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Historie textilního průmyslu ve Frýdku-Místku 

➢ Počátky průmyslové textilní výroby lze datovat rokem 1832, kdy začala na území

 města fungovat první mechanická tkalcovna firmy Munk.
➢ Ve druhé polovině 19. století vzniká několik textilních firem, které měly na území

 města své přádelny, tkalcovny, barevny a úpravny bavlny.
➢ K velkému rozmachu textilního průmyslu dochází po roce 1918, kdy jednotlivé

 firmy hledaly náhradu za ztracený jednotný trh Rakousko-Uherska a začaly

 vyvážet své výrobky do řady zemí Evropy a Asie.
➢ Vznikem Protektorátu Čechy a Morava dochází k arizaci naprosté většiny

 textilních firem, protože se jednalo o majetek židovských vlastníků.
➢ Po osvobození republiky v roce 1945 byla na naprostou většinu již německých

 textilních firem uvalena národní správa a následně došlo, na základě tzv.

 Benešových dekretů, ke konfiskaci tohoto majetku.
➢ V roce 1946 vznikají Slezské bavlnářské závody, které jsou následně

   přejmenovány na Slezan, bavlnářské závody, do kterého jsou zařazeny všechny

   textilky na území města a části Moravy.

 



  

➢ V roce 1988 je národní podnik, v rámci tzv. ekonomické reformy, transformován

 na státní podnik a získává určité větší pravomoci než měl doposud. 
➢ V roce 1992 vzniká akciová společnost Slezan Frýdek-Místek a.s. a 97 % majetku

 společnosti je privatizováno formou „Kupónové privatizace“.
➢ Na základě nepříznivých vnějších i vnitřních ekonomických a obchodních vlivů

 je v prosinci 2008 prohlášen úpadek společnosti a ustanoven insolvenční

 správce. V únoru 2009 byl prohlášen konkurs a postupně dochází k

 definitivnímu ukončení textilní výroby ve všech areálech akciové společnosti.

 

Zaměstnanci firmy Lemberger, 
1907



  

ROZMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH AREÁLŮ

LEGENDA:
1. HÁLKOVÁ 938 2. BESKYDSKÁ 1488 3. FRÝDLANTSKÁ 1237 4. STAROMĚSTSKÁ 1077
5. TĚŠÍNSKÁ 2292 6. NÁDRAŽNÍ 1085 7. SKLAD ČD 8. NA PŘÍKOPĚ 1175
9. NA PŘÍKOPĚ 1221

 



  

Areál na ulici Hálkova 938
Frýdek-Místek
LV 2732, k.ú. Místek
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ZÁKLADNÍ INFORMACE:
➢ rozloha areálu: 44.946 m2
➢ zastavěná plocha pozemků: 15.521 m2

 

HÁLKOVA 938



  

 

HÁLKOVA 938



  

➢ Areál bývalé tkalcovny.
➢ Stávající možnosti využití: sklady, dílny, kanceláře. V současné době není 

areál nájemníky využíván, a to z důvodu méně vyhovujících technických 

parametrů budov, jako jsou např. nízké stropy, chybějící nakládací rampy 

atd.
➢ Navrhované využití dle územního plánu: lehký průmysl, skladován
➢ Vytápění:  V minulosti byl areál vytápěn lokálním zdrojem na tuhá paliva, 

který je trvale mimo provoz. Další využití areálu je také podmíněno 

dořešením způsobu vytápění a návazně možnosti rozvodu potrubí pitné 

vody po areálu. 
➢ Areál je napojen na elektrickou energii, vodu a veřejnou kanalizaci. 

Středotlaká plynová přípojka je přivedena na hranici pozemku.
➢ Celý areál je oplocen.

 

HÁLKOVA 938



  
HÁLKOVA 938



  

  

  

HÁLKOVA 938



  

Areál na ulici Beskydská 1488
Frýdek-Místek
LV 2732, k.ú. Místek
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ZÁKLADNÍ INFORMACE:
➢ rozloha areálu: 79.982 m2
➢ zastavěná plocha pozemků: 28.579 m2

 

BESKYDSKÁ 1488



  

 

BESKYDSKÁ 1488



  

➢ Areál bývalé úpravny textilu a tkalcovny.
➢ Stávající možnosti využití: areál je částečně využívan pro skladování, 

dílny, kanceláře.
➢ Navrhované využití dle územního plánu: lehký průmysl, skladování.
➢ Vytápění:  V minulosti byl areál vytápěn lokálním zdrojem na tuhá paliva,  

který je trvale mimo provoz. V současnosti je část pronajímaných prostor  

vytápěna lokálním topením na zemní plyn s možností rozšíření do dalších  

prostor v areálu.
➢ Areál je napojen na elektrickou energii, vodu, veřejnou kanalizaci, včetně  

středotlaké a nízkotlaké plynové přípojky.
➢ Rozhodující část areálu je oplocena.

 

BESKYDSKÁ 1488



  
BESKYDSKÁ 1488



  
BESKYDSKÁ 1488



  

Areál na ulici Frýdlantská 1237
Frýdek-Místek
LV 2732, k.ú. Místek
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ZÁKLADNÍ INFORMACE:
➢ rozloha areálu:  16.895 m2
➢ zastavěná plocha pozemků: 5.555 m2

 

FRÝDLANTSKA 1237



  

 

FRÝDLANTSKA 1237



  

➢ Areál bývalé přádelny.
➢ Stávající možnosti využití: průmyslový areál je z části využíván pro 

skladování a kanceláře.
➢ Navrhované využití dle územního plánu: občanská vybavenost 

komerčního typu a bytová zástavba.
➢ Vytápění: V areálu není dořešené topení, pouze administrativní budova je

 napojena na centrální zdroj tepla.
➢ Areál je napojen na elektrickou energii, vodu, veřejnou kanalizaci, 

centrální zdroj tepla a nízkotlakou plynovou přípojku.
➢ Celý areál je oplocen. 

 

FRÝDLANTSKA 1237



  

 

FRÝDLANTSKA 1237



  

  

FRÝDLANTSKA 1237



  

Areál na ulici Staroměstská 1077
Frýdek-Místek
LV 708, k.ú. Frýdek
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ZÁKLADNÍ INFORMACE:
➢ rozloha areálu: 14.693 m2
➢ zastavěná plocha pozemků: 6.192 m2

 

STAROMĚSTSKÁ 1077



  

 

STAROMĚSTSKÁ 1077



  

 

➢ Areál bývalých skladů bavlny.
➢ Stávající možnosti využití:  převážná část areálu je využita k pronájmu jako 

sklady, dílny, prodejny a kanceláře.
➢ Navrhované využití dle územního plánu: lehký průmysl, skladování.
➢ Vytápění: Kotelna na tuhá paliva, která je v areálu společnosti SLETEX s.r.o. 

na ulici Nádražní. V současné době jsou zpracovávány návrhy na vytápění 

zemním plynem, napojení na centrální zdroj, rekonstrukci stávající kotelny 

nebo jiné možnosti vytápění.
➢ Areál je napojen na elektrickou energii, vodu a veřejnou kanalizaci.
➢ Rozhodující část areálu je oplocena.

STAROMĚSTSKÁ 1077



  
STAROMĚSTSKÁ 1077



  

 

STAROMĚSTSKÁ 1077



  

Areál na ulici Těšínská 2292
Frýdek-Místek
LV 708, k.ú. Frýdek
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ZÁKLADNÍ INFORMACE:
➢ rozloha areálu: 13.433 m2
➢ zastavěná plocha pozemků: 7.144 m2

 

TĚŠÍNSKÁ 2292



  

 

TĚŠÍNSKÁ 2292



  

 

➢ Areál bývalé tkalcovny a hlavního skladu pomocných materiálů.
➢ Stávající možnosti využití: areál je částečně využíván pro skladovací 

prostory.
➢ Navrhované využití dle územního plánu: plochy občanského vybavení

 komerčního typu.
➢ Vytápění: Kotelna na tuhá paliva, která je v areálu společnosti SLETEX s.r.o. 

na ulici Nádražní. V současné době jsou zpracovávány návrhy na vytápění 

zemním plynem, napojení na centrální zdroj, rekonstrukci stávající kotelny 

nebo jiné možnosti vytápění.
➢ Areál je napojen na elektrickou energii, vodu, veřejnou kanalizaci a 

nízkotlakou plynovou přípojku.
➢ Celý areál je oplocen.

TĚŠÍNSKÁ 2292



  
TĚŠÍNSKÁ 2292



  

  

TĚŠÍNSKÁ 2292



  

Areál na ulici Nádražní 1085
Frýdek-Místek
LV 708, k.ú. Frýdek
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ZÁKLADNÍ INFORMACE:
➢ rozloha areálu:  5.852 m2
➢ zastavěná plocha pozemků: 4.505 m2

 

NÁDRAŽNÍ 1085



  

 

NÁDRAŽNÍ 1085



  

➢ Areál bývalé přádelny je v současnosti pronajat jako celek společnosti 

SLETEX s.r.o..
➢ Stávající možnosti využití: průmyslový areál je využíván pro výrobní 

účely společnosti SLETEX s.r.o..
➢ Vytápění: Areál je vytápěn z lokální kotelny na tuhá paliva.
➢ Areál je napojen na elektrickou energii, vodu, veřejnou kanalizaci a 

nízkotlakou plynovou přípojku.
➢ Celý areál je oplocen. 

 

NÁDRAŽNÍ 1085



  
NÁDRAŽNÍ 1085



  

Areál u nádraží ČD
Frýdek-Místek
LV 708, k.ú. Frýdek
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ZÁKLADNÍ INFORMACE:
➢ rozloha areálu:  3.878 m2
➢ zastavěná plocha pozemků: 2.482 m2

 

NÁDRAŽÍ ČD



  

 

NÁDRAŽÍ ČD



  

 

➢ Areál bývalého skladu bavlny.
➢ Areál je napojen železniční vlečkou na trať SŽDC.
➢ Stávající možnosti využití: objekt je využíván pouze pro skladovací účely 

a je rozdělen do 7 skladovacích boxů.
➢ Navrhované využití dle územního plánu: občanská vybavenost 

komerčního typu.
➢ Vytápění: V jednotlivých boxech není zajištěno vytápění.
➢ Areál je napojen na elektrickou energii, vodu a veřejnou kanalizaci. 
➢ Areál není oplocen. 

NÁDRAŽÍ ČD



  

 

  

NÁDRAŽÍ ČD



  

Areál na ulici Na Příkopě 1175
Frýdek-Místek
LV 708, k.ú. Frýdek
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ZÁKLADNÍ INFORMACE:
➢ rozloha areálu: 11.529 m2
➢ zastavěná plocha pozemků: 5.918 m2

 

NA PŘÍKOPĚ 1175



  

 

NA PŘÍKOPĚ 1175



  

➢ Areál bývalé šicí dílny a prodejního skladu.
➢ Stávající možnosti využití: sklady, dílny, kanceláře. V současné době není 

areál nájemníky ještě využíván, neboť jsou prostory bývalé šicí dílny a 

prodejního skladu postupně uvolňovány a nebyly dosud nabízeny k pronájmu.
➢ Navrhované využití dle územního plánu: lehký průmysl, skladování.
➢ Vytápění: Areál je napojen na centrální zdroj tepla s možností vytápění všech 

prostor.
➢ Areál je napojen na elektrickou energii, vodu, veřejnou kanalizaci a centrální 

zdroj tepla.
➢ Rozhodující část areálu je oplocena.

 

NA PŘÍKOPĚ 1175



  

 

NA PŘÍKOPĚ 1175



  
NA PŘÍKOPĚ 1175



  

Areál na ulici Na Příkopě 1221
Frýdek-Místek
LV 708, k.ú. Frýdek
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ZÁKLADNÍ INFORMACE:
➢ rozloha areálu: 31.941 m2
➢ zastavěná plocha pozemků: 5.784 m2

 

NA PŘÍKOPĚ 1221



  

 

NA PŘÍKOPĚ 1221



  

➢ Areál bývalého ředitelství.
➢ Stávající možnosti využití: administrativní budovy a sklady.
➢ Navrhované využití dle územního plánu: polyfunkční plocha.
➢ Vytápění: Areál je napojen na centrální zdroj tepla.
➢ Areál je napojen na elektrickou energii, vodu, veřejnou kanalizaci a centrální 

zdroj tepla.
➢ Celý areál je oplocen. 
➢ Součástí areálu je bývalý park o výměře 14.391 m2 s řadou vzácných dřevin.

 

NA PŘÍKOPĚ 1221



  

  

  

NA PŘÍKOPĚ 1221
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