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Za dělnické kolonie pouvažujeme ucelené sídelní 
celky na katastrálním území města původně 
určené k  bydlení přesně definované skupině 
zaměstnanců a postavené  (financované) 
zaměstnavatelem.  

 
Jedná se o počátek řízené hromadné bytové výstavby se 

zřetelnými prvky typizace. 

 
 Jsou to sídliště charakterizována zejména dobou vzniku mezi lety  

      cca 1850 – 1940. (Výstavba po roce 1945 - zejména tzv. finské domky nebyly 
zahrnuty  - práce se zabývá koloniemi do 40 tých let 20. století.) 

 

 Existuje cca 40 kolonií hornických a 17 kolonií Vítkovických železáren.  

 

 V současnosti to představuje cca 70 ha obydlených dělnických sídlišť 
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Výstavba kolonií probíhá v Ostravě téměř nepřetržitě 
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Zdůvodnění : 

 

 Dělnicke kolonie – součást průmyslového dědictví a přesto, 

že je v současnosti akcentován problém městských 

brownfieldů, dělnická sídliště jsou v tomto kontextu, až na 

vzácné výjimky, opomíjena. 

 

 Velká různorodost výstavby z hlediska charakteru 

investorů 

 

 Nelze srovnat s jinou lokalitou v ČR ani střední Evropy 
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 Dělnické kolonie  představují některé příležitosti v oblasti bydlení 

modernizací a regenerací dělnických kolonií, jejich 

znovuzačlenění do akceptovatelného současného způsobu 

bydlení. 

 

 Doba vzniku 

         1862-1918………… vznik prvních kolonií po první světovou válku 

         1918-1938………....meziválečné období 

         1938-1940……… …poslední zkoumaná etapa výstavby kolonií 

 

 Místo vzniku 

      ve stávající městské zástavbě…………………………. bytové domy 

      v obcích později k Ostravě připojených………………..venkovská            

                                                                                              zástavba 
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Inestor 1920-38 Počet bytových jednotek 

Vítkovické železárny 1 195 

Vítkovické kamenouh. doly    371 

Sev. dráha Ferdinandova    250 

Báňská a hutní společnost    185 

Město Ostrava 1 042 

Stavební bytová družstva    471 

C e l k e m 3 514 

Investor 
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Příklady nejstarší dochované zástavby 
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Změny urbanistického a plošného vzhledu Ostravy 

  

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. 
   (využití pozemků ve vlastnictví  zejména důlních společností, které nebylo lze   

     využít jinak). 

 

Důležitým aspektem při výstavbě kolonií byla vzdálenost od pracoviště.   

 

 V počátečních obdobích se jednalo zpravidla o vzdálenost překonatelnou 

pěší chůzí, tj. zpravidla do 1 500 m.   
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  Kolonie Červený kříž – r.1942 

pro uprchlíky z Těšínska   

Vítkovická architektura Hornické bydlení r.1890 Kolonie Martinská r. 1915 Vítkovická architektura 

kolem r. 1900 
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Analýza 

1.  Doprava a technická infrastruktura 

2.  Životní prostředí 

3. Lidské zdroje a trh práce 

4. Řízení a správa 

 

 

    Jednoznačně silnou stránkou ukazující na budoucí příležitosti je: 

     -  lokalizace jednotlivých sídlišť ve vztahu k centru města,   

     -  dostupnost hromadnou dopravou a poměrně kvalitní zeleň,  

     -  konsolidovaná struktura obyvatel i když  částečně v nevhodné   

        sociální skladbě. 

 

    Slabou stránkou, popřípadě hrozbou mohou být neujasněné a 

roztříštěné majetkové poměry a absence koordinátora a tím i 

dlouhodobé strategie.  
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HYPOTÉZY MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VÝVOJE ÚZEMÍ 

SOUČASNÝCH DĚLNICKÝCH KOLONIÍ V MĚSTSKÉ 

ZÁSTAVBĚ   

  

1. Území 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 jeho regenerace. 

 

3. Lokalita je cenná především svými pozemky a je tedy vhodné 

objekty na ní zbourat a území znovu zastavět. 
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1884-85 

Rozloha v ha Poč. domů Poč. bytů Poč. obyvatel Hustota obyv./ha 

2,1 32 128 576 274 
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Štítová kolonie 

 

Zdúvodnění výběru: 

– 32 dvoupodlažních domů se společnými štíty ( ul. Lidická,Halasova, 

Nerudova, Tržní.  

– Typická architektura Vítkovic, tj. neomítané režné zdivo, použito několik 

typů dutých tvarovek tvořící plastické svislé a vodorovné profilace venkovní 

fasády. Návrh arch. H.Heindla  

– Družstevní výstavba pro zaměstnance Vítkovických železáren 

Památková ochrana: 

– V roce 1999 navrženo památkové ochranné pásmo. 

– Realizace prodeje jednotlivých polovin domů vlastníkem, ochrana nebyla 

realizována  

 Současný stav: 

– Soukromé vlastnictí 
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Michálkovice – Kolonie Ferdinandská,   

1883-1922   

Kolonie Ferdinandská, dům č. 7 U Kříže po rekonstrukci v r.2007 

Rozloha  v ha Poč. domů Poč. bytů Poč. obyvatel Hustota obyv./ha 

4,3 50 219 590 137 



Fakulta  stavební VŠB–TUO 

Kolonie Ferdinandská, 

Zdůvodnění výběru: 

-    Bezprostřední blízkost dolu Michal – průmyslové muzeum 

– Výstavba pro zaměstnance Severní dráhy Ferdinandovy (důl Ferdinand) 

– Výstavba realizována na katastru zemědělské obce Michálkovice  

– Kombinace 4bytových dvojdomků a později pavlačových 8 bytových domů. 

 

Památková ochrana: 

– Navržená památková ochrana ( ochranné pásmo zvýšené pam. ochrany) 

nebylo realizováno 

 

 Současný stav: 

– Komplikované vlastnictví nemovitostí i pozemků ( RPG,Město,ČR –ÚZSVM) 
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Kolonie Petrská 1883-1922  

Rozloha v ha Poč. domů Poč. bytů Poč. obyvatel Hustota obyv./ha 

5,2 69 276 1 270 244 
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Kolonie Petrská 1883-1922 

Zdůvodnění výběru: 

– Typický příklad „vestavby“ kolonie do vesnického prostředí 

– Dvojdomky se 4 byty uprostřed parcel, původně z režného zdiva  

– Součástí kolonie byla i občanská vybavenost ( prádelna, pekárna, udírna) 

 

 

Památková ochrana: 

– Navržená památková ochrana ( ochranné pásmo zvýšené pam. ochrany) 

nebylo realizováno 

 

 

Současný stav: 

– Komplikované vlastnictví nemovitostí i pozemků ( RPG,Město,ČR –ÚZSVM) 
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Slezská  Ostrava-Nová Osada 

1941- 43 
  

Rozloha v ha Poč. domů Poč. bytů Poč. obyvatel Hustota obyv./ha 

4,25 28 216 1 116 263 
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Nová Osada 1941- 43 

Zdůvodnění výběru: 

–  pro Ostravu specifická výstavba pro uprchlíky z Těšínska 

 

 

Památková ochrana: 

Není předmětem památkové ochrany 

 

 

Současný stav: 

– Majetkově kompaktní území v majetku SMO 

– Probíhá rekonstrukce vybraných objektů 

– Demolice staticky nestabilních 
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Vyhodnocení vybraných lokalit 

  

Kolonie Lokalita Vznik 
Rozloha 

v ha 
Poč. domů 

  

Poč. bytů 

Poč. 

podlaží 

Pam. 

ochrana 
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 

      16,15   179  839       
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Odhad nákladů na regeneraci kolonií 

Kolonie Plocha v ha Náklad v tis.Kč. Náklad v tis.Kč/ha 

Petrská   4,3  2 5803   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, Porážková   1,6       960 0,06 

Městský 

obvod   

Kolonie Typ 

domu 

Poč.b.

j. 

Poč. 

dom

ů 

Náklad 

rek. v 

Kč/m2   

Celk.nákl.

na dům v 

tis. Kč/m2  

Prodej 

v tis. 

Kč/dům  

Cena 

poz. 

vKč/m2  

 Michálkovice Petrská 

Ferdinandská 

dvojdům 

pavlačový 

4 

8 

28 

  4 

18 000 

35 000  

  1 728  

12 600  

   295  

2 400  

   200 

   150 

Vítkovice Štítová dvojdům 4 32 27 000    5 940       60     800 

Sl. Ostrava Nová Osada byt.dům 8 25 23 000  10 247  3 500    450 

Mar.Hory UKoule pavlačový 8 38 35 000  11 200     500  1 120 

Mor.Ostrava Masná byt.dům 12   7 21 000  11 340 12 000  3 330 

Náklady na rekonstrukci domů  
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1. Území i stavby v něm je nutno památkově chránit nebo poskytnout 

doporučení k jejich   rekonstrukci.  

Památková ochrana celých kolonií již není prakticky možná. Nabízí se 

však možnost chránit vytipované objekty, u kterých nedošlo 

k devastujícím přestavbám za podmínky finanční motivace majitele.  

 

 

2. Území je vhodné pro zachování a úpravy i za cenu změn užívání za 

podmínky doporučení způsobu jeho regenerace. 

Strategie se potvrdila s výhradou   

 

 

3. Lokalita je cenná především svými pozemky a je tedy vhodné 

objekty na ní odstranit a území znovu zastavět. 

Tezi  lze ve vybraných případech potvrdit  

VYHODNOCENÍ FORMULOVANÝCH PŘEDPOKLADŮ 
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Závěry a doporučení  

  Doporučení 

 
a) Pro municipalitu 

 
– Definovat lokality považované za dělnické kolonie. 

 

– Pořídit jejich pasportizaci. 

 

– Navrhnout systém doporučení a návrhů pro rekonstrukce. 

 

– Přijmout systém finanční stimulace pro investory. 

 

– Působit jako koordinátor mezi důležitými vlastníky těchto lokalit. 
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b) Pro výzkum 

– Provést rozdělení kolonií do kategorií dle způsobu 

zástavby,umístění a možnosti funkčního a ekonomického rozvoje. 

 

– V jednotlivých případech provést analýzu a navrhnout možné 

způsoby spolupráce. 

 

– Zhodnocení stávajícího stavu jednotlivých objektů, navrhnout 

doporučení k jejich rekonstrukci s ohledem na současné standardy a 

technické normy a energetické 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 dělnickými koloniemi. 
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Děkuji za pozornost 


