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Anotace 
 

Tématem této diplomové práce je „Návrh na možné funkční využití bývalé 

průmyslové oblasti ve Frýdku – Místku“. V práci jsou popsány cíle a metody, které jsou 

použity pro vypracování této práce. Jsou zde uvedeny příklady konverzí továren z České 

republiky a Polska, historie města Frýdku – Místku spojena s vývojem textilního průmyslu, 

která je navázaná na zájmovou oblast, až do dnešní doby. Jsou zde popsány budovy, 

nacházející se v zájmové oblasti, včetně fotografické dokumentace. Nové funkční využití je 

navrženo, aby korespondovalo s platným územním plánem města Frýdek – Místek a 

zapadalo do již navržené funkční struktury města.  

Klíčová slova: brownfield, konverze, rekognoskace, návrh 

  

Summary 

The topic of this diploma thesis is „Proposal for possible future use of the former 

industrial area in Frydek-Mistek“. In this thesis there are described goals and methods used 

for its creation. There are given examples of factories's conversions in Czech Republic and 

Poland and described history of the city Frýdek - Místek connected to the textile industry 

which is connected to the area of interest till now. There are described buildings situated in 

the area of interest with included photograpfic documentation. The new functional utilization 

is proposed to correspod with current local plan of the city Frýdek - Místek and fit in 

proposed functional structure of the city.    

Keywords: brownfield, conversion, reconnaissance, proposal  
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1 Úvod 
 

Náplní této diplomové práce je vytvořit návrh na nové funkční využití textilních 

továren, které zůstaly po insolvenci společnosti Slezan Frýdek – Místek a.s. prázdné a bez 

využití. Staly se z nich brownfieldy – opuštěné nevyužívané prázdné území s jistým 

potenciálem pro přetvoření do vhodných funkcí. Předložená práce popisuje brownfieldy, 

jaké jsou jejich možnosti a kategorizaci do kterých je lze zařadit. Jsou zde popsány také 

nástroje, které se používají při regeneraci brownfieldů, nebo možné spojení soukromého a 

veřejného sektoru, které je vhodné zejména při financování konverzí. Samotný návrh byl 

inspirován již proběhlými regeneracemi z Polské Lodže, kde proběhla konverze prostor po 

textilní společnosti Manufaktura, dále pak z Brna, kde proběhla přestavba výrobní budovy, 

která sloužila textilnímu závodu Moravan, na polyfunkční dům a regenerací bývalého 

cukrovaru v Židlochovicích, kde vznikly plochy pro bydlení v rodinných a bytových 

domech a plochy pro komerční využití. V práci je popsáno také město Frýdek – Místek. Byly 

prošetřeny vlastnické vztahy v oblasti. Proběhla rekognoskace všech budov, které jsou, nebo 

nesou znaky brownfieldu, při které byla pořízena fotodokumentace stávajícího stavu 

objektů. Při samotném návrhu nových funkcí byly začleněny funkce, které ve 

Frýdku – Místku a okolí nejsou, nebo je po nich aktuální poptávka. Bylo sledováno aktuální 

dění okolo zájmové oblasti, které vyvrcholilo podepsáním Memoranda mezi statutárním 

městem Frýdek – Místek a společností Slezan Frýdek – Místek a.s. Veškeré poznatky a 

informace byly použity při vypracování této diplomové práce, která může být přínosem pro 

potenciální investory při rozhodování vstoupit do této oblasti.   
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2 Cíle a metody práce 
 

Ve městě Frýdek – Místek zůstaly po insolvenci společnosti Slezan 

Frýdek – Místek a.s. (dále jen - Slezan), která podnikala v textilním průmyslu, prázdné a 

nevyužívané továrny. Město Frýdek – Místek je má na svých webových stránkách 

www.frydekmistek.cz vedené jako brownfieldy. Opuštěné a nevyužívané prostory, které 

jsou vyčleněny místním obyvatelům (viz kap. č. 3).  

Cílem této diplomové práce je vytvoření podkladu pro diskusi k návrhu nového 

funkčního využívání vymezené oblasti, která je popsána níže v této práci, zapojit tuto oblast 

do každodenního užívání, navrhnout zde funkce, které město postrádá a celou oblast vhodně 

a citlivě zakomponovat do již fungující struktury města.  

Ke zpracování diplomové práce byla provedena rekognoskace zájmové oblasti a okolí, 

která byla doprovázena zástupcem společnosti Slezan. Byly prohlédnuty také interiéry 

jednotlivých budov a zhodnocen jejich technický stav. Byly prošetřeny vlastnické vztahy, 

kde výstupem je mapa vlastnických vztahů v kapitole 8.2. Byly provedeny konzultace 

s vedením společností Slezan a také se zástupcem města - náměstkem primátora 

p. Karlem Deutscherem. Obě strany při setkání vylíčily své představy o možných ideách 

v obnově a začlenění oblasti. Město Frýdek – Místek podepsalo se Slezanem v lednu roku 

2016 Memorandum o spolupráci, které je dostupné na webových stránkách města. 

Memorandum vzniklo za účelem rozvoje všech průmyslových areálů ve vlastnictví Slezanu 

a přilehlých okolí v urbanistické struktuře města. Použita byla také literatura popisující vznik 

textilního průmyslu ve městě až po insolvenci společnosti Slezan. Dále pak letecké snímky 

oblasti – ortofoto mapy a podklady a informace z katastru nemovitostí.  

 

  

http://www.frydekmistek.cz/
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3 Termín brownfields 
 

Tento termín je dnes již běžně používajícím a u nás se většinou už nepřekládá. 

V doslovném překladu znamená „hnědá pole“. Přeložený termín nezní příliš odborně a může 

zkreslovat jeho význam, proto se používá anglický název brownfields, který je počeštěn a 

běžně se skloňuje (Stalmachová, 2012). 

Definic brownfieldů je mnoho, není jednoznačná a každá instituce nebo orgán si ho 

vykládá jinak. Můžeme ho vnímat jako opuštěné, nevyužívané, prázdné území 

s potencionální možností zamoření, vzniklé z původního provozu (Stalmachová, 2012). 

Jsou to plochy v urbanizovaném prostoru, nebo na jeho okraji, které ztrácí nebo již 

ztratily svou původní funkci, mohou nebo nemusí nést ekologickou zátěž a nejsou efektivně 

využívány. Typické jsou rozpadající se budovy, nevyužívaná dopravní infrastruktura a 

zanedbané inženýrské sítě. Jsou to pozůstatky po průmyslové, zemědělské, vojenské, 

rezidenční, těžební, dopravní či jiné aktivitě (Stalmachová, 2012). 

 

3.1 Možnosti brownfieldů 
 

Velké množství dnešních brownfieldů představuje možnou podnikatelskou aktivitu, 

kterou lze za určitých podmínek vhodně a výhodně využít (Stalmachová, 2012). 

Řada z nich v sobě nese určitou lidskou stopu a historickou hodnotu. Tyto stavby jsou 

většinou považovány za průmyslové památky, které mají v sobě určité kulturní a 

architektonické dědictví, o které by mělo být vhodně postaráno a zachováno (Stalmachová, 

2012). 

Regenerací brownfieldů lze zvýšit přitažlivost celého území a zhodnotit jednotlivé 

lokality, které mohou být konkurenceschopné pro výstavbu na zelené louce, tzv. greenfieldy. 

Investice v této oblasti mohou podpořit např. podnikání, služby, bydlení, zábavní aktivity aj. 

Tím lze prospět i životnímu prostředí, protože se opuštěné a zanedbané plochy přetvoří na 

aktivní zóny a není třeba dalšímu záboru „zelené plochy“ (Stalmachová, 2012). 
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3.2 Kategorizace brownfieldů 
 

Pro činnosti související s budoucím využitím brownfieldů, je důležité jejich rozdělení 

– kategorizace. Cílem je rozdělit je tak, abychom získali přehled o jejich možnostech, kvalitě 

a atraktivnosti pro případné investory. V tabulce číslo 1 jsou znázorněné různé typy 

brownfieldů. (Stalmachová, 2012) 

 

Tabulka 1 - kategorizace brownfields (Stalmachová, 2012) 

Typ 1a Území, kde kontaminace není pravděpodobná, je dobře umístěné a je na 

něm málo objektů nebo žádné 

Typ 1b Území, kde kontaminace není pravděpodobná, je dobře umístěné a má 

velké množství stávajících objektů 

Typ 2a Území, kde kontaminace není pravděpodobná, území není dobře umístěné 

a je na něm málo objektů nebo žádné 

Typ 2b Území, kde kontaminace není pravděpodobná, území není dobře umístěné 

a má velké množství stávajících objektů 

Typ 3a Území pravděpodobně silně kontaminované, je dobře umístěné a je na něm 

málo objektů nebo žádné 

Typ 3b  Území pravděpodobně silně kontaminované, je dobře umístěné a má velké 

množství stávajících objektů 

Typ 4a Území pravděpodobně silně kontaminované, není dobře umístěné a je na 

něm málo objektů nebo žádné 

Typ 4b Území pravděpodobně silně kontaminované, není dobře umístěné a má 

velké množství stávajících objektů 
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4 Možné postupy při regeneraci brownfields 
 

Vhodným nástrojem pro získání pokud možno co nejefektivnějšího využití je zapojení 

veřejnosti do rozhodovacích procesů. Ve vyspělých zemích se jedná o běžný proces při 

plánování rozvoje měst a výhoda plynoucí z toho procesu je posilování a budování důvěry 

veřejnosti v demokratický systém. Vhodné je například komunitní plánování, kdy aktéři 

zapojení do plánovacích procesů si mohou jeden od druhého vyměňovat informace, pro ně 

do té doby neznámé a přiučit se novým progresivnějším metodám a zefektivnit tak plánovací 

proces. Při tomto procesu plánování většinou vznikají nová partnerství, například pro 

budoucí projekty a rozšíření sítě konzultantů v odborných záležitostech (Marková, c2013). 

Napojení regenerované oblasti na bezprostřední okolí je velmi důležité na samou 

životnost projektu. K využití funkcí a celkové atraktivitě by měla být použita místní 

charakteristika oblasti. To by mělo zajišťovat každodenní jádro místních návštěvníků, 

zajistit chod celé oblasti a navnadit podnikatelské subjekty pro případnou aktivitu. 

Významným zdrojem financování projektů v oblasti regenerace brownfieldů jsou fondy 

Evropské Unie (Marková, c2013). 

Riziko neuskutečnění jakéhokoliv projektu jsou nedostatečné finance, proto je vhodný 

při realizací vícezdrojový systém financování. U regeneraci brownfieldů je vhodné přistoupit 

také k modelu PPP ( public – private – partnership), kdy se jedná o spolupráci mezi 

soukromým a veřejným sektorem. Tento model je dále popisován v kapitole 4.1 této práce 

(Marková, c2013). 

Obecně lze říci, že během regenerace brownfieldů se prostory uzavřou a otevřou se až 

po dokončení prací. Vhodné je během přestavby zrealizovat pro dotčené občany prohlídky 

rekonstruovaných prostor a informovat je o následujících krocích. Tímto lze veřejnosti 

přiblížit, jakým směrem se povede regenerovaná oblast a připravit je a navnadit na budoucí 

funkce, které budou moct aktivně využívat (Marková, c2013). 

Při regeneraci je vhodné uvažovat o multifunkčním využití prostor. Není ideální 

uvažovat pouze nad jednou funkcí, jako je například obchodní dům nebo kanceláře. Při 

multifunkčním využití lze oslovit mnohem širší skupinu lidí a přilákat je do oblasti, kde 

mohou narazit i na jim doposud neznámou aktivitu. Je vhodné se zaměřit na aktivitu určenou 

do dopoledních a odpoledních hodin, jako jsou například školy, školy, obchody, 
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gastronomie, kanceláře aj. a aktivitu určenou na odpolední a večerní hodiny – zájmové 

kroužky, spolky, gastronomie, kluby, aj (Marková, c2013). 

Důležitým nástrojem při realizaci projektu je umět vhodně pracovat s médii a mít 

dobré PR. Veřejnost se tímto dozví, jaké má investor plány s regenerovanou oblastí a 

investor může naopak tímto způsobem dostat zpětnou vazbu, která pro něho může být 

impulsem k novým, jiným krokům při regeneraci. Investor by měl vědět, jaké jsou zdejší 

poměry (finanční, tržní, legislativní apod.) a umět je vhodně využít ve prospěch všech 

(Marková, c2013). 

 

4.1 PPP Projekty 
 

Obecně užívaná zkratka pro Partnerství soukromého a veřejného sektoru, která je 

převzata z anglického termínu Public Private Partnership. Tato kapitola je vypracována na 

základě informací z ROP severozápad dostupných na www.nuts2severozapad.cz  

Jedná se o spolupráci soukromého a veřejného sektoru, vzniklého za účelem 

spolupráce na projektech, při zajištění veřejných služeb nebo infrastruktury. Jsou-li PPP 

projekty odborně zpracovány a aplikovány, zvyšují kvalitu služeb v daném městě a okolí, 

zvyšují rychlost realizací významných infrastrukturních projektů s velmi pozitivním 

dopadem pro obyvatele využívajících těchto služeb a pro lokální rozvoj ekonomiky. 

PPP Projekty se nejvíce využívají v těchto oborech: 

 Dopraví infrastruktura – rychlodráhy, mosty, dálnice, tunely 

 Administrativní a ubytovací zařízení – soudy, ubytovny, úřady, věznice, 

administrativní prostory 

 Zdravotnictví – nemocnice, polikliniky 

 Obrana – výzbroj, infrastruktura 

 Další – inženýrské sítě, vodohospodářství  

Předpokladem úspěšného PPP Projektu je, že za využití schopností a zkušeností 

soukromého sektoru lze získat většího přínosu pro sektor veřejný. Zúčastněné strany si 

rozdělují rizika podle toho, které dokáže nejlépe řídit. 
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V případě PPP Projektu se zamýšlí komplexní zajištění služeb, například výstavba 

dálnice, úřadu, nemocnice, atd. včetně provozování stavby určité kvantity a kvality, za 

předem smluvně sjednaných podmínek.  

U PPP Projektů je požadována účast obou sektorů. Většinou se realizační skupina 

vyčleňuje pro konkrétní případ projektu z obou sektorů, která se musí řídit občanským 

zákoníkem.  

 

Průběh PPP Projektu: 

1. zadavatelem je většinou veřejný subjekt, který dle projektu specifikuje své potřeby a 

výstupy 

2. soukromý sektor zajistí co nejefektivněji dle zadání dodavatele veřejnou službu, hodnotí 

se finanční výnosnost a vyhrává nejlepší předložená nabídka 

3. v případě neplnění smluvních podmínek ze strany soukromého sektoru, například o 

kvalitě provedení stavby, ohrožuje své investice ztrátu příjmu z veřejného sektoru 

4. soukromý sektor dostává splátky od veřejného sektoru za dostupnost služby nebo sám 

soukromý sektor vybírá poplatky za užívání 

 

4.2 Shrnutí kapitoly číslo 4  
 

 Použitím vhodných nástrojů a financování lze docílit životaschopnosti projektu 

na dlouhou dobu a zabránit tak opětovnému vzniku brownfieldu. Lze použít osvědčené 

kroky z již uskutečněných revitalizací a aplikovat je při plánování této konkrétní regeneraci.  
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5 Příklady revitalizací brownfieldů 
 

Tato kapitola popisuje již proběhlé revitalizace brownfields, které byly použity jako 

inspirativní pro tvorbu této diplomové práce. Konkrétně byly použity příklady z Polska a 

České republiky a to:  

1. regenerace textilní továrny Manufaktura v Lodži - Polsko 

2. regenerace textilní továrny Moravan v Brně – Česká republika 

3. regenerace areálu cukrovaru v Židlochovicích – Česká republika 

 

5.1 Polsko – Lodž - Manufaktura 
 

Polská Lodž, přezdívaná „Polský Manchester“ je třetím největším městem Polska. 

Unikátní je zde především komplex architektury textilního průmyslu, který zaujímá zhruba 

20% města. Textilní továrny byly stavěny v režném zdivu a místní je považují za největší 

bohatství města (Archiweb, 2009). 

Největší regenerace se dostalo továrny I. K. Poznánskiego, kdy bylo regenerováno cca 

50 000 m2 (obr. č. 5-2). Přestavba začala roku 2003 a trvala 3 roky. Roku 2006 byla otevřena 

Manufaktura – obchodně zábavní centrum.  Nachází se zde obchody, restaurace, kinosály, 

fitness centra, výstavní galerie, čtyř hvězdičkový hotel, diskotéka aj (Archiweb, 2009). 
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 Tuto regeneraci měli na práci polští architekti ve spolupráci s kolegy z Londýna a 

Lyonu. Otevření Manufaktury rázem přitáhlo pozornost obyvatel i řády odborníků. Stala se 

vyhledávanou atrakcí, nejen pro polské turisty. (Archiweb, 2009) 

 

Obrázek 5-1 - Lodž, Manufaktura - volnočasové aktivity (Commons, wikimedia, 2013) 

Obrázek 5-2 - Lodž, Manufaktura (Commons.wikimedia ,2013) 
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5.2 Česká republika - Brno – textilní továrna Moravan 
 

Tato regenerace je převzata z publikace „Případové studie regenerace brownfieldů“ 

vydanou Regionální Rozvojovou Agenturou Jižní Moravy v roce 2010. 

Příkladnou regenerací prošel roku 2005 bývalý textilní závod Moravan, který se 

nachází ve východní části města, nedaleko centra. Rozloha areálu je cca 8200 m2. Jedná se 

o dvě pěti patrové budovy, z nichž jedna byla postavena na konci 19. století a druhá na 

začátku 20. století. 

 Roku 1999 byl na akciovou společnost MORAVAN prohlášen konkurz a roku 2004 

areál odkoupila od konkurzní podstaty společnost MORAVAN DEVELOP s.r.o. Toho času 

zbyly z budov pouze obvodové zdi, pár sloupů a schodiště. Konečné řešení navrhl 

Ing. Arch. Tomáš Šenberger, který má bohaté zkušenosti s využitím industriální 

architektury.  

Nachází se zde osm prostor určených ke komerci, šest kanceláří, třicet dva klasických 

bytů a devět loftů, které jsou velmi oblíbené u zdejší mladší generace. Přes krytou pavlač 

jsou přístupné dva bezbariérové byty. Nové byty odpovídají nemodernějším standardům, 

avšak i po rekonstrukci je patrné, že budova byla vystavěna před více než 100 lety. 

Architekt spolu s investorem zachovali nebo citlivě obnovili charakter budovy, do 

kterého navrhli atypicky řešené dvoupatrové bytové jednotky. V prvním patře se nachází 

kancelářské prostory a služby. 

Celkové náklady na regeneraci areálu dosáhly na částku 85 mil. Kč. 20% z celkové 

částky byla, hrazena vlastními prostředky a zbylých 80% bylo zafinancováno úvěrem od 

České spořitelny.  
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5.3 Česká republika – Židlochovice – areál cukrovaru 
 

Tato regenerace je převzata z publikace „Případové studie regenerace brownfields“ 

vydanou Regionální Rozvojovou Agenturou Jižní Moravy v roce 2010. 

Cukrovar v Židlochovicích byl uveden do provozu roku 1838. Do ukončení provozu 

v roce 1991 několikrát vyhořel, rozšiřovala se zde výroba, proběhlo zde několik rekonstrukcí 

a modernizací, včetně napojení na železnici.  

Obrázek 5-3 - budova Moravan po renovaci (Šebnergerová, Šenberger - 

Architekti, 2006) 
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Areál cukrovaru se nachází v jihovýchodní části města. Cca 250m od cukrovaru se 

nachází městské centrum, kde se vyskytuje pošta, městský úřad, autobusové nádraží, 

gymnázium, a také most přes řeku Svratku spojující městské centrum s hlavním náměstím a 

historickou radnicí.  

Jediným vlastníkem areálu je město Židlochovice, které realizuje proměnu 

společensky vyřazené lokality na novou městskou čtvrť s nově vybudovanými ulicemi. 

Nachází se zde moderní obchodně společenské centrum, které je situováno u hlavní silnice, 

dále pak bytové domy nacházející se ve střední části areálu a v zadní části areálu, který 

sousedí se zámeckým parkem, jsou vystavěny rodinné domy.  

 

 

Obrázek 5-4 - areál v době regenerace (Příklady regenerace brownfields v Jihomoravském kraji a Dolním 

Rakousku, 2010) 

 

 Celý projekt se odhadoval na 150 mil Kč. Obec se rozhodla vybudovat infrastrukturu, 

inženýrské sítě a komunikace pro zadní část areálu a nově vzniklé parcely pro cca 50 domů 

odprodala jednotlivým zájemcům. Pozemky pro výstavbu tří bytových domů o celkovém 

počtu cca 60 bytových jednotek, město prodalo stavební developerské společnosti.  
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6 Město Frýdek – Místek 
 

Předmětem této diplomové práce je návrh znovuvyužití bývalé textilní průmyslové 

oblasti ve Frýdku – Místku. Tato kapitola popisuje město, ve kterém se zájmová oblast 

nachází. 

Statutární město Frýdek-Místek znázorněné na obrázku číslo 6-2, leží u soutoku řek 

Morávka a Ostravice. Žije zde přibližně 60 000 obyvatel. K městu náleží obce Lysůvky, 

Lískovec, Skalice, Zelinkovice a Chlebovice. Rozloha města je přibližně 5 200 ha. (Frýdek-

Místek. 2016) 

 

 

 

Obrázek 6-1 - město Frýdek-Místek (Google, 2016) 
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Obrázek 6-2 – umístění města Frýdek – Místek (zdroj: Google, 2016; tvorba: Marek Šebesta) 

 

6.1 Zastupitelstvo města 
 

Zastupitelstvo města tvoří 43 členů, jejichž funkční období je čtyřleté a zastupitelé 

jsou voleni v přímých volbách občany města Frýdku – Místku. Členové zasedají nejméně 

jedenkrát za tři měsíce, zasedání jsou veřejná a jejich veškerá vyhrazená pravomoc je 

uvedena v ustanoveních § 84 a 85 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích v platném znění. 

Zastupitelstvu je vyhrazeno schvalovat například územní plán a regulační plán, 

program rozvoje města, rozpočet města, závěrečný účet města apod. a rozhodovat  

o majetkoprávních úkonech města stanovených v zákoně (Frýdek - Místek, 2016). 

Zájmovou oblast tvoří soubor budov a pozemků, které jsou popsány v kapitole číslo 9 

této práce. Pro realizaci projektů bude potřeba i vůle zastupitelstva, které může zajistit 
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například podporu developerských projektů před laickou veřejností nebo schválit změnu 

územního plánu, který bude v souladu s připravovaným projektem. 
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7 Historie textilního průmyslu ve Frýdku-Místku 
 

Následující kapitola popisuje historii textilního průmyslu ve Frýdku-Místku, která je 

úzce spojená s řešenou oblastí, ve které se vyskytují zejména budovy, využívající tento dnes 

již bývalý průmysl. 

Textilní výroba ve Frýdku-Místku se datuje na začátek 18. století. Celkovou 

hospodářskou prosperitu města měla zajišťovat privilegia přiřčená cechovnímu zřízení. 

V cechovních předpise, artikulích, byly zaznamenány práva a povinnosti členů cechu. 

Těšínský kníže Kazimír v roce 1509 daroval artikule Frýdeckému soukenickému cechu, 

které následně potvrdil Bartoloměj Bruntálský z Vrbna roku 1601. Nejstarší Místecké 

artikule soukenického cechu se datují do roku 1563. Biskup Leopold Vilém udělil další 

privilegium soukenickému cechu roku 1660.  Na konci 18. století se ve městě nacházelo 

okolo 115 soukenických mistrů. Ve Frýdku pod zámkem byly v 50. letech 18. století 

založeny první mandl, valcha a bělidlo. Ve Frýdku se údajně nacházel i druhý mandl, 

podrobnější informace o jeho existenci však nejsou známy. V cechu se nenacházelo velké 

množství pláteníků, protože značná část žila a pracovala v okolních vesnicích a nejevila 

zájem o členství v cechovní organizaci (Adamec, 2014). 

Textilní výroba patřila zejména v 18. a první polovině 19. století v průmyslu 

k odvětvím, ve kterém se v relativně krátké době přešlo z výroby rukodělné, k výrobě 

tovární. Velký význam mělo z počátku soukenictví, které zažívalo největší rozmach na konci 

17. a počátkem 18. století. Sukno se zhotovovalo pro místní a regionální trh, ale značná část 

odcházela také na export. Obchod zprostředkovávali zejména bohatí soukeníci a obchodníci 

z významných středisek soukenické výroby. Výrobky vyrobené soukenickými mistry se 

vyvážely zejména do Uher, odkud se po zpáteční cestě dovážela kvalitní vlna. Mezi další 

země, do kterých se dovážely výrobky, patřilo Polsko, Rakousko a Balkán. Vzestup 

plátenictví pokračoval nadále v 1. polovině 18. století, kdy byl vydán patent, jenž prohlásil 

řemeslo za svobodné řemeslo.  Postupně od 18. století nahrazovali obchodníci přímý styk se 

zákazníky. Do té doby prodávali své výrobky sami tkalci. Zvýšila se poptávka po 

tkalcovských výrobcích, což mělo za následek zvýšený počet tkalců ve městě, avšak na úkor 

kvality výrobků. Na přelomu 20. a 30. let 19. století začínalo bavlnářství na úkor lnářství. 

Důvod tohoto jevu byl pokles zájmu o nepříliš kvalitní plátna a nedostatek lnu a jeho cena 

stoupala. V tomto období rostla průmyslová výrob a zakládání samostatných průmyslových 
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podniků, které nahrazovaly dosavadní nákladnický systém. Místek představoval menší 

bavlnářské centrum na Moravě, zatímco Frýdek byl ve Slezsku významným bavlnářským 

centrem (Adamec, 2014). 

Vývoj v 19. století se soustředil do několika silných firem, které vzešly většinou 

z podniků upravujících tkané zboží. Významnou úlohu při přechodu z domácké výroby 

k nákladnickému systému a pozdější centralizované výrobě sehráli židovští obchodníci. 

Josef Munk začal jako první ve Frýdku manufakturně zpracovávat textilní výrobky 

domácích tkalců. Pomocí dluhů, půjček a krátkodobých úvěrů si je podmanil nakolik, že se 

stali jeho námezdními tkalci. Řádné tovární oprávnění získal v roce 1832. Na náhonu z řeky 

Ostravice byla postavena ruční tiskárna tkanin a úpravna tkanin. K dalšímu rozšíření 

podniku došlo na konci 19. století výstavbou mechanické tkalcovny na Staroměstské ulici a 

budovy úpravny a bělidla na ulici Nádražní (Adamec, 2014). 

Dalším významným obchodníkem této doby byl Filip Landsberger. V polovině 19. 

století mu bylo uděleno povoleni k založení tiskárny bavlněných kartonů vybudovanou ve 

svých domech pod Zámeckým kopcem. Později vybudoval bělidlo, úpravnu a mandlovnu. 

Jeho syn Adolf se stal průkopníkem ve strojním tkalcovství ve slezském bavlnářství. 

Landsberger postupně zakoupil další tovární budovy, další tkalcovny. V roce 1882 byla 

postavena přádelna bavlny, která je znázorněna na obrázku č. 7-1. Budova byla v roce 2014 

zdemolována. Aktivity podnikatele Adolfa Landsbergera zavítala i do Místku, kde rovněž 

skoupil tovární budovy a upravil je na mandlovnu, mechanickou tkalcovnu a lněnou 

přádelnu (Adamec, 2014). 
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Bratři Leopold a Julia Neumannové započali přechod k chemickému bělení. Na 

obrázku číslo 7-2 je úpravna a bělidlo, kterou bratři nechali vystavět. Zpočátku jen 

upravovali zboží vyrobené místními tkalci. V továrně se nacházela mandlovna, sušárna, 

varna, česárna, šlichtovna a mechanická tkalcovna (Adamec, 2014). 

Obrázek 7-1 - přádelna bavlny A. Landsberger (Ryšková, 2013) 



Bc. Marek Šebesta: Návrh na možné funkční využití bývalé průmyslové oblasti 

Stránka 19 

2016 

 

Obrázek 7-2 - úpravna a bělidlo bratři Neumannové (Ryšková, 2013) 

 

Alois Lemberger, Vídeňský podnikatel, začal s tovární výrobou textilií přímo. Na 

konci 19. století zakoupil v blízkosti města Frýdek a Místek mlýn a další nemovitosti, kde 

vystavěl mechanickou tkalcovnu, barevnu, bělidlo a úpravnu (Adamec, 2014). 

 

7.1 Hospodářská krize 20. let 20. století 
 

Krize postihla také frýdecké a místecké textilní továrny. Kvůli horšímu odbytu 

výrobků musely podniky postupně snižovat výrobu, propouštět zaměstnance a dočasně či 

trvale zavírat některé provozovny. Firma Josef Munk a synové byla nejspíše nejvíce 

postižená, ukončila výrobu a skončila v konkurzu.  V roce 1936 byly budovy a vnitřní 

vybavení továren prodány v dražbě. Stroje skončily většinou ve šrotu a výroba v barevně, 

bělidle, úpravně a textilní tiskárně již nikdy nebyla obnovena. K propuštění 40 dělnic se 

museli uchýlit i bratři Neumannové v únoru roku 1929. Důvodem byl nedostatek práce pro 

všechny zaměstnance firmy, avšak zbývající pracovníci byli nuceni zvýšit svůj výkon a 
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pracovat na více tkalcovských stavech najednou. Platební neschopnost odběratelů a 

nedostatek objednávek vedl postupně k růstu zadlužení podnikatelů a zvýšení závislosti na 

hlavním věřiteli České bance Union.  Situace byla řešena snižováním mezd a propouštěním, 

reakcí byly stávky dělníků. Krizi se ovšem nepodařilo zastavit a všech 140 dělníku muselo 

být propuštěno na konci roku 1931. K obnově firmy došlo až v roce 1933 otevřením 

přádelny a tkalcovny.  Úpravna a bělidlo byly však definitivně zavřeny (Ryšková, 2013). 

 

7.2 Znárodnění podniků 
 

Za okupace došlo k vyvlastnění majetku osob židovského původu a následně 

převedení majetku do nežidovských správců – majitelů. Tento krok se ve Frýdku - Místku 

dotknul tří firem. Landsbergerovy textilky, Lembergerovy textilky a Neumannovy textilky. 

Po válce byly všechny textilky, stejně jako všechen německý majetek zkonfiskován 

(Ryšková, 2013). 

 

7.3 Slezan Frýdek-Místek 
 

Značnou část staveb a pozemků v zájmové oblasti je v majetku společnosti Slezan. 

Následující kapitola popisuje vývoj společnosti až do její podoby. 

Ve Frýdku-Místku vznikl v roce 1946 Národní podnik Slezské bavlnářské závody. Dle 

vyhlášky ministra průmyslu z roku 1949 byl podnik přejmenován na Slezan, bavlnářské 

závody, národní podnik, Frýdek-Místek. Základnu podniku tvořila nejprve Přádelna bavlny, 

mechanická tkalcovna, barvírna, úpravna a bělidlo Jan Elzer, První slezská přádelna bavlny, 

tkalcovna, bělidlo a úpravna Adolf Landsberger, Textilní závody Burschik, Ladek a spol a 

Textilní závody Burschik a spol. a mnoho dalších zdejších továren. Během následujících let 

došlo ve Slezanu k několika organizačním změnám – byly přičleněny majetkové podstaty 

několika firem, např. Bezpečnostní sklo, akciová společnost, Raškovice. V roce 1955 došlo 

sloučení s Tiskárnou textilu Frýdlant v Čechách. Od června roku 1988 začal Slezan 

hospodařit jako státní podnik a k 1. květnu 1992 na základě privatizačního zákona vznikla 

akciová společnost Slezan Frýdek – Místek a.s. Slezan se ocitl v roce 2008 v insolvenčním 
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řízení a to z důvodů dovozu levného textilu z asijských zemí a ekonomické krize. (Ryšková, 

2013) 

V současné době jsou bývalé textilní prostory z části pronajímaný. Většina však 

nenašla nové uplatnění a čekají na vhodného investora. 
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8 Popis lokality 
 

Zájmové území, znázorněné na obrázku číslo 8-1, se nachází v městské části Frýdek. 

Jeho plocha zabírá cca 12 ha. Ze severovýchodní části přiléhá sídliště Slezská. Jihozápadní 

část odděluje vlakové nádraží, které tvoří prostup pro pěší do městské části Místek. Ve 

vzdálenosti cca 800m od řešené oblasti, se také nachází nově postavené obchodní centrum 

Frýda s víceúčelovou sportovní halou Polárka a atletický stadion TJ Slezan 

Frýdek - Místek. Před obchodním centrem a sportovní halou se nachází nájezd na rychlostní 

komunikaci R48, vedoucí na východ směr Český Těšín a Polsko a na západní stranu, směr 

Hranice, kde se napojuje na dálnici D1. V městské částí Místek se silnice R48 kříží s dálnicí 

D58, vedoucí do Ostravy a na druhou stranu vedoucí rychlostní komunikaci R58, vedoucí 

do Beskyd a dále na Slovensko. Rychlostní komunikace R48 představuje významnou tepnu 

v Moravskoslezském kraji a její přítomnost v značné blízkosti řešeného území přispívá 

lokalitě na atraktivnosti z pohledu dostupnosti pro dojíždějící obyvatele.   

 

 

Ze systému evidence kontaminovaných míst dostupné na stránkách www.sekm.cz lze 

vyčíst, že se v oblasti nenachází žádná kontaminovaná místa. 

Celou řešenou oblast bych dle tabulky číslo 3-1 uvedenou v kapitole 3.2 této práce 

zařadil do typu 1b, tzn., že v oblasti není pravděpodobná kontaminace, je dobře umístěná a 

má velké množství stávajících objektů. 

Obrázek 8-1 - popis lokality (zdroj: Google, 2016; tvorba: Marek Šebesta) 

http://www.sekm.cz/
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8.1 Územní plán města Frýdek-Místek 
 

Územní plán města Frýdek-Místek je na obrázku číslo 5 a zájmová oblast je vymezena 

žlutou linií. Tento výřez mapy Hlavního výkresu tvoří také přílohu číslo 1 této práce 

vytištěnou ve formátu A4 včetně legendy (příloha č. 2). V řešené oblasti se nachází:  

 plochy občanského vybavení komerčního typu plošně rozsáhlého – OK 

 plochy zeleně na veřejných prostranstvích - ZV 

 plochy drobné a řemeslné výroby - VD 

 plochy dopravních koridorů – DK 

 plochy lehkého průmyslu – VL 

 plochy veřejných prostranství - PV 

 

Jejich regulativy jsou vypsán v tabulkách číslo 2 až 7. Návrh regenerace území by 

měl korespondovat s platným územním plánem a tím zapadat do již navržené struktury 

členění vybraných ploch. Zájmové území je vymezeno žlutou linií. 

 

Obrázek 8-2 – územní plán města Frýdek – Místek (zdroj: Frýdek – Místek 2016; tvorba: Marek Šebesta) 
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Tabulka 2 - plochy veřejných prostranství – PV (Frýdek – Místek, 2016) 

Plochy veřejných prostranství -PV 

Hlavní využití:  

Plochy jsou určeny pro veřejná prostranství – místní komunikace, náměstí, apod.  

 

Přípustné využití: 

plochy veřejně přístupné – chodníky, náměstí 

stavby pro účely kulturní, církevní, prodejní a stravovací do 100 m2 zastavěné plochy  

přístřešky pro hromadnou dopravu, zálivy hromadné dopravy    

prvky drobné architektury a mobiliáře, veřejná WC 

stavby sítí a zařízení technické infrastruktury 

stavby komunikací funkční skupiny D2 

 

Nepřípustné využití:  

jakékoliv jiné stavby  

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 

nejsou stanoveny   
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Tabulka 3 - Plochy občanského vybavení komerčního typu plošně rozsáhlého – OK (Frýdek – Místek, 2016) 

Plochy občanského vybavení komerčního typu plošně rozsáhlého - OK 

Hlavní využití:  

Plochy jsou určeny pro zařízení občanského vybavení komerčního typu, zejména pro obchod a 

služby. 

  

Přípustné využití: 

stavby pro obchod a služby  

stavby pro stravování, ubytování a administrativu   

stavby pro školství, zdravotnictví, sociální péči   

stavby církevní a kulturní 

stavby pro drobnou a řemeslnou výrobu  

služební byty   

stavby garáží a garážových stání  

stavby sportovních a tělovýchovných zařízení   

stavby čerpacích stanic pohonných hmot 

změny dokončených staveb dle § 2, odst. 5 stavebního zákona (nástavby, přístavby, stavební 

úpravy) 

změny v užívání staveb dle § 126 stavebního zákona v souladu s přípustným využitím 

přestavby stávajících objektů na stavby pro bydlení v tzv. loftech 

autobazary, autoservisy, pneuservisy  

stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy hromadné dopravy, chodníky, zastávky, 

altánky, veřejná zeleň, veřejná WC apod.  

stavby a zařízení dopravní infrastruktury, např. stavby a zařízení pozemních komunikací 

funkční třídy C a D, opěrné zdi, mosty, doprovodní izolační zeleň, autobusové zastávky, 

odstavné a parkovací plochy  

stavby a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, vodojemy, kanalizace, ČOV, 

trafostanice, energetická vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě, elektronická 

komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody  

stavby vodních nádrží, stavby na vodních tocích 

 

Nepřípustné využití: 

stavby pro bydlení – rodinné domy, bytové domy   

stavby pro průmyslovou výrobu a těžbu  

zemědělské stavby 

stavby pro rodinnou rekreaci  

zřizování zahrádkových osad, stavby zahrádkářských chat   

Požadavky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 

max. výšková hladina zástavby 12 m      

 

koeficient zastavění pozemku (KZP) – pro zastavitelné plochy max. 0,75 – 0,90 dle 

lokalizace, pro stavby v zastavěném území max. 0,75 
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Tabulka 4 - plochy zeleně na veřejných prostranstvích – ZV (Frýdek – Místek, 2016) 

Plochy zeleně na veřejných prostranstvích  - ZV 

Hlavní využití:  

Plochy jsou určeny pro veřejně přístupnou zeleň.  

 

Přípustné využití: 

stavby zařízení sloužících jako odpočinková místa pro turisty a cykloturisty  

stavby pro účely kulturní, církevní, prodejní a stravovací do 100 m2 zastavěné plochy  

prvky drobné architektury a mobiliáře 

stavby dětských hřišť  

stavby sítí a zařízení technické infrastruktury 

stavby komunikací funkční skupiny D2 

stavby parkovišť na okraji  

 

Nepřípustné využití:  

jakékoliv jiné stavby  

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 

nejsou stanoveny    

 

Tabulka 5 - Plochy dopravních koridorů – DK (Frýdek – Místek, 2016) 

Plochy dopravních koridorů - DK 

Hlavní využití:  

Plochy jsou určeny pro vedení koridorů silničních komunikací.  

 

Přípustné využití:  

stavby dopravní včetně náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů apod.  

stavby sítí technické infrastruktury  

stavby slučitelné s dopravní funkcí (např. stavby čerpacích stanic pohonných hmot včetně 

prodejních a stravovacích zařízení, stavby myček, apod.), přitom tyto stavby nesmí znemožnit 

realizaci komunikace, pro kterou je příslušný koridor určen  

 

Nepřípustné využití:    
jakékoliv jiné využití 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 

nejsou stanoveny   
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Tabulka 6 - Plochy drobné a řemeslné výroby  - VD (Frýdek – Místek, 2016) 

Plochy drobné a řemeslné výroby - VD 

Hlavní využití:  

Plochy jsou určeny pro zařízení a areály výrobních a technických služeb, areály řemesel, skladů, 

sběrných dvorů, autobazarů, autoservisů, zahradnictví, apod.   

 

Přípustné využití:  

stavby pro drobnou a řemeslnou výrobu  

stavby pro technické služby     

stavby pro skladování  

stavby pro velkoobchod, diskontní prodejny 

stavby pro obchod, služby, ubytování, stravování a administrativu  

přestavby stávajících objektů na stavby pro bydlení (loftové byty), pro občanské vybavení, pro 

sportovní a tělovýchovná zařízení  

stavby sportovních a tělovýchovných zařízení  

stavby garáží a garážových stání   

autobazary, autoservisy, pneuservisy, myčky  

čerpací stanice pohonných hmot 

sběrny surovin, sběrné dvory, recyklační linky  

služební byty 

změny dokončených staveb dle § 2, odst. 5 stavebního zákona (nástavby, přístavby, tavební 

úpravy) 

změny v užívání staveb dle § 126 stavebního zákona v souladu s přípustným využitím 

stavby vodních nádrží, stavby na vodních tocích   

stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy hromadné dopravy, chodníky, zastávky, 

altánky, veřejná zeleň, veřejná WC apod.  

stavby a zařízení dopravní infrastruktury, např. stavby a zařízení pozemních komunikací 

funkční třídy C a D, opěrné zdi, mosty, doprovodní izolační zeleň, autobusové zastávky, 

odstavné a parkovací plochy  

stavby a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, vodojemy, kanalizace, ČOV, 

trafostanice, energetická vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě, elektronická 

komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody  

 

Nepřípustné využití:  

stavby pro těžký průmysl a energetiku  

stavby pro lehký průmysl  

stavby zemědělské  

stavby pro bydlení  

stavby pro rodinnou rekreaci, stavby zahrádkářských chat  

stavby pro školství, zdravotnictví a sociální péči 

stavby kulturní a církevní   

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 

koeficient zastavění pozemku (KPZ) – max. 0,75 
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Tabulka 7 – plochy lehkého průmyslu – VL (Frýdek-Místek, 2016) 

Plochy lehkého průmyslu - VL 

Hlavní využití:  
 Plochy jsou určeny pro areály a zařízení lehkého průmyslu.  

 

Přípustné využití:  
- stavby pro lehký průmysl  

- stavby pro drobnou a řemeslnou výrobu  

- stavby pro technické služby  

- stavby pro skladování  

- stavby pro velkoobchod, diskontní prodejny  

- stavby pro obchod, služby, ubytování, stravování a administrativu  

- přestavby stávajících objektů na stavby pro bydlení (lofty), občanské vybavení, 

sportovní a tělovýchovná zařízení  

- stavby sportovních a tělovýchovných zařízení  

- stavby garáží a garážových stání  

- autobazary, autoservisy, pneuservisy  

- čerpací stanice pohonných hmot, myčky  

- sběrny surovin, sběrné dvory, recyklační linky  

- služební byty  

- změny dokončených staveb dle § 2, odst. 5 stavebního zákona (nástavby, přístavby, 

stavební úpravy)  

- změny v užívání staveb dle § 126 stavebního zákona v souladu s přípustným využitím  

- stavby vodních nádrží, stavby na vodních tocích  

- stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy hromadné dopravy, chodníky, 

zastávky, altánky, veřejná zeleň, veřejná WC apod.  

- stavby a zařízení dopravní infrastruktury, např. stavby a zařízení pozemních 

komunikací funkční třídy C a D, opěrné zdi, mosty, doprovodní izolační zeleň, 

autobusové zastávky, odstavné a parkovací plochy  

- stavby a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, vodojemy, kanalizace, 

ČOV, trafostanice, energetická vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě, 

elektronická komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody  

 

Nepřípustné využití:  
- stavby pro těžký průmysl a energetiku  

- stavby zemědělské  

- stavby pro bydlení  

- stavby pro rodinnou rekreaci, stavby zahrádkářských chat  

- stavby pro školství, zdravotnictví a sociální péči  

- stavby kulturní a církevní  

 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:  
- koeficient zastavění pozemku (KPZ) – max. 0,75  
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8.2 Vlastnické vztahy 
 

Slezan v zájmovém území vlastní značnou část budov a území, které jsou v mapě 

vlastnických vztahů znázorněné světle zelenou barvou.  Dalším významným subjektem je 

město Frýdek – Místek, znázorněný v mapě vlastnických vztahů žlutou barvou, který vlastní 

zejména komunikace a veřejná prostranství. 

Všechny budovy a areály mají jasného vlastníka. Pouze areál přádelny bavlny bratři 

Neumannové (kap. 9.4 této práce) je rozdělen mezi dva vlastníky, což může v budoucnu být 

překážkou v progresivním vývoji areálu. Samotnou budovu vlastní společnost Textil Invest 

Group a.s., která v zájmové oblasti vlastní i další objekty (viz. obr. č. 0-1) a ostatní pozemky 

a budovy v areálu vlastní společnost Byleporas s.r.o. 

Dále se zde nachází několik objektů ve vlastnictví fyzických osob a 7 dalších 

společností.  Nachází se zde například Komerční Banka a.s., Slezská pekárna s.r.o., Prádelna 

Frenštát s.r.o., HR systém s.r.o. (půjčovna stavebního nářadí), hostinec U Křivého psa, který 

je ve vlastnictví fyzické osoby nebo prodejna obchodního řetězce Billa. Lze předpokládat, 

že všechny služby, které se zde nacházejí, si zachovají svou funkci i do budoucna a budou 

součástí regenerované oblasti. 
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Tato mapa vlastnických vztahů tvoří také přílohu číslo 3 ve formátu A3, v měřítku 

1:2000. 

  

Obrázek 8-3 -- vlastnické vztahy (zdroj: Český úřad zeměměřičský a katastrální, 2016; tvorba: Marek Šebesta) 
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9 Popis jednotlivých budov v zájmovém území 
 

V zájmovém území se nachází soubory budov, které jsou předmětem řešení této 

diplomové práce. Jedná se o budovy bývalého textilního závodu Slezan, který ukončil svou 

výrobu v roce 2008 a jeho historie je popsána v kapitole číslo 7.3 této práce. Konkrétně se 

jedná o: 

1. sklad bavlny A. Landsberger 

2. prázdný pozemek po demolici přádelny A. Landsberger 

3. bělidlo, úpravna a tkalcovna 

4. bělidlo, úpravna a tkalcovna bratři Neumannové 

5. přádelna bavlny bratři Neumannové 

Rozmístění jednotlivých budov je na obrázku číslo 9-1. Tato mapa je vytištěná 

v měřítku 1:2000 ve formátu A3 a tvoří přílohu číslo 4 této práce. Zájmové území je 

vymezeno červenou linií. 
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Obrázek 9-1 - rozmístění jednotlivých budov v zájmovém území (zdroj: Český úřad zeměměřičský a katastrální, 

2016; tvorba: Marek Šebesta) 

 

9.1 Bělidlo, úpravna a tkalcovna bratři Neumannové  
 

Areál původně sloužil jako tkalcovna s přidruženými provozy a jeho poloha 

v zájmovém území je ukázáno na obrázku číslo 9-1 pod číslem 1. 

 Budovy byly postupem času rekonstruovány a přebudovány podle potřeb na 

přípravnu, pomocné prostory přilehlého učiliště, administrativní prostory a také skladové 

prostory. V areálu se nachází také budova kotelny s komínem a elektrárna, která složila do 

roku 1956, technologie elektrárny je dnes již sešrotována. Kotelna byla několikrát 

upravována a roku 2011 byl ukončen její provoz.  

Na konci 19. století byla postavena třípodlažní budova sloužící jako tkalcovna, později 

jako přípravna a také jako administrativní prostory, sklady a prodejna. K budově byla 

přistavěna také přízemní budova, která byla roku 1967 stržena a byla postavena nová 

moderní hala vyhovující tehdejším výrobně – provozním standardům. 
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Tří podlažní budova na obrázku číslo 9-2, je obdélníkového půdorysu o rozměrech cca 

20m x 25m. Za ní se nachází výrobní hala postavená v 70. letech 20. století (obr. č. 9-5), je 

stavebně spojena s dvou patrovou budovu, má obdélníkový tvar o rozměrech cca 60m x 80m. 

Dle územního plánu území spadá do kategorie OK - plochy občanského vybavení 

komerčního typu plošně rozsáhlého. Vlastníkem je společnost Slezan. 

 

 

 V prvním podlaží (obr. č. 9-3) byla původně umístěna výrobní technologie, která se 

zde dnes již nenachází. Z důvodu velkého zatížení budovy jsou zde umístěny ocelové 

konstrukce, které přenášely svislé zatížení do základů.  Nacházejí se zde velká okna umístěna 

po celém obvodu budovy, které zajišťují dostatek osvětlení v celém prostoru.  

Obrázek 9-2 - původní dvou podlažní budova tkalcovny (foto: Marek Šebesta) 
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 V druhém podlaží se nachází administrativní a výrobní prostory (obr. č. 9-4). 

Prostory nebyly od ukončení výroby využívány a původní interiér se zde již nenachází. 

Ocelová konstrukce zde již není robustní jako v prvním podlaží. 

 

 

Obrázek 9-3 - interiér prvního podlaží tkalcovny (foto: Marek Šebesta) 

Obrázek 9-4 - interiér druhého patra tkalcovny (foto: Marek Šebesta) 



Bc. Marek Šebesta: Návrh na možné funkční využití bývalé průmyslové oblasti 

Stránka 35 

2016 

Za dvoupatrovou budovou se nachází stavebně spojená výrobně – skladovací hala 

obdélníkového tvaru o rozměrech cca 82m x 63x. V současné době je hala prázdná a čeká 

na vhodné využití. Nachází se zde pilíře ocelové konstrukce nesoucí střechu haly. Hala je 

bez oken a nenacházejí se zde ani žádné střešní světlíky Pro osvětlení haly jsou nutná 

nainstalovaná světla.  

 

 

 

Obrázek 9-5 - znázornění dvou podlažní budovy a haly (zdroj: zdroj: Český úřad zeměměřičský a katastrální, 

2016; tvorba: Marek Šebesta) 
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Součástí areálu je i dvou podlažní průmyslový objekt (obr. č. 9-7, 9-8) obdélníkového 

tvaru o velikosti cca 70m x 15m. Objekt je postaven z železo-betonové panelové konstrukce, 

rozdělen na dvě části schodištěm a výtahovou šachtou. V přízemí se nachází garážová vrata 

pro vjezd nákladních automobilů pro nakládku a vykládku.  V jednotlivých patrech jsou ve 

výrobních halách vystavěny pilíře z železobetonu z důvodu vyšší zátěže výrobní 

technologie. Jsou zde umístěna rozměrná okna pro dostatečné osvětlení všech prostor. 

Schodiště je osvětleno luxfery.  

 

Obrázek 9-6 - interiér haly (foto: Marek Šebesta) 
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Obrázek 9-7 - znázornění dvoupodlažní budovy a elektrárny (zdroj: zdroj: Český úřad 

zeměměřičský a katastrální; tvorba: Marek Šebesta) 

Obrázek 9-8  - dvou podlažní průmyslový objekt (foto a tvorba: Marek Šebesta) 
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9.2 Textilní učiliště 
 

Budova na obrázku číslo 9-9 původně patřila k areálu bělidla, úpravny a tkalcovny. 

Jeho poloha v zájmovém území je v obrázku číslo 9-1 pod číslem 2. Postupem času byla 

budova přebudována na ubytovnu a internát pro učiliště.  Došlo k zásadním stavebním 

úpravám, výrobně – provozní prostory byly zcela přestavěny na ubytovací prostory a poté 

na prostory pro vyučování a šatny, budova složila jako textilní učiliště. 

 

 

 Interiéry budovy (obr. č. 9-10) jsou po posledním využití (textilní učiliště) prázdné a 

jsou nevyužívány. Objekt je v dobrém technickém stavu.  

 

Obrázek 9-9 - budova bývalého učiliště (foto: Marek Šebesta) 
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Budova je majetkem společnosti Textil Invest Group a.s. a dle platného územního 

plánu spadá do skupiny OK - plochy občanského vybavení komerčního typu plošně 

rozsáhlého. 

 

9.3 Pozemek po přádelně A. Landsberger 
 

Areál byl vystavěn na konci 19. století. V minulosti sloužil jako přádelna, postupem 

času byly prováděny stavební úpravy přádelny samotné, i dalších přidružených objektů, 

z důvodu obměny a modernizace výrobní technologie. V roce 1894 byla budova navýšena o 

jedno patro. Budova se časem dostala do velmi špatného technického a stavebně 

konstrukčního stavu a roku 2014 byla vlastníkem zdemolována. Po demolici zůstala parcela 

o velikosti cca 6 900 𝑚2 (obr. 9-11). Poloha pozemku je v obrázku číslo 9-1 pod číslem 3. 

Obrázek 9-10 - interiér bývalého textilního učiliště (foto: Marek Šebesta) 
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9.4 Přádelna bavlny bratři Neumannové  
 

 Areál, na obrázku číslo 9-12, byl využíván jako přádelna. Jeho poloha v zájmovém 

území je v obrázku číslo 9-1 pod číslem 4. Postupem času prošel řadou rekonstrukcí a 

modernizací, z nichž největší proběhla v 50. letech 20. století nahrazení původní 

technologie, technologii sovětskou, která se již v areálu nenachází. 

Dle územního plánu spadá areál do kategorie OK - plochy občanského vybavení 

komerčního typu plošně rozsáhlého. Jeho celková rozloha je cca 25 500 m2 

 

Obrázek 9-11 - pozemek po bývalé přádelně A. Landsberger (foto: Marek Šebesta) 
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 V současné době je areál využíván částečně jako skladovací a výrobní prostory. 

Možnou překážkou je rozdělení areálu mezi dva vlastníky, což může být v případě neshody 

názorů vlastníků na dané možné funkční využití, překážkou v užívání nebo udržování 

objektu, nebo jeho dalšímu progresivnímu vývoji. 

 Ve výrobní hale (obr. č. 9-13) na každém patře jsou umístěny ocelové nosné 

konstrukce z důvody vysokého zatížení výrobní technologií, která při výrobě vydávala silné 

vibrace.  Vystavěny byly také vysoká okna pro dostatečné osvětlení výrobních prostor. Patro 

je rozděleno na větší a menší výrobní halu v poměru cca 5:1. Výrobní prostory jsou 

v současné době prázdné. 

Obrázek 9-12 - přádelna bratři Neumannové (foto: Marek Šebesta) 
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Obrázek 9-13 - výrobní hala (foto: Marek Šebesta) 

 

 V areálu se nachází také ostatní budovy provozu (sklady, dílny, vrátnice, závodní 

jídelna apod., (obr. č. 9-14)) Některé objekty jsou obsazeny nájemníky.  

 

 

Obrázek 9-14 – skladovací budova uvnitř areálu (foto: Marek Šebesta) 
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9.5 Tkalcovna J. Munk a synové  
 

 Areál byl vystavěn na konci 19. století. Po roce 1945 byla zdemolována kotelna a 

strojovna. Jeho poloha v zájmové oblasti je v obrázku číslo 9-1 pod číslem 5. Původně byl 

areál využíván jako tkalcovna, avšak postupně byl přebudován na skladové, administrativní 

a pomocné prostory. V průběhu let byl areál mnohokrát představován a rekonstruován dle 

výrobně – provozních potřeb. 

Hlavní budova areálu je obdélníkového půdorysu o rozměrech cca 80m x 65m, 

celkově má areál rozlohu cca 14 000 m2. Dle územního plánu spadá do ploch VL - plochy 

lehkého průmyslu. Vlastníkem je Slezan Frýdek – Místek a.s. 

 

 

Původní budova tkalcovny byla nahrazena moderní skladovací halou ocelové 

konstrukce s housenkovými světlíky. Z původní tkalcovny zůstaly zachovány pouze budovy 

na půdorysu L, přiléhající k nové tkalcovně (obr. 9-16) 

 

Obrázek 9-15 - tkalcovna J. Munk a synové (foto: Marek Šebesta) 
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Objekty jsou zděné, stavěny z pálených cihel, které jsou kryty sedlovými střechami. 

Fasáda je ponechána v režném zdivu. Jsou zde vytvořeny nebo zvětšovány okenní otvory 

nebo vytvořeny nové vstupy. 

Původní administrativní prostory jsou dnes využívány z části jako kancelářské 

prostory a z části jako prodejní prostory. Přistavěná hala je dnes využívána nájemníkem jako 

skladovací prostor. V areálu se nachází i doprovodné budovy podniku, které jsou vlastníkem 

pronajaty. Nachází se zde například autoservis.  

 Je zde umístěno mnoho nesourodých reklamních poutačů a billboardů (obr. 9-17), 

které kryjí pohled na původní budovu a její režné zdivo. 

 

Obrázek 9-16 - původní budova tkalcovny ve tvaru ""L" (zdroj: Google, 2016; tvorba: Marek Šebesta) 
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9.6 Sklad bavlny A. Landsberger  
 

Budova na obrázku číslo 29 je obdélníkového tvaru, s rozměry cca 32m x 75m, dle 

územního plánu objekt spadá do kategorie VL – plochy lehkého průmyslu a vlastníkem je 

společnost Slezan Frýdek - Místek a.s. Jeho poloha v rámci řešené oblasti je v obrázku číslo 

9-1 pod číslem 6. 

Byla postavena na konci 19. století a sloužila jako skladový objekt a svůj účel plnila až 

do ukončení textilní výroby. V objektu byla skladována bavlna. V budově proběhly během 

let přestavby. Severozápadní část, skladovací část, přiléhající k točně autobusů, byla 

přestavěna na administrativní a sociální prostory. Byly zazděny průchody mezi jednotlivými 

skladovacími boxy a bylo vytvořeno 5 samostatných skladovacích prostorů. Dále byla 

stavebními úpravami vytvořena nákladní rampa, z důvodu lepšího manipulování s nákladem 

přivezeného vlaky po kolejích vedoucích až k rampě. Do čelní zdi byla dále přichycena 

nosná ocelová konstrukce nové střechy zastřešující nově vybudovanou rampu.  

Obrázek 9-17 - pohled na původní budovu s reklamními poutači (foto: Marek Šebesta) 

Obrázek 9-18 - sklad bavlny A. Landsberger (foto: Marek Šebesta) 
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Na objektu jsou viditelná poškození způsobena stářím. Nejzávažnější je zřejmě 

statické narušení obvodových zděných konstrukcí zejména v rozích stavby (obr. č. 9-19) 

Stavební práce byly provedeny prostě a účelově, aby byla docílena pokud možno co nejvyšší 

funkčnost objektu. Skladovací prostory jsou v současné době využívány nájemníky. 

 

Obrázek 9-20  – statické narušení obvodové zdi (foto: Marek Šebesta) 

Obrázek 9-19 - sklad A. Landsberger - pohled z autobusové točny (foto: Marek Šebesta) 
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10 Návrh funkcí jednotlivých budov 
 

Návrh je rozdělen na 6 jednotlivých samostatných areálů. Jejich vymezení je ukázáno 

vždy v následujících podkapitolách, která se daným areálem zabývá. Jedná se o areály: 

1. sklad bavlny A. Landsberger 

2. prázdný pozemek po demolici přádelny A. Landsberger 

3. bělidlo, úpravna a tkalcovna 

4. bělidlo, úpravna a tkalcovna bratři Neumannové 

5. přádelna bavlny bratři Neumannové 

6. sklad bavlny A. Landsberger 

 

10.1 Bělidlo, úpravna a tkalcovna 
 

Vymezení areálu je ukázáno na obrázku číslo 10.1, vyznačeno modrou linií. 

 

Obrázek 10-1 – vymezení areálu bělidla, úpravny a tkalcovny (zdroj: Český úřad zeměměřičský a 

katastrální, 2016; tvorba: Marek Šebesta) 
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Prostor v areálu může dát vzniknout úplně novému bulváru určeného jako pěší zóna, 

kde na jejím konci by byl vytvořen nový prostup na autobusové nástupiště a vlakové nádraží, 

které by nebylo tak provizorní a nepříjemné jako to současné, nacházející se za prodejnou 

Billa, které je i nebezpečné, protože občané se pro přístup k současnému průchodu na 

vlakové nádraží musí pohybovat po parkovišti bez vymezených pěších tras a hrozí zde střet 

s automobilem. Současné schodiště je špatně sjízdné i pro kočárky.  

 

 

Dvou patrová budova bývalé tkalcovny na obrázku číslo 10-3 má v současné době 

chátrající fasádu. Technický stav budovy je ve stavu, kdy ohrožuje kolemjdoucí po přilehlém 

chodníku. Je zapotřebí rozsáhla rekonstrukce fasády z důvodu bezpečnostního a také 

z důvodu navrácení fasády do jejího původního stavu. Obnoveny by měly být všechny prvky 

fasády, např. zdobení kolem oken, apod.  

Obrázek 10-2 – znázornění nově vytvořeného uličního bulváru s přilehlými novými funkcemi (zdroj: Český úřad 

zeměměřičský a katastrální, 2016; tvorba: Marek Šebesta) 
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V rámci mé diplomové práce bych do tohoto objektu umístil do dvou vrchních pater 

administrativní prostory, nebo tzv. openspace prostor. Do přízemí bych umístil pobočku 

banky. V okolí se nachází pouze pobočka Komerční Banky. Na místeckém náměstí se 

nachází 5 poboček různých bank a pro občany přilehlého sídliště jsou pro rychlé vyřízení 

věcí daleko. Budova je stavebně spojena a průchozí s halou, která se nachází za budovou. 

Vhodné by zde bylo umístit prodejnu Billa, která se nachází na vedlejším pozemku, který 

patří městu Frýdek - Místek a současný objekt, ve kterém prodejna sídlí zdemolovat. Pro 

realizaci je nezbytná dohoda mezi městem Frýdek – Místek, společností Slezan a společností 

Billa Reality, které patří současný objekt prodejního řetězce Billa. Nově vzniklá plocha by 

mohla značnou měrou rozšířit parkovací plochy, kterých je v této oblasti nedostatek a 

v určitých částí dne je zde velice obtížné zaparkovat a lze předpokládat, že pokud by 

proběhla úspěšná regenerace celé této oblasti, zvýšil by se zde i provoz osobních automobilů 

a poptávka po parkovacích místech. Zbylá část haly by mohla složit jako kryté tržiště, 

například pro stále více populární farmářské trhy, které by zde mohly být pořádány 

v určitých časových intervalech i v zimních měsících.  

 

Obrázek 10-3 - ochrana fasády (foto a tvorba: Marek Šebesta) 
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Pro nové funkční využití je nezbytná demolice několika budov. Jejich ztržení umožní 

vytvořit nové pěší trasy a celou oblast lépe propojit s okolními funkčními celky.  

V areálu se také nachází dvou podlažní průmyslový objekt, který by mohl sloužit 

místním uměleckým sdružením jako ateliéry a výstavní plochy nebo zkušebny pro začínající 

hudební kapely. Do přízemí bych umístil drobné prodejny a služby, které by byly přístupné 

z nově vytvořeného uličního bulváru.  

V areálu se nachází také objekt bývalého energocentra, který by po demolici 

nepotřebných objektů a rekonstrukci fasády do původní podoby mohl sloužit jako malý 

pivovar s restaurací a pivními lázněmi, které se ve městě nevyskytují 

 

10.2 Textilní učiliště 
 

 Tento objekt bývalého textilního učiliště spadá dle platného územního plánu 

do OK - plochy občanského vybavení komerčního typu plošně rozsáhlého. Svou fasádou 

nezapadá do kontrastu okolních textilních budov. Není tedy potřebná obnova fasády ani 

jiných prvků. Budova by potřebovala rekonstrukci interiéru i exteriéru. Zejména zateplení 

fasády budovy a výměna oken. Interiér budovy by se zrekonstruoval do podoby podle 

potřeby nového funkčního využití. Jeho vymezení je ukázáno na obrázku číslo 10-4 

vyznačeno modrou linií. 

Do tohoto zařízení bych zařadil různé druhy zdravotní péče. Dispozičně je budova 

na tuto funkci vhodná. Zařadil bych zde soukromé ordinace lékařů, například zubaře, oční 

lékaře, rehabilitace, praktické lékaře, lékárnu aj. V okolí se nachází ordinace různého typu, 

avšak myšlenkou je centralizovat tyto služby je do jedné budovy a vytvořit malé zdravotní 

středisko, které je dobře dopravně dostupné MHD, kdy se přímo před budovou nachází 

autobusová zastávka.  
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Obrázek 10-4 – znázornění textilního učiliště v zájmovém území. (zdroj: Český úřad zeměměřičský a katastrální, 

2016; tvorba: Marek Šebesta) 

 

 

Obrázek 10-5 - bývalé textilní učiliště (foto: Marek Šebesta) 
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10.3 Pozemek po přádelně A. Landsberger 
 

Vymezení areálu je ukázáno na obrázku číslo 10.6, vyznačeno modrou linií. 

 

 

Obrázek 10-6 – vymezení pozemku po přádelně (zdroj: Český úřad zeměměřičský a katastrální, 2016; tvorba: 

Marek Šebesta) 

 

Po demolici přádelny A. Landsberger vznikla parcela o velikosti cca 6 900 m2, vhodná 

pro možný developerský projekt. Nachází se zde ještě několik menších budov po bývalém 

provozu, které jsou pro přestavbu na novou funkci nevhodné a jejich odstranění by rozšířilo 

a geometricky urovnalo pozemek pro možný developerský projekt, který by se na tomto 

místě dal realizovat. 
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Obrázek 10-7 - objekty vhodné k demolici (zdroj: Český úřad zeměměřičský a katastrální, 2016; tvorba: Marek 

Šebesta) 

 

Tento pozemek dává prostor k výstavbě čtyř podlažního polyfunkčního domu, kde 

v přízemí by se nacházely drobné prodejny a služby a ve zbylých podlaží byty. Dostatek 

prostoru by dávalo možnost vytvořit rezidenční bydlení s dostatkem parkovacích míst, 

popřípadě výstavbou garáží s přístupem pouze pro obyvatele bytových jednotek. Tím by 

byla docílena jistá bezpečnost a intimita pro zdejší obyvatele. Stavba by také doplnila uliční 

čáru, kterou tvoří okolní zástavba a prázdný pozemek tuto linii narušuje. Na obrázku číslo 

10-8 je současný stav, jak vypadá pozemek po demolici.  
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10.4 Přádelna bavlny bratři Neumannové 
 

 Areál se dle platného územního plánu nachází v území OK - plochy občanského 

vybavení komerčního typu plošně rozsáhlého. Jeho vymezení je na obrázku číslo 10.9 

vyznačeno modrou linií. 

Hlavní tří podlažní budova (obr. č. 10-10) tvoří svou monumentálností dominantu 

v celém navrhovaném území a spolu s ostatními budovami v areálu vytváří rozsáhly výrobní 

komplex. Hlavní výrobní budovu pokrývá režná fasáda, která je místy ve velmi špatném 

stavu. Obnova režného zdiva by budově vrátila její historickou hodnotu. Odstraněna by měla 

být i náletová zeleň, která se vyskytuje nejhojněji na římsách. Okenní rámy by bylo vhodné 

vyměnit za pokud možno stejné, však technicky modernější s lepšími hlavně tepelnými 

vlastnostmi.  

Obrázek 10-8 - prázdná parcela (foto: Marek Šebesta) 
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Obrázek 10-9 – vymezení areálu přádelny bavlny (zdroj: Český úřad zeměměřičský a katastrální, 2016; tvorba: 

Marek Šebesta) 

Obrázek 10-10 - tří podlažní budova přádelny (foto: Marek Šebesta) 
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V areálu se nacházejí budovy vhodné k demolici, jelikož již ztratily svůj účel a nejsou 

vhodné pro návrh nového využití. Nacházejí se zde i různé jiné konstrukce, například 

ocelové nadrozměrné přístřešky a garáže, které jsou pro nové využití nevhodné a 

neefektivní. Při vjezdu do areálu se zde nachází bývalá vrátnice, která svou polohou 

znemožňuje výhled na hlavní silnici při výjezdu z areálu a takto vzniklá dopravní situace se 

stává nebezpečnou. Všechny objekty určené k demolici jsou na obrázku číslo 10-11. 

 

 

Návrh nového funkčního využití u tohoto areálu je inspirován konverzí textilního 

areálu Moravan v Brně, která je popsána v kapitole číslo 5.2 této práce. Objekt budovy 

v Brně byl na první pohled v podobném technickém stavu a má podobnou objemovou 

velikost. Zdejší prostor by mohl dát vzniknout bytovým jednotkám různých velikostí. Tyto 

vytvořené bytové jednotky bych nabídl vedení automobilce Hyundai, která vyrábí 

automobily v obci Nošovice, vzdálené cca 10 km. Celý areál by mohl složit jako rezidenční 

bydlení zajišťující určité soukromí pro zahraniční vrcholový management automobilky. 

Obrázek 10-11 – objekty vhodné k odstranění (zdroj: Český úřad zeměměřičský a katastrální, 2016; tvorba: 

Marek Šebesta) 
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Ostatní budovy by mohly sloužit jako garáže nebo by zde mohly být umístěny tématické 

asijské restaurace s přístupem mimo areál, které by mohly využívat všichni občané.  

 

10.5 Tkalcovna J. Munk a synové 
 

Areál je v zájmovém území vymezen modrou linií v obrázku číslo 10-12. 

 

 

Tento objekt postavený na konci 19. století je dle platného územního plánu zařazen do 

kategorie VD – plochy drobné a řemeslné výroby. V současné době hlavní objekt slouží jako 

skladovací. Dále se zde nachází autoservis, podlahové studio, prodejna pracovních oděvů a 

pomůcek aj. Tento areál nevykazuje podle definice znaky brownfieldu, ale podle města 

Frýdek – Místek a mé úvahy brownfieldem je.  

Obrázek 10-12 – vymezení areálu tkalcovny (zdroj: Český úřad zeměměřičský a katastrální, 2016; tvorba: Marek 

Šebesta) 
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Objekty v areálu, zejména tedy nově postavená hala do původní budovy ve tvaru „L“, 

není vhodná pro přestavbu na jiné využití, než současné. Měly by být zachovány současné 

služby a již existující pracovní místa.  

Areál by měl projít úpravou estetickou, aby odkazoval svým zevnějškem na svou 

textilní historii. Fasáda postavená v režném zdivu by měla být obnovena včetně všech prvků, 

které se zde nacházejí (římsy, zdobení kolem oken a apod. (obr. č. 10-13)). 

 

 

Rekonstrukcí by mělo projít i oplocení (obr. č. 10-14.) po celém obvodu areálu, a to 

zejména z důvodu prevence proti krádežím v areálu a možných vloupání v nočních 

hodinách, kdy se v areálu nachází minimum lidí, nebo žádní. Z čelní pohledové strany je 

plot tvořen zděnou cihlovou konstrukcí, vyplněnou konstrukcí ocelovou s pletivem. Zde by 

byla vhodná obnova nebo výstavba plotu nového. V ostatních částech areálu by byla vhodná 

obnova nebo nová instalace standartního pletivového plotu.  

 

Obrázek 10-13 - pohled na původní fasádu tkalcovny (foto a tvorba: Marek Šebesta) 
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Před areálem a na fasádě budovy se nachází značné množství reklamních poutačů, 

které jsou nesourodé a kryjí historizující fasádu. Vhodné by bylo všechny reklamní panely  

nenávratně odstranit a nechat pro kolemjdoucí lidé vyniknout fasádu v režném zdivu. 

 

 

Obrázek 10-15 – reklamní poutače umístěné před areálem (foto: Marek Šebesta) 

  

Obrázek 10-14 - plotové sekce v čelní straně areálu (foto: Marek Šebesta) 
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10.6 Sklad bavlny A. Landsberger 
 

Objekt spadá dle územního plánu do oblast VL – plochy lehkého průmyslu.  Tato 

budova také nesplňuje přesnou definici brownfieldu, ale stejně jako tkalcovna v předchozí 

kapitole je zapsána městem Frýdek – Místek na seznamu brownfieldů a nachází se v zájmové 

oblasti. Vymezení areálu je ukázáno na obrázku číslo 10-16. 

 

 

U objektu bývalého skladu bavlny by měla být provedena obnova fasády po celém 

obvodu budovy postavené v původním režném zdivu. Opraveny by měly být statické 

narušení budov, které se nachází zejména v rozích budovy a provedena kompletní technická 

údržba na celém objektu, například oprava svodů dešťových vod apod., aby bylo docíleno 

zamezení degradace objektu přírodními vlivy. Vhodné by bylo i odstranění přístřešku nad 

nakládací rampou. Odstraněna by měla být i náletová zeleň na celém objektu.   

Obrázek 10-16 – vymezení areálu skladu bavlny v zájmovém území (zdroj: Český úřad zeměměřičský a 

katastrální, 2016; tvorba: Marek Šebesta) 
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Objekt je rozdělen na šest stejně velkých sekcí. První dvě sekce by mohly složit jako 

autobusový terminál. Město Frýdek – Místek si nechalo zpracovat analýzu pro provozování 

městské hromadné dopravy (Multikriteriální analýza provozování městské hromadné 

dopravy, 2015), kde počítá s využitím těchto prostor. Zbylá část objektu by mohla plnit 

funkci překladiště, například pro přepravce zboží Česká pošta, PPL, DHL, aj. Tato služba 

by mohla být navázaná na přilehlé vlakové nádraží a tvořit pro přepravce dopravní uzel.  

 

10.7 Shrnutí kapitoly  
 

Celá kapitola číslo 10 popisuje možný funkční návrh celé řešené oblasti. Jsou zde 

navrženy funkce, které se ve městě nebo přilehlém okolí nenacházejí. Je zde vytvořen návrh 

na nový prostup pro pěší z přilehlého sídliště na vlakové nádraží a autobusovou točnu, podél 

kterého jsou navrženy komerční prostory. Prostor v řešené oblasti dává možnost vystavět 

polyfunkční dům, nebo vytvořit resortní bydlení v objektu přádelny. Jsou zde zachovány 

také pracovní místa v objektu tkalcovny J. Munk, který v současnosti slouží pro skladování. 

Řešeno bylo také problematické parkování přesunutím a následným zdemolováním prodejny 

Billa  

  

Obrázek 10-17 -ochrana fasády (foto a tvorba: Marek Šebesta) 
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11 Závěr 
 

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout možné funkční řešení pro danou oblast, 

zakomponovat jí do již navržené funkční struktury města podle platného územního plánu a 

vytvořit ucelený soubor, který by byl nápomocen případným investorům při rozhodování 

vstoupit do této oblasti.  Návrhy byly inspirovány již proběhlými konverzemi z České 

republiky i ze zahraničí. Jsou zde navrženy komerční prostory, výtvarní a výstavní prostory, 

prodejny, zdravotní středisko, tržiště aj. Návrh také koresponduje s vydanými zprávami 

města Frýdek – Místek a možné využití některých prostor je v současné době ve vyjednávání 

mezi městem a společnosti Slezan. Tyto brownfieldy v sobě skrývají velký potenciál a byla 

by škoda ho nevyužít, odebrat lidem toto území, které by mohli funkčně využívat.  
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