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Perspektiva Kunčice Centrum

Tichá

Vsetín, Zlín

Frýdek Místek

Fragment 3

Zadání

Urbanistická studie na úrovni aktualizovaného konceptu územního plánu obce Kunčice pod Ondřejníkem.  Hlavním  cílem  bude  nalezení  optimální  polohy nového centra obce  a  jeho urbanistické začlenění do stávající 

nespojité zástavby obce. V aktualizovaném prostorovém uspořádání vyberte významné  a  charakteristické fragmenty veřejných prostorů obce  a  podrobněji navrhněte urbanistické a architektonické zásady jejich kultivace 

a obnovy.  Při návrhu vycházejte z analýz provedených v zimním semestru.

Stávající stav

Kunčice pod Ondřejníkem  od počátku minulého  století sloužily  jako  rekreační oblast Ostravska,  v obci se z té doby nachází luxusní vily i trampské chatové osady.  Ve 2. pol. 20.stol. se chatová výstavba stala zcela živelnou, 

nekvalitní stavby z hlediska architektury  a  stavebních materiálů zaplnily okolí obce.  Chatové šílenství doplnily pionýrské tábory ROH  ( revolučního odborového hnutí )  a  rekreační střediska výrobních podniků z Ostravska.

Tyto stavby pro velkokapacitní rekreaci zdevastovaly okolí obce, místy vytvořily napětí mezi obyvateli Kunčic a rekreanty.  Po roce 1989 se vývoj v obci téměř zastavil na úkor vedlejší střediskové obce Čeladná, která převzala 

funkci rekreační zóny Ostravy. Živelný,  ničím  neregulovaný, rozvoj  rekreačního bydlení  se  přesunul  z Kunčic  do  Čeladné  a  způsobil  tam  ještě  větší  škody  než  rozvoj  rekreačních  chat  v Kunčicích. Z  Čeladné se stalo 

odloučené předměstí Ostravy, divadelní kulisa náměstí se sídlištěm Farské lůky zdůraznily bezradnost neregulovaného rozvoje.V současné době dochází k revitalizaci některých rekreačních středisek,chaty jsou přestavovány 

k trvalému bydlení.  Zástaba obce se po vzniku nových obytných zón u Lázní Čeladná a nádraží stala lineární, jednotlivá podcentra jsou spojeny silnicí Frýdlant – Frenštát, kolem které se dobudovává chodník pro pěší.

Velkým omezením a poškozením životního prostředí obce je vedení VVN přes celý katastr Kunčic v blízkosti obytné zástavby.

Koncepce rozvoje

Poloha obce na úpatí Ondřejníku, ve východišti populárních turistických tras,  historické nádraží  a  příznivá morfologie předurčují obec pro funkci rekreace  a  rezidenční bydlení.  Velmi dobré silniční  a železniční spojení do

Frenštátu, Frýdlantu, Frýdku Místku a Ostravy nevyvolávají potřebu výstavby výrobních zón. Stagnace výstavby v uplynulých 20 létech zamezila živelné a nekvalitní zástavbě jako v Čeladné. Pro další rozvoj obce bude nutné 

vymezit funkční zóny pro rekreaci, občanskou vybavenost a bydlení. Bylo by vhodné rekonstruovat stávající nevyužívaná rekreační střediska.

Fragment 2

Centrum                                                                                                                                                                  Doprava

Navrhujeme jako jednoznačné centrum obce dobudovat zónu mezi Huťařstvím                                  Navrhujeme doplnit hlavní komunikaci mezi jednotlivými částmi obce dalšími   

a bývalým rekreačním střediskem Vítkovic.                                                                                                      komunikacemi se zklidněnou dopravou (nádraží, nádrže, sokolovna centrum),

                                                                                                                                                                                  podpořit železniční dopravu

Ve spodní části u autobusové zastávky by byla soustředěná občanská vybavenost,                              - oprava nádraží, veřejná doprava k nádraží, parkoviště před nádražím.

volné plochy od školy výše by byly zastavěny intenzívní obytnou výstavbou 

- bytové domy, řadové rodinné domy.

    

Rekreace a služby                                                                                                                                                  Bydlení

Navrhujeme dobudovat chybějící služby běžné v evropských turistických a rekreačních centrech    Navrhujeme soustřeďovat novou obytnou zástavbu do dvou částí:

- Kvalitní ubytování – penziony ***, hotel **** v návaznosti na lázně a golfové hřiště                            - Prostor v okolí komunikace sokolovna – nádraží 

- Doplnit a zlepšit služby – obchody, stravování, možnost kulturního vyžití                                             - Individuální výstavba, větší plochy pozemků v návaznosti na CHKO

- Vybudovat informační centrum a zlepšit reklamu                                                                                        - Prostor plánovaného centra – okolí školy a volné plochy nad školou                               

- Dobudovat stávající sportoviště, venkovní a vnitřní bazén                                                                         - Intenzívní individuální bydlení

                                                                                                                                                                                  - Hromadné bydlení – mladá manželství, DPS, sociální byty, nájemní byty


