna legislativy) novým majitelům. Bohuţel se  nepodařilo 

zachovat funkci bydlení, ale kolonie unikla demolici díky zásahu municipality a zachovala 

si urbanistickou skladbu a základní pohledové charakteristiky jednotlivých objektů. 

Hrozbou pro většinu těchto lokalit jsou majetkové vztahy v území. Je poměrně častým 

jevem, ţe budovy a někdy i technická infrastruktura patří původnímu majiteli (zpravidla 
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RPG) a komunikace a pozemky pod nimi obci. Tam, kde došlo k prodeji jednotlivých 

objektů je situace ve vztahu k volným pozemkům, komunikacím a sítím podobná. 

Tento stav, který je pro Ostravu a celý Ostravsko-karvinský revír typický, yţaduje týmové 

řešení problému a jediným subjektem, který celou situaci můţe zastřešovat vzhledem k 

legislativním nástrojům, kterými disponuje je municipalita. 

 

5.4  Porovnání s panelovou výstavbou. 
 

Část dělnických kolonií byla v důsledku jejich nevhodnosti pro další vyuţití odstraněna 

během 50tých a 60tých let. Tato skutečnost podporuje vyslovenou hypotézu o recyklaci 

území.  

Tab. 18 - Příklady srovnání lokalit bývalých kolonií s následnou výstavbou panelových sídlišť 

(vlastní zdroj) 

Městský  obvod Kolonie Poč.b.j. Poč. obyv. Sídliště Poč. b.j. Poč. obyv 

Slezská  Ostrava Kamenec 168 662 Kamenec 1200 3240 

Moravská Ostrava Jindřichova 104 478 Jindřiška 60 162 

 Šalomouna 396 1821 Šalamouna 1500 4 050 

 Jirská 108 497 Jirská 500 1350 

Celkem  776 3458  3260 8802 

 

Na původním půdorysu vznikla nová bytová výstavba, realizovaná panelovou technologií, 

která urbanisticky vycházela částečně z trendu volné zástavby v duchu teorie zahradních 

měst.  

V sídlištích jsou, v některých případech zachovány částečné znaky původní urbanistické 

skladby a většina z nich si ponechala název bývalé kolonie (tab.18). Rozdíly v počtu 

obyvatel a hustotě osídlení původní kolonie a nové výstavby je způsoben zvýšeným 

počtem podlaţí v panelových sídlištích na rozdíl od převáţně jednopodlaţní zástavby 

původních domků. 
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HYPOTÉZY MOŢNÉHO VÝVOJE ÚZEMÍ SOUČASNÝCH DĚLNICKÝCH 

KOLONIÍ V MĚSTSKÉ ZÁSTAVBĚ 

 

Závěrem této části práce jsou formulovány následující scénáře moţného 

řešení: 

 

1. Úzení i stavby v něm je nutno památkově chránit nebo poskytnout      

    doporučení  způsobu k jejich rekonstrukci. 

 

2. Území je vhodné pro zachování a úpravy i za cenu změn užívání, 

    za podmínky doporučení způsobu regenerace. 

 

3. Lokalita je cenná především svými pozemky a je tedy vhodné objekty  

    na nich  umístěné asanovat a území znovu zastavět. 
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Obr. 16 - Sídliště Šalamouna, pozůstatek aleje z původního rastru kolonie (vlastní archiv) 

 

 

Obr. 17- Umístění některých existujících starých kolonií a panelových sídlišť na území Ostravy 

(vlastní zdroje) 

            dělnické  kolonie 

             panelová sídliště 
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6.  VYBRANÉ LOKALITY 

Vzhledem k rozsáhlosti tématu jsou jako příklad vybrány čtyři lokality. Pro účely této 

práce jsou označeny jako sídliště převáţně městského typu a sídliště s charakterem 

příměstské rodinné zástavby. Výběr je proveden na základě několika kriterií : 

1. dostupnost podkladů, 

2. obydlenost, 

3. zajímavé objekty, 

4. charakter lokality, 

6.1. A.  Vítkovice – Štítová Kolonie (Giebelkolonie). 

6.1.1  Zdůvodnění výběru : 

Dnešní městský obvod Vítkovice [14] je lokalita z heldiska jeho vzniku a způsobu 

výstavby zcela ojedinělá a to jak účelem, tak způsobem, jakým vznikla. Původní ves 

Vítkovice je známa z písemných pramenů od roku 1357. Stavební vývoj probíhal od 

výstavby první pudlovny (1828) na území tehdejší zemědělské usedlosti  patřící panství 

hukvaldskému, aţ po dnešní podobu zcela odlišnou od zbývajících částí Ostravy. Jedná se 

o zástavbu s charakterem městského bydlení.   

Tzv. Štítová kolonie [22] vznikla jako součást zastavovacího plánu Nových Vítkovic 

architekta H.Heindla v letech 1884-85 (obr.9) v blízkosti hlavního Vítkovického náměstí. 

Jedná se o 32 dvoupodlaţních dvojdomků se společným štítem (odtud název). Výstavba 

byla realizována na základě předem připraveného zastavovacího plánu s charakterem 

výrazně podtrhujícím celkovou architektonickou koncepci výstavby Nových Vítkovic. 

Území je ohraničeno ulicemi Trţní, Lidická, Halasova, Nerudova. Všechny domy jsou 

kontinuálně obydleny od svého vzniku aţ doposud. Její původně plánovaný stavební 

rozvoj byl přerušen výstavbou ţelezniční vlečky Vítkovice - Svinov, se kterou původní 

koncepce nepočítala.  

V tomto konkrétním případě došlo k popření původní Kupewieserovy myšlenky oddělení 

výrobních zón od bydlení a to vše přerušováno zelenými pásy. Důvodem k výstavbě 

vlečky byl rozmach ţelezáren v letech 1885-1893, který do jisté míry ovlivnil původní 

zcela nadčasový zastavovací plán Nových Vítkovic.  
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 Dnes tvoří spolu s Josefskou kolonií nejkomplexnější kontinuálně obydlený celek Nových 

Vítkovic v původním, poměrně dobře zachovaném stavu. 

Rozmach výroby dovolil vedení ţelezáren investovat do dalších obytných komplexů 

(včetně sportovních, kulturních a sociálních zařízení),ale uţ mimo katastr Vítkovic 

(Hrabůvka,Zábřeh, Moravská Ostrava apod.). 

 

 

Obr. 18 - Letecký pohled na Štítovou koloni - současný stav. 

 

 

Původní stav: 

Rozloha v ha Poč. domů Poč. bytů Poč. obyvatel Hustota obyv./ha 

2,1 32 128 576 274 
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Kromě architektury a urbanistického členění se v případě výstavby budov jednalo o 

pouţívané stavební materiály, které jsou pro Štítovou kolonii a pro vítkovickou 

architekturu obecně charakteristické. Základ tvoří reţné neomítané zdivo na vápennou 

maltu. Pro obklady stěn je pouţito několik druhů dutých tvrovek, které kromě 

tepelněizolačních vlastností umoţnily vytvořit plastickou svislou (okna, dveře,listény atd.) 

a vodorovnou profilaci ve formě říms a překladů. Pro běţné zdění jsou pouţity plné cihly 

s tvrzenou povrchovou úpravou. Střešní krytinu pak tvořila břidlice. Štítová kolonie svým 

postavením a okolnostmi vzniku se poněkud vymyká z průměru. V minulosti byla někdy 

označována jako druţstevní domy.  

Plán počítal s výstavbou 96 domů, relizováno bylo 32 (z důvodů výše uvedených). Jeden 

dům, resp. dvojdům se společným štítem obsahoval čtyři bytové jednotky. Na rozdíl od 

ostatní podnikové výstavby byly domy ve Štítové kolonii určeny k prodeji zaměstnancům 

(odtud označení - druţstevní). Investice do bytu nebyla na tehdejší dobu malá. Finanční 

částka, která zahrnovala byt, zahrádku a náklady na vodovod a kanalizaci činila 2500 zl. 

Zájemce sloţil 1000 zl. předem, pak platil 12 zl. v měsíčních splátkách. Přesto dle 

průzkumu ( archiv Vítkovických ţelezáren) počet zájemců převyšoval moţnosti výstavby.   

6.1.2  Způsob památkové ochrany: 

Lokalita byly v roce 1999 navrţena na vyhlášení památkového ochranného pásma (parc.č. 

782-789, 791-798, 799-806, 808-815). Vzhledem k rozhodnutí vlastníka, MOb.Vítkovice, 

o prodeji jednotlivých domů do soukromých rukou nebyla památková ochrana realizována, 

coţ se negativně projevilo zejména na vnějším vzhledu domů.  
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Obr. 19 - Plán výstavby Štítové kolonie ( archiv Vítkovických ţelezáren) 
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6.1.3  Současný charakter bydlení 

Privatizace jednotlivých domů byla realizována tak, ţe kaţdý vchod původního dvojdomu 

se čtyřmi byty byl prodán jednomu majiteli. V současnosti jsou všechny domy prodány. 

Noví majitelé provádí vnitřní úpravy, tj. spojení dvou bytových jednotek nad sebou do 

jednoho obytného prostoru spojeného schodištěm. Problémem je společný štít, kde nelze 

spolehlivě, vzhledem k rozdílným vlastníkům, při absenci regulace, dosáhnout jednotného 

řešení vnějšího vzhledu fasády, dveří a oken. Výjimkou je rekonstrukce domu č.p.116/13 

na ul. Lidická, kde majitel zachoval vnější původní vzhled domu. Vzhledem k zájmu o 

prodej lze toto bydlení povaţovat v kontextu Vítkovic za perspektivní alternativu 

městského individuálního bydlení. S přihlédnutím k současnému útlumu důlní činnosti 

(zrušený důl Hlubina) a hutní prvovýroby, se současnou modernizací hutních a 

strojírenských technologií, se Vítkovic stávají poměrně vhodnou lokalitou pro vrácení 

mnoha objektů jejich původní funkci. Tento fakt dále podporuje vznik nového kulturního a 

technologického centra centra tzv. Dolních Vítkovic, jehoţ realizace tuto oblast ještě více 

zatraktivní. Doposud proběhla velmi úspěšná rekonstrukce Víkovického zámku a 

v současnosti probíhá rekonstrukce a dostavba nám. Jiřího z Poděbrad, bezprostředně 

sousedícího se Štítovou kolonií. 

 

6.2. B.C.  Michálkovice - kolonie Ferdinandská a Petrská 
 

 Michálkovice jako samostatná osada je známa z písemných záznamů od roku 1440. 

Obyvatelé se ţivili zemědělstvím a rybníkářstvím jako převáţná většina vsí tvořících 

později Velkou Ostravu. Ještě v roce 1804 měly Michálkovice pouze 23 domů a 164 

obyvatel přičemţ uţ v r.1910 je v obci evidováno 6 818 stálých obyvatel. K Ostravě byly 

připojeny dvakrát a to v r.1849 a pak v roce 1941
21

. 

                                                 
21

 Jiřík K.,Klíma B.,Myška M.,Pitronová B.,Steiner J. : Dějiny Ostravy 1993,str. 528 
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 Obr. 20 - Původní osada Michálkovice (Archiv  MOb.) 

6.2.1 Zdůvodnění výběru 

Industriální historie obce je spojena s výstavbou dolu Michal. V roce 1842  poloţil tzv. 

montánní erár v Michálkovicích kruhové privilegované kutiště a o rok později v něm začal 

hloubit dvě jámy. Prvá z nich, jáma Ferdinand, zanikla v 80. letech 19. století. Druhá jáma 

byla nazvána jáma Michal podle zesnulého c. k. dvorního rady Michaela Laiera. V roce 

1856, koupila důl společnost Severní dráhy Ferdinandovy (SDF). SDF se stává v oblasti 

těţby uhlí a následně výstavby bydlení pro své zaměstnance jedním z velkých investorů 

v ostravsko-karvinské oblasti. Vlastní celkem 3 893 bytů, z toho 3132 v koloniích [3].  

Kolonie v Michálkovicích jsou tedy jedny nejstarších kontinuálně obydlených bytových 

komplexů v celém revíru. 

Ve vlastnictví společnosti SDF zůstal důl Michal aţ do znárodnění v roce 1945, kdy byl 

začleněn do koncernu Ostravsko-karvinské kamenouhelné doly, n. p. jako důl Petr Cingr. 

V rámci prováděné restrukturalizace těţkého průmyslu důl Petr Cingr ukončil ke 30. 

květnu 1993 těţbu. V roce 1995 bylo dokončeno zasypání těţní jámy. Ještě v průběhu 

útlumových prací, v roce 1994, převzalo celý areál Ministerstvo kultury České republiky, 

které zde zřídilo Průmyslové muzeum v Ostravě, později sloučeno s Památkovým ústavem 

v Ostravě. Architektonické a provozní řešení dolu Michal, bylo vybudované podle vzoru 

významného architekta Františka Fialy, ţáka vídeňské školy Otto Wagnera.   .  

Závod Michal pro ubytování zaměstnanců postavil kromě domů rozptýlených v zástavbě 

(celkem 17 objektů) na území Michálkovic čtyři ucelené kolonie: U jámy Michal 
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(Michalská), Petrskou (dnes se dělí na Peterskou a Pavelskou), Josefskou a Ferdinandskou. 

I zde bylo jasně definováno bydlení podle pracovního postavení nájemců. Lokalita byla 

vybrána jako poměrně typický příklad „vestavby“ dělnických kolonií do původního 

katastru zemědělské obce. Tyto kolonie sice nesplynuly s původní zástavbou, ale 

zachovaly venkovský charakter i způsob ţivota jejich obyvatel 

 

Obr. 21 - Důl Michal současný stav (archiv MOb. Michálkovice) 

 

Obr. 22- Michálkovice vlevo kolonie Petrská - ul. Čs.armády kolem r.1920 (archiv  MOb.) 
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B. Kolonie Ferdinandská - vystavěna Severní dráhou Ferdinandovou v letech 1883-1922 

pro zaměstnance dolu Ferdinand (dnes jiţ neexistuje). Je ohraničena ulicemi U Kříţe, 

Briketářská, Vojtěšská. Z urbanistického hlediska se jedná o starší typ kolonie osadního 

typu se šachovnicovým rastrem. Domy jsou umístěny uprostřed parcel. Jsou zděné cihlové, 

částečně omítané a podsklepené se sedlovou střechou. Některé mají vyšší pískovcový sokl 

z důvodu svaţitého terénu. Krytina je dehtová. Domky byly původně čtyřbytové, 

v současnosti jsou většinou dvou a tří bytové. Vzhledem k dobovým přístavbám a 

přestavbám se nedochovaly v původní podobě aţ na dům č.p.196. Součástí domu jsou 

zahrádky a hospodářské budovy. V severní části kolonie kolem ul. U Kříţe stálo původně 6 

dvoupodlaţních pavlačových domů kaţdý s 8 byty.Původní stav: 

Rozloha  v ha Poč. domů Poč. bytů Poč. obyvatel Hustota obyv./ha 

4,3 50 219 590 137 

 

V současnosti jsou funkční 4 bytové domy z reţného, částečně omítaného zdiva 

s pískovcovým soklem. Vstupy do bytů jsou z pavlače. Na pavlači po obou stranách je 

společné WC pro všechny byty na podlaţí. Dům č.p. 7 v ul. U Kříţe prošel rekonstrukcí 

v roce 2006-7. 

 

 

Obr. 23 - Kolonie Ferdinandská, dům č. 7 U Kříţe po rekonstrukci v r.2007 ,(vlastní archiv) 
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.  Obr. 24 - Kolonie Ferdinandská , původní stav (zdroj: archiv OKD) 

C. Kolonie Petrská - vystavěna v letech 1884-1909 v blízkosti zaniklé jámy Petr.  

Je ohraničena ulicemi Čs. armády,Tvrdého a Štěpničkova.  

Původní stav : 

Rozloha v ha Poč. domů Poč. bytů Poč. obyvatel Hustota obyv./ha 

5,2 69 276 1 270 244 

 

S ohledem na  dobu vzniku se jedná rovněţ o starší osadní typ zástavby. Domy stojí 

uprostřed parcel - zahrad s hospodářskými budovami. Domky jsou z reţného zdiva, 

čtyřbytové, přízemní se vstupními přístavky, na okraji kolonie kolem ul. Čs. armády jsou 

dvoupodlaţní. Střechy jsou sedlové kryté dehtovou krytinou. Většina jiţ ztratila svůj 

původní vzhled vlivem přestaveb a přístaveb nových majitelů. Domky jsou částečně 

v majetku soukromých osob, částečně je majitelem RPG ( bývalé OKR). 

Velikost parcel pro jednotlivé domy se v obou koloniích pohybuje kolem 100m
2
. Hlavní 

ulice jsou 6-8 m široké, vedlejší příčné prostupy chodníků pak cca 2m. Hlavní ulice byly 

osázeny stromořadím. Součástí osady byla i občanská vybavenost v podobě pekáren a 

udíren. Kolonie je vybavena vodovodem a kanalizací.  
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6.2.2  Způsob památkové ochrany 

Kolonie Ferdinandská a Petrská byly navrţeny na vyhlášení ochranného pásma zvýšené 

památkové ochrany [19]. Nebylo uskutečněno. Předmětem památkové ochrany se staly 

pouze objekty dolu Michal. 

V současnosti stojí na území původní Petrské kolonie 28 dvojdomků (s původně 4 b.j) a 5 

bytových domů. V katastru nemovitostí je pak zapsáno 34 nemovitostí. Tento rozdíl je 

způsoben tím, ţe současný vlastník kolonie, tj. RPG Byty, některé objekty prodal 

soukromým vlastníkům tak, ţe se zpravidla jednalo o polovinu původního dvojdomku. 

Stav vlastnictví zapsaný v katastru nemovitostí je pak takový, ţe zde 12 nemovitostí vlastní 

soukromé osoby a 22 nemovitostí RPG Byty. Nelze tedy určit, kolik bytů se na území 

kolonie přesně nachází. 

 

Obr. 25 - Kolonie Petrská ( zdroj Archiv OKD) 

6.2.3  Současný charakter bydlení 

Pozemkové vlastnictví je poměrně komplikované. Zahrady u některých domů jsou 

v soukromém vlastnictví, některé vlastní RPG a to bez oheldu na vlastnictví domů. 

Komunikace jsou majetkem města a část vlastní ČR, Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových. 
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Problém roztříštěných majetkových vztahů, který můţe velmi zkomplikovat případnou 

budoucí regeneraci území, je schopna opět řešit pouze municipalita a to na základě dohody 

vlastníků nemovitostí a pozemků. Není to však překáţka nepřekročitelná a úspěch 

takového projektu závisí od koordinátora a to z povahy věci je vţdy město prostřednictvím 

příslušného úřadu městského obvodu.  

Majetkové uspořádání Petrské kolonie je typické pro celém území města a řešení lokality 

je pak moţno vyuţít jako modelový příklad rekonstrukcí a regenerací větších lokalit jako 

jsou právě dělnické kolonie. Přes nedostatečnou dlouholetou údrţbu a opravy  jednotlivých 

objektů a inţenýrských sítí a dopravní infrastruktury představují v současné době obě 

lokality velmi příjemné příměstské bydlení s dobrým dopravním napojením na centrum 

města a s funkující infrastrukturou.    

  

Obr. 26 - Petrská kolonie jeden z domů zachovalých v pův. stavu s výjimkou oken a střešní krytiny 

(vlastní archiv) 

V ţádném případě se o této kolonií nedá říci, ţe se jedná o sociálně problémovou, nebo 

vyloučenou lokalitu, i kdyţ i zde v poslední době dochází ke koncentraci problémových 

nájemníků z jiných lokalit.. Stav budov a infrastruktury odpovídá úrovní péče a údrţby 

jejich majitelů. 
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Příleţitosti i hrozby jsou patrné uţ ze zpracované SWOT analýzy, která se zabývá 

obecnými jevy typickými pro dělnická sídliště a v tomto případě se potvrzuje, ţe výsledky 

obecné analýzy lze s úspěchem aplikovat na daný příklad. 

 

 

Obr. 27- Petrská kolonie částečně zachovalý původní  bytový dům s 8 byt. jednotkami  

(vlastní archiv) 

 

6.3. D.  Slezská Ostrava – Nová Osada 
 

6.3.1  Zdůvodnění výběru 

Lokalitu moţno povaţovat dle kriterií, která si tato práce stanovila jako specifický příklad 

kolonie pro Ostravu typickou. Výstavba byla financována městem Ostrava jako původně 

nouzové bydlení pro občany ČR, kteří byli nuceni se vystěhovat na počátku druhé světové 

války z obsazeného těšínska. Uprchlíků bylo takové mnoţství (dle dobových pramenů 

kolem 15 000 osob), ţe ho město nebylo schopno absorbovat ve stávající zástavbě a bylo 

tedy rozhodnuto o výstavbě nových sídlišť. Jedním z příkladů je tzv. Nová Osada, 
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vybudovaná v letech 1941-43. Území tvoří trojúhelník ohraničený ulicemi Stromovka, 

Michálkovická, Heřmanická. Prostorový koncept je charakterizován parkovou plochou, 

která tvoří vnitřní osu území. Zastavovací schéma je zaloţeno na osové symetrii. V území 

bylo původně 28 zděných, omítaných dvoupodlaţních domů s valbovými střechami 

krytými plechovou krytinou. V domě bylo 8 dvoupokojových bytů, celkem 216 b.j. o ploše 

37m
2
.  Kromě této osady bylo na území města vybudováno ještě několik podobných ( např. 

Červený Kříţ v Mariánských Horách).  

 

Obr. 28 - Situace Nová Osada (studie MOb. Slezská Ostrava) 

Původní stav : 

Rozloha v ha Poč. domů Poč. bytů Poč. obyvatel Hustota obyv./ha 

4,25 28 216 1 116 263 

.  
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6.3.2  Způsob památkové ochrany 

Charakter výstavby, ani území nejsou předmětem památkové ochrany. 

6.3.3  Současný charakter bydlení: 

Příklad Nové Osady je charakteristický tím, ţe území je majetkově kompaktní, pozemky i 

budovy patří jednomu vlastníkovi, tj. městu Ostrava. V současné době probíhá na základě 

předchozích technicko-ekonomických studií postupná rekonstrukce a dostavba celého 

území. Rekonstrukce je prováděna s výhledem zkvalitnění celé lokality: tj. zlepšení tepelně 

technických parametrů budov, zvýšení plošného standardu bytů, provedení nového 

vnitřního dopravního řešení vč. vyřešení parkování a volné parcely jsou navrţeny 

k zástavbě novými bytovými domy s občanskou vybaveností. Tyto úpravy povedou 

k zvýšení atraktivity bydlení a k zrychlení finanční návratnosti vloţených investic. 

 

6.4   Komparace a vyhodnocení vybraných lokalit 
 

Tab. 19 - Přehled bytů v jednotlivých koloniích 

kolonie lokalita vznik 
rozloha 

v ha 

poč. 

domů 

poč. 

bytů 

poč. 

podlaţí 

pam. 

ochrana 

poč. 

obyv/ha 

Štítová Vítkovice 
1884-

1885 
2,4 32 128 1 ne 131 

Petrská Michálkovice 
1884-

1909 
4,3 69 276 1 ne 244 

Ferdinandská Michálkovice 
1883-

1922 
5,2 50 219 1-2 ne 137 

Nová Osada Sl. Ostrava 
1941-

1943 
4,25 28 216 2 ne 263 

 

Práce se záměrně podrobněji zabývá čtyřmi lokalitami, typickými pro jednotlivé druhy 

výstavby a dobu jejich vzniku tj. průmyslovou městskou oblastí Vítkovice, příměstským 

obvodem Ostravy-Michálkovicemi, s převáţně venkovským charakterem, a Slezskou 

Ostravou jako posledním zástupcem výstavby kolonií před rokem 1948. 

Na tato území je moţno pohlíţet z několika různých hledisek. Jedná se o unikátní 

urbanistické soubory, které z hlediska organismu města tvoří v daném prostoru jakýsi 

průmyslově historický genius loci. Z poheldu municipality se jedná o soubor vřejných 

prostorů
28

, ke kterým z povahy svých kompetencí musí zaujmout konstruktivní stanovisko.  
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Zásadním problémovým aspektem procesu začleňování dělnických kolonií do organismu 

města jsou sloţité majetkové vztahy v území, pro Ostravu typické. I zde je úloha obce jako 

koordinátora a nositele myšlenky a koncepce zcela nezastupitelná. Ekonomické 

vyhodnocení při zohlednění uvedených hledisek je nutné a pro kaţdou jednotlivou kolonii 

rozhodující.  

Vítkovice jsou svým vznikem na „zelené louce“ produktem průmyslové revoluce na 

ostravsku a tvoří kompaktní celek průmyslových, hutních a důlních objektů kontinuálně 

propojených s lokalitami pro bydlení vlastních zaměstnanců. Jedná se o jedinečný celek 

tvořící souvislý technologický postup výroby, coţ ho řadí k předním průmyslovým 

památkám v Evropě. Součástí památky nejsou obytné komplexy, které byly původně 

budovány jako nedílná součást výroby. Není v této souvislosti bez zajímavosti, ţe základní 

rastrová síť Vítkovických ţelezáren je 125m a stejný modul byl pouţit i u výstavby většiny 

obytných komplexů, coţ dokazuje úzkou spojitost mezi výstavbou závodu a bydlení pro 

zaměstnance. 

Tento segment zástavby města zasluhuje nejen bliţší rozbor, ale i péči, ketrá by povýšila 

bytové domy na úroveň současného standardu bydlení. Takový postup je po stránce nejen 

ekonomické efektivnější a v souvislosti s technickými památkami Dolní oblasti Vítkovic 

můţe tvořit nový zcela unikátní komplex. 

V době, kdy došlo k útlumu základní hutní výroby a s tím spojených exhalací, je území po 

této stránce zcela srovnatelné s jinými oblastmi centra Ostravy a není zde hygienická 

bariera bránící znovuoţivení a vrácení funkce bydlení. Tento trend je patrný v celém 

městském obvodě Vítkovice.  

Druhá oblast, Michálkovice, má charakter odlišný, nejen ve způsobu zástavby, ale i 

vzniku. Lokalita je z charakteristická výstavbou důlních podniků v prvním období tj. do 

roku 1918, na ostravsku bez ohledu na vlastníka. Došlo v relativně krátkém časovém úseku 

k výstavbě nových, v okolí netradičních sídelních celků, které se svým urbanistickým 

řešením, architekturou i sociálním a demografickým sloţením obyvatel lišily od stávajícího 

stavu a nikdy nevytvořily s historickou částí obce harmonický celek, ani na ni nijak 

nenavazovaly, přesto, ţe bydlení v těchto koloniích bylo přizpůsobeno venkovskému 

ţivotu svým vybavením, tj. zahrady, hospodářské budovy s moţností chovu hospodářského 

zvířectva a pěstování zeleniny. 
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Třetí vybrané území, Slezská Ostrava, je velmi perspektivní oblastí pro novou výstavbu i 

rekonstrukci některých stávajících zástaveb. Celá oblast byla v minulosti opomíjena 

z důvodů vysoké zátěţe prostředí způsobené zejména těţbou uhlí. Později její rozvoj 

brzdila nedostatečná kapacita technické infrastruktury. Limitem rozvoje území je také 

výskyt důlních plynů a jejich ochranná pásma. Všechny tyto dřívější limity jsou postupně 

odstraňovány a území nabývá na významu i atraktivitě, zejména svým výškovým 

členěním, bezprostřední blízkostí centra a  dobrou dopravní dostupností. Nová Osada 

získává na zajímavosti umístěním v sousedství Ostravské ZOO a objektu soukromé vysoké 

školy. 

Význam pro charakter místa 

Současná velmi řídká, atomizovaná, urbanistická struktura města Ostravy nabízí 

alternativní moţnosti, jak rozvíjet město v současných hranicích svého zastavěného území 

s minimální náročností na nové pozemky a zejména na dopravní a technickou 

infrastrukturu. Stěţí najdeme jiné evropské město umoţňující vytvořit na několika místech 

najednou urbanisticko-architektonické projekty na územích v zastavěné části města, kde je 

moţno bez větších nároků vrátit funkci bydlení a postavit ji na kvalitativně vyšší úroveň.  

Část zachovalých kolonií je ve stavu, který umoţňuje jejich regeneraci na bydlení 

v současných standardech, které můţe být v některých případech stmelujícím prvkem 

městské zástavby. Takové řešení je moţné proto, ţe vlivem útlumu těţby na ostravsku byly 

eliminovány původní zdroje znečistění.  

Ostrava si stmelující roli vyţaduje spíše neţ expanzi za své stávající hranice. Nová 

výstavba představuje nejen zátěţ ekologickou, ale i finanční pro municipalitu a to jak ve 

formě zvýšených nároků na investiční výstavbu potřebnou pro následnou realizaci bydlení, 

tak i zvýšené nároky na sluţby a údrţbu nových  území. Zvýšení pozornosti k dělnickým 

koloniím zlepší i jejich atraktivitu a zabrání vzniku dalších deprivovaných území se 

sníţenou mírou bezpečnosti.  

Kolonie Štítová ve Vítkovicích je příkladem vrácení kvalitního bydlení do míst, která 

byla dlouhá léta povaţována za „sociální slum“. Z hlediska urbanistického se jedná o 

stavebně dobře zachovalou lokalitu, která nebyla v minulosti nijak podstatně narušena. 

Tvoří spolu s blízkým náměstím, kostelem, radnicí, tzv. U-hausy, trţnicí a závodním 
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hotelem původní unikátní komplex zástavby tak, jak byla navrţena architektem 

H.Heindlem v druhé polovině 19. stol.(obr.9). 

Problematický způsob prodeje jednotlivých polovin domů bez nastavení základních 

pravidel pro zachování vněšího vzheldu objektů však narušil původní charakter fasád 

zejména oken a vstupů do objektů. Celý městský obvod dnes prochází rekonstrukcí 

finacovanou částečně z evropských fondů určených pro deprivovaná sídliště. Velkou 

příleţitostí je i napojení na památkovou zónu Doních Vítkovic a zamýšlené budování 

technologického areálu za účasti předních českých architektů dává celému obvodu naději 

na znovuoţivení a získání renomé dobré adresy. 

Michálkovice Kolonie Ferdinandská a Petrská - tyto kolonie, které spolu sousedí a tvoří  

přirozený komplex  s hornickým muzeem v bývalém areaálu dolu Michal. Moţnost stát se 

místem pro alternativu příměstského bydlení na dobré úrovni je značná. Jsou pro to dobré 

ţivotním podmínky v obvodu jako je dopravní spojení s centrem a stabilizovaná občanská 

vybavenost. Zástavba v loklitě je tvořena převáţně rodinnými domy a bytovými domy 

s max. třemi nadzemními podlaţími.  

Přes urbanistiskou i stavební odlišnost obou kolonií je atraktivita a moţnost regenerace a 

obnovy velmi vysoká. Volné parcely v prolukách pak představují příleţitost k rozvoji obce 

při nedostatku jiných stavebních pozemků. Obě kolonie spojuje blízkost památkových zón 

spojených s průmyslovou tradicí Ostravy, coţ nepochybně podporuje myšlenku 

znovuoţivení a rekonstrukce do podoby, která bude nejen dokládat průmyslovou minulost , 

ale zejména tradici specifického způsobu bydlení, které můţe bez větších obtíţí a 

finančních nároků splňovat poměrně vysoký standard bydlení dneška. 

Památková ochrana - na území města Ostravy je památkově chráněno několik území. 

Kromě centrální části města se jedná o památkovou zónu SORELA v Porubě, Jubilejní 

kolonie Hrabůvka, důl Amselm a vrch Landek v Petřkovicích, Důl Michal a Dolní oblast 

Vítkovic. Poslední dvě památkové zóny se nacházejí v bezprostřední blízkosti kolonií, 

kterými se tato práce zabývá. Památkový ústav v Ostravě zpracoval materiál se záměrem 

zajistit ochranu nejlépe zachovalým dělnickým (hornickým) koloniím v Ostravě [1,19]. 

V tomto ohledu však nedošlo ke koncenzu s útvarem hlavního architekta města Ostravy 

v jehoţ kompetenci je vyhlašování ochranných pásem kulturních památek s odůvodněním, 

ţe ochranná pásma pro tyto urbanistické struktury jsou dostatečně zakotveny v územním 

plánu města.  
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Současný standard bydlení 

Bydlení v dělnických koloniích můţe být alternativou příměstského i městského bydlení 

rodinného typu pro určitou specifickou skupinu obyvatel stejně, jako loftové bydlení, či 

bydlení v podkrovních prostorech městských domů. Většina dochovaných objektů 

v koloniích má výhodu v tom, ţe zde nedošlo (aţ na výjimky ve vyloučených lokalitách
24

) 

k vymizení funkce bydlení a domky jsou kontinuálně obydleny, takţe degradace ve smyslu 

statických poruch je minimální. Zásadním problémem tedy nejsou stavební objekty 

samotné, ale zanedbaná technická a dopravní infrastruktura a veřejná prostranství.   

 

Význam dělnických sídlišť pro suburbanizaci města 

Na území města Ostravy je v současné době přes 30 dělnických kolonií, které jsou, aţ na 

výjimky, obydleny. Některé z nich byly vyňaty s bytového fondu a slouţí k jiným účelům 

(Mar.Hory-Horní U Koule, Vítkovice-kasárna, U-dům, Mor. Ostrava U Jatek a pod). Další  

se staly bydlením pro sociálně vyloučené skupiny obyvatel (např.Liščina, Bedřiška, 

Trnkovecká). Většina však slouţí svému účelu. O jak významné území se jedná je zřejmé z 

údajů v tabulce 16 v porovnání s panelovými sídlišti. Rozloha ploch vzhledem k volnému 

urbanismu panelových sídlišť je nepoměřitelná, ale podíl obyvatel na těchto územích 

ţijících k celkovému počtu ve městě je nezanedbatelný. To je argument, který lze 

povaţovat za zásadní pro další rozhodování o rekonstrukci a regeneraci.  

 

Tab. 20 - Porovnání některých parametrů  dělnických kolonií a panelových sídlišť,(vlastní zdroje) 

 Plocha v ha poč. obyv./km2 
Počet 

domů 

Počet 

bytů 
Poč. obyvatel 

Podíl 

bytů  

v %# 

Podíl obyv. v sídlišti 
v %# 

Dělnické kolonie  

k r. 1950 
178,2 250 1 850 13 335 60 000* 23,3 27,8 

Město Ostrava  

k r. 1950 
9 693 102,6 18 365 57 286 215 791   

Město Ostrava    

k r. 2001 
21 400 1 500 23 849 128 388 316 744   

Panelová sídliště  

k r. 2001 
18 500 4 034  63 760 153 024** 49,7 48,3 

 

*     odhadovaný průměr dle Bílka 4,5 stálých obyv./byt. 

**  odhad dle ČSÚ 2,4 obyv/ byt 

#    vztaţeno k celkovým číslům 
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Území uvnitř zastavěného prostoru města jsou z hlediska a jeho homogenity a sociální 

soudrţnosti velmi významné. Veřejné prostory se v rámci městského organismu 

nevyskytují nikdy samostatně a izolovaně, ale vytvářejí ucelený systém, zabezpečující 

stabilitu a základní ţivotní funkce města. Především proto nelze dnes chápat město jako 

prostý souhrn prvků, které jej utvářejí. Město je nezbytné naopak chápat jako jeden celek, 

organismus, jehoţ jednotlivé součásti a sloţky neţijí zcela svým vlastním ţivotem, ale jsou 

mezi sebou vţdy do značné míry vzájemně provázané a prostorově, provozně a funkčně 

závislé. Platí to o městě jako celku, stejně jako o jeho veřejných prostorech . 

V posledních  letech se stále častěji objevuje trend regionálních disparit. Tyto disparity 

všek lze vysledovat spolu s postupující bytovou segregací i uvnitř jednotlivých měst. 

Věnovat pozornost dělnickým koloniím můţe být jedním z dílčích řešení problému.   

 

Ekonomické aspekty regenerace dělnických kolonií 

Ekonomická stránka moţné rekonstrukce a regenerace dělnických kolonií je pro další 

rozhodování o jednotlivých lokalitách důleţitá. Porovnání vybraných ekonomických údajů  

potvrzuje, ţe tam, kde je cena pozemků vysoká, nebylo doposud  efektivní zachovávat 

bydlení a pokud byl takový objekt rekonstruován, mění se jeho funkce. Jak je však zřejmé 

z tab. 24, současný trend komerčního nájemného sbliţuje ceny nájmu bytů a nebytových 

prostorů. Zároveň na území města vznikají nové kancelářské budovy s daleko vyšší 

uţitnou hodnotou. 

 Z uvedených ekonomických dat nelze jednoznačně stanovit obecné kriterium efektivity 

rekonstrukce jednotlivých kolonií. Postup pří rozhodování o dalším rozvoji či asanaci je 

závislý nejen na ekonomické návratnosti celého projektu, ale i na dalších, neekonomických 

kriteriích, jako je sociální aspekt, zachování charakteru místa, historické a památkové 

hledisko. Návratnost investicí do bydlení nebyla ani v době vzniku kolonií krátkodobou 

záleţitostí a neřídila se pouze okamţitým efektem finančním. 
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Tab. 21- Ceny pozemků ve vybraných koloniích 

Městský obvod lokalita Cena poz. v Kč/m2* typ kolonie zřizovatel 

Mor. Ostrava Poráţková-Masná 1 600 - 3 300 bytové domy Vítkovické ţelezárny 

Slezská Ostrava Nová Osada 450 bytové domy obec 

 Bunčák 800 - 1 200 příměstské vily důl Trojice (P.Bezruč) 

 Michalka 300 2 - 4 domky důl Jan Maria(Zárubek) 

Mariánské Hory U Koule 1 120 byt. domy pavlačové důl Ignát (J. Šverma 

 Ţelezná 20 - 650 byt.domy Vítkovické ţelezárny 

Michálkovice Petrská 150 - 200 dvojdomky důl Michal (P.Cingr) 

 Ferdinandská 150 dvojdomky+ pavl. domy důl Jan Maria(Zárubek) 

Vítkovice Štítová 800 dvojdomky Vítkovické ţelezárny 

 Jeremenkova 500 byt.domy+ dvojd. důl Louis (Jeremenko) 

 Záluţanského 200 bytové domy Vítkovické ţelezárny 

Ostrava Jih Jubilejní 300 bytové domy Vítkovické ţelezárny 

 

    *dle platné cenové mapy r. 2010 

 

Odhad nákladů na regeneraci veřejných ploch   

Vzhledem k charakteru a velikosti ploch jednotlivých lokalit lze pro účely této analýzy 

pouţít údaje z realizovaných regenerací panelových sídlišť na území Ostravy dle NV 

494/2000 Sb. Jedná se o částku cca 3 000 tis/ha regenerované plochy (tj. komunikace, 

parkoviště, zeleň, herní a odpočinkové prvky, sítě,VO) 

Pro výpočet nákladů je moţno stanovit, ţe z celkové rozlohy jednotlivých kolonií připadá 

cca 20% na plochy veřejné. 
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Tab. 22 - Porovnání nákladů na vybrané lokality - veřejné plochy 

 

Kolonie plocha v ha 
náklad na regeneraci 

v tis.Kč 
Náklad v tis.Kč/m

2
 

Petrská 4,3 2 580 0,06 

Ferdinadská 5,2 3 120 0,06 

Štítová 2,4 1 440 0,06 

Nová Osada 4,25 26 800 0,63* 

U koule 3,8 2 280 0,06 

Masná, Poráţková 1,6 960 0,06 

 

*náklady včetně výstavby nových objektů 

 

 

Tab. 23 - Náklady na vybudování TI dle jednotlivých lokalit (zdroj zpracované studie pro Magistrát 

města Ostravy r.2000-2008) 

 

Lokalita 
Náklady 

v tis.Kč 

Plocha území 

v ha
 

Předpokl. 

poč. b.j. 

Odhad nákladu 

v tis.Kč/m
2 

Cena pozemku 

v Kč/m
2 

Mar. Hory,  

ul. Šimáčkova 
40 050 1,0 6 90 3 770 480 

Svinov, ul. Polská 65 900 25,8 280 0,256 400 

Sl. Ostrava, 

ul. Sodná 
22 200 1,13 16 1,974 250 

Hrabová,  

ul. Závadova 
76 000 3,8 31 2,020 400 

Hrabová,  

ul. Paskovská 
55 000 5,2 51 1,071 200 

Radvance, 

ul. U Stavisek 
15 000 0,8 34 1,943 480 

Michálkovice, 

ul. Mrázná 
5 680 1,7 10 0,333 330 

Nová Ves  

ul. U Boříka 
22 100 2,3 30 0,977 490 

Poruba, 

ul. Francouzská 
19 800 0,27 147 7,334 1 180 

Ostrava Jih,  

ul. Provaznická 
52 350 2,29 266 2,286 1 850 
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Tab. 24 - Náklady na rekonstrukci domů 

Městský 

obvod 
Kolonie Typ domu 

Počet 

b.j. v 

objektu 

Počet 

domů v 

lokalitě 

Náklad 

rek. v 

Kč/m2 

Celkové 

náklady 

na dům v 

tis.Kč/m2 

Cena 

prodeje 

v tis. 

Kč/dům* 

Cena 

pozemku 

vKč/m
2**

 

Michálkovice 
Petrská dvojdomek 4 28 18 000 1 728 295 200 

Ferdinandská pavlačový 8 4 35 000 12 600 2 400 150 

Vítkovice 
Štítová dvojdomek 4 32 27 000 5 940 60 800 

Záluţanského byt.dům 12 2 21 400 12 800 4 800 200 

Sl. Ostrava Nová Osada byt. dům 8 25 23 000 10 247 3 500 450 

Mar. Hory U koule pavlačový 8 38 35 000 11 200 500 1 120 

Mor.Ostrava 
Ul.Masná, 

Poráţková 
byt.dům 12 7 21 000 11 340 12 000 3 330 

 

* reálné ceny, za které byly konkrétní objekty prodány 

**ceny dle cenové mapy SMO 

 

 

Kriteria pro porovnání: 

 Cena pozemku 

 Náklady na pořízení nebo rekonstrukci  1b.j. 

 Výnos z nájmu bytů a nebyt. prostorů 

 

Tab. 25 - Porovnání nakladů a výnosů rekonstruovaných objektů dělnických kolonií 

lokalita 

Cena 

pozemku 

vtis. Kč 

Náklad 

na rek. 

tis.Kč/ 

b.j.* 

Zisk 

z prodeje 

pozemků** 

v  tis.Kč 

Zisk 

z prodeje 

domů 

v tis.Kč 

Náklad 

na rek. 

domů 

v tis. Kč 

Výnos 

z nájmu/rok 

obvyklý   

*** 

Roční 

výnos  

z nájmu 

v místě 

obvyklý 

Nájem 

kom.prostor 

vKč/m2/měs. 

# 

Roční 

výnos 

z nájmu 

kom .pr. 

Štítová 19 200 1 700 15 300 1 920 54 400 1 070 1 900   

Petrská 8 600 790 6 880 8 260 13 600 1 810 3 300   

Nová Osada 19 125 1 015 2 400 87 500 225 000 5 200 10 700 121 10 850 

Masná 53 280 1 700 8 160 84 000 153 000 2 820 7 200 180 8 750 

Ferdinandská 7 800 1 500 195 12 000 68 000 975 1 100   

U Koule 42 560 1 700 14 900 19 000 516 800 7 400 15 100 105 13 400 

 

*      Náklad je průměrem realizovaných rekonstrukcí daného typu domů a bytů v lokalitách podobných cca  

         44m
2 

**    v případě bytových domů se jedná  o zastavěnou část pozemku 

***  58Kč/m
2
/měs.   

 #     průměrná cena nabídky RK v oblasti 
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VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLADŮ FORMULOVANÝCH V KAP. 5. 

 

V závěru kapitoly 5. jsou formulovány hypotézy moţné scénáře dalšího vývoje dělnických 

kolonií na ostravsku:  

1. Území i stavby v něm je nutno památkově chránit nebo poskytnout doporučení 

k jejich   rekonstrukci.           

2. Území je vhodné pro zachování a úpravy i za cenu změn uţívání za podmínky 

doporučení způsobu jeho regenerace. 

3.  Lokalita je cenná především svými pozemky a je tedy vhodné objekty na ní zbourat 

a území znovu zastavět. 

Z ekonomických dat uvedených v této práci lze vyvodit: 

a) investice do bydlení je stále velmi pomalu se vracející kapitál, 

b) nutno rozlišovat, zda jde o zástavbu rodinných domů, nebo se jená o lokalitu 

bytových domů. U rodinných domů je jednoznačná varianta prodeje se zváţením 

jistých omezujících doporučení pro jejich rekonstrukce, 

c) jednotlivé kolonie nutno posuzovat podle kriterií, která budou nastavena obecně a 

přizpůsobena konkrétní situaci. Kriterium památkové ochrany je v současnosti 

s ohledem na majetkové poměry problematické, 

d) u lokalit, kde cena pozemků přesahuje investici do rekonstrukcí a její únosnou 

ekonomickou návratnost (např. při pouţití bankovního úvěru), lze uvaţovat o  

asanaci. Pro rozhodování však nutno zváţit i jiná neţ ekonomická kriteria, 

e) objekty zaměstnaneckého bydlení v centru města bylo doposud moţno zachovat 

pouze  za cenu změny uţívání. Z pohledu dnešního stavu není takové rozhodnutí 

zcela jednoznačné. Trendy vývoje cen nájmů komerčních prostorů a smluvních 

nájmů bytů se sbliţují. Také výstavba specializovaných kancelářských budov 

ovlivňuje chování  investora. Tuto hypotézu bude moţno ověřit aţ po delším 

časovém úseku, kdy se stabilizuje nabídka na trhu nemovitostí, 

f) vţdy se doporučuje zváţit i jiná neţ ekonomická kriteria. 
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VYHODNOCENÍ FORMULOVANÝCH HYPOTÉZ VÝVOJE :  

1. Památková ochrana celých kolonií již není prakticky možná viz. odst. c). 

Nabízí se možnost chránit vytipované objekty, u kterých nedošlo 

k devastujícím přestavbám za podmínky finanční motivace majitele. 

2. Tato strategie se potvrdila s výhradou uvedenou v odstavci e). 

3. Tento bod lze ve vybraných případech potvrdit (tab.21) 
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7.  ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 

V práci byly zhodnoceny specifické obytné celky v rámci sídelní aglomerace Ostravy, 

které jsou nazývány dělnické kolonie. Pro účely práce byla stanovena definice pro 

označení dělnické kolonie a provedeno jejich časové a funkční rozdělení. V jednotlivých 

částech práce je provedeno mapování současného stavu. Na základě předem stanovených 

kriterií byl proveden výběr čtyř lokalit. Ty byly podrobeny podrobnému zkoumání. Byla 

provedena komparace vybraných sídlišť s ohledem na umístění na území města, velikosti a 

charakteru zástavby doplněná o ekonomická data a zohlednění dalších moţných hledisek 

zejména historické hodnoty, sociálního a demografického a uzemně plánovacího. Na 

základě těchto kriterií jsou formulovány závěry a doporučení pro další práce v oblasti 

bydlení v dělnických koloniích.  

Výsledky a doporučení lze rozdělit do dvou oblastí. Doporučení pro další 

výzkum a doporučení pro municipalitu. 

7.1  Vyhodnocení cílů 
 

Práce si stanovuje dva základní cíle : 

Cíl 1. – Zmapování historických souvislostí, které vedly k výstavbě zejména dělnických  

            sídlišť, časové vymezení jednotlivých etap jejich vývoje ve vztahu na rozvoj těţby  

            a  průmyslu. Vytvoření Velké Ostravy v hranicích, jak ji známe v současnosti. 

Studiem jiţ existujících prací a dokumentů bylo ověřeno, ţe je moţné rozdělení výstavby 

dělnických sídlišť do tří základních období, které korespondují s postupným rozvojem 

průmyslu v aglomeraci tj. : 

I. 1862-1918, vznik prvních kolonií na území Ostravy po první světovou válku 

II. 1918-1938, meziválečné období 

III. 1938-1940, poslední etapa výstavby dělnických kolonií  

Jednotlivé časové etapy jsou charakteristické technickou úrovní, rozvojem průmyslu a 

důlní činnosti s vazbou na pouţité technologie. Spolu s rostoucí péčí o zaměstnance měly 

tyto skutečnosti vliv na charakter a standard bydlení v jednotlivých etapách.. 
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Cíl 2. – Návrh moţné regenerace vytipovaných lokalit a jejich začlenění do bytového 

portfolia města Ostravy. 

Ze zpracované SWOT analýzy lze dovodit základní kriteria pro zachování a regeneraci 

lokalit a provést rozbor jednotlivých sídlištˇ s porovnáním váhy obecných kriterií analýzy a 

jejich aplikací na konkrétní situaci konkrétního místa. Nabízí se obdobné řešení jako je 

realizováno v případě regenerací panelových sídlišť. 

 

7.2  Doporučení 
 

 a) pro municipalitu. 

Úkolem práce je zejména popsat stav a moţnosti jednotlivých lokalit a to z pohledu 

veřejného prostoru a urbanismu v návaznosti na příleţitosti a hrozby, které zde vznikají. 

Doporučit municipalitě obcí, ve kterých se nachází tento specifický druh bydlení obecná 

kriteria pro rozhodování. Vzhledem k platné legislativě je to právě obec, která má v rukou 

nástroj, jak tyto problémy řešit eventuelně koordinovat a to bez ohledu na majitele. 

V kapitole 5.1, SWOT analýza, jsou popsány rizika a příleţitosti v základních oblastech, 

které má moţnost municipalita ovlivňovat. Z přehledu lokalit starých dělnických kolonií na 

území města Ostravy je určité procento velmi dobře regenerovatelné, zejména ve smyslu 

veřejného prostoru
22

. Jen část z nich je ve stavu deprivovaného území tak jak je de svých 

dokumentech definuje vláda 
23

. 

Pro rozhodování o investicích do městského veřejného prostoru, nebo do nemovitostí 

v majetku města, je moţno doporučit provést několik základních kroků: 

 Definovat, které lokality považujeme za dělnické kolonie pro daný postup. Na 

území města vznikla tato sídliště v několika historických vlnách a souvislostech. 

Např. staré hornické kolonie klasického formátu, dělnická sídliště jiných 

                                                 
22

 Vzhledem k definování problematiky veřejných prostorů ve vztahu na platnou legislativu, je v textu  

uţíván pojem „veřejný prostor“ prioritně z urbanistického hlediska, obsah a význam pojmu „veřejný prostor“  

je širší, neţ jak definuje zákon 128/2000 o obcích , Obecní zřízení ,ve smyslu „veřejného prostranství“, nebo 

Stavební zákon 183/2006 Sb. 
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zřizovatelů (hutní, drážní a chemická  a.j.), provizorní sídliště pro uprchlíky 

z polského Těšínska na začátku 2.sv. války, výstavba tzv. finských domků. 

 Pořídit soupis (inventarizaci, pasportizaci)
23

 všech vytipovaných lokalit s důrazem 

na jejich znovuoživení podobně, jako je tomu u opuštěných průmyslových objektů 

(viz. tab.č.3-Přehled brownfieldů v ČR dle databáze CzechInvest) s popisem jejich 

současného technického stavu a případnou kategorizací ve smyslu důležitosti a 

priorit.   

 Navrhnout systém doporučení a návrhů pro rekonstrukce a dostavby a zároveň 

nabídku možných podpor pro jednotlivé stavebníky a to jak ve smyslu technické 

podpory, tak způsobů a možností financování z různých zdrojů za podmínky 

dodržení daných regulativů. 

 pokusit se ve smyslu předchozích doporučení o dohodu s důležitými vlastníky 

v definovaných lokalitách na společném postupu. 

 

Ve všech těchto základních krocích se nabízí úzká spolupráce vědecké sféry 

s municipalitou. 

Negativa dělnických kolonií, jako je zanedbanost jednotlivých objektů, špatná funkčnost 

technické infrastruktury a často jednostranné sociální sloţení obyvatel (ve většině případů 

se týká pouze věku a nízké příjmové hladiny jejich obyvatel), je moţno převést na pozitiva 

za nepoměrně menších nákladů, neţ jaké je potřeba pro budování infrastruktury na nových, 

zcela nezainvestovaných územích města.  

Dělnické kolonie, po nutných zásazích do infrastruktury a veřejného prostoru jsou 

moţností pro obyvatele města, kteří hledají alternativu mezi bydlením v bytovém domě a 

nákladnou výstavbou vlastního domu (například mladé rodiny), nebo pro sociální skupinu, 

která z povahy své kultury as způsobu ţivota neakceptuje bydlení v bytových domech, 

samozřejmostí je pak váţit skladbu obyvatel v jednotlivých lokalitách. 

                                                 
23

 Touto problematikou se soustavně zabývá NPÚ v Ostravě  od roku 1999 v rámci výzkumného úkolu 

inventarizace průmyslového dědictví. 
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Zřejmou výhodou a příleţitostí v této souvislosti je zasloţení Organizace pro regeneraci 

brownfieldů (Brownfield Regeneracion Unit-BRU), která má poskytovat speciální 

technickou podporu a asistenci úřadům v jednotlivých krajích zejména proto, ţe tato 

organizace bude pracovat v moravskoslezském kraji při Agentuře pro regionální rozvoj. Je 

evidentní, ţe to je místo, kde je moţno z pozice vedení měst uplatňovat projekty vedoucí 

k oţivení dělnických kolonií a jejich začlenění do urbanistické struktury města
24

. Je to i 

moţnost, vzhledem ke sloţitým majetkovým poměrům v jednotlivých lokalitách, jak dojít 

ke společným řešením. To je především úloha municipality. Dělnická sídliště představují 

spolu s industriálním dědictvím typický obraz industrializované městského prostoru a 

v mnoha případech jsou nedílnou součást hutních nebo důlních provozů a zároveň splňují 

architektonické a urbanistické kvality. 

Prioritou v tomto směru je zásadní inventarizace jednotlivých kolonií a nalezení koncenzu 

z pohledu majetkového, uţitného, ekonomického a památkového tak, aby tato sídliště 

neztratily svou identitu a zároveň se staly dobrým místem k bydlení. Provedení 

inventarizace můţe být i předmětem spolupráce municipality a vědecké sféry. 

 

b) pro výzkum  

Specifika oblasti, kterou se tato práce zabývá, jsou takové povahy, ţe závěry a doporučení 

zde uvedené mohou být aplikovány jako návrhy a podněty pro další výzkum v oblasti 

urbanismu, městského stavitelství, sociálních věd, ekonomiky, stavebních hmot, 

památkové péče a dalších. V práci záměrně nejsou popsány detailně jednotlivé bytové 

objekty z hlediska jejich dispozic a moţnosti úprav, ani moţné návrhy dostaveb na volných 

parcelách v jednotlivých lokalitách. Jsou to moţné náměty na další vědecké zkoumání 

specifického segmentu bytové zástavby nejen pro ostravskou aglomeraci, ale aplikovatelné 

                                                 
24

 V literatuře se dnes pojem „brownfield“ zpravidla pouţívá pro objekty a území opuštěné průmyslovou 

nebo těţební činností.. Tento pojem však moţno pouţít i na území původně slouţící k bydlení, která jsou 

z různých důvodů pro tento účel neakceptovatelná, ale jejichţ ekonomický i územní potenciál v hranicích 

zastavěného území je nesporný. 
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pro jiná města ve vztahu na sociální a bytové brownfields. Je to alternativní způsob bydlení 

zpravidla v blízkosti center měst s dobrou, nebo lehce rekonstruovatelnou infrastrukturou, 

podobné dnes jiţ běţnému (např.loftové) bydlení ve starých průmyslových objektech. 

Doposud se takové lokality zkoumaly z pohledu památkové péče, coţ vzhledem 

k majekově nehomogennímu prostředí, nemá praktické uplatnění a jakýkoliv zásah do 

vzhledu jednotlivých domů v soukromém vlastnictví není právně vymahatelný (příkladem 

je např. Štítová kolone a Josefská kolonie ve Vítkovicích a další ).  

Pro budoucí výzkum je možno doručit: 

 Rozdělit existující dělnická sídliště do kategorií dle způsobu zástavby, umístění ve 

vztahu k centru města a možnosti dalšího funkčního a ekonomického rozvoje. 

 Pro každou lokalitu provést analýzu vlastníků a navrhnout možné způsoby 

koordinace spolupráce jednotlivých subjektů, kteří mají v území zájmy majetkové, 

ekonomické sociální a urbální. 

 Provést průzkum z hlediska kvality okolního prostředí (absence původních zdrojů 

znečištění, možnost rozvojových ploch v bezprostředním okolí) 

 Zhodnocení stávajícího stavu jednotlivých objektů, navrhnout doporučení 

k jejich rekonstrukci s ohledem na současné standardy a technické normy a 

energeticé úspory a v případě asanací navrhnout způsoby dostavby. 

 Navrhnout způsob regenerací jednotlivých kolonií s vazbou na okolní 

infrastrukturu a ohledem na funkční a ekonomická hlediska. 

  Vypracovat obecný, respektive konkrétní možný scénář spolupráce všech 

subjektů se zájmy v území s dělnickýmí koloniemi. 

 

Návrhy a doporučení předpokládají zachování urbanistické struktury a charakteru celé 

konkrétní lokality včetně doporučených materiálů např. na rekonstrukci komunikací, 

dodrţení výšky a tvaru oplocení, ev. mobiliáře.  

Témata, která si vyţadují samostatná řešení prioritně ve vědecké, technické, technologické 

a materiálové oblasti s případnou aplikací do legislativy.   
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8.  RESUME 

In this work were evaluated specific residential areas in the agglomeration of Ostrava, 

which are called working-class colonies. It was established to describe the definition of 

workers' colony and made their time and functional distribution. In some parts of my work 

is done mapping the current situation. On the basis of predetermined criteria, four sites 

were selected and subjected to scrutiny. Was the comparison of selected settlements with 

respect to the location within the city, the size and nature of the building coupled with 

economic data and consideration of other possible aspects of particular historical value, 

social, demographic and land-use planning. Based on these criteria are formulated 

conclusions and recommendations for further work in the field of workers' housing 

colonies. The results and recommendations can be divided into two areas. 

Recommendations for further research and recommendations for municipalities.The task of 

this work is mainly to describe the status and capabilities of individual sites from the 

perspective of public space and urbanism in relation to the opportunities and threats that 

arise here. Municipalities for municipalities, are generally important criteria for decision 

making. Due to this legislation, the municipality has the tools to solve these problems and 

coordinate regardless of the owner.The list of sites of old working-class colonies in the city 

of Ostrava is a very good percentage of regenerative. 

The priority in this respect is crucial inventory of individual colonies from the view of 

property, utility, and economic heritage so that this neighborhood lost their identity and 

became a good place to live. Implementation of inventory may be subject to the 

cooperation municipalities and scientific spheres. So far the location of colonies examined 

from the perspective of conservation, which, given the financial holding inhomogeneous 

environment, has no practical application, and any interference with the appearance of 

buildings in private ownership is not legally enforceable (as an example Gable Josefska 

colonies and colonies in Vitkovice, and etc.). 

Suggestions and recommendations assume the conservation of urban structures and 

specific character of the entire site, including recommended materials such as 

reconstruction of roads, compliance with the height and shape of the fence, ev. furniture. 

Topics that require individual solutions primarily in the scientific, technical, technological 

and material areas with potential applications in the legislation. 
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