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Anotace
 Diplomová práce Kulturní Frýdek-Místek se zaobírá možnostmi využití kultury 
a umění jako prostředku ke stabilizaci města, přispění k jeho udržitelnému rozvoji a 
k dynamizaci života komunity, v měřítku celého města i jeho dílčích částí. Tento prin-
cip je použit i v návrhu konverze jedné z textilních továren v dolním Frýdku na Art 
centrum.

Abstract
 The diploma thesis Cultural Frydek-Mistek deals with the possibilities of culture 
and the arts which serve for the purpose of stabilization of the town, its sustainable 
development and revival of the community life in both town and its parts. This prin-
ciple is used in the plan of the conversion of one of the former textile factories in 
Frydek in the Art centre.

Klíčová slova
Frýdek, Místek, kultura, umění, konverze, textilní výroba, židé, stabilizace

Key words
Frydek, Mistek, culture, the arts, conversion, Jewish people, stabilization, textile 
manufacturing
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1. Úvod

1.1. Charakteristika práce
 Práce je zaměřena na stabilizaci a ukotvení komunity Frýdku-Místku s akcentem 
na urbánní, naturální a kulturní vrstvy města. Je zaměřena na doplnění těchto vrs-
tev novými body takovým způsobem, aby tvořily síť, která pomůže městu k znovunale-
zení výrazné tváře, kterou město v posledních desetiletích postupně ztrácelo. 

1.2. Cíl práce
 Cílem práce je v měřítku celého města doplnění kulturních, naturálních a urbán-
ních struktur města, jejichž následné propojení má vytvořit zdravý, fungující orga-
nismus. 
 V bližším měřítku se zaměřuje na oblast dolního Frýdku, která tvoří samostat-
nou enklávu ve městě a na jehož území leží budovy bývalých textilních továren, kte-
ré jsou kulturně-historickým dědictvím celého města. Cílem je znovuzačlenění těchto 
budov do urbánní struktury a nalezení jejich nového využití.
 Praktická část práce řeší objekt Art centra, které má doplnit kulturní síť měs-
ta, umožnit rozvoj kreativního myšlení a života komunity, při využití stávající bu-
dovy Munkovy tkalcovny.

1.3. Metodika práce
 Pro práci jsem použil metody kontextuálního zkoumání jednotlivých lokalit měs-
ta, využil jsem vlastních znalostí a zkušeností s městem. Dále jsem využil partici-
pační metody při analýze problémů města. Také jsem zorganizoval workshop, který mi 
pomohl rozvinout úvahy o textilních továrnách ve městech a nabídl široké spektrum 
nových funkcí. 
 Dále jsem studoval množství dokumentace a literatury kvůli pochopení otázek tý-
kající se kultury, umění a jejich role ve fungování města.

1.4.  Podklady pro zpracování
 Podkladem k vypracování diplomové práce byla urbanistická studie města 
Frýdek-Místek vzniklá v ateliéru urbanismu II ve školním roce 2014/2015, mapové 
podklady poskytnuté magistrátem města a výsledky workshopu konaného na podzim roku 
2014.
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2. Kultura

2.1. Defi nice kultury

 „Já myslím, že civilizace není dobrá, když je bez kultury. Člověk potřebuje 
ke štěstí a spokojenosti nejenom pohodlí tělesné, ale i duševní. Kultura a civilizace 
musí jít ruku v ruce.“ Jan Werich (1905–1980)

 „Kultura je založena na tom, co se od lidí vyžaduje, ne na tom, co se jim posky-
tuje.“
Antoine de Saint-Exupéry (1900–1944)

 „Kultura se nedědí, kultura se dobývá.“
Karel Taige (1900-1951)

 „Kultura je celistvý systém významů, hodnot a společenských norem, kterými se 
řídí členové dané společnosti a které prostřednictvím socializace předávají dalším 
generacím.“
Robert F. Murphy 1989:32

 „Kultura je souhrnné označení pro všechno, čím se člověk odlišuje od zvířete. Je 
to soubor činností a výtvorů této činnosti, které lidem umožňují přežít v přírodním 
prostředí, spolu se souborem věr a  představ, které tomuto přežití chtějí dát smysl. 
Schopnost tvořit kulturu kompenzuje orgánovou a instinktivní nevybavenost člověka 
pro život v přírodním prostředí. Díky kultuře jsou lidé schopni vyrovnávat se s tlaky 
přírody nikoli přizpůsobováním svého vlastního organismu, nýbrž modifi kací svého pro-
středí. Základní předpoklady pro kulturní přeměnu prostředí spočívají ve schopnosti 
pracovat v koordinaci s druhými lidmi, jež je u člověka zajišťována zvládnutím komu-
nikace prostřednictvím symbolů.“
Jan Keller 2002:179,180

 Kultura. Ve významu, v jakém pojem chápeme dnes, ho poprvé použil Marcus Tullius 
Cicero, který původní latinský výraz „cultus“, do té doby používaný pro pěstování, 
vzdělávání (např. „cultus agri“ - obdělávání půdy), přenesl do oboru duchovní činnos-
ti („cultus animi“ - pěstování ducha). Hannah Arendtová tento termín defi nuje jako: 
„pravou lásku ke kráse, správný způsob, jak zacházet s krásnými věcmi, to co činí člo-
věka schopným pečovat o věci světa; pěstěný a kultivovaný duch jemuž je možno svěřit 
péči a starost o fenomenální vzhled – o svět jevů, jehož kritériem je krása; vkus, 
který je aktivitou opravdu kultivovaného ducha“.
 Koncepce L. A. Whita (1900-1975), který je považován za zakladatele kulturologie, 
vězela ve schopnosti symbolizace, což je podle něj specifi cky lidská vlastnost, která 
umožňuje vytvářet a udílet věcem a jevům význam.
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 Američtí antropologové A. L. Kroeber a C. Kluckhohn v roce 1952 rozebírali na 
více než 150 defi nic a dospěli k názoru, že kultura je produkt, je historická, zahrnuje 
hodnoty a vzory, je výběrová, lze se jí učit, je založena na symbolech. Je to třída 
metabolických prostředků a mechanismů specifi cké lidské adaptace k vnějšímu prostře-
dí. Zahrnuje společenské vědomí lidí, jeho projevy v chování a materiální a duchovní 
produkci života společnosti.

Kultura se dá studovat ze třech zorných úhlů: 
 1) v atributivním smyslu (rozdíl mezi lidskou činností a biologickou 
    přirozeností)
 2) v distributivním smyslu (úroveň kultur, subkultur a kontrakultur)
 3) na úrovni jednotlivce (mechanismy osvojování kultury)

Vystupuje v podobě (dle Richarda Osborna):  
 a) artefaktů - výtvorů lidské práce
 b) sociokulturních regulativů - norem, hodnot, pravidel chování
 c) idejí - kognitivních i symbolických systémů
 d) institucí organizujících lidské chování

Lze ji dělit na: 
      I) hmotnou 
     II) nehmotnou
    III) normativní

V kontextu mé diplomové práce chápu kulturu jako soubor idejí, hodnot, jevů, symbolů, 
artefaktů, které odlišují člověka od ostatních druhů, žijících v souladu s přírodou. 
Pomocí kultury adaptuje člověk svět kolem sebe a přizpůsobuje ho svým potřebám, mění 
ho k obrazu svému. Zajímá mne v atributivním smyslu v podobě hmotných artefaktů, 
ze kterých nejvíce mě zajímají krásné umění a architektura jako nositelé kultury lid-
stva přetrvávající věky.

2.1.a  Kultura a město
 Stav nehmotné kultury ve městě je na dobré úrovni. Ve městě se koná řada akcí, 
z nichž nejvýznamnější je festival Sweetsen fest, který se koná od roku 2003. Jedná 
se o multižánrový festival, kde se potkává hudba, divadlo a další formy. Je to be-
nefi ční festival, kde je vstup zdarma a kde účinkují jen kapely a soubory z Frýdku-
-Místku bez nároku na honorář. Výdělek z dobrovolného vstupného je darován neziskovým 
organizacím. Za dobu své existence se Sweetsen fest rozrostl a řadí se mezi největší 
festivaly v ČR, který navštíví kolem 12 000 lidí v průběhu 4 dní konání. Mimo tento 
festival se ve městě koná spousta jiných akcí, které pořádá organizace KulturaFM zři-
zovaná městem. I tato organizace funguje na dobré úrovni a organizuje kulturní akce 
na všech úrovních (vysoké i pop kulturní). Dále ve městě funguje několik malých ochot-
nických divadel, ale stálý divadelní soubor město nemá. Podle serveru bandzone.cz
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 ve městě funguje na 200 kapel a několik z nich je známo i za hranicemi města (např. 
kapely Prouza, Downbelow a další). 
 Pokud se bavíme o kultuře ve městě, nelze opomenout stav kulturní zeleně. Město má 
mnoho zelených ploch a parků. Městské parky, jako např. Sady Bedřicha Smetany či Sady 
svobody, jsou upravené a postupně se dál kultivují. Stav zeleně kolem řeky a na méně 
exponovaných místech je o něco horší. Město by mělo více dbát na přírodně-rekreační 
plochy zvláště pak kolem řeky a využívat její potenciál. V dolním Frýdku, jehož nej-
větší plochu zabírá sídliště Slezská, je stav kulturní zeleně standardní pro sídliště 
postavené v osmdesátých letech. Velkým minusem je uzavřený židovský hřbitov. Tento 
hřbitov je dokladem kulturně-historického vývoje měst a současně jedním z největších 
a nejzachovalejších židovských hřbitovů v kraji. V současné době je veřejnosti ne-
přístupný a chátrá. Hřbitov je rozdělen na dvě poloviny, kde v jedné jsou náhrobky a 
hrobky,  druhá polovina je až na pár stromů prázdná. Tato druhá polovina by se dala 
využít jako pietní park a doplnit jí strukturu parků na sídlišti. Otevření hřbitova a 
seznámení obyvatel s židovskou historií města by také přispělo ke zlepšení povědomí o 
kulturně-historickém podtextu města. „Urbanismus je kultura života ve městech, kultu-
ra našeho života. Od údržby chodníků k místu spočinutí, od zemních plánů ke stavění 
domů.“ [1]

2.2. Defi nice umění
 Abychom mohli defi novat, co je to umění, muselo by toto slovo obsahovat vše, co 
je uměním myšleno, a zároveň se vymezovat od toho, co do něj nepatří. Možná i proto 
nebyl pojem umění do dnešní doby exaktně popsán a i proto je těžké popsat, co umění 
vlastně je. “Není žádného umění, které by nebylo tvořivým stavem s pomocí úsudku, 
a naopak není tohoto stavu, aby nebylo uměním, proto umění a tvořivý stav s pomocí 
pravdivého úsudku bude asi totéž,” píše Aristoteles v Etice Nikomachově [2]. Nutno 
ovšem říci, že pro Řeky nemělo umění primárně estetickou funkci a nerozlišovali mezi 
krásným uměním, řemeslem a vědou. Platón v dialogu Prótagoras interpretuje umění mý-
tem o Prométheovi, který uloupil dovednost bohů, která supluje člověku jeho tělesnou 
nevybavenost pro život v přírodě [3] Platón Prot. 320d – 322c). Celá antika vnímala 
umění jako nápodobu skutečnosti („mimesis“). 
 Ve středověku sloužilo umění především náboženství, i když k vědě nemělo také 
daleko. Rozlišovaly se dvě základní skupiny umění; svobodná a služebná, kdy svobodná 
(intelektuální) byla nadřazena uměním služebným (manuálním). „Pro Boëthia byl hudeb-
níkem ten, kdo znal pravidla, jež řídí svět tónů, zatímco ten, kdo hudbu provozoval, 
býval považován za otroka bez teoretických vědomostí, za člověka ovládaného instink-
ty, který nezná ony nepopsatelné krásy hudby, jež může odhalit pouze teorie.“ [4].
 S příchodem novověku a renesance se zájem umění vrací opět k člověku a hledá nejen 
mimetický obsah díla, ale také estetický. Umění je chápáno jako jeden z vrcholů lidské 
činnosti. Krása se ukrývá v tajích přírody, které se umělec snaží nalézt a napodobit, 
výběr těch nejkrásnějších proporcí však závisí na něm.
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Sami aktivní renesanční umělci (Leonardo da Vinci, Leon Baptista Alberti, Albrecht 
Dűrer) se snažili defi nici umění formulovat ve svých teoretických dílech. 
 V 18. století dochází k první kategorizaci umění na mechanická (užitečná), krás-
ná (zábavná) a ornamentální (užitečná i zábavná). Ovšem mezi nejvýznamnější pojetí 
umění, jež refl ektují jeho estetický charakter, a jehož dozvuk rozpoznáváme i v časově 
následujících koncepcích, patří Kantovo chápání krásných umění jakožto způsobu re-
prezentace, jenž skýtá libost vyvolávanou souhrou našich imaginačních a kognitivních 
schopností” [5]. 
 S objevy nových reprodukčních technologií jako fotografi e, fi lm a s rozvojem re-
klamy a grafi ky v 19. století, primárně mimetická teorie umění již nedostačovala, a 
vznikly nové teorie expresivistické a formalistické. Formalismus chápe podstatu umě-
leckého díla v signifi kantních vlastnostech a v jeho formálním zpracování. Expresi-
vistou byl například Lev Nikolajevič Tolstoj; umělecké dílo je zhmotnění umělcových 
pocitů a emocí a kvalita díla tkví v přenosu těchto pocitů na recipienta. Po těchto 
teoriích z přelomu 19. a 20. století nastává doba analytické estetiky v první polovině 
20. století.
 V momentě, kdy se začneme zajímat o defi nici moderního a současného umění, po-
tkáme se s jistou nejistotou. Konceptualizací a vstupem moderních a jiných technolo-
gií, s rozvojem demokracie a svobody se umění stalo těžko defi novatelným. Při pátrání 
po defi nici jsem narazil na článek Igora Malijevkého: Vnitřní okruh. O vyprazdňování 
pojmů a galerií, kde mě zaujala reakce Kristýny Drápalové: „Předestřeli nám umělec 
něco dostatečně neurčitého (cokoliv, v čem je díra, či změť teček), přední teoretik 
nám k tomu sdělí, že v chápání díla máme naprostou svobodu, a další dodá, že přeci už 
od šedesátých let víme, že množina interpretací díla je otevřená. Proč ne. Jen si pro-
sím nemysleme, že z prostého faktu neurčitosti a nejednoznačnosti automaticky plyne 
větší hloubka. Je to bezpochyby funkční metoda, jako divák vždycky můžu do díla něco 
vložit a pak to tam pro sebe nalézt. Ale – proč bych se pak na ně měla chodit dívat? 
Já si nejvíc cením děl, která proměňují mé smýšlení a pomáhají mi najít pravdivější 
náhled na svět i sebe sama. Jen mi přijde jaksi logické, že něco takového zažije člo-
věk spíše s těmi, jejichž autor sám něco nalezl a pak se to v koncentrovaném sdělení 
pokusil předat – něco, co tam nevkládám já coby Kristýna Drápalová.“ [6]
 Tento názor, by se dal téměř považovat za defi nici moderního umění a v kontextu 
této práce jej také tak vnímám.

Gotika a ranná renesance

Vrcholná renesance a manýrismus

Období baroka

Od rokoka po klasicismus

Romantické a akademické umění

Modernismus

Současné umění Obr. 01. Při studiu vývoje umě-

ní z knihy Umění od Roberta Cumminga 

jsem si všiml, že čím blíže jsem se 

dostával k současnému umění, tím více 

otazníků se v textu objevovalo. Uka-

zuje se že refl exe umění se zpřesňuje 

až s časovým odstupem.

Obr. 02. Vývoj umění a nových médií ve dvacátém století
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2.2.a Umění a město
 Při hledání projevů umění a kultury jsem zmapoval drobné sakrální a světské ob-
jekty ve Frýdku, Místku a okolí. Na této mapě je vidět, že dochované sakrální drobné 
objekty, což jsou kapličky a kříže, se pohybují na okrajových částech města a v jeho 
přidružených obcích. Drobné sakrální objekty jsou kulturními projevy původních obyva-
tel v krajině. Vůle investovat do takovýchto objektů vycházela ze základních hodnot, 
kterými bývala víra a vazba k půdě a panství. Naopak světské drobné objekty, sochy a 
bysty, se koncentrují v intravilánu města. Jsou to kulturní projevy, do kterých in-
vestovalo město a kulturní obec. I když Frýdek a Místek v době první republiky nebyly 
nijak významnými městy, sešly se v té době na půdě města významné umělecké osobnosti. 
Masarykovu bystu stvořil Josef Mařatka, sousoší Pohřeb v Karpatech a Smetanovu bys-
tu Jan Štursa. Ve Smetanových sadech stojí Tyršův pomník od Ladislava Šalouna (autor 
Husova pomníku na staroměstském náměstí) a Moravia banku projektoval Bohumil Hüb-
schmann. 
 Historická centra Frýdku a Místku jsou dnes vyhlášeny za památkové zóny a větši-
na objektů na náměstích je památkově chráněná. Součástí frýdeckého náměstí je zámek, 
který stojí na základech tvrze ze 14. století. Na náměstí místeckém stojí za zmínku 
bývalá radnice, nynější sídlo Základní umělecké školy. Ve dvacátém století se ve měs-
tech spíše bouralo než stavělo (viz asanace města). Bytový fond se rozrůstal převrat-
nou rychlostí ale mnoho kvalitních staveb nevzniklo. Za zmínku stojí terasové domy 
pod frýdeckým zámkem a víceúčelová sportovní hala z roku 1974. Bohužel se politická 
reprezentace nepoučila z chyb svých předchůdců a v roce 2013 byla hala, i přes pro-
testy laické i odborné veřejnosti, stržena, aby bylo na jejím místě postaveno obchodní 
centrum Frýda. Město tak přišlo o jednu ze svých dominant a důležitou součást symbo-
lické struktury. Navíc je to nevhodný zásah do urbanismu a fungování města, jelikož 
další obchodní centrum vysaje energii z historických center do sebe.  Dalším nevhod-
ným zásahem do urbanismu města bylo postavení obchodního domu Kaufl and v bezprostřední 
blízkosti frýdeckého zámku, navíc v památkové zóně. 
 Dalšími významnými budovami ve městě jsou textilní haly v dolním Frýdku. Na roz-
voji textilní výroby se velkou měrou podepsal na tváři města a haly jsou jeho kulturně 
historickým dědictvím města.  

2.2.b Vnímání a působení umění
 Hmotné i nehmotné projevy a stopy umění ve městě jsou důležitou složkou každého 
města. Každá socha, bysta nebo reliéf působí na obyvatele. I když je přestanou po ně-
jakém čase vnímat nebo si jich všímat, působí. Město by mělo investovat do umění ve 
veřejném prostoru. V dřívějších dobách bylo v rozpočtu každé nové veřejné budovy vy-
hrazeno procento rozpočtu, které muselo být investováno do umění. V některých městech 
v západních zemích se podobná strategie uplatňuje což má na město pozitivní vliv. Ve 
Frýdku-Místku se sice tato strategie neuplatňuje, a města spíše ztrácí než buduje, 
ale jisté náznaky již jsou. Za zmínku stojí festival United Colours, strett-graffi ty 
festival, konaný v červnu roku 2014, kde street-artoví umělci vyzdobili křížový pod-
chod v Místku graffi ti. Akce měla pozitivní ohlasy a v budoucnu by se měla opakovat, 
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Obr. 03. Mapa drobných kulturních objektů a kvality města.
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zžejmě za dva roky, ve stejném podchodu.
2.3. Diskuze o kultuře a umění

Při zpracovávání své diplomové práce jsem participoval s dalšími lidmi, abych si ujas-
nil pohled na témata v oblasti kultury a umění. Proto jsem hojně diskutoval se svým 
přítelem Jakubem Tichým, který se na konci roku 2013 stal ředitelem Národního domu 
ve Frýdku-Místku a má velký přehled nejen o dění ve městě, ale i všeobecný přehled 
v otázkách kultury a umění. Naše diskuze jsem zaznamenával a následně i přepsal. Toto 
je autorizovaný záznam (dodatečné poznámky jsou psány kurzívou) jedné z našich debat 
jako ukázka mých myšlenkových pochodů.

„Dalo by se říct, že je pro nás měřítkem umění zábava? Řekněme, že hudba kterou po-
slouchám, baví mě, považuji za umění. Dejme tomu že člověk poslouchající kapelu Kabát 
považuje její členy za umělce.“

„To platí téměř absolutně. Je ale třeba rozlišovat lidi, kteří dokáží sami sebe re-
fl ektovat a ty, kteří nad tím nepřemýšlí. Člověk, který se pohybuje více v intelektu-
ální rovině, dokáže rozeznávat mezi kvalitou, možná by se dalo říct hlubšími smysly, 
a mezi lidovým uměním. Posluchač Kabátů se nebude zamýšlet nad jednotlivými segmenty 
hudebního podkresu ani nad hlubším sdělením zpívaného textu. Textu rozumí, dokáže 
se sním ztotožnit či přirovnat jej k události ze svého života. Text ho neprovokuje, 
souzní s ním. Vedle měřítka zábavy je zde i měřítko porozumění. Když něčemu rozumím, 
lépe to chápu a dokážu to dle svých měřítek zhodnotit. Pokud něčemu nerozumím, je to 
mimo mé chápání, mohu se k tomu postavit buď negativně nebo to úplně ignorovat.“

To je samozřejmě vulgární vnímání smyslu umění. Ale všeobecně se dá říci, že za umě-
ní se považuje to, co vyvolá emoci; primárním znakem umění je to, že s Tebou nějakým 
způsobem pohne, a specifi cké je to, že nejde o žádný bezděčný nebo vedlejší efekt, 
naopak - umělecké dílo je záměrně vytvářeno proto, aby takto působilo (čímž se liší 
umělecký artefakt od bouřky nebo mrtvoly). Tady je klíč k tomu, proč se Duchampův pi-
soár považuje za umění, zatímco pisoár v hospodě u Antoníčka se za umění nepovažuje.
Pak ovšem vyvstává otázka, kam patří užité umění nebo právě architektura - oblasti, 
kde patrně estetické působení není nutně úplně primární, nebo aspoň ne vždy. Tady se 
k uměleckému působení pojí funkční složka, přičemž podíly obou složek mohou být různé 
(srv. náhrobek, věznice, výstavní obytná vila, činžovní dům). Architektura je zkrát-
ka v prekérním a nejasném postavení. Její postavení na spojité škále s krajními póly 
umění-funkce se v dějinách oběma směry mění.

„Lze hovořit o majoritním postavení těchto lidí ve společnosti?“

„Pokud se bavíme o kultuře a umění, tak je majorita k těmto věcem inertní. Pokud se 
budeme bavit na příkladu našeho kraje, tak dvěma třetinám lidí je kultura a umění 
úplně volná. Většině je v zásadě jedno, že je zde divadlo nebo koncert. Výlep plaká-
tů, letáků a billboardů je již neefektivní a je těžké lidi oslovit. Netvrdím, že je 
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to tak všude, bude to spíše specifi kum našeho východního kraje, který si bohužel nese 
toto historické dědictví. Neříkám, že se lidé tady nedají aktivizovat, nějakým způ-
sobem jistě ano, ale sami kulturu vyhledávat nebudou.“

Defi nitivně je podstatné části lidí jakékoli subtilnější pojetí umění ukradené. To 
je zřejmé. Konkrétně v případě architektury to ale neznamená, že by měla (pateticky 
řečeno) rezignovat na snahu o kultivaci člověka. Kultura v užším smyslu je smyslupl-
ná, i když, nikoli nevýznamnou, část veřejnosti prostě míjí - musí být, jinak by nic 
nemělo smysl. Rozvedu dále.

„Dobrá. Já ovšem v kontextu s architekturou nehovořím o aktivizaci, spíše mi jde o ja-
kési pasivní vzdělávání ve veřejném prostoru. Přečtu ti text, který jsem psal včera:
„Umění nerozumím, nechápu ho. Klepu si na čelo: Tohle že je umění? Ale potom to, čemu 
nerozumím, považuji za umění. Je to paradox. Ale opravdu je? Umělec není člověk váže-
ný, uznávaný. Je nepochopený, odvržený na okraj společnosti. Proto se tetují (viz Loos 
Ornament a zločin). Jsme společnost vyvrženců, potetovaných gaunerů, kteří si můžou 
dělat, co chtějí. „Proč bych nemohla jít po ulici s „obnaženým kotníkem“?“ „PROTOŽE TO 
UDÁVÁ KODEX! Do kostela přece taky nepůjdeš ve všedním oblečení.“ Nemáme už běžný styk 
s krásným uměním. S pochopeným uměním... Jak tedy chápat nepochopené? Učit se! Nebo 
se nechat učit tak, jak jsme zvyklí z televize. Na sílu se člověk nikdy nic nenaučí. 
Musí ho to bavit, protože jen z donucení to dokáže, když ho to nebaví. A ve veřejném 
prostoru nás nikdo nedonutí.“

„V této souvislosti, s přítomností architektury a umění ve veřejném prostoru, je pro-
blém v tom, že stálé instalace velmi brzo zevšední. Dalším problémem je to, že s dneš-
ním uměním je to těžší, než kdy bývalo. V minulosti měl obyčejný člověk značně omezené 
např. barevné spektrum. Sedlák na vesnici, když to přeženu, viděl pole, lesy, atd., 
ale když se vydal na pouť, přišel do kostela, viděl tam všechny ty barvy, obrazy, 
sochy, všechno na jednom místě a v dokonalém provedení. (Dodatečná otázka: je možné 
přirovnat kdysi poutní cestu do kostela s dnešní cestou do galerie?) No to bylo něco 
neuvěřitelného. PŮSOBILO TO na něj, ohromovalo, bylo to něco nevšedního. Ale rozvojem 
technologií se toto působení rozplývá. Dneska můžeš vidět všude a všechno. Na inter-
netu se podíváš do všech koutů světa, na všechny barvy, sochy, malby. A tím rapidně 
klesá citlivost. Dneska už málokdy umění na člověka pozitivně působí. Krom architek-
tury, která má v tomto výlučné postavení, umění již nemají za úkol pozitivně působit. 
U architektury je předpoklad, že se vždy snaží působit dobře, pomineme-li pomníky či 
památníky. U jiných umění tato potřeba již neexistuje. A ještě jeden aspekt tady je. 
Kdysi byla malba či socha výtvorem, který obyčejný člověk nebyl schopen vytvořit. 
Detailní a propracovaná díla byla uměním nejen proto, že byla krásná a ohromovala, 
ale taky proto, že nikdo jiný než umělec něco takové vytvořit neuměl. Konceptualizace 
umění vede k tomu, že člověk zaujímající tu nerefl ektovanou pozici operuje s tím, že 
o abstraktní malbě říká: „No, to je dost o ničem ne? To bych zvládl taky.“ Můžeme se 
bavit třeba o Mondrianových obrazech.“
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To pasivní vzdělávání je velice smysluplné, o tom už jsme mluvili. Pozitivní estetické 
působení na člověka je přesně to, na co architektura nesmí rezignovat a takové nábě-
hy jsou, nejčastěji právě ve prospěch funkčního uspořádání nebo nákladové stránky. 
Příklad s věznicí: ta je dokonale funkčně uspořádaná, je to stavba, která absolutně 
plní svůj účel - ovšem pochopitelně rezignuje na jakékoli estetické působení, pros-
tě nežije se tam dobře a ani se tam dobře žít nemá. Jenže v praxi, jak můžeme vidět 
na leckterém sídlišti, tento „vězniční“ koncept často proniká a pronikal do obytné 
architektury. K tomu ovšem platí dobová specifi ka. Je popisuji výše. Nepochází odtud 
moderní důraz na jednoduchost forem? Možná je to reakce na soustavné „přeplňování“ 
světa.

„Loos svým manifestem řekl, že současná společnost nedokáže vymyslet nový ornament, 
a tudíž ho už ani nepotřebuje. Proto byl pro něj ornament mrtev. Měl pravdu? Opravdu 
se společnost posunula tak daleko, že již ornament nepotřebuje, nebo tuto jeho tezi 
vnutila elitní společnost většinové?“

„Loosův postoj byl zcela elitářský a většinová společnost ho prakticky nikdy nepři-
jala. Názory, které razila první generace konstruktivistů a funkcionalistů, že krása 
materiálu, krása prostorů a tvarů je dostačující, většinová společnost nikdy nepři-
jala. Ostatně razil za kvalitu něco, co si většinová společnost nemohla a nebude moci 
ani dovolit.“

Zkrátka prostá kadeřnice si nikdy nepostaví svou vilu Tugendhat. Loosův koncept se 
nedá aplikovat na nejširší vrstvy, sotva se dá uplatnit ve veřejném prostoru. Jeho 
aplikace vedla v důsledku ke strohé a vyprázdněné architektuře pro masy. Když antici-
puji následující odstavec - vulgarizované moderní umění je v tomto smyslu právě tato 
šedá nicota našich sídlišť.

„Dal by se tedy vývoj umění ve dvacátých letech popsat jako elitářský?“

„Dal. Hlavní rozdíl mezi uměním v minulosti a současnosti je ten, že moderní umění 
se nedá vulgarizovat. Gotika, baroko, renesance, to se vulgarizovat dalo. Když si 
někdo postavil šlechtický palác, sedlák si mohl udělat alespoň kudrlinku na vratech 
a stejně tak to bylo i s měšťanskými domy. Dobrým příkladem je třeba selské baroko. 
Když se podíváš na ikonografi cké typy v malířství, tak je vysoké umění, a pak umění 
na vesnici, kde malovali místní umělci, kteří z toho vysokého umění čerpali. Tedy 
problémem moderního umění je to, že se již napodobit nedá. Když někdo nakreslí par 
čar a vybarví čtverec, jak to chceš vulgarizovat? To už prostě nejde. Vysoké umění 
si každý mohl přizpůsobit svým schopnostem a transponovat ho do pokleslého, lidového 
umění, ale to se dnes už neděje.“
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„Na toto téma bych rád navázal dalším, a tím je sorela. Tou bylo umění nedílnou sou-
částí. Tehdejší systém nařizoval, aby 5% rozpočtu stavby šlo na umělecké dílo.“

„To vlastně navazuje na předešlé. Komunisti vulgarizovali antické umění pro potřeby 
propagandy a působení na společnost. Nehledal bych v tom nějakou potřebu či zájem 
o  umění.“

„Sorela ovšem je vítězství propagační a didaktické funkce umění. Tady nešlo ani tak 
o příjemné prostředí k životu, jako o triumfalistickou manifestaci nového světové-
ho řádu. Celá sorela je velmi silně ideologicky podmíněná a v tomto smyslu nejde o 
„umělecký sloh“, nýbrž o sloh ideologický. Umění sorely (teď myslím malbu, sochařství 
- zkrátka umění ve veřejném prostoru) je založeno na absolutním upřednostnění pro-
pagační a didaktické funkce. Je ovšem třeba poznamenat, že to jej nutně nedegraduje 
(ostatně křesťanské umění se chová obdobně), ale ono pozitivní estetické působení, o 
které nám jde, je tedy až v pozadí.“

„Nám jde o to, že umělecké artefakty ve veřejném prostoru mají tento prostor zkvalit-
ňovat - mají stejný smysl, jako obraz pověšený na zdi ve tvém bytě. Je antropologickou 
konstantou, že se člověk snaží kultivovat svůj životní prostor; nějak přirozeně se 
snaží, aby to měl doma hezké, kupuje si různé drobnosti, přemýšlí o barvách, vzta-
zích, proporcích. Podobně tenduje k úpravám každého prostředí, kde tráví hodně času 
- zahrada/zahrádka, kancelář nebo zkrátka místo, kde pracuje. Je ovšem otázka, kam až 
tato tendence sahá. Konkrétně u nás typicky končí záclonou, truhlíkem za oknem nebo 
plotem. Cesta, ulice, náměstí už nějak „nejsou naše“, a tedy nejsou předmětem naší 
péče (v jiných státech a v jiných dobách se mnohdy vnímá a vnímalo úplně odlišně). 
O co tedy jde? Asi o něco jako „vrátit veřejný prostor lidem“. Přesvědčovat o tom, že 
prostor za našimi okny je náš životní prostor (toto má mnohem širší implikace - třeba 
i ekologické; doma si mastný papír na podlahu většinou nevyhodíš).“

„Vedle sorely ale koexistoval i bruselský styl. Jaké ten měl místo ve společnosti?“

„Bruselský styl kontinuoval vývoj moderního umění. Šlo o design a architekturu. Malby 
ani sochy v tomto stylu nevznikaly, protože v něm byl dáván důraz na funkci. Úspěchem 
na světové výstavě získal prestiž a reprezentativní účel a to režim refl ektoval.“

Jak bylo ovšem řečeno, i vedle sorely, která vlastně zavrhla umění několika předcho-
zích desetiletí a navázala na poněkud starší inspirace, se organicky a kontinuálně 
vyvíjela moderní architektura dále. Režim jí přál v omezené míře právě kvůli meziná-
rodní prestiži, které se bruselskému stylu dostalo.
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3. Historie Frýdku a Místku

3.1.  Historie Frýdku
 Předchůdcem Frýdku byla tržní osada Jamnice. První zmínka o ní pochází z roku 
1305. Tato oblast tvořila součást těšínského knížectví. Roku 1327 se těšínský kníže 
Kazimír I. stal leníkem českého krále Jana Lucemburského, čímž vzrostl význam obchod-
ní stezky mezi Příborem a Těšínem. Na ochranu této stezky byl poblíž Jamnice postaven 
hrad a kolem něj záhy vzniklo město. To v průběhu historie měnilo své majitele. Roku 
1699 zdědila panství Ludovika Marie z Oppersdorfu, jež se provdala za Karla Štěpána 
Josefa Pražmu z Bílkova. Přičiněním Pražmů byl například postaven chrám Navštívení 
Panny Marie, díky čemuž se Frýdek stal významným poutním místem a byl někdy nazý-
ván „Slezské Lurdy“. Pražmové také povolili usazení prvních Židů ve městě. Frýdecké 
panství vlastnili až do roku 1797, kdy jej Jan Nepomuk Pražma prodal těšínské kněž-
ně Marii Kristině Habsbursko-Lotrinské a jejímu manželovi Albertu Sasko-Těšínskému. 
Frýdecké panství se tak stalo opět součástí Těšínské komory, jež patřila Habsburkům 
až do roku 1918, kdy byl jejich majetek zestátněn.
 Počátkem 19. století měl Frýdek 2 268 obyvatel, s prudkým rozvojem textilního 
průmyslu v 19. století stoupal také počet obyvatel, takže roku 1869 žilo ve městě již 
5 170 lidí. Na rozvoji textilnictví se podíleli zejména židovští podnikatelé Josef 
Munk, Adolf Landsberger a bratři Neumannové (viz kapitola Židovské průmyslnické ro-
diny). K rozvoji města přispělo také napojení na železniční síť roku 1871.
 Se vznikem obecní samosprávy po revoluci roku 1848 se Frýdek stal centrem soudního 
okresu Frýdek, jenž spolu se soudními okresy Bohumín a Fryštát patřil do politického 
okresu Fryštát. Roku 1901 došlo k reorganizaci a Frýdek se stal centrem politického 
okresu Frýdek. V letech 1869–1928 byl Frýdek také statutárním městem. O spojení Frýdku 
se sousedním městem Místkem se uvažovalo již od roku 1919, k jejich spojení v jedno 
město ovšem došlo až 1. ledna 1943.

3.2. Historie Místku
 Předchůdcem Místku byla tržní osada Friedeberk (z toho i německý protektorátní 
název Freiberg), o které se poprvé zmiňuje testament biskupa Bruna ze Schauenburku 
z 29. listopadu 1267. Tento biskup osadu a hrad na blízkém kopci Štandl také zřejmě 
založil v rámci své kolonizátorské činnosti. Roku 1573 byl Místek v rámci frýdecko-
-místeckého panství prodán Jiřímu a Matyáši z Lohova, roku 1581 ovšem olomoucký biskup 
Stanislav II. Pavlovský dosáhl odkoupení frýdecko-místeckého panství. To zase vyvo-
lalo nevoli těšínských stavů, kteří se obávali odtržení Frýdecka od Slezska. Nakonec 
proto Stanislav Pavlovský frýdecké panství roku 1584 prodal a ponechal si jen Místec-
ko, které připojil k hukvaldskému panství, jehož součástí zůstalo až do roku 1850.
 Návrat Místku pod přímou vládu olomouckého biskupa (zastupovaného hukvaldským 
hejtmanem) znamenal mimo jiné zesílený tlak na nekatolické (utrakvistické či pro-
testantské) obyvatele. Ti, kteří se nechtěli stát katolíky, se museli vystěhovat. 
Pozici Místku oslaboval hospodářsky vyspělejší Frýdek, takže si Místek uchoval spíše 
zemědělský ráz. Rozvoj městečka navíc zbrzdily požáry v letech 1602 a 1615 a plenění 

Obr. 08. Rozvoj městObr. 06. Lokalizace

Obr. 07. Schéma příslušnosti měst k českým zemím

Polovina devatenáctého století

Třicátá léta dvacátého století

Polovina dvacátého století

Současnost

MORAVA SLEZSKO

MÍSTEK OSTRAVICE FRÝDEK
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vojsky během třicetileté války (1621 Uhři, 1626 Dánové, 1646 Švédové). 
 Řemesla se začala ve větší míře rozvíjet až počátkem 18. století, a to zejména 
výroba textilu. K prudkému vzestupu města došlo v důsledku industrializace v 19. sto-
letí: roku 1834 v Místku žilo 2 601 lidí, roku 1869 však již 3 951. 

3.3. Rozvoj textilní výroby ve Frýdku-Místku
Textilní průmysl držel směr vývoje Frýdku i Místku od 19. století. Při srovnání s ji-
nými oblastmi na našem území se nejednalo o velká centra tohoto odvětví, přesto zde 
lnářský a bavlnářský průmysl zasáhl velkou silou do struktury obou měst a zformoval 
jejich nový obraz. Dochované textilky pochází z 2. poloviny 19. století a z počátku 
20. století.
 Hlavní centra textilní výroby na našem území se tehdy nacházela zejména v se-
verních a východních Čechách, dále pak v Brně, na Jihlavsku a Šumpersku. Ve Frýdku a 
Místku má textilnictví počátky v době, kdy byla tato dvě města založena. Vzorem mís-
teckých cechů byly cechovní řády kroměřížské, u frýdeckých cechů to byly hlavně řády 
těšínské. 
 K industrializaci textilnictví zde došlo poměrně pozdě oproti jiným územím. 
Nejdříve se ve Frýdku a Místku proměnilo a rozvinulo soukenictví (na přelomu 17. a 
18. století), později plátenictví (v 1. polovině 18. století). Výrobky šly již také 
na  export, především na uherské trhy. Mezi další exportní oblasti patřilo i Rakousko, 
Halič, Polsko a Balkán. Prostředníky obchodu byli např. bohatí obchodníci z Nového 
Jičína a Fulneku. Přímý styk tkalců se zákazníky na místních tržištích zanikl v 18. 
století. 
 Na přelomu 20. a 30. let 19. století začala lnářská výroba ustupovat bavlnář-
ství. Čechy byly v polovině 19. století nejvýznamnější bavlnářskou oblastí monarchie. 
Na Moravě a ve Slezsku byl nástup bavlnářství pomalejší. Frýdek představoval významné 
slezské centrum. Místek měl postavení slabší. V 19. století se místní textilní výroba 
transformovala do několika silných fi rem, které povětšinou vyrostly z podniků upravu-
jících místní tkané zboží. Podstatnou roli zde získali židovští obchodníci, většinou 
původem z Haliče. 

3.4. Židovské obyvatelstvo a židovské stavby
Židé tvořili důležitou součást historie Frýdku-Místku, nejen z pohledu průmyslového 
rozvoje, ale také z hlediska intelektuálního zázemí. Židovské obyvatelstvo se výrazně 
odlišovalo svým náboženstvím, které tvoří důležitou složku života této komunity.
V roce 1708 získala, jako první a jediná, bohatá židovská rodina Mosese Munka výjimku 
- povolení koupit si dům ve městě a také koncesi na obchod. Po roce 1713 mohli Židé 
osídlit i Slezsko, avšak jejich osidlování bylo stále omezeno daní a limitními počty 
rodin pro jednotlivá území, nárůst byl proto mírný. Výraznou změnu znamenal konec 
18. století a dále 19. století. V roce 1867 získali Židé plnou rovnoprávnost a veš-
kerá občanská práva, díky tomu začal jejich pohyb z tradičních sídel do větších měst 
a rozvíjejících se průmyslových a obchodních center. V roce 1880 tvořili Židé již 4% 
obyvatel města.

Obr. 09. Soubor textilních továren v okolí železniční stanice, 
rekonstrukce stavu kolem roku 1900.
Kresba J. Staněk, 2013

1 Tkalcovna A Landsberger č. III - Munkovice
2 Bělidlo a úpravna J. Munk a synové
3 Bělidlo a tkalcovna A. Landsberger č. II - Rechle
4 Tkalcovna A Landsberger č. I - Málkovice
5 Přádelna bavlny A Landsberger
6 Sklady bavlny A Landsberger
7 Bělidlo, úpravna a tkalcovna Bratři Neumannové
8 Tkalcolvna J. Munk a synové
9 Přádelna bavlny Bratři Neumannové
10 Železniční stanice
11 Mlýnský náhon
12 Černý potok
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 Samostatná Židovská náboženská obec Frýdek-Místek vznikla r. 1890, a podle regulí 
bylo tudíž potřeba vybudovat synagogu a prostor pro náboženskou výuku mládeže. Syna-
goga byla vystavěna v roce 1864 v maurském stylu nedaleko frýdeckého zámku, naproti 
baziliky Navštívení Panny Marie. Stavitelem frýdecké synagogy byl Ambrož Zapletal, 
rozšiřovací úpravy provedl Rudolf Aulegh. Synagoga se nedochovala. 1939 byla skupinou 
mladých zfanatizovaných nacistů vydrancována a vypálena. 
 Vedle synagogy stála židovská škola, která se začala stavět na jaře 1899. Tato 
dvoupodlažní budova stále existuje, avšak nedochovaly se štuky, zmizely i secesní 
fasády a věžovitá střešní nadstavba. Jedinou větší zachovanou typickou památkou na 
židovskou komunitu je frýdecký židovský hřbitov, který nebyl příliš poškozen za na-
cistů, avšak za dob komunistů vážnější újmy utrpěl a v dnešní době není přístupný 
veřejnosti.  

3.5. Židovské průmyslnické rodiny
 Rodina Munků (Josef Munk a synové) v roce 1832 založila nejstarší židovský tex-
tilní podnik. Munkova manufaktura nejdříve tkaniny pouze upravovala. V polovině 19. 
století založili centralizovanou tkalcovnu, tzv. Munkovice. V letech 1891-1892 byl 
podnik rozšířen o mechanickou tkalcovnu na Staroměstské ulici (řešený objekt) a roku 
1896 o novou úpravnu a bělidlo při ulici Nádražní. V roce 1889 podnikatelská rodina 
vystavěla dvoupodlažní dům na nároží Nádražní ulice, který měl využití jako kanceláře 
a byty pro vlastní potřebu.
 Podobným způsobem šel Filip Landsberger. Firma Landsbergerů se stala největší 
textilní fi rmou ve Frýdku, jako první v místním bavlnářském průmyslu použila parní 
stroj. Povolení k založení továrny Landsberger získal r. 1851. Na tzv. Zámecké ulici 
ve Frýdku otevřel dílny na ruční potiskování, vybudoval mandlovnu, bělidlo a úpravnu. 
Syn Adolf vybudoval mechanickou tkalcovnu s vodním pohonem. V letech 1868-1878 za-
koupili Landsbergerové další tovární budovy ve Frýdku, např. i Munkovice. Roku 1882 
byla na Nádražní ulici postavena přádelna bavlny. Podnik se rozšířil i do Místku. 
Landsbergerové měli ubytovny pro dělníky, vlastnili i řadu obytných domů na frýdeckém 
náměstí, Hasičské ulici, dokonce i na náměstí v Místku. 
 Vídeňský podnikatel Alois Lemberger vybudoval na rozhraní Místku a Koloredo-
va moderní průmyslový komplex obsahující mechanickou tkalcovnu, barevnu, bělidlo a 
úpravnu. Výstavba započala r. 1892. Do čela areálu byla přistavěna vila, za areálem 
technické provozy, úřednické domy a kolonie dělnických domků. Dodnes je tento výrobní 
soubor objektů hodnotnou technickou památkou se zvláště cennou výtvarnou stránkou. 
 Rodina bratří Neumannů je spojena s inovací technologie bělení. Rodina vybudovala 
v roce 1868 na Těšínské ulici ve Frýdku úpravnu a bělidlo. Závod byl postupně rozšiřo-
ván o nové mechanické tkalcovny, barevnu, sklárnu a také 1889-1890 o vlastní přádelnu 
bavlny na ulici Staroměstská. Julius Neuman si nechal v roce 1898 postavit na Slezské 
ulici monumentální třípodlažní secesní vilu podle návrhu městského architekta Rudolfa 
Aulegha. Rodině patří i největší hrobka na místním židovském hřbitově.
 

Obr. 10. Židovská synagoga

Obr. 11. Židovská škola

Obr. 12. Židovský hřbitov
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3.6. Odsun Židů a konec hlavní éry textilní výroby ve Frýdku-Místku
 Světová hospodářská krize, která vypukla ve 20. letech 20. století, postihla rov-
něž frýdecké a místecké průmyslníky. Nejvíce byla postižena fi rma Josef Munk a synové, 
která skončila v konkurzu. Jelikož byli největší textilní průmyslnicí ve Frýdku a 
Místku Židé, drtivou zkázu pro tyto podniky a rodiny znamenal holocaust. 
 Nacisticko-židovské vztahy vygradovaly v noci z 9. na 10. listopadu 1939 (Křišťá-
lová noc). Nejen na našem území byly vypáleny synagogy a zhanobeny židovské hřbitovy. 
Po vzniku Protektorátu dostali židovské podniky zvláštní označení, mnozí majitelé 
z nich byli ihned vyhnáni. Podniky postupně přebrali nacističtí zmocněnci. Z Frýdec-
ko-Místecka bylo na podzim 1942 deportováno více než 280 Židů. Po válce se jich údajně 
vrátilo jen 15, někteří brzy zemřeli a jiní odešli do jiných zemí, zejména do Izraele. 

3.7. Slezan Frýdek-Místek
 Národní podnik Slezské bavlnářské závody byl založen roku 1946, se sídlem ve Frýd-
ku-Místku. Majetkovou základnu tvořilo do dvou let od vzniku dvacet fi rem, nejen 
z Frýdku-Místku. V květnu 1999 vznikla na základě privatizace akciová společnost Sle-
zan Frýdek-Místek. Roku 1995 došlo ke sloučení s Tiskárnou textilu Frýdlant v Čechách. 
V důsledku konkurence, především asijského dovozu a ekonomické krize, byla r. 2008 
výroba ukončena. 
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4. Proměny Frýdku a Místku
4.1. Asanace měst

Frýdek i Místek byla malebná města podobná například Opavě. Většina městských domů 
byla postavena před rokem 1945. Po druhé světové válce města trpěla nedostatkem bytů.
První poválečná výstavba ve Frýdku-Místku započala v městských částech Nad Lipinou 
ve Frýdku a na Spořilově v Místku. Mezi léty 1945 a 1960 bylo v těchto městských 
částech postaveno 1949 nových bytů. V  roce 1961 bydlelo ve Frýdku 16 591 obyvatel 
v 1 438 domech a v Místku bydlelo 11 184 obyvatel v 1 181 domech. Městský národní vý-
bor v té době evidoval na 2 560 žádostí o přidělení bytů. V této době se zrodil plán 
na přebudování souměstí v závislosti na nově postavené průmyslové oblasti ve Svia-
dnově, Paskově a dalších šachet. Došlo tak k devastaci celých urbanistických celků 
a tato „modernizace“ byla ve své době označovaná jako příkladné a revoluční řešení 
modernizace a ozdravění městského organismu. Největším zásahem bylo postavení průtahu 
městem, který tak města rozdělil do 4 celků (viz kapitola Doprava ve městě).

4.1.a  Asanace Frýdku
 V horní části Frýdku zmizela prakticky veškerá původní zástavba, která ustoupi-
la výstavbě sídlišť Nad lipinou, K hájku, Růžový pahorek a Jiráskova. Tyto panelové 
domy mají výšku do 8-mi pater, a díky tomu působí více harmonicky a netvoří takové 
výškové dominanty. Ovšem baziliku Navštívení Panny Marie tyto domy zcela pohltily, a 
svatostánek tak nyní stojí v bizarní poloze na sídlišti. V dolním Frýdku byla v roce 
1978 započata výstavba sídliště Slezská, kde podle plánů architektů mělo vyrůst 8600 
bytových jednotek, v nichž mělo najít bydlení na 28 000 lidí. Výstavba tohoto sídliště 
byla ovšem ukončena v roce 1990 v důsledku změny režimu a sídliště zůstalo nedosta-
věno. Proto v něm chybí občanská vybavenost, a sídliště se tak stalo nefunkční, be-
tonovou plochou, která není příliš příjemná pro bydlení. V současné době na sídlišti 
bydlí asi 6500 obyvatel.

4.1.b  Asanace Místku
 Místek prošel největší přestavbou v letech 1962-1971 v částech Riviéra, Anenská 
a Bezručova, kde se postavilo na 8000 bytových jednotek. Jelikož Místek leží na rovi-
ně pod frýdeckým kopcem, jeho bytová výstavba je mnohem dynamičtější a vertikálnější 
než panelové domy ve Frýdku. Na příjezdu od Frýdlantu a Ostravy jsou postaveny 13-ti 
patrové domy, které tvoří brány do města. 

4.2. Současný charakter měst
 Po zásazích hromadné výstavby bytových panelových domů získala města vcelku jedi-
nečný charakter. Nové domy byly stavěny na parcelách původních domů, které ale nebyly 
zbořeny zcela. Proto je charakterické pro obě města prolínání domů rodinných, cihlo-
vých bytových domů a panelových bytových domů. Nejlépe toto prolínání lze pozorovat 
na Kolaříkově sídlišti. To obklopuje hradba 8-mi patrových panelových domů, narušená 
domy postavenými v padesátých letech a uprostřed tohoto sídliště se nachází enkláva 
domů rodinných. V jednom okamžiku se nacházíte na sídlišti, a hned v zápětí se ocitáte 

Obr. 17. a 18. Panoramatický snímek Místku kolem roku 1910

Obr. 21. Schéma asanace měst

Obr. 15. a 16. Městské kino z roku 1928 V roce 1929 bylo 
v prvním patře otevřeno městské muzeum. Dnes městská 
knihovna. (Období první republiky)

Obr. 13. a 14. Bývalá nádražní třída, dnes Hlavní třída po-
stavená v sedmdesátých letech. (Kolem roku 1909)

Obr. 19. a 20. Panoramatický snímek Frýdku z 1. republiky

1930

1970
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na vesnici. Tento jev se dá pozorovat prakticky na všech sídlištích Frýdku-Místku. 
Tato implicita urbanistických celků se na první pohled zdá jako negativní jev, ale 
jsem toho názoru, že to naopak dodává městům jejich zvláštní genius loci.  
 Současný charakter měst ale netvoří jen panelová výstavba z druhé poloviny 
20. století. Obě města mají geomorfologicky členitý charakter, který podobu města 
předurčuje.  
 Pohled od frýdeckého lesa [Obr. 23.], ukazuje lukrativnost pozemků na jižním sva-
hu Frýdku, ze kterého měli Frýdečané vždy výhled na Moravskoslezské Beskydy i na Mís-
tečany (viz. skica). I proto považuji Frýdek za město panské.
 Na příjezdu od Ostravy [Obr. 22.] je veduta Místku typická dynamikou zástavby, 
která tvoří novodobou hradbu. Dalšími typickými znaky Místku jsou obchodní zóny a 
dobré napojení na tranzitní vozovky. Místek je poddanské město.
Obě tato města by měla využívat tento typický charakter a podporovat jej. Proto si 
myslím, že urbanizace Frýdku pod frýdeckým lesem není na škodu, stejně tak jako po-
stavení jižního obchvatu kolem města a napojení Místku na dálniční síť, která pomůže 
rozvoji průmyslových zón v Místku, kam by se měly přemístit nevhodně umístěné průmy-

Obr. 24. Obraz města

Obr. 23. Charakteristické veduty měst

Obr. 22. Charakteristické veduty měst
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Hranice hor

Hranice polí

Trasa řeky

Trasa cest

LEGENDA

Město leží na:
- soutoku dvou řek
- křižovatce dvou významných tras
- hranici mezi horami a rovinami

Vidíme:
- osídlení převážně kolem vodních těles
- F-M leží v ekotonu

Obr. 25. Morfologické hranice

Obr. 26. Hranice města a jeho vrstev

slové zóny z Frýdku (např. pila v bezprostřední blízkosti řeky Morávky). 
4.3. Hranice měst

 Město Frýdek-Místek leží na úpatí Moravskoslezských Beskyd, na soutoku řek Os-
travice a Morávka a na křižovatce cest Ostrava - Nový Jičín - Český Těšín. Hranice 
mezi morfologií hor a polí tvoří ekoton, ve kterém město leží. Řeky byly důležitou 
součástí města, jelikož poháněly průmyslovou výrobu textilu a sloužily ke splavování 
dřeva z Beskyd do frýdecké pily. 
 Zaměřil jsem se na defi nování hranic ve městě. Kolem města jsou celky, které tvo-
ří přirozenou hranici, jako je frýdecký les, nebo soutok řek. Další hranicí se stane 
plánovaný obchvat, který uzavře město z jižní strany, a předpokládám, že suburbani-
zace nebude již v tomto směru pokračovat. Urbanizace okolí města je celorepublikový 
fenomén a ve Frýdku-Místku tomu není jinak. Je velmi těžké rozeznat hranici města 
kolem cest ve směru na Ostravu nebo na Dobrou. Kolem těchto cest tvoří domy prakticky 
souvislou zástavbu, a dochází tak ke splývání měst. Ve své práci zaměřené na urbani-
smus města jsem nenašel způsob, jak by se dala tato suburbanizace zastavit, a jako 
jediný prostředek tak vnímám nastavení a respektování legislativních hranic, za které 
by suburbanizace již nesměla pokračovat [Obr. 26.].
 Dále jsem defi noval vnitřní hranice města. Ty jsou tvořeny extravilánem, intravi-
lánem a a historickými centry. Hranice mezi intravilánem a extravilánem tvoří buď sil-
nice nebo řeka. Na této mapě lze také pozorovat extravilánovou část uprostřed města, 
která vznikla spojením obou měst. V této části byly tendence vystavět nové centrum, 
které by bylo společné pro celé souměstí. Tento plán však nebyl nikdy realizován. Sice 
v této oblasti vznikly stavby, které měly tento plán započíst (víceúčelová sportovní 
hala, Okresní soud a další), ale postavením těchto solitérních budov se akorát dosáhlo 
další implicity oblasti. Více se této oblasti věnuji v praktické části této práce.
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Obr. 27. Doprava - stav

Obr. 28. Doprava - návrh

4.4. Doprava ve městě
 Největším dopravním problém ve městě je rychlostní silnice R48, která prochází 
středem města. Je nejvíce zatěžována tranzitní dopravou směřující na Slovensko a Pol-
sko. V roce 2015 má však začít stavba obchvatu, který tranzitní dopravu navede mimo 
město, a situace ve městě se tak zklidní. Dalším problémem jsou pouhé dva silniční 
mosty přes řeku Ostravice, které jsou pro potřeby tak velkého města nedostatečné, a 
dochází proto k ucpávání dopravy hlavně v hodinách špičky. Cílem řešení dopravy je 
lepší propojení obou měst a zohlednění stavby nového obchvatu.
 Postavením obchvatu města se sníží počet aut, které projedou průtahem, tedy stře-
dem města. To dovolí znovuzapojení průtahu do uliční sítě města a zrušení jeho fun-
gování jako bariéry ve městě. 
Další zásadní ingerencí je postavení nového mostu poblíž soutoku řek a spojení Míst-
ku s dolním Frýdkem. Vznikne tak městský okruh, uprostřed křížený, který by měl lépe 
obsluhovat intravilán města, rozprostřít automobilovou dopravu z dosud exponovaných 
míst. Doplněním vnějšího okruhu u severní hranice města dojde k odlehčení dopravy 
hlavně u frýdeckého náměstí, které je ve špičce často zcela ucpané.
 Ve schématu lze vidět, že návrh dopravy vytvoří vnější i vnitřní dopravní okruhy, 
které by měly zlepšit dopravní situaci a zlepšit propojení všech 4 částí města, které 
jsou v tuto chvíli rozděleny silnicí a řekou. V mapách níže nastiňuji konkrétní řešení 
průtahu města, způsob, jakým by se měl začlenit zpět do uliční sítě.



A26

MIMOÚROVŇOVÉ
PEVNÉ POSÍLENÉ

MIMOÚROVŇOVÉ
VOLNÉ

MIMOÚROVŇOVÉ
VOLNÉ

MIMOÚROVŇOVÉ
VOLNÉ

VARIANTA A
- posílení lávek pro chodce

VARIANTA B
- zatunelení vozové dopravy

VARIANTA C
- obnovení původního terénu

ÚROVŇOVÉMIMOÚROVŇOVÉ
VOLNÉ

SCHÉMA

FOTO

Průtah ve Frýdku je umístěn do terénního zářezu,
uprostřed je komplikovaná mimoúrovňová křižovatka,
která rozděluje třídu T.G.M. a která je jediným
rozumným místem pro přechod ze spodního do horního
Frýdku. Ve schématech níže nastiňuji možnosti řešení
této části průtahu.
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Frýdecká estakáda se klene nad železnicí směřující
na Ostravu, lokalitou "Na Poříčí" a nad řekou Ostavice.
V letech 2013 a 2014 prošla generální rekonstrukcí,
která ji prodloužila životnost o několik desítek let.
Je to jeden z důvodu, proč nepředpokládám vznik vůle k
řešení problematiky této hmoty ve městě. Dílčí řešení
problematiky by byla možná, avšak by potřebovala časově
hluboké zamyšlení. Proto nechávám estakádu ve stavu, v
jakém se nachází a respektuji její hmotu.
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a horního Frýdku a hraje významnou roli v propojení
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Je nutné odstranit bariéru v podobě ohrazení
průtahu ve městě, které zabraňuje úrovňovému
křížení chodců a vozů.

Po zklidnění dopravy bude možné křížení ze
všech směrů do všech směrů.

V tomto místě ponechávám stávající omezené
křížení, jelikož je tato křižovatka je velmi
blízko křižovatce 02 a mohlo by docházet k
nebezpečným situacím.

V místě u národního domu a ZUŠ obnovuji
původní uliční stopu. Dovolí to propojení
dvou historických částí města, nyní
oddělených průtahem.

V místě křížového podchodu vytvářím úrovňové
křížení chodců a vozů, ale stavba podchodu
zůstává. Dá se do něj vložit jiná funkce.
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Obr. 29. Řešení průtahu v části Místku

Obr. 30. Estakáda

Obr. 31. Řešení průtahu v části Frýdku

Obr. 32. Nové propojení horního a dolního Frýdku
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5. Kulturní Frýdek-Místek
5.1. Vrstva naturální

 Frýdek-Místek leží na ose nadregionálního biokoridoru, který vede z Moravsko-
slezských Beskyd. Je tak součástí územního systému ekologické stability. Kolem řek 
Ostravice a Morávka jsou také významné biolokality, které slouží nejen jako ochrana 
přírodních kvalit v okolí města, ale také k rekreaci lidí ve městě. Město samotné má 
pak mnoho ploch zeleně, které se postupně kultivují a modernizují, aby lépe sloužily 
obyvatelům města. Město má ovšem i plochy, které nejsou začleněny do systému zeleně, 
ale které mají sportovně rekreační potenciál. Využitím těchto ploch, jejich začle-
něním do systému městské zeleně, se systém zeleně scelí, a vznikne tak celek, který 
je propojen v celém území města. Jedná se o lokality mezi železnicí a řekou. První 
z nich je bývalý zoo park, který vznikl ze soukromé zahrady rodiny Landsbergerů. Zoo 
fungovala do sedmdesátých let a od té doby chátrá. V současnosti se ale uvažuje o je-
jím obnovení a má vzniknout obdobný zoopark.
 Druhou lokalitou je volná plocha u ulice Na Poříčí. Tato plocha je brownfi eldem 
po bývalém bytostavu a v současnosti zarůstá plevelem. Ve svém návrhu z této plochy 
vytvářím Art park, který by se měl začlenit do systému zeleně ve městě a měl by rozší-
řit rekreační plochu kolem řeky Ostravice, a pomoct tak k oživení prostoru mezi řekou 
a železnicí, který je v současnosti nefungujícím extravilánem uprostřed města. Blíže 
se touto lokalitou zabývám v praktické části této práce. 

Evropsky významná lokalita

Nadregionální biocentrum

Nadregionální biokoridor

Osa nadregionálního biokoridoru

Regionální biocentrum

Regionální biokoridor

Osa regionálního biokoridoru

LEGENDAObr. 33. Mapa územního systému ekologické stability

Obr. 34. Mapa a schema zeleně

Obr. 35. Vyznačení lokalit k začlenění do systému zeleně ve městě
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5.2. Vrstva kulturní
 Jak jsem popisoval v kapitole kultura a město, kultura hmotná i nehmotná je 
ve Frýdku-Místku na dobré úrovni. Město je ovšem urbanisticky rozděleno do čtyř částí. 
Části s historickými centry mají svá kulturní centra právě na historických náměstích. 
Na místeckém náměstí je to základní umělecká škola, sídlící v budově bývalé radnice, 
a na frýdeckém náměstí je to zámek, ve kterém funguje Muzeum Beskyd, kde se konají 
nejrůznější akce. Aby systém kulturních center fungoval, doplňuji do částí měst, kte-
ré jsou v současnosti odděleny průtahem, nová kulturní centra.
 Dolní Místek je tvořen převážně sídlištěm Riviéra, kde se nachází náměstí Ev-
ropy. Na tomto náměstí leží kino Petra Bezruče, které od roku 2008 ukončilo provoz. 
V roce 2014 byla ovšem vypsána architektonická soutěž na rekonstrukci kina a vytvoření 
kulturního centra. Soutěže se zúčastnilo 9 návrhů, z nichž byl vybrán návrh vítězný 
od ateliéru Rada architekti. Město plánuje realizaci rekonstrukce do roku 2017. Ve své 
práci tedy předpokládám naplnění tohoto plánu města a začleňuji toto kulturní centrum 
do kulturní vrstvy města. 
 Dolní Frýdek, lokalita, která je hlavním předmětem této práce, je tvořena z pře-
vážné části sídlištěm Slezská. Oproti Místku, který je sice rozdělen průtahem, ale 
ne však morfologicky, je od horního Frýdku oddělen i terénním zářezem, ve kterém je 
umístěn průtah a také železniční trať ve směru na Český Těšín. Dolní Frýdek tvoří 
nejvýraznější enklávu v systému města. Na jeho území leží nejsilnější kulturně histo-
rické dědictví celého města, a  tím jsou bývalé textilní haly, postavené na konci 19. 
století. Po ukončení provozu fi rmy Slezan jsou budovy opuštěné a čekají na své nové 
využití. Právě do jedné z těchto budov, umisťuji Art centrum, které tak dotvoří síť 
kulturních center ve městě. Více se tímto Art centrem zabývám v praktické části této 
práce.

5.2.a  Art centrum
 Art centrum bude doplňovat systém kulturních center, každé ze čtyř částí města 
Frýdek-Místek. Jedná se se o zařízení, které má podporovat kreativitu všech věko-
vých vrstev obyvatelstva. Primárně se však jedná o doplnění základní umělecké ško-
ly, která sídlí u historického centra v Místku. Ta se zaměřuje na klasická umění 
hudební, dramatická, pohybová a krásná (malba, socha). Nové Art centrum má rozší-
řit tuto školu o umění nových médií. Žijeme ve 21. století, technologie začína-
jí převládat ve všech oblastech lidské činnosti, umění nevyjímaje. Každé díte již 
plně dokáže ovládat počítače, tablety a další vymoženosti současnosti. Většinou ale 
technologie využivá jen jako konzument, jako další hračku, kterou využívá ve svém 
volném čase. Nově navržené Art centrum by mělo v lidech podporovat využívání tech-
nologií kreativním způsobem. 
 Frýdek-Místek má na svém území 11 středních škol. Spádová oblast města sahá až 
k hranicím se Slovenskem. Frýdek-Místek je prvním větším městem před Ostravou, kam 
dojíždí mnoho středoškoláků za vzděláním. Art centrum nemá poskytnout úplné střední 
vzdělání, má fungovat volnočasově stejně jako ZUŠ, ale předpokládám největší vytíže-
ní právě právě touto věkovou kategorí. Nemá ale sloužit jen pro středoškoláky, ale 

 2 - Bazilika Navštívení Panny Marie
 3 - Evangelický kostel
 4 - Frýdecké nám stí
 5 - Terasové domy
 6 - Základní škola T.G.M.
 7 - Kostel sv. Jošta
 8 - T ída T.G.M.
 9 - Kostíkovo nám stí 
10 - Textilní haly
11 - Sekerova vila
12 - Nádraží a p ednádražní prostor
13 - Hostinec U k ivého psa (Veselá)
14 - Textilní haly
15 - Textilní hala
16 - Sokolík
17 - Kino Vlast, knihovna
18 - N mecký d m
19 - Místecké nám stí
20 - Národní d m
21 - SSZ (brat i Šlapetové)
22 - Okresní archiv
23 - Kostel sv. Petra a Pavla
24 - Kostel Všech svatých
25 - Janá k v park
26 - Hudební klub Stoun

POPIS

2

3

6

7

4

5

8

9

10

12

11

13

14

22

16

24

19

25

15

26

LEGENDA

Památkov  chrán né objekty

Objekty s památkovým zájmem

Památková zóna

Kvality m sta

Kulturní centra

Drobné objekty sakrální

Drobné objekty sv tské

Kulturní centra

Kulturní d ní

Drobné kulturní objekty

Kv

Ku

Dr

Frýdecký zámek

ZUŠ

Kino Petra Bezruče
ART Centrum

Obr. 36. Kulturní oblasti, body a kvality města

Obr. 37. Doplnění struktury kulturní vrstvy
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má umožnit celoživotní vzdělávání všech lidí, kteří chtějí využívat nové technologie 
kreativním způsobem. Centrum má také doplnit občanskou vybavenost v dolním Frýdku, 
barem, prodejním skladem a DIY dílnou, kde může kdokoli realizovat své kreativní plá-
ny. Inspirací pro toto Art centrum jsem hedal ve světe, kde taková centra již fungu-
jí. Na MIT funguje centrum nových technologií, kde děti od útlého věku technologie 
využívají pro rozvoj zvých kreativních dovedností a znalostí. Dalším zařízením, které 
výborně funguje, je Computer club house, který již dvacet let ve dvaceti státech svě-
ta podporuje kreativitu mladých lidí za využití nejmodernějších technologií. Jedná 
se o komunity, které participují na svých projektech. Fungování toho Art centra více 
popisuje v praktické části této práce.
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5.3. Prolnutí vrstev

 Při prolnutí vrstev urbánní, naturální a kulturní vznikne město, které svým oby-
vatelům nabídne stabilizovaný systém urbánních a kulturních sítí, jež by mělo vést 
ke stabilizaci a ukotvení celé městské struktury a života v něm. Swot analýza a stra-
tegický plán pro rok 2025, zpracovaný fi rmou AQE advisors, a. s. v roce 2011 (dostupné 
na stránkách města), stanovil 5 globálních strategických cílů: 
 1. Vytvořit jedinečnou a nezaměnitelnou tvář města; 2. Zlepšit podmínky a vytvo-
řit předpoklady pro výstavbu bytů a regeneraci domů; 3. Efektivně začlenit město mezi 
vyspělá euroregionální centra; 4. Vytvořit ve městě příznivé podnikatelské prostředí; 
5 Vybudovat funkční a bezpečný dopravní systém navazující na tradiční urbanistické 
hodnoty. 
 Svými ingerencemi do systému města jsem se snažil o naplnění těchto cílů, které 
z této studie vycházejí. Frýdek-Místek má potenciál stát se kvalitním místem pro ži-
vot, stát se kulturním centrem celého regionu a vytvořit podmínky, které budou pod-
porovat růst města a stabilitu komunity. Můj návrh je jednou z variant, jak  město 
stabilizovat a vytvořit tak obraz sebevědomého, kulturního města, ve kterém obyvatelé 
rádi žijí.

Globální strategický cíl
1

Vytvoøit jedineènou a
nezamìnitelnou tváø mìsta jako

mìsta ideálního pro život,
vzdìlávání, kulturu a sport,

pro rozvoj lidského potenciálu a
zdraví obyvatel, které oceòují i

jeho návštìvníci.

Globální strategický cíl
2

Zlepšit podmínky a vytvoøit
pøedpoklady

pro výstavbu bytù a regeneraci
domù, pøipravit a nabídnout další

rozvojové plochy pro bydlení.

Globální strategický cíl
3

Efektivnì zaèlenit mìsto mezi
vyspìlá euroregionální centra pøi

respektování
zásad komunitního plánování.

Globální strategický cíl
4

Vytvoøit ve mìstì pøíznivé
podnikatelské prostøedí, které bude
podnìcovat vznik nových a rozvoj
stávajících firem, které budou ve

mìstì investovat, zamìstnávat
obyvatele a dále diverzifikovat

jeho ekonomiku smìrem k aktivitám s
vyšší pøidanou hodnotou.

Globální strategický cíl
5

Vybudovat funkèní a bezpeèný
dopravní systém navazující na
tradièní urbanistické hodnoty a

kvalitu životního prostøedí mìsta v
souladu s principy udržitelného

rozvoje.

Vzdìlávání, volnoèasové
aktivity a cestovní ruch

Sociální služby
a zdravotní péèe

Podnikání, doprava,
technická infrastruktura

a životní prostøedí

Obr. 38. Globální strategické cíle

Obr. 39. Schéma prolnutí vrstev 



A31

6. Workshop
6.1. Motivace a cíle

 V rámci této diplomové práce jsem inicioval a následně zorganizoval společ-
ně s panem architektem Josefem Kiszkou mezinárodní workshop zabývající se budovami 
s textilní historií v dolním Frýdku. Od doby, co fi rma Slezan a.s. zkrachovala, jsou 
budovy z velké většiny opuštěny, chátrají a nikdo neví, co s nimi dál. Největší ranou 
v tomto období slepoty je pak zbourání Landsbergerovy přádelny na ulici Nádražní, kte-
ré bylo také impulsem pro uspořádání tohoto workshopu. Cílem této akce bylo nastínění 
možností, jak budovy začlenit do města a ukázat možnosti nového využití.
 Společně s vedením Katedry architektury se podařilo přizvat polský Institut ar-
chitektury z Gliwic, domluvit spolupráci s městem Frýdek-Místek, Národním památkovým 
ústavem a majiteli textilních budov a přizvat další odborníky, kteří přispěli před-
náškami týkajícími se přímo města nebo problematiky konverzí industriální architek-
tury.
 

6.2.  Princip práce
 Workshopu se zúčastnilo 40 studentů pod vedením Ing. Arch. Josefa Kiszky, Ing. 
Arch. Tomáše Bindra a Dr. Inz. Arch. Henryka Zubela. Studenti byli rozděleni do 6-ti 
týmů a každý tým měl své jedinečné zadání, kterým se řídil při navrhování nových funk-
cí pro budovy.
 Členové prvního a druhého týmu přistupovali k řešení experimentálně a snažili se 
ukázat, jaké jsou ne-konzervativní možnosti. Studenti týmu 04-06 měli zadány další 
principy přístupu k městu, který se následně promítly i do návrhu nového využití tex-
tilních budov.

Témata týmů:
01 - Parametrická architektura
02 - Tu bendzie tytuł projektu
03 - Konzervativní tradiční město
04 - Vitální město - kompetitivní rovnováha
05 - Kreativní vitální město
06 - Vitální město - symbiotická rovnováha

6.3. Výsledky workshopu
 Každý tým navrhl jiné řešení a každý tým přinesl k diskuzi o budoucnosti využití 
textilních budov svůj unikátní pohled.
 Tým 01 se dal cestou parametrické architektury, která v současnosti získává čím 
dál tím větší pozornost. Tým hledal, jaké parametry ovlivňují okolí továren, ty pak 
softwarově zpracoval a následně tým ukázal na 100 variant. Mimo to experimentovali 
s dostupností a strukturou v jejich okolí. 
 Tým 02 tvořený polskými studenty se dal cestou zakrytí dopravy a infrastruktury a 
vytvořil platformu spojující Frýdek s Místkem. Výsledkem byl svěží návrh, který město 
propojuje s přírodou a maximálně využívá potenciálu řeky a jejího okolí.

Obr. 40. Tým 01 - Parametrická architektura

Jiří Phillipe Janda, Filip Krawiec, Jiří Havlík

Obr. 41. Tým 02 - Tu bendzie tytuł projektu

Chodura, Juraszczyk, Kobiela, Macieszczak, 

Wereszka
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Obr. 42. Tým 03 - Konzervativní tradiční město

Jakub Miller, Martina Holubová, Tomáš Krejčí, 

Lucie Binarová, Marek Bolacký, Petra Dušková

Obr. 43. Tým 04 - Vitální město - kompetitivní 

rovnováha Filip Ciahotný, Vít Kolaja, Michaela 

Jelínková, Adéla Lukášová, Jakub Kondělka

 Tým 03 řešil město konzervativním tradičním způsobem a hledal vazby mezi historic-
kým jádrem města Frýdek a jeho poddanskou částí situovanou u textilek. Přínosem pro mou 
práci byla práce s historickými reáliemi a návrh na znovu spojení Těšínské ulice a 
prodloužení třídy TGM.
 Tým 04 řešil vitální město s kompetitivní rovnováhou. Zabýval se technologizací a 
podmínkami pro inovativnost města. Přínosem bylo využití principu vertikálního města, 
kdy tým do struktury textilek navrhnul výškově dominantní dostavby. 
 Tým 05, kreativní vitální město. Tento tým přistupoval k oživení továren opačným 
způsobem, než jak to bývá u komerčních investic, kde nejprve přichází kapitál a až 
posléze lidé. Opačný přístup využívá skupinu lidí s profanovaným označením „hipster“, 
jejichž zapojení by umožnilo využívat prostory v továrnách, což by mělo za následek 
oživení oblasti a přilákání lidí, za kterými by přišla investice s komerčním potenci-
álem. V rámci tématu diplomové práce mi byl tento přístup nejbližší. 
 Tým 06 řešil vitální město se symbiotickou rovnováhou a zaměřil se na naturu 
ve městě, nastínil přístup k řešení, co s estakádou protínající město. Po vzoru New 
Yorku vytvořil z vyvýšené vozovky park, který spojil s budovami textilek i s prostorem 
kolem řeky.

6.4. Závěry workshopu
 Na konci workshopu proběhla veřejná diskuze nad prezentovanými výsledky všech týmů. 
Zúčastnili se jí zástupci všech organizací, které se na workshopu podílely. V listopa-
du 2014 byly výsledky prezentovány na výstavě v Nové scéně Vlast a od dubna do června 
byly výsledky součástí velké výstavy o historii textilnictví ve Frýdku-Místku. Výsledky 
byly přijaty kladně jak laickou tak odbornou veřejností a velkou měrou mi přispěly při 
zpracovávání této práce, ale i k rozvinutí diskuze, jak naložit s textilními budovami 
dál.



A33

Obr. 45. Tým 06 - Vitální město - symbiotická 

rovnováha Natalie Pohlová, Markéta Hošťálková, 

Ondřej Juračka, Radim Jevický, Denisa Labajová, 

Denisa Břízová

Obr. 44. Tým 05 - Kreativní vitální město

Ján Kapitulčin, Petra Filipovksá, Tereza Rosz-

ková, Marek Rynda, Lucie Šteffeková
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7. Závěr

 Tato diplomová řeší město Frýdek-Místek jako komplexní celek a zaměřuje se 
na vrstvy urbánní, naturální a kulturní a doplňuje je tak, aby vznikl sjednocený 
celek fungujícího a vitálního města se zdravým komunitním životem. Akcentuje vrstvu 
kulturní a nastiňuje možnost, jak by se dalo město s její pomocí stabilizovat. Uka-
zuje se, že kultura a umění v kontextu s městem dokáží přispět k udržitelnému roz-
voji.
 

Obr. 46. Schéma výsledného řešení města
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