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1. Základní informace
1.1

Název projektu

Kasárna ve Frýdeckém lese – studie proveditelnosti
(dále jen „Studie“)

1.2

Klient (Objednatel)

Název:

Statutární mČsto Frýdek-Místek
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Ing. Pavel Osina
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+ 420 558 609 166

E-mail:

osina.pavel@frydekmistek.cz

(dále jen „Objednatel“ nebo „MČsto“).

1.3

Konzultant

Název:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Sídlo/korespondenþní adresa:

Národní 15, 110 00 Praha 1

Právní forma

Spoleþnost s ruþením omezeným

Statutární zástupce:

Jon E. Hatcher, jednatel spoleþnosti

Ing. Radko Bucek, jednatel spoleþnosti
Gary Ch. Bacon, jednatel spoleþnosti
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48588733
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Ing. Tomasz Knopp
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tomasz.knopp@mottmac.com

(dále jen „Konzultant“).

1

Kasárna ve Frýdeckém lese
Studie proveditelnosti

2. Stávající stav
2.1

ÚĀel zpracování Studie

Tato Studie pĜedstavuje výstup Smlouvy o dílo a poskytnutí licence k dílu uzavĜené mezi Konzultantem
a Objednatelem dne 15.8.2011.
Cílem této Studie je charakterizovat optimální zpĤsob Ĝešení využití areálu bývalých kasáren ve Frýdeckém
lese (dále jen „Areálu“), a to v souladu se strategickými a rozvojovými dokumenty mČsta Frýdku-Místku,
který pĜi respektování finanþních limitĤ, pĜinese maximální pĜínos pro jeho obyvatele. Navržený zpĤsob
Ĝešení v maximální míĜe zohledĖuje preference obyvatel a tím tak pĜispívá ke splnČní jejich potĜeb
a celkovČ ke zvýšení kvality života ve statutárním mČstČ Frýdku-Místku.
Posláním Studie je navrhnout smČr revitalizace území, které je využíváno obyvateli mČsta a kde se mimo
jiné nacházejí chátrající a opuštČné budovy bývalých vojenských kasáren (palpostĤ) a dalších objektĤ.
Revitalizací vznikne atraktivní území s možností postupného rozšiĜování jeho dalšího využití.

2.2

Základní popis lokality a souĀasného využití (Areálu)

2.2.1

Charakteristika statutárního mďsta Frýdku-Místku

Statutární mČsto Frýdek-Místek leží v severovýchodní þásti Moravy na soutoku Ĝek Ostravice a Morávky
v nadmoĜské výšce prĤmČrnČ 290 m.n.m. Vzniklo spojením dvou historicky samostatných mČst - Místku,
ležícího na moravské stranČ Ĝeky Ostravice a Frýdku, který se nachází již ve Slezsku. Ke spojení obou
mČst došlo v r. 1943, od r. 1955 se pak používá dnešní název Frýdek-Místek. Statutárním mČstem se
Frýdek-Místek stal 1. þervence 2006. Ve MČstČ žije v souþasnosti témČĜ 60 000 obyvatel. KromČ místních
þástí Frýdek a Místek patĜí k MČstu také þásti Chlebovice, Zelinkovice, LysĤvky, Lískovec a Skalice.
Celková rozloha mČsta je 5 161 ha.
2.2.2

Základní popis Areálu

Areál je situován východnČ od mČstské zástavby v katastrálním území Panské Nové Dvory v rozsáhlém
lesním porostu Frýdeckého lesa, rekreaþnČ a ekologicky cenné lokalitČ. Celková rozloha Areálu, který je
pĜedmČtem revitalizace, þiní cca 9,7 1 ha.

_________________________
1

Dle informace od Objednatele (na základČ výpisu z katastru nemovitostí).
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Obrázek 2.1: Areál bývalých kasáren ve Frýdeckém lese

2.2.3

PĪvodní využití areálu

Jedná se o bývalý areál kasáren raketového vojska, resp. palpostu, kde byly palební posty pro obranu
mČsta Ostravy. Dle katastrální mapy bylo v areálu 6 stavebních objektu (zastavČná plocha s nádvoĜím)
o ploše cca 1 114 m2.
Obrázek 2.2: Areál bývalých kasáren ve Frýdeckém lese – pĤvodní stav
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Areál je po odchodu sovČtských vojsk cca 20 let opuštČn a neudržován. V souþasné dobČ je prakticky celý
prostor zalesnČn, resp. porostlý náletovými dĜevinami.
2.2.4

SouĀasný stav Areálu

V souþasnosti je Areál využíván pĜedevším obyvateli sídlištČ Slezská, þásti mČsta Panské Nové Dvory
a oblasti Pod Zámeþkem k rekreaci. Je dostupný autobusovou linkou MHD (zastávka se nachází v tČsném
sousedství Areálu), autem i na kole po místní komunikaci vedoucí od silnice þ. II/473 k objektu skládky
odpadĤ provozované spoleþností Frýdecká skládka a.s. Areál je také dostupný pČšky. Vzdálenost z centra
místní þásti Frýdku k Areálu þiní cca 4 km, z centra místní þásti Místku cca 5 km.
Souþasný stav areálu je zcela nevyhovující. Areál je zdevastovaný, vČtšina budov je zĜícena, je tedy nutná
jeho regenerace a to minimálnČ k zajištČní bezpeþnosti pĜípadných návštČvníkĤ Areálu.
I pĜes toto omezení je Areál v dnešní dobČ þásteþnČ využíván a to sdružením provozujícím vojenské sporty
a vojenskými nadšenci 2 .

2.3

Podklady použité pĢi zpracování studie

PĜi zpracovávání této Studie vycházel Konzultant primárnČ z následujících zdrojĤ:
 Strategický plán rozvoje statutárního mČsta Frýdku-Místku – Tématické oblasti, opatĜení a aktivity;
 Integrovaný plán rozvoje statutárního mČsta Frýdku-Místku – pĜitažlivé mČsto;
 Územní plán Frýdku-Místku;
 Údaje poskytnuté Magistrátem mČsta Frýdku-Místku;
 Údaje ýeského statistického úĜadu;
 Údaje z pĜíslušného katastrálního úĜadu;
 Zpráva o hydrogeologickém prĤzkumu šetĜení potencionální kontaminace pozemku v areálu bývalých
kasáren ve Frýdku-Místku, zpracované ing. Jaroslavem Tylichem – únor 2012 3 ;
 Základní architektonické a stavebnČ technické vyhodnocení území a ideový koncepþní návrh pro nové
využití bývalého vojenského prostoru ve Frýdeckém lese, zpracované spoleþností BLOCK a.s. –
únor 2012 4 .

_________________________
2

V souþasné dobČ má þást Areálu v pronájmu obþanské sdružení Tactical Team Moravia za úþelem provozování adrenalinových
sportĤ jako je airsoft apod.

3

Hydrogeologický prĤzkum byl zpracován jako dílþí þást zadání Studie.

4

Architektonické a stavebnČ technické vyhodnocení území a ideový koncepþní návrh byl zpracován jako dílþí þást zadání Studie.
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3. Základní pasportizace Areálu
Areál sloužil v minulosti jako palpost zapojený do protiletecké a raketové ochrany státu, pĜesnČji mČsta
Ostravy. V souþasné dobČ je místo opuštČno a je dlouhodobČ pohlcováno postupným zarĤstáním zejména
náletovými dĜevinami. Na území Areálu v minulosti sídlil protiletecký raketový oddíl, jež se skládal z útvaru
a palpostu (viz Obrázek 3.1).
Obrázek 3.1: Schéma vztahu útvaru k palpostu

Útvar, sloužící pro ubytování vojákĤ, byl transformován na sídlo spoleþnosti Frýdecká skládka, a.s. Areál
se tedy týká pouze ploch a zaĜízení palpostu.

3.1

Stavebnď technický pasport objektĪ, komunikací a inženýrských
sítí

Trasu od útvaru k palpostu lemují dnes již nefunkþní stožáry veĜejného osvČtlení. PĤvodnČ byl Areál
ohraniþen dvČma ploty (drátČným na betonových sloupech a skládaným betonovým). V souþasné dobČ se
z prvnČ uvedeného plotu dochovaly jen malé, nespojité úseky, druhý plot z velké þásti stále stojí. Oplocený
Areál mČl jediný vstup a to u vrátnice.
3.1.1

Komunikace

NejvČtší materiální hodnotou Areálu jsou zpevnČné komunikace a manipulaþní plochy. PĜestože jsou místy
pĜekryty vrstvou humusu a mechu, nikde nejsou narušeny náletovými dĜevinami, nikde nejsou patrné
deformace podkladových vrstev, vČtší výtluky, trhliny þi jakékoliv podstatné konstrukþní poruchy.

5
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Obrázek 3.2: Komunikace v rámci Areálu

3.1.2

Objekty

Dále se v Areálu nachází nČkolik menších objektĤ þi jejich torz. VČtšinou jsou zcela nebo alespoĖ þásteþnČ
zapuštČny do terénu. Jejich úþel již dnes není patrný. Místy je možné najít volnČ odhozené kusy izolaþního
pláštČ silových kabelĤ bez kovového jádra.
Vrátnice
Torzo vrátnice (viz Obrázek 3.3), jež byla prvním objektem na trase z útvaru k palpostu (vstupem do
Areálu) se nachází mezi dvČma oploceními. Jedná se o pĜízemní objekt obdélníkového pĤdorysu
o rozmČrech cca 14,3 x 6,6 m, zastĜešený sedlovou stĜechou s velmi malým spádem. Objekt tvoĜí zdČné
obvodové pilíĜe podpírající montovanou betonovou konstrukci stĜechy.
Obrázek 3.3: Torzo vrátnice

Objekt je v souþasné dobČ bez jakýchkoli výplní otvorĤ, vnitĜního vybavení, oplechování apod. Nosné
konstrukce zatím plní svou funkci, nicménČ zatékání vody zpĤsobuje jejich postupnou degradaci.
Z objektu jsou dobĜe využitelné pouze základní konstrukce.

6
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StanovištČ pohotovostní smČny
PĤdorysnČ obdélníkový objekt o rozmČrech cca 17,5 x 6,6 m (torzo viz Obrázek 3.4) je rovnČž z vČtší þásti
zdevastovaný.
Obrázek 3.4: StanovištČ pohotovostní smČny

ýást objektu je již úplnČ zĜícena. Nosnou konstrukci tvoĜí obvodové zdivo a vyzdívané stĜedové pilíĜe.
Objekt, podobnČ jako vrátnice, neobsahuje žádné vybavení, výplnČ otvorĤ, oplechování þi kabeláž.
Zachovalá þást konstrukce je využitelná podobnČ jako torzo vrátnice.
StanovištČ radiolokátoru
StanovištČ pro umístČní radiolokátoru tvoĜí zpevnČná plocha o kruhovém pĤdorysu s polomČrem cca 11 m.
Plocha je vymezena zdČnou zídkou. Zídka je na nČkolika místech zĜícena a z 90 % je bez omítky a bez
oplechování. Aktuální stav stanovištČ radiolokátoru je na následujícím obrázku.
Obrázek 3.5: StanovištČ radiolokátoru
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ZpevnČná kruhová plocha, bez jakýchkoliv náletových dĜevin, je pravdČpodobnČ tvoĜena kvalitní skladbou
vrstev stejnČ jako ostatní komunikace v Areálu. Z tohoto dĤvodu je velmi dobĜe využitelná po oþištČní
humusových vrstev a trávy. Cihlové obvodové zdivo je pro možnost dalšího využití nezbytné
zrekonstruovat.
Budova pro odpoþinek smČny
Tento objekt o pĤdorysu cca 20,7 x 10,9 m sloužil dĜíve pravdČpodobnČ pro odpoþinek smČny. Konstrukþní
systém je obdobný jako v pĜípadČ vrátnice a stanovištČ pohotovostní smČny. V interiéru objektu je patrné
jeho vnitĜní þlenČní díky þásteþnČ zachovalým pĜíþkám. RovnČž jako u objektĤ výše chybí vnitĜní vybavení,
výplnČ otvorĤ, oplechování a kabeláž (více viz Obrázek 3.6).
Obrázek 3.6: Budova pro odpoþinek smČny

Pro pĜípadné další využití objektu je nezbytné realizovat drobné opravy hlavních nosných konstrukcí, revizi
a opravu hydroizolace, novou skladbu stĜechy a kompletní obnovení výplní otvorĤ, podlah, povrchĤ stČn
a stropĤ a technických rozvodĤ.
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Kryté stání pro pĜepravníky raket
Objekt dnes tvoĜí pouze dvČ Ĝady železobetonových sloupĤ ve vzájemném odstupu 7,7 m (viz Obrázek
3.7). Na obou koncích tohoto sloupoĜadí se nachází ruiny neznámého malého objektu.
Obrázek 3.7: Kryté stání pro pĜepravníky raket

Sloupy se jeví v dobrém stavu a jsou stabilní. VČtšinu z nich je možné použít (nČkteré však s drobným
obnovením).
Zásobníky raket
Zásobník raket byl tvoĜen sestavou šesti þtyĜstČnných komolých jehlanĤ z železobetonu. Torzo zásobníku
raket je na následujícím obrázku.
Obrázek 3.8: Zásobníky raket

9
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Objekty jako takové jsou v relativnČ dobrém, nepĜíliš porušeném stavu, pouze porostlé mechem. OpČrné
stČny však již místy ustupují tlaku zeminy a prorĤstajícím koĜenĤm stromĤ. Pro další využití se pĜedpokládá
nezbytnost jejich sanace.
StanovištČ Ĝídících kabin
Velitelství bylo umístČno pod úrovní terénu a sestávalo se z nČkolika mobilních bunČk. Místní hloubení je
v nejnižším místČ hluboké cca 3 m. Celý objekt je rozdČlen rampami na dvČ þásti. V zadní (již rovné þásti)
je velké množství stavební suti, což mohou být zĜejmČ pozĤstatky pilíĜĤ. Pohled na þást objektu je na
následujícím obrázku.
Obrázek 3.9: StanovištČ Ĝídících kabin

Z vybavení stanovištČ se mimo kovové kotvy a lan nedochovalo prakticky nic. Betonová opČrná þást
nevykazuje vizuálnČ žádné vážnČjší poruchy.
Palebné stanovištČ
Palebné stanovištČ pĤvodnČ sloužící proti nízko letícím blízkým cílĤm, je vymezeno 15 železobetonovými
panely a 4 mezerami zformovanými do tvaru pravidelného 19-ti úhelníku (viz Obrázek 3.10)
Obrázek 3.10:

Palební stanovištČ
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Jednotlivé panely jsou v dobrém stavu, pro pĜípadné další využití je však nutné sanovat odhalenou výztuž.
DobĜe využitelná je i platforma, na které je objekt postaven.
Bunkr u Ĝídícího stanovištČ
RelativnČ dobĜe zachovaný je objekt v blízkosti Ĝídícího stanovištČ a budovy pro odpoþinek smČny
(viz Obrázek 3.11). Po pĜíkrém schodišti s nízkou podchozí výškou se sestupuje asi 2 metry pod úroveĖ
terénu a pĜes dvoje zárubnČ se vstupuje do první místnosti, na kterou se vlevo napojuje místnost krytová,
vybavená dĜevČnými pryþnami. Tato místnost byla zĜejmČ oddČlena speciálními pancéĜovými dveĜmi.
Ty dnes již chybí, zĤstává jen ocelová zárubeĖ po celém obvodu otvoru. Výška místnosti je pĜibližnČ 1,5 m.
Bunkr je železobetonový.
Obrázek 3.11:

Bunkr

Bunkr je pomČrnČ dobĜe zachován a je evidentnČ využíván (pravdČpodobnČ partou vojenských nadšencĤ
a spolku provozující vojenské sporty). ZbČžnou obhlídkou nebyly zjištČny žádné statické poruchy, pĜípadné
využití si žádá jen obnovu úprav povrchĤ a doplnČní dveĜí. Nutná kontrola odvodu vody z prostoru
vstupního schodištČ.
Odpalovací rampy
V celém areálu je celkem šest odpalovacích ramp se shodným konceptem (jedna z nich viz Obrázek 3.12).
Odpalovací rampa je vždy tvoĜena zpevnČnou plochou kruhového tvaru, na niž byl umisĢován odpalovaþ
a zakládána raketa. Celý prostor je vymezen zemním valem výšky asi 2 – 2,5 metru. Souþástí ochranného
valu je vždy protitlakový bunkr pro obsluhu stĜel.
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Obrázek 3.12:

Odpalovací rampy

DobĜe využitelné jsou terénní modelace a nepoškozené bunkry. Ty poškozené bude vhodné zasypat.
3.1.3

Inženýrské sítď

Rozvod elektrické energie
V souþasné dobČ je kabelové vedení elektrické sítČ VN 1 – 35 kV, jehož majitelem je spoleþnost ýEZ, a.s.,
dovedeno až do areálu spoleþnosti Frýdecká skládka, a.s. (graficky zobrazeno plnou þervenou þárou
v PĜíloze þ. 2). Areál, jakožto bývalý palpost, byl koncipován jako plnČ mobilní pro pĜípad potĜeby náhlého
pĜesunu 5 . Za tímto úþelem bylo veškeré pĜípadné vedení rozvodĤ elektrické energie vedené povrchovČ
(nadzemními kabely).
Pasportizací Areálu byla potvrzena existence pouze jediného podzemního vedení elektrické energie a to ke
stožárĤm veĜejného osvČtlení. NicménČ postupnou devastací území došlo k rozkradení této kabeláže
a tudíž v souþasné dobČ není v Areálu žádná rozvodná síĢ elektrické energie.
Vodovody a kanaizace
Pasportizací bylo dále zjištČno, že v Areálu neexistuje (a ani neexistovala) „pevná“ síĢ vodovodu
a kanalizace. V pĜípadČ vodovodu se jednalo o stejné Ĝešení jako v pĜípadČ rozvodĤ elektrické energie
výše. Místo kanalizace se pravdČpodobnČ využívalo odpadních jímek apod.
Vodovodní pĜípojka, stejnČ tak jako rozvody elektrické energie, je v souþasné dobČ dovedena až do areálu
Frýdecké skládky, a.s. Provozovatelem je spoleþnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava,
a.s. (graficky zobrazeno plnou modrou þárou v PĜíloze þ. 2).

_________________________
5 OvČĜeno konzultacemi s odborníky v oblasti vojenské historie a pamČtníky
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3.2

Formulace návrhĪ a doporuĀení na základď zjištďní pasportizace

NejvČtší materiální hodnotou popisovaného Areálu jsou komunikace a zpevnČné plochy s oþekávanou
kvalitní skladbou ve standardu „tČžkých vozovek.“ PravdČpodobnČ i proto nejsou témČĜ narušeny a pĜírodní
sukcese, zabírající jinak celý Areál a jeho okolí, zde postupuje jen velmi pomalu. Areál má však i své
hodnoty nehmotné, zejména pro vojenskou historii a právČ ilustraci pohlcování pĜírodou.
Pro možnost kompletní revitalizace Areálu je nezbytné zpracovat další základní podklady, které
budou tĜeba pro upĜesnČní investiþních zámČru a následné zpracování konkrétní projektové dokumentace.
Tyto podklady jsou zejména:
 Geodetické zamČĜení areálu a objektĤ, polohopis a výškopis (klíþové pro možnost zaþít s revitalizací);
 Identifikace drobných objektĤ urþených ke kompletní asanaci;
 Základní dendrologický prĤzkum;
 Získání pĤvodní projektové dokumentace v archivech Vojenských projektových ústavĤ;
 Pro pochopení historického úþelu poĜídit doklad o fungování areálu s pomocí vojenského veterána.
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4. Využití území ve vazbČ na strategické
dokumenty mČsta
Základními strategickými dokumenty vztahujícími se k Areálu a upravující potenciální možnosti jeho využití
jsou primárnČ následující:
 Územní plán Frýdku-Místku vydaný dne 8.12.2008 Zastupitelstvem MČsta s úþinností od 1.1.2009 (dále
jen „Územní plán“);
 Integrovaný plán rozvoje statutárního mČsta Frýdku-Místku – PĜitažlivé mČsto, z listopadu roku 2008
(dále jen „IPRM“);
 Strategický plán rozvoje statutárního mČsta Frýdku-Místku - Tématické oblasti, opatĜení, aktivity (dále
jen „Strategický plán“).

4.1

Možnosti využití

4.1.1

Územní plán

Území Areálu je v Územním plánu v þásti C 2 „Urbanistická koncepce rozvoje jednotlivých þástí obce“
vČnované místní þásti Frýdek identifikováno jako:
 Plocha bývalého areálu zvláštních zájmĤ na Panských Nových Dvorech, která je navržena k pĜestavbČ
jako plocha specifická SX, urþená pro vybudování zaĜízení obþanského vybavení, zaĜízení
tČlovýchovy a sportu, pro zaĜízení drobné a Ĝemeslné výroby, pĜípadnČ pro kombinaci tČchto funkcí. 6
Územní plán dále specifikuje pĜípustná využití areálu následovnČ 7 :
 pĜestavby stávajících objektĤ na stavby pro bydlení (lofty),
 stavby ubytovacích a stravovacích zaĜízení,
 stavby sportovních a tČlovýchovných zaĜízení,
 stavby zaĜízení obþanského vybavení veĜejné infrastruktury,
 stavby zaĜízení obþanského vybavení komerþního typu,
 stavby zaĜízení drobné a Ĝemeslné výroby,
 zmČny dokonþených staveb dle § 2, odst. 5 stavebního zákona (nástavby, pĜístavby, zmČny ve zpĤsobu
užívání stavby, stavební úpravy, udržovací práce),
 stavby vodních nádrží, stavby na vodních tocích,
 stavby a zaĜízení veĜejných prostranství – napĜ. zálivy hromadné dopravy, chodníky, zastávky, altánky,
veĜejná zeleĖ, veĜejná WC apod.,
 stavby a zaĜízení dopravní infrastruktury, napĜ. stavby a zaĜízení pozemních komunikací funkþní tĜídy
C a D, opČrné zdi, mosty, doprovodní izolaþní zeleĖ, autobusové zastávky, garáže, odstavné
a parkovací plochy,

_________________________
6 viz str. 5 bod 13 Územního plánu
7 viz tab. þ. 26 na str. 79 Územního plánu
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 stavby a zaĜízení technické infrastruktury, napĜ. vodovody, vodojemy, kanalizace, ýOV, trafostanice,
energetická vedení, komunikaþní vedení veĜejné komunikaþní sítČ, elektronická komunikaþní zaĜízení
veĜejné komunikaþní sítČ, produktovody.
Z výše uvedeného vyplývá, že pĜípadné využití Areálu je relativnČ široké, bez výraznČjších omezení.
4.1.2

Integrovaný plán rozvoje statutárního mďsta Frýdku-Místku – PĢitažlivé mďsto

Revitalizace Areálu je rovnČž prvkem naplĖování specifických cílĤ IPRM a to konkrétnČ Cíle 1: „VšestrannČ
zkvalitnit prostĜedí mČsta a jeho obþanskou vybavenost pro spokojený život obyvatel v souladu s potĜebami
jeho udržitelného rozvoje“ v rámci Prioritní oblasti 1 – PĜitažlivé mČsto. 8
Tento specifický cíl je definován jednotlivými opatĜeními, jež jsou naplĖována aktivitami a dílþími projekty.
Revitalizace Areálu je konkrétnČ uvedena jako jeden z dílþích projektĤ v rámci Aktivity 1.1.1 ZkvalitĖování
sportovní a kulturní infrastruktury pod OpatĜením 1.1. VytváĜení podmínek pro zlepšení aktivit
volnoþasového vyžití obyvatel 9 , jehož doba realizace se pĜedpokládá bČhem let 2012 – 2013.
Konkrétní zamČĜení revitalizace Areálu je v IPRM uvedeno jako indikativní projekt „Projekt þ. 3 –
Revitalizace areálu bývalých kasáren ve Frýdeckém lese“, jehož cílem by mČlo být vybudování areálu pro
aktivní využití volného þasu se sportovnČ-rekreaþními prvky, s možností kulturního vyžití a s možností
realizace sportovnČ-bojových aktivit 10 .
4.1.3

Strategický plán rozvoje statutárního mďsta Frýdku-Místku na období 2007 2013

Revitalizace Areálu, za úþelem rozšíĜení nabídky volnoþasových aktivit, je v souladu se schváleným
Strategickým plánem v rámci tématické oblasti 1.3 „RozšíĜení stávající nabídky volnoþasových aktivit“ 11 .

4.2

DoporuĀený zpĪsob využití Areálu

Na základČ výše uvedené analýzy možnosti využití Areálu byl za doporuþený zpĤsob využití Areálu,
v souladu se schválenými strategickými dokumenty MČsta a rovnČž v souladu s výsledky
marketingového prĤzkumu (viz kapitola 5), identifikován projekt – Vybudování zaĜízení a zázemí pro
sportovnČ - relaxaþní a kulturní aktivity obþanĤ mČsta (dále jen „Projekt“).
ZámČrem Projektu je prostĜednictvím investice do demolic, pĜípravy území a následné výstavby
zregenerovat nevyužívané a zvláštČ zanedbané území Areálu pro sportovnČ – relaxaþní a kulturní vyžití
obþanĤ MČsta. Projekt pĜedstavuje Ĝešení revitalizace až do úrovnČ Varianty C viz oddíl 8.1.4 níže.

_________________________
8 viz. str. 119 IPRM
9 viz str. 128 IPRM
10

viz. str. 151 IPRM

11 Viz str. 27 Strategického plánu
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4.2.1

OĀekávané výsledky Projektu:

Oþekávané výsledky Projektu jsou zejména následující:
 Využití lokality typu Brownfields;
 Regenerace a rekultivace zanedbané lokality na okraji MČsta;
 Znovuoživení dlouhodobČ zanedbávaného a nevyužívaného území;
 Zlepšení estetické stránky zvláštČ zanedbaného prostĜedí;
 Zlepšení bezpeþnosti v zájmovém území;
 VytvoĜení prostoru se sportovnČ-relaxaþnČ-kulturním zamČĜením v pĜírodČ, který v rámci MČsta chybí;
 Zlepšení dostupnosti sportovních, relaxaþních a kulturních zaĜízení pro obþany MČsta;
 UmožnČní provozování vybraných sportovních aktivit zájemcĤm o rekreaþní sport; a
 Postupný navazující rozvoj Areálu.
4.2.2

OĀekávané výstupy Projektu

Oþekávané výstupy Projektu jsou zejména následující:
 Demolice nevyužívaných objektĤ, rekultivace travnatých a zalesnČných ploch;
 PĜípadná rekonstrukce vybraných objektĤ k zamýšleným úþelĤm, bude-li rekonstrukce vzhledem
k technickému stavu objektĤ možná;
 Vybudování komunikací pro pČší, cyklisty a in-line bruslaĜe;
 Vybudování základního (napĜ. v první fázi i mobilního) sociálního zaĜízení;
 Vybudování urþitých zaĜízení pro volnoþasové aktivity (podrobnČji viz kapitola 8 níže);
 Vybavení Areálu dČtskými atrakcemi (prolézaþky, pískovištČ apod.);
 Vybavení Areálu mobiliáĜem (koše, laviþky, stojany na kola apod.).
 ZatraktivnČní Areálu za úþelem pravidelného využíváním a návštČvnosti ze strany obþanĤ MČsta.

4.3

Popis cílových skupin a identifikace dopadĪ Projektu

4.3.1

Užitek pro cílové skupiny

Projekt zajišĢuje potĜeby cílových skupin tím, že v intravilánu mČsta bude vytvoĜen sportovnČ-relaxaþní
areál umístČný v pĜírodČ. Areál se stane útoþištČm rodiþĤ s dČtmi (rodin), mládeže, aktivních dospČlých,
seniorĤ a všech ostatních obyvatel MČsta a pĜípadnČ i návštČvníkĤ MČsta.
Projekt nabídne dČtem prostor pro bezpeþné hraní, rodiþĤm, mládeži, studentĤm a ostatním návštČvníkĤm
možnost posezení na laviþkách v pĜíjemném prostĜedí, dále pak zejména mládeži a aktivním dospČlým
možnost sportovního vyžití a také kulturního zážitku v pĜípadČ poĜádání kulturních akcí. Cílem Projektu je
uspokojení potĜeb obyvatel MČsta, a tím zlepšit kvalitu a zvýšit úroveĖ jejich života.
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4.3.2

Definování cílových skupin

Jednotlivé cílové skupiny obyvatel mČsta lze þlenit do následujících segmentĤ.
Rodiþe s dČtmi (rodina)
Jedná se o tržní segment, který lze vČkovČ vymezit jako osoby ve vČku 0 – 6 let (k 31.12.2011 þítal cca
3 200 obyvatel 12 ) v doprovodu rodiþĤ (nebo starších osob) ve vČku 25 – 40 resp. 60 let. DČti se nebudou v
areálu pohybovat samostatnČ, ale v doprovodu dospČlého þlovČka nebo starší osoby (rodiþe, prarodiþe
apod.). Pro rodiny s dČtmi je nejvČtší prioritou bezpeþnost, kvalitní volnoþasové zázemí a pĜedevším
docházková vzdálenost þi bezproblémová dostupnost dané lokality.
Aktivní þást populace (dČti, mládež, dospČlí)
Tržní segment byl vymezen ve vČku 7 – do cca 60 let, který þítal k 31.12.2011 cca 44 900 obyvatel12.
ObecnČ platí, že pro tuto skupinu by Areál mČl být velmi atraktivním místem, protože dávají pĜednost
aktivnímu zpĤsobu trávení svého volného þasu a ve velké míĜe právČ sportovnČ-kulturním vyžitím.
SenioĜi
VČkové vymezení tohoto segmentu je 61+ let s þetností k 31.12.2011 cca 11 800 obyvatel12. Pro tuto
skupinu osob jsou charakteristické zabČhnuté návyky a nižší ochota je mČnit nebo pĜizpĤsobit se. Tento
tržní segment má tendenci tíhnout k tradiþním hodnotám a zpĤsobĤm. Dále je pro seniory obecnČ
charakteristická nižší fyzická kondice. SenioĜi pĜi svých rozhodováních dbají na osobní bezpeþnost,
estetickou stránku území, a vyhledávají klidová zákoutí. V tomto pĜípadČ je velmi dĤležitá kvalitní dopravní
dostupnost MHD. ObecnČ platí, že pro tuto skupinu Areál není až tak atraktivním místem, protože dávají
pĜednost jiným zpĤsobĤm trávení volného þasu.
Z výše uvedeného vyplývá, že cílovými skupinami Projektu budou prakticky všechny identifikované skupiny
v rámci struktury obyvatel MČsta.
4.3.3

Význam projektu pro pĢedmďtné území

Realizace Projektu významnČ rozšíĜí veĜejná prostranství s funkcí sportovnČ-relaxaþní a kulturní zóny ve
MČstČ. Budou odstranČny nevyužívané objekty, budou revitalizovány stávající plochy veĜejné zelenČ
(rekultivace travnatých a zalesnČných ploch, údržba stávajících dĜevin, výsadba stromĤ, keĜĤ apod.). Dojde
k naplnČní aktivit Strategického plánu a tím i jeho cílĤ a k naplnČní dalších strategií MČsta, zlepšení kvality
života ve MČstČ. CelkovČ dojde k zatraktivnČní daného prostĜedí a tím i ke zvýšení jeho hodnoty a
možnosti jeho dalšího využívání.

_________________________
12 Viz http://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/informace-o-meste/statisticke-informace/
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5. Marketingový prĤzkum
5.1

Dotazníkové šetĢení

Dotazníkové šetĜení pĜedstavuje jednu z forem výzkumu veĜejného mínČní a prĤzkumu trhu. ěadí se mezi
základní sociologické techniky sbČru informací. V rámci této Studie byl vytvoĜen dotazník (viz pĜíloha þ. 1
této Studie) za úþelem zjištČní podrobnČjších informací a názorĤ obþanĤ MČsta o množství, kvalitČ a úrovni
podmínek jak aktivnČ trávit svĤj volný þas (sportem, kulturou þi relaxací) a rovnČž také o jejich názoru na
potenciální využití Areálu.
Dotazník s žádostí o jeho vyplnČní byl obþanĤm MČsta poskytnut prostĜednictvím mČstského þtrnáctideníku
„Zpravodaj Rady mČsta Frýdku-Místku“, který je bezplatnČ distribuován obþanĤm do jejich poštovních
schránek a to nákladem 25 000 ks. Takto obdržený a vyplnČný dotazník odevzdávali obþané do sbČrných
boxĤ na Informacích obou budov magistrátu MČsta. Dotazník mohli obþané rovnČž vyplĖovat elektronicky,
a to na oficiálních internetových stránkách MČsta (www.frydekmistek.cz) a následnČ zaslat e-mailem
uvedené kontaktní osobČ. Pro zajištČní maximálního poþtu vyplnČných dotazníkĤ provedl Objednatel
rovnČž terénní prĤzkum v ulicích MČsta.

5.2

Výsledky dotazníkového šetĢení

Dotazník byl zpracován pouze pro úþely této Studie a cílem dotazníkového šetĜení bylo zejména zjistit:
 názor obþanĤ na množství, kvalitu a úroveĖ podmínek pro aktivní trávení jejich volného þasu ve MČstČ,
 názor obþanĤ na potenciální využití Areálu.
Výsledky analýzy dotazníkového šetĜení sloužily pro optimalizaci závČrĤ této Studie.
5.2.1

Rozdďlení respondentĪ podle pohlaví

K datu zpracování této Studie bylo doruþeno Konzultantovi celkem 205 vyplnČných dotazníkĤ. NicménČ
13 z nich nebylo správnČ vyplnČno (chybČly odpovČdi u otázky þ. 6, která je pro výsledky dotazníkového
šetĜení jednou z klíþových). Konzultant zpracoval v rámci této Studie 192 použitelných dotazníkĤ, což
pĜedstavuje témČĜ 94 % ze všech obdržených a to v následující struktuĜe dle pohlaví respondentĤ.
Graf 5-1:

RozdČlení respondentĤ dle pohlaví

Graf 5-2:

Respondenti dle pohlaví a celkem

Struktura respondentĤ dle pohlaví
Relativní rozdČlení respondentĤ dle pohlaví
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Z výše uvedeného vyplývá, že v rámci dotazníkového šetĜení reagovali na výzvu s mírnou pĜevahou muži
a to o 12 %. Z dosaženého výsledku lze usuzovat, že aktivnČ se o budoucí využití Areálu zajímají jak muži,
tak i ženy z Frýdecko-Místecka.
Na tomto vzorku byla provedena následná analýza marketingového prĤzkumu a to v tČchto oblastech.
5.2.2

Vďk respondentĪ

Respondenti byli dle vČku rozdČleni do následujících skupin:
 ménČ než 25 let,
 26 – 40 let,
 41 – 60 let,
 Starší 61 let
Grafické znázornČní relativního rozdČlení výše uvedeného poþtu respondentĤ dle vČkových skupin je
uvedeno v následujícím grafu.
Graf 5-3:

Relativní rozdČlení respondentĤ dle vČkových skupin

Relativní rozdČlení respondentĤ dle vČku
8%
14%
48%

30%

ménČ než 25 let
Zdroj:

26 - 40 let

41 - 60 let

více než 61 let

Vlastní analýza Konzultanta

Z výše provedené dílþí analýzy je zĜejmé, že majoritní skupinou obyvatel, jež se dotazníkového šetĜení
zúþastnila, byly osoby ve vČku do 40 let (78 %). Z toho lze usuzovat, že právČ tČmito osobami bude
revitalizovaný Areál primárnČ využíván a nejvíce se zajímají o smČr jeho revitalizace.
5.2.3

Ekonomická aktivita

Pro vyjádĜení ekonomické aktivity respondentĤ byly zvoleny následující kategorie:
 student,
 pracující,
 senior,
 jiné (pĜedstavuje kategorii osob, které nespadají do žádné z výše uvedených).
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Grafické znázornČní relativního rozdČlení respondentĤ v rámci jejich ekonomického zaþlenČní je uvedeno
na následujícím grafu.
Graf 5-4:

Relativní rozdČlení respondentĤ dle ekonomické aktivity

RozdČlení respondentĤ dle ekonom ické aktivity
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Vlastní analýza Konzultanta

Z provedené analýzy získaných dat vyplynulo, že 86 % respondentĤ spadá mezi aktivní þást populace.
Revitalizace Areálu by tedy mČla být primárnČ zamČĜena na potĜeby tČchto skupin obyvatel v oblasti
aktivního trávení volného þasu.
5.2.4

Bydlištď respondentĪ

Další zkoumanou skuteþností bylo bydlištČ respondentĤ ve vztahu k MČstu, jeho místních þástí apod.
Výsledky dotazníkového šetĜení pro tuto oblast v absolutním i relativním vyjádĜení jsou uvedeny
na následujících grafech.
Graf 5-5:

Analýza bydlištČ ve vztahu k MČstu

Graf 5-6:

BydlištČ respondentĤ ve vztahu k mČstu
28 resp.
79 resp.

BydlištČ respondentĤ ve vztahu k mČstu - relativnČ
15%

17 resp.

9%

68 resp.

ve Frýdku

Zdroj:

Analýza bydlištČ ve vztahu k MČstu (v %)

41%
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v Místku

v jiné místní þásti mČsta

Vlastní analýza Konzultanta

mimo mČsto

ve Frýdku

Zdroj:

v Místku

v jiné místní þásti mČsta

mimo mČsto

Vlastní analýza Konzultanta

Více než ¾ respondentĤ byli obyvateli MČsta, konkrétnČ obyvateli Frýdku (41 %) nebo obyvateli Místku
(35 %). Revitalizovaný Areál bude (z pochopitelných dĤvodĤ) pravdČpodobnČ sloužit zejména obyvatelĤm
MČsta. Pozitivní zjištČní je, že o úroveĖ nabídky trávení volnoþasových aktivit a tím i nepĜímo o zamČĜení
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revitalizace Areálu projevili zájem i obyvatelé z ostatních místních þástí MČsta a také bydlící mimo MČsto
(zbývající cca ¼ respondentĤ).
5.2.5

Spokojenost s nabídkou volnoĀasových aktivit

Vzhledem k plánovanému zamČĜení revitalizace Areálu bylo klíþové zjistit, jak jsou obyvatelé MČsta
spokojeni s nabídkou možností volnoþasových aktivit. Výsledek tohoto šetĜení je prezentován na
následujícím grafu.
Graf 5-7:

Spokojenost s nabídkou volnoþasových aktivit ve MČstČ

Spokojenost s nabídkou volnoþastových aktivit ve
MČstČ
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25%
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Zdroj:
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Vlastní analýza Konzultanta

Z grafu je patrné, že v rámci získaného vzorku respondentĤ mírnČ pĜevažuje nespokojenost
s nabídkou možností volnoþasových aktivit ve MČstČ (54 %). Tato relativnČ vysoká „nespokojenost“ by
mČla být revitalizací Areálu, jejím plánovaným zamČĜením, výraznČ snížena.
5.2.6

Postoj respondentĪ ke zpĪsobu trávení volného Āasu

ZpĤsob trávení volného þasu se rovnČž odvíjí od ochoty cestovat za pĜípadnými možnostmi volnoþasových
aktivit a v pĜípadČ, že ano, jak daleko, resp. jakou dobu jsou respondenti za volnoþasovým vyžitím ochotni
dojíždČt. I na tyto otázky bylo dotazníkové šetĜení zamČĜeno a dosažené výsledky jsou prezentovány na
následujících grafech.
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Postoj k trávení volného þasu s ohledem na
místo bydlištČ

Graf 5-8:

Graf 5-9:

Ochota dojíždČt za volnoþasovými aktivitami

Postoj k trávení volného þasu s ohledem na místo bydlištČ
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31%

36%

64%
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pĜevážnČ nedojíždím jsem ochoten obþas dojíždČt volný þas trávím pĜevážnČ pasivnČ

Zdroj:

do 15 min do 30 min nad 30 min

Vlastní analýza Konzultanta

Zdroj:

Vlastní analýza Konzultanta

Z provedené analýzy je patrné, že respondenti jsou ochotni za úþelem aktivního trávení jejich volného þasu
dojíždČt (témČĜ 2/3 respondentĤ) a to zejména do 30 minut od místa jejich bydlištČ (78 % respondentĤ),
þemuž poloha Areálu plnČ vyhovuje.
5.2.7

Frekvence provozování volnoĀasových aktivit

V pĜípadČ, že se respondenti vyjádĜili, že svĤj volný þas tráví aktivnČ, bylo nutné zjistit i frekvenci, s jakou
se volnoþasovým aktivitám vČnují. Na výbČr bylo z následujících 3 možností:
 ménČ než 1x za týden,
 1x – 2x za týden,
 3x a více za týden.
Výsledky tohoto prĤzkumu jsou na následujícím grafu.
Graf 5-10:

Frekvence provozování volnoþasových aktivit

Frekvence provozování volnoþasových aktivit
14%

47%

39%

ménČ než 1x za týden
Zdroj:

1x - 2x za týden

Vlastní analýza Konzultanta
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Co se týká frekvence aktivního trávení volného þasu, nejvíce se volnoþasovým aktivitám vČnují obþané
více než 3x za týden (témČĜ 1/2 respondentĤ) a více než 1/3 pak minimálnČ 1x za týden.
5.2.8

Poptávka po typech volnoĀasových aktivit ve Mďstď

Klíþovou otázkou a prakticky hlavním cílem realizovaného dotazníkového šetĜení bylo zjištČní názorĤ
obþanĤ MČsta a jeho okolí na úroveĖ, kvalitu a spektrum možnosti trávení volnoþasových aktivit v oblasti
sportu a relaxace a kultury ve MČstČ. Respondenti se vyjadĜovali k otázkám, jaké druhy, resp. možnosti
volnoþasového vyžití ve MČstČ postrádají. Realizovaná zjištČní lze rovnČž prezentovat jako poptávku
(preference) respondentĤ po zpĤsobu / zamČĜení revitalizace Areálu.
5.2.8.1

Sportovní vyžití

V pĜípadČ sportovního vyžití mohli respondenti volit z následujícího spektra 8 základních možností:
 lanové centrum,
 skatepark,
 minigolf,
 hĜištČ na paintball/airsoft,
 vybudování horolezecké stČny,
 dráha pro in-line brusle,
 hĜištČ na beachvolejbal,
 multifunkþní hĜíštČ (možnost pĜevážnČ míþových sportĤ jako malá kopaná, florbal, basketbal, volejbal
apod.)
Dotazovaní mohli volit více než jednu z výše uvedených možností a v pĜípadČ potĜeby i doplnit vlastní
návrh.
ýetnost jednotlivých sportovních aktivit bez vyjádĜení preferencí je zobrazena na následujícím grafu.
Graf 5-11:

Poptávka po typech volnoþasových aktivit ve MČstČ – oblast SPORT (návrhy využití Areálu)
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Vlastní analýza Konzultanta

Ve výše uvedeném grafu je pro úplnost uvedeno i poĜadí jednotlivých sportovních aktivit (þíslovky ve
žlutých rámeþcích).
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Dále mohli dotazovaní vyjádĜit své preference k jednotlivým vybraným aktivitám a to formou poĜadí 1 až 8.
K takto vyjádĜenému poĜadí pak byly pĜiĜazeny pĜíslušné body následujícím klíþem:
 poĜadí 1 => 8 bodĤ
 poĜadí 2 => 7 bodĤ
 poĜadí 3 => 6 bodĤ
 …
 PoĜadí 8 => 1 bod.
Podle výše uvedeného klíþe bylo vytvoĜeno poĜadí na základČ preferencí respondentĤ k jednotlivým
sportovním aktivitám 13 (viz následující graf).
Graf 5-12:

Poptávka po typech volnoþasových aktivit ve MČstČ s vyjádĜením preferencí – oblast SPORT (návrh
využití Areálu)

Preference využití Areálu - SPORT
bodové hodnocení
637

Poþet bodĤ

600
500

490

483
379

400

363

359

6

7

374
317

300
200
100

3

1

4

2

8

5

Zdroj:

l/
ai
ho
rs
ro
of
t
le
ze
ck
á
st
Čn
dr
a
áh
a
pr
o
in
-li
ne
be
ac
hv
ol
ej
m
ba
ul
tif
l
un
kþ
ní
hĜ
iš
tČ

m
in
ig
ol
f

pa
in
tb
al

sk
at
ep
ar
k

la
no
vé

ce
nt
ru
m

0

Vlastní analýza Konzultanta

Z dosažených výsledkĤ je zĜejmé poĜadí jednotlivých možností využití Areálu v oblasti sportovního vyžití.
JednoznaþnČ nejvíce preferovaným využitím þásti Areálu je vybudování skateparku, následnČ vybudování
dráhy pro in-line bruslení a také lanového centra. Vybudování této infrastruktury by mČlo tedy být prioritou.
5.2.8.2

Relaxace a kultura

V pĜípadČ volnoþasových aktivit v oblasti relaxace a kultury mohli respondenti volit z následujícího spektra
4 základních možností:
 amfiteátr,
 dopravní hĜištČ,
 dČtské hĜíštČ,
 nauþná stezka.

_________________________
13 V pĜípadČ, že respondent nevyjádĜil své preference poĜadím a vybral více sportovních aktivit (neuvedl u nich žádné poĜadí), bylo
takto zvoleným aktivitám pĜiĜazeno poĜadí první (1), všechny jsou stejnČ preferované, tudíž na prvním místČ a tedy získali bodĤ 8.
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Dotazovaní mohli opČt, stejnČ jako u sportovních aktivit, volit více než jednu z výše uvedených možností
a v pĜípadČ potĜeby i doplnit vlastní návrh.
Výsledky v oblasti relaxace a kultura bez vyjádĜení preferencí respondentĤ získané provedeným
dotazníkovým šetĜením jsou uvedeny v následujícím grafu.
Graf 5-13:

Poptávka po typech volnoþasových aktivit ve MČstČ – oblast RELAXACE A KULTURA
(návrhy využití Areálu)

Po þet
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Vlastní analýza Konzultanta

Ve výše uvedeném grafu je pro úplnost uvedeno i dosažené poĜadí jednotlivých aktivit pro relaxaci
a kulturu (þíslovky ve žlutých rámeþcích).
Dále mohli dotazovaní vyjádĜit opČt své preference dle shodného klíþe jako u sportovních aktivit, pouze
s jednou odlišností a to že:
 poĜadí 1 => 4 body
 atd.
Podle výše uvedeného klíþe bylo opČt vytvoĜeno poĜadí na základČ preferencí respondentĤ k jednotlivým
aktivitám v oblasti relaxace a kultury 14 (viz graf níže).

_________________________
14 V pĜípadČ, že respondent nevyjádĜil své preference poĜadím a vybral více relaxaþních a kulturních aktivit (neuvedl u nich žádné
poĜadí), bylo takto zvoleným aktivitám pĜiĜazeno poĜadí první (1), všechny jsou stejnČ preferované, tudíž na prvním místČ a tedy
získali body 4.
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Graf 5-14:

Poptávka po typech volnoþasových aktivit ve MČstČ s vyjádĜením preferencí – oblast RELAXACE A
KULTURA (návrhy využití Areálu)

Preference využutí Areálu - RELAXACE A KULTURA
bodové hodnocení
314
300

Poþet bodĤ

250

211

200

169
142

150
100
50
1

4

3

2

amfiteátr

dopravní hĜištČ

dČtské hĜištČ

nauþná stezka

0

Zdroj:
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V oblasti zamČĜení revitalizace na relaxaci a kulturu jasnČ dominuje vybudování amfiteátru. Na druhém
místČ preferují respondenti nejvíce vybudování nauþné stezky v Areálu. Postup faktické realizace této
infrastruktury by mČl odpovídat dosaženému poĜadí.

5.3

Závďry a doporuĀení vyplývající z dotazníkového šetĢení

5.3.1

Oblast sportovního vyžití

V pĜípadČ oblasti volnoþasových aktivit se zamČĜením na sportovní vyžití lze na základČ zjištČní
z provedeného dotazníkového šetĜení jasnČ definovat, že s výrazným pĜedstihem se pĜed ostatními
možnostmi umístilo vybudování skateparku (a to jak v absolutním tak i relativním vyjádĜení mČĜení).
PoĜadí všech posuzovaných možností jak v absolutním i relativním vyjádĜení je pĜehlednČ zobrazeno
v grafech 5-11 a 5-12 výše.
Etapy revitalizace Areálu by mČly být koncipovány tak, aby v co nejvČtší míĜe zohledĖovaly výše
uvedeného poĜadí jednotlivých možností sportovního využití pĜi respektování limitních finanþních
prostĜedkĤ.
5.3.2

Oblast kultury a relaxace

V pĜípadČ oblasti volnoþasových aktivit se zamČĜením na kulturu a relaxaci lze na základČ zjištČní
z provedeného dotazníkového šetĜení jasnČ definovat, že s výrazným pĜedstihem se pĜed ostatními
možnostmi umístilo vybudování amfiteátru (a to jak v absolutním tak i relativním vyjádĜení mČĜení).
PoĜadí všech posuzovaných možností jak v absolutním i relativním vyjádĜení je pĜehlednČ zobrazeno
v grafech 5-13 a 5-14 výše.
Etapy revitalizace Areálu by mČly být koncipovány tak, aby v co nejvČtší míĜe zohledĖovaly výše dosažené
preference využití Areálu pro oblast kultury a relaxace pĜi respektování limitních finanþních prostĜedkĤ.
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5.3.3

Další (marginální) zjištďní získaná v rámci dotazníkového šetĢení

Dotazník, nad rámec výše vyhodnoceného také umožĖoval, aby jednotliví respondenti vyjádĜili svĤj osobní
návrh na zpĤsob a zamČĜení revitalizace Areálu. NicménČ možnost vlastního doplnČní u otázek 6 a) a 6 b)
a možnost vyplnČní otázky þ. 7 byly využívány sporadicky, pouze u statisticky zanedbatelného
poþtu obdržených formuláĜĤ. Jako pĜíklad individuálního doplnČní lze uvést následující:
 Udržovaný park;
 Park ve stylu zámeckého parku (francouzská varianta);
 HĜištČ na badminton;
 Letní kino;
 Strašidelná stezka apod.
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6. Analýza nabídky obdobných služeb
v regionu – analýza konkurence
Cílem této kapitoly je analýza stávající nabídky volnoþasových aktivit ve MČstČ nebo v okolních lokalitách
s dostupností do 15 minut autem z centra MČsta (dále souhrnnČ „Oblast“). Obrázek 6.1 níže názornČ
ukazuje, v jakém území byla provedena tato analýza konkurence k Projektu.
Obrázek 6.1: Vymezené území pro analýzu konkurence k Projektu

6.1

Postup pĢi zpracování analýzy

V rámci analýzy bylo zjišĢováno, v jakém rozsahu jsou volnoþasové aktivity v Oblasti nabízeny a jaká je
prĤmČrná cena za jednotku (vČtšinou absolvování jedné hodiny dané aktivity). Níže jsou uvedené
pĜedpoklady / omezení, které byly stanoveny pĜed zpracováním této analýzy. Jedním z dĤvodĤ je
skuteþnost, že v závislosti na disponibilních prostĜedcích pro I. etapu revitalizace Areálu MČsto preferuje
takové aktivity, které si nevyžádají nároþné investice do objektĤ, ve kterých by dané aktivity byly
provozovány (tzv. indoorové aktivity). Dalším dĤvodem je velká pestrost a rĤznorodost aktivit, které jsou
v Oblasti nabízeny – vypovídací schopnost analýzy by byla dosti snížena malým zastoupením nČkterých
aktivit ve zkoumaném vzorku.
PĜedpoklady/omezení analýzy jsou tedy následující:
 V rámci analýzy nebyly zjišĢovány nabídky zaĜízení pro aktivity tzv. „kulturnČ-spoleþenské“ (nebyly ani
souþástí dotazníkového šetĜení a z hlediska preferencí Objednatele jsou víceménČ ve vztahu
k revitalizaci Areálu okrajové);
 Nebyly zjišĢovány nabídky zaĜízení pro aktivity, pro které by bylo nezbytné vybudovat vetší nemovitostní
celky (komplexní sportovní centrum, plavecký bazén, wellness aktivity, tenisová hala, squashové kurty
apod.) nebo jsou zahrnuty již v jiných zámČrech MČsta (napĜ. hala pro lední hokej);
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 Z analýzy byla vylouþena ta zaĜízení, která jsou v areálech školských zaĜízení a která slouží plnČ pouze
pro jejich žáky / návštČvníky 15 a dále zaĜízení v okolních obcích, u kterých, díky své vybavenosti
a rozsahu, nelze oþekávat jejich využití ze strany obyvatel MČsta;
 Jednotlivé sportovní aktivity (sporty) byly sdruženy do vČtších skupin (kategorií) tak, aby bylo možné
provést vyhodnocení analýzy s dostateþnou vypovídací hodnotou.

6.2

Rozdďlení aktivit do jednotlivých kategorií

Dle charakteru jednotlivých aktivit byly vytvoĜeny následující kategorie zaĜízení:
 Multifunkþní hĜištČ (volejbal, basketbal, nohejbal, malý fotbal, florbal apod.);
 HĜištČ pro plážové sporty;
 Tenisové kurty;
 Lezecké stČny, lanová centra / parky;
 Skatepark (skate, BMX, In line);
 Stezky / dráhy (in line bruslení, cyklistika);
 Paintball (þi obdobný sport);
 Odpoþinková zóna (dČtské hĜištČ, prostor pro petanque, kuželky apod.).

6.3

PĢehled zaĢízení v Oblasti

Níže uvádíme pĜehlednČ všechna zaĜízení, která se dají zaĜadit do nČkteré z kategorií uvedených výše
s uvedením lokality, ve které se nacházejí.
Tabulka 6.1: PĜehled zaĜízení s nabídkou analyzovaných volnoþasových aktivit
Název zaĜízení 16

Lokalita

Prestige tennis park

Místní þást Místek

Cyklostezka kolem pĜehrady Olešná

Místní þást Místek

8. ZŠ Frýdek-Místek

Místní þást Místek

Základní škola 1. máje 1700

Místní þást Místek

Horolezecká stČna Frýdek-Místek

Místní þást Místek

ZŠ El. Krásnohorské 139

Místní þást Frýdek

TK Tennispoint Frýdek-Místek

Místní þást Frýdek

Tenis Krolstav

Místní þást Frýdek

Paintball Elites

Místní þást Frýdek

Sportovní areál ZŠ a MŠ J. ýapka

Místní þást Frýdek

Areál TJ Sokol Frýdek – Místek

Místní þást Frýdek

Airsoft - bunkr59

Místní þást Frýdek

Fotbalový areál Chlebovice

Místní þást Chlebovice

Sportovní a relaxaþní centrum Giff Aréna

Frýdlant nad Ostravicí

U rampa - ulice Harcovská

Frýdlant nad Ostravicí

Beskydský TK

Frýdlant nad Ostravicí

_________________________
15

Do analýzy však byla zahrnuta multifunkþní hĜištČ nacházející se v areálu škol, která jsou k dispozici veĜejnosti aspoĖ po þást dne
a o víkendu. VČtšinou je možné tato hĜištČ využívat po 14. hodinČ, kdy již na nich neprobíhá školní výuka.

16

V nČkterých pĜípadech se nejedná o oficiální název daného zaĜízení. V pĜípadech, kdy není tento název znám, byl název
Konzultantem odvozen od lokality, ve kterém se dané zaĜízení nachází.

29

Kasárna ve Frýdeckém lese
Studie proveditelnosti

Název zaĜízení 16

Lokalita

HĜištČ pro beachvolejbal u Ĝeky Ostravice

Frýdlant nad Ostravicí

Sport relax Club

Obec Dobrá

Multifunkþní hĜištČ Dobrá

Obec Dobrá

HĜištČ HodoĖovice Kamenec

Obec Baška

Areál pĜehrady Baška

Obec Baška

TK TJ Sokol Pstruží

Obec Pstruží

Základní škola Paskov

MČsto Paskov

TK TJ Sokol Paskov

MČsto Paskov

6.3.1

MultifunkĀní hĢištď

Tento typ zaĜízení je definován jako plocha vČtšinou s umČlým povrchem, který není nároþný na údržbu. Je
možno na nČm provozovat rĤzné míþové hry, zejména basketbal, volejbal, nohejbal, florbal, malý fotbal
apod. Do analýzy byla zahrnuta ta zaĜízení, která svou variabilitou umožĖují provozovat aspoĖ tĜi rĤzné
míþové hry z výše zmínČných.
V Oblasti se takové hĜištČ nachází v tČchto lokalitách:
 Sportovní areál ZŠ a MŠ J. ýapka;
 ZŠ El. Krásnohorské 139;
 8. ZŠ Frýdek-Místek;
 Základní škola 1. máje 1700;
 Areál TJ Sokol Frýdek-Místek;
 Sport relax Club;
 Fotbalový areál Chlebovice;
 Areál pĜehrady Baška;
 HĜištČ HodoĖovice Kamenec;
 Základní škola Paskov.
Celkem je tedy v Oblasti k dispozici 10 multifunkþních hĜišĢ, z toho pĜímo ve MČstČ je možné využít tĜi
hĜištČ. Ceny za pronájem 1 hodiny se pohybují kolem 100 Kþ (bez ohledu na poþet sportujících). V pĜípadČ
multifunkþního hĜištČ ve fotbalovém areálu v Chlebovicích provozovaného mČstskou spoleþností
Sportplex 17 þiní hodinový poplatek za využití hĜištČ 200 Kþ.
6.3.2

HĢištď pro plážové sporty

Jedná se o sportovištČ s píseþným povrchem, kde je možné provozovat primárnČ plážový volejbal. Toto
hĜištČ je však možné využívat i pro další plážové sporty, jako je v poslední dobČ se rozvíjející plážový
fotbal, tenis, basketbal nebo plážová házená.
HĜištČ pro plážové sporty je v Oblasti k dispozici v tČchto lokalitách:
 Areál TJ Sokol Frýdek-Místek;
 Areál pĜehrady Baška;

_________________________
17

Spoleþnost Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o. byla založena v roce 2004 Statutárním mČstem Frýdek-Místek za úþelem provozování
sportovních zaĜízení mČsta.
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 Sportovní a relaxaþní centrum Giff Aréna;
 HĜištČ pro beachvolejbal u Ĝeky Ostravice.
Celkem jsou tedy k dispozici þtyĜi lokality, kde je možné provozovat jeden z plážových sportĤ, pĜiþemž ve
MČstČ je k dispozici pouze jedno hĜištČ 18 . PrĤmČrná cena za hodinu pronájmu þiní cca 60 Kþ.
6.3.3

Tenisové kurty

V této kategorii byla analyzována nabídka zaĜízení, kde jsou k dispozici tenisové kurty (s rĤzným povrchem
– antuka, umČlá tráva, umČlá antuka, pevný povrch). V rámci analýzy byla identifikována zaĜízení, která
nabízejí alespoĖ dva tenisové kurty.
Tenisové kurty je možné v Oblasti nalézt v tČchto lokalitách:
 Prestige Tennis Park;
 TK Tennispoint Frýdek-Místek;
 Tenis Krolstav;
 Beskydský TK;
 Sport relax Club;
 Areál TJ Sokol Frýdek-Místek;
 TK TJ Sokol Pstruží;
 TK TJ Sokol Paskov.
Celkem je tedy k dispozici 8 sportovišĢ, kde je možné hrát tenis. PrĤmČrná hodinová cena za jejich využití
þiní 110 Kþ.
6.3.4

Lezecké stďny, lanová centra / parky

Pod touto kategorií si lze pĜedstavit „klasické“ umČlé lezecké stČny, pĜípadnČ komplex rĤzných lanových
pĜekážek (na stromČ, volnČ v terénu), tvoĜící tzv. lanové parky 19 apod.
V Oblasti je možné se vČnovat lezeckým aktivitám pouze na „Horolezecké stČnČ Frýdek-Místek“, která je
umístČna v areálu krytého bazénu a navíc s omezeným provozem. Horolezeckou stČnu není možné
používat bČhem letních prázdnin, kdy je areál krytého bazénu veĜejnosti uzavĜen. Cena za využití jedné
hodiny þiní 50 Kþ.
6.3.5

Skatepark

Tento typ zaĜízení lze definovat jako venkovní prostor (otevĜený, nebo zþásti krytý) se speciálním
povrchem, který je uzpĤsoben pro provozování free stylových aktivit – BMX, in line brusle þi skateboard,
jehož souþástí je i tzv. U-rampa.
V Oblasti se v souþasné dobČ nachází jediné zaĜízení tohoto typu, a to ve FrýdlantČ nad Ostravicí na ulici
Harcovská.

_________________________
18

Do analýzy nebylo zahrnuto beachvolejbalové hĜištČ, které je souþástí Aquaparku na pĜehradČ Olešná. Pro jeho využití je totiž
nezbytné uhradit nejprve vstupné do Aquaparku (hĜištČ se nalézá v jeho areálu).

19

Viz napĜ. horský lanový park „Tarzanie“ v Trojanovicích nebo lanový park „Opiþárna“ na Ostravici.
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6.3.6

Dráha / prostor pro in line bruslení

Jedná se o dráhu, která má vhodný povrch pro in line bruslení a v pĜípadČ jejího rozšíĜení mĤže suplovat
i tzv. cyklostezku.
V Oblasti se dráha pro in line bruslení nachází pouze na pĜehradČ Olešná a je dlouhá 4,5 km. Vstup na
dráhu je bezplatný.
6.3.7

Paintball

Pod hĜištČm na paintball si lze pĜedstavit volné prostranství, zpravidla v pĜírodČ, které je doplnČno rĤznými
umČlými prvky nebo je jinak upraveno k provozování této aktivity (pĜekážkami, úkryty, apod.).
V Oblasti se takové hĜištČ nachází v tČchto lokalitách:
 Paintball Elites;
 Airsoft - bunkr59 20 .
Celkem je tedy možné hrát paintball na dvou místech. PrĤmČrná cena za hodinu hraní þiní cca 100 Kþ.
6.3.8

OdpoĀinková zóna

Jedná se o prostor, který je uzpĤsoben k provozování fyzicky nenároþných aktivit, spíše relaxaþního typu,
a to jak pro dospČlé, tak i dČti þi seniory. Souþástí zóny mĤže být dČtské hĜištČ, zóny pro hraní petanque,
kuželek apod. VČtšinou je takový prostor vybaven dalším mobiliáĜem (laviþky apod.).
V souþasné dobČ není v Oblasti zaĜízení tohoto typu k dispozici.

6.4

Výsledky analýzy a doporuĀení

Níže v grafu 6.2 je souhrnnČ zobrazena celková nabídka volnoþasových aktivit v Oblasti. Jak je z grafu
zĜejmé, nejvČtší nabídka v Oblasti je v kategoriích multifunkþní hĜištČ 21 a tenisové kurty 22 (každá 8x),
naopak pouze 1x je zastoupena lezecká stČna, skatepark a dráha pro in-line bruslení. Odpoþinková zóna
není v Oblasti k dispozici vĤbec.

_________________________
20

Jedná se o alternativu k paintballu.

21

v rámci Projektu se vybudování multifunkþního hĜištČ pĜedpokládá až ve VariantČ C

22

v rámci Projektu se s vybudováním tenisových kurtĤ neuvažuje
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Graf 6.1 – PĜehled nabídky volnoþasových aktivit
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PĜehled nabídky volnoþasových aktivit

Za potenciální konkurenci vzhledem k zamČĜení revitalizace Areálu lze z výše uvedené analýzy oznaþit
následující:
 Horolezecká stČna Frýdek-Místek – jež je umístČna v objektu krytého bazénu, jež je od Areálu vzdálen
cca 5 km jízdy. Projekt jako takový pĜedstavuje komplement k již existující horolezecké stČnČ a to
z toho dĤvodu, že se jedná o venkovní plochu, která se pĜedpokládá využívat zejména za pĜíznivého
poþasí (nejvíce bČhem letních prázdnin), kdy je krytý bazén uzavĜen.
 Skatepark ve Frýdlantu nad Ostravicí – jež je od Areálu vzdálen cca 15 km jízdy. Prakticky se jedná
pouze o tzv. „ u rampu“ a ve vztahu k Projektu se i s pĜihlédnutím na umístČní nejedná o konkurenþní
zaĜízení.
 Dráha pro in-line bruslení – jež lemuje pĜehradu Olešná, je vzhledem k poloze Areálu ve vzdálenosti
cca 8 km jízdy. Jako taková mĤže pĜedstavovat pro Projekt dílþí konkurenci.
Z výše uvedeného vyplývá, že v Oblasti je nedostateþná nabídka lezeckých stČn, skateparkĤ, dráhy pro
in line bruslení a odpoþinkových zón. Z tohoto dĤvodu by bylo vhodné se v první etapČ revitalizace Areálu
zamČĜit na tyto kategorie zaĜízení.

6.5

PrĪnik výsledkĪ analýzy a dotazníkového šetĢení

Srovnáme-li výsledky dotazníkového šetĜení, jež jsou uvedeny v kapitole 5 výše a aktuálního pĜehledu
nabídky volnoþasových aktivit v Oblasti, který je uvedeném zejména v oddíle 6.4 výše, dospČjeme
k následujícím závČrĤm:
 Nejvíce preferované možnosti v oblasti sportu (skatepark a dráha pro in-line brusle) jsou ty, které jsou
v souþasné nabídce volnoþasových aktivit nejménČ zastoupeny (každá z tČchto možností pouze 1 x);
 Lanové centrum, které se v rámci dotazníkového šetĜení umístilo v oblasti sportu na tĜetím místČ, není
v souþasné nabídce vĤbec, proto je vyjádĜení preferencí v jeho prospČch pochopitelné;
 Co se týká oblasti kultury a relaxace a nabídky možností uvedených v dotazníku, je zĜejmé, že vyplĖují
souþasnou mezeru na trhu (dle výše uvedeného pĜehledu).
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7. Analýza potĜeb
Analýza potĜeb ve vztahu k Areálu byla pojata jak pohledem MČsta (nositelem Projektu) tak i pohledem
obþanĤ MČsta.

7.1

Z pohledu Mďsta

Ve vztahu k Areálu byly Konzultantem ve spolupráci se zástupci a vedením Objednatele identifikovány
následující potĜeby z pohledu MČsta:
 ěešit chátrající a neudržovaný prostor na území MČsta;
 Zmapovat potenciální riziko existence ekologických zátČží v Areálu;
 Eliminovat riziko možného zranČní vyplývající z volnČ pĜístupného prostoru, na jehož území se nachází
Ĝada objektĤ v dezolátním stavu s vysokým rizikem zĜícení;
 V pĜípadČ, bude-li to možné, využít nČkterý z existujících objektĤ, nebo jeho þást v rámci Projektu;
 Znovuoživení atraktivní lokality v okrajové þásti MČsta;
 Zachovat pĜírodní ráz Areálu se svými krajinnými i nekrajinnými specifiky;
 Poskytnout obþanĤm MČsta širší nabídku volnoþasových aktivit;
 Zlepšit životní podmínky ve mČstČ.

7.2

Z pohledu obĀanĪ

PotĜeby z pohledĤ obþanĤ MČsta byly jasnČ identifikovány v rámci probČhlého dotazníkového šetĜení,
jehož výsledky jsou uvedeny v kapitole 5 výše. PotĜeby obþanĤ kopírují ty oblasti sportu a oblasti relaxace
a kultury, kterých se jim v souþasné nabídce volnoþasových aktivit nedostává.

7.3

SWOT analýza

SWOT analýza je metoda, jejíž pomocí je možno identifikovat silné (ang: Strengths) a slabé (ang:
Weaknesses) stránky, pĜíležitosti (ang: Opportunities) a hrozby (ang: Threats), spojené s urþitým
projektem, typem podnikání, podnikatelským zámČrem, opatĜením apod. SWOT analýza je souþástí
stĜednČdobého i strategického (dlouhodobého) plánování.
Základ metody spoþívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorĤ, které jsou rozdČleny do þtyĜ výše
uvedených základních skupin. Vzájemnou interakcí faktorĤ silných a slabých stránek na jedné stranČ vĤþi
pĜíležitostem a nebezpeþím na stranČ druhé lze získat nové kvalitativní informace, které charakterizují
a hodnotí úroveĖ jejich vzájemného stĜetu.
7.3.1

Silné stránky (Strenghts)

 Plochy areálu jsou vhodné pro vybudování zaĜízení pro volný þas (pro variantní Ĝešení);
 Kvalitní technický stav komunikací v rámci celého Areálu;
 Nabídka (podpora) volnoþasových aktivit prakticky pro všechny cílové skupiny v rámci obyvatel MČsta;
 ProstĜedí v pĜírodní krajinČ v relativnČ klidné þásti MČsta;
 Možnost aktivního využívání všemi cílovými skupinami;
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 Povaha projektu v souladu s Územním plánem a dalšími strategickými rozvojovými dokumenty MČsta;
 RelativnČ únosné finanþní náklady na „kompletní“ revitalizaci;
 Zkušenosti Objednatele s revitalizací Brownfields podobného typu;
 VyĜešené majetkoprávní vztahy ve vztahu k Areálu;
 Neexistence starých ekologických zátČží;
 Podpora zámČru revitalizace obyvateli.
7.3.2

Slabé stránky (Weaknesses)

 DlouhodobČ chátrající a neudržovaný Areál (objekty, infrastruktura i zeleĖ);
 Havarijní až dezolátní stav objektĤ, prakticky jen okrajovČ využitelné pro další využití;
 Absence prakticky veškeré infrastruktury;
 Absence pĜístupové komunikace do Areálu a možnosti parkování poblíž Areálu;
 Neexistence rozvodné sítČ základních médií;
 Omezený pĜístup do Areálu;
 Nízká dopravní obslužnost z jednotlivých þástí MČsta (pouze jedna linka MHD);
 Nedostatek finanþních prostĜedkĤ na kompletní revitalizaci Areálu a rekultivaci prostĜedí a krajiny.
7.3.3

PĢíležitosti (Opportunities)

 Vysoký potenciál využití Areálu;
 Možnost získání finanþních prostĜedkĤ na realizaci Projektu z fondĤ EU (dotace v rámci IPRM);
 Kvalitní, estetické a citlivé zaþlenČní Projektu do krajiny;
 Možnost využití nČkterých stávajících objektĤ nebo recyklovaného materiálu;
 PotĜebné infrastrukturní sítČ dovedeny do blízkosti Areálu (až do areálu sousedící skládky apod.);
 Možnost rozšiĜování využití Areálu (v pĜípadČ dodateþných disponibilních finanþních prostĜedkĤ);
 Návaznost na další plánované rozvojové projekty;
 Aktivní marketing k cílovým skupinám;
 Zapojení soukromých partnerĤ do realizace Projektu (napĜíklad formou PPP apod.).
7.3.4

Hrozby (Threats)

 Další chátrání Areálu;
 Nezískání dotace v rámci IPRM pro realizaci Projektu;
 Nedostatek finanþních prostĜedkĤ na stranČ MČsta pro zajištČní potĜebného spolufinancování Projektu;
 Dopady legislativních zmČn (rozpoþtové urþení daní) do rozpoþtu MČsta a tím nepĜímo ovlivnČná výše
disponibilních finanþních prostĜedkĤ na realizaci Projektu;
 Dodateþné zjištČní kontaminace území starými ekologickými zátČžemi nad rámec zjištČní;
 Koncentrace problémových skupin v Areálu zejména po setmČní a niþení vybudovaného majetku.
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8. Varianty a etapizace doporuþeného
zpĤsobu využití Areálu

8.1

Varianty Ģešení doporuĀeného zpĪsobu využití Areálu

Jak již bylo uvedené v oddíle 4 výše této Studie, bylo za doporuþený zpĤsob využití Areálu, v souladu se
schválenými strategickými dokumenty MČsta a rovnČž v souladu s výsledky marketingového prĤzkumu
(viz oddíl 5 výše) zvoleno vybudování prostranství pro provozování sportovnČ – relaxaþních a kulturních
aktivit. Formulace jednotlivých variant klade dĤraz na nízké investiþní a provozní náklady a snížení rizika
zbyteþného poškozování Areálu s maximálním využitím existujících kladných stránek Areálu, mezi nČž se
kromČ konstrukþnČ neporušených komunikací Ĝadí také pokroþilá fáze pĜírodní sukcese.
8.1.1

Nulová varianta – výchozí stav

Nulová varianta pĜedstavuje situaci, kdy v rámci Areálu nedojde k žádné (ani þásteþné) revitalizaci území þi
objektĤ (resp. torz objektĤ). Areál bude nadále pohlcován pĜírodní sukcesí zejména v podobČ postupného
zarĤstání náletovými dĜevinami a bude dále postupovat proces postupné degradace. Využívání Areálu
bude v pĜípadČ této Nulové varianty velmi omezené a to maximálnČ na souþasné úrovni, kdy je využíván
nahodile (zejména pravdČpodobnČ fanoušky vojenských her). Postupováním degradace objektĤ se bude
nadále zvyšovat nebezpeþí jejich zĜícení, což bude výraznČ zvyšovat rizikovost návštČvy Areálu.
8.1.2

Varianta A – Znovuoživení Areálu

Revitalizaci Areálu není nutné provést najednou. Dle finanþních možností MČsta doporuþujeme rozdČlit
realizaci Projektu do jednotlivých þástí a postupnČ Areál naplĖovat jednotlivými aktivitami. Varianta A –
Znovuoživení Areálu tedy pĜedstavuje takové kroky, které je nutné zrealizovat, aby bylo možné Areál vĤbec
opČt užívat.
NáplĖ Varianty A:
 Úprava volných ploch lesního porostu;
 Sadové úpravy;
 Bourací práce;
 PĜíprava zpevnČných ploch;
 ZajištČní kvalitní pĜístupové cesty 23 ;
 Obnova povrchĤ všech stávajících komunikací (pĜinejmenším komunikací páteĜních);
 VytvoĜení základního zázemí pro návštČvníky (toalety, zavedení pitné vody apod.);
 Vybavení inženýrskými sítČmi (kabelové rozvody, venkovní osvČtlení, vodovodní Ĝad apod).

_________________________
23 PĜístupová cesta bude muset splĖovat pĜinejmenším takové parametry (kvalitativní I technické) jako komunikace uvnitĜ Areálu.
Vybudování této cesty jako takové není pĜedmČtem Studie a tudíž se nepĜedpokládá na její vybudování þerpání již pĜislíbených
dotací. NicménČ pro samotnou možnost Areál znovuoživit je pĜístupová cesta klíþová. Konzultant odhaduje náklady na vybudování
této pĜístupové cesty ve výši cca 800 tis. Kþ.
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Varianta A svou podstatou þásteþné (základní) revitalizace umožní návštČvníkĤm provozování urþitých
volnoþasových aktivit a to zejména v oblasti sportu (napĜ. pČší turistika, in-line bruslení, cyklistika apod.
v dĤsledku vzniku kilometrového okruhu), což je v souladu s výsledky marketingového prĤzkumu.
PodrobnČji jsou jednotlivé prvky Varianty A popsány v kapitole 9 níže. PĜedpokládaná výše investiþních
výdajĤ na realizaci Varianty A pĜedstavuje cca 16,6 mil. Kþ (bez DPH).
8.1.3

Varianta B – DílĀí revitalizace

Varianta B pĜedstavuje rozšíĜení Varianty A o vybudování infrastruktury a objektĤ pro možnost realizace
konkrétních typĤ volnoþasových aktivit pĜi zohlednČní výsledkĤ marketingového prĤzkumu. V rámci
Varianty B se navrhuje vybudování následujících objektĤ (prvkĤ) sloužících pro volnoþasové aktivity:
 Informaþní vstupní brána – pĜedpokládá se využití objektu bývalé vrátnice (viz oddíl 3.1.2 výše) s tím,
že by zde byl umístČn pasivní informaþní bod popisující zamČĜení Areálu (historické souvislosti,
možnosti sportovnČ – relaxaþních a kulturních aktivit) (podrobnČji viz oddíl 9.1 níže);
 Skate park – k využití se vybízí centrální zahloubená plocha. Svažující se plochy, vhodnČ doplnČné
rampami, mĤžou být rájem pro skatebordisty a in-line bruslaĜe preferující odvážné skoky (podrobnČji viz
oddíl 9.1 níže);
 Open – air koncertištČ – úzce souvisí s centrální zahloubenou plochou, jejíž úpravou vznikne prostor
pro skateboarding (viz odrážka výše) a tudíž bude moci tato plocha být využívána k více úþelĤm
(podrobnČji viz oddíl 9.1 níže). Open-air koncertištČ pĜedstavuje vhodnou alternativu k amfiteátru, který
byl nejvíce preferovanou variantou v rámci marketingového prĤzkumu pro oblast kultury;
 Krytý stánek – vhodné doplnČní prostoru skate ramp a open – air koncertištČ;
 Soustava klopených drah – propojením dvou palpostĤ a využitím modelace terénu vznikne malý, mírnČ
adrenalinový cyklistický okruh (podrobnČji viz oddíl 9.1 níže);
 Lanová pavuþina – herní prvek zejména pro dČti postavený na zpevnČné ploše odpalovací rampy
s možností rozšíĜení v kompletní lanové centrum pro dospČlé (podrobnČji viz oddíl 9.1 níže);
 Bikeparková dráha lesem – vytrasování bikeparkové þi biketrialové dráhy ve vzrĤstajícím lese
(podrobnČji viz oddíl 9.1 níže).
PodrobnČji jsou jednotlivé prvky Varianty B popsány v kapitole 9 níže. PĜedpokládaná výše investiþních
výdajĤ na realizace Varianty B pĜedstavuje cca 5,4 mil. Kþ (bez DPH).
8.1.4

Varianta C – Úplná revitalizace

Varianta C je dalším rozšíĜením funkþního využití Areálu. Plynule navazuje na Variantu B dobudováním
dalších objektĤ a atrakcí u nichž je tĜeba již odborného dohledu a to za úþelem nabídnutí širšího spektra
volnoþasového využití Areálu. Varianta C spoþívá ve vybudování následujícího:
 Nauþná stezka – v rámci Areálu existují zajímavé plochy a objekty, které mohou návštČvníkĤm
ilustrovat prĤbČh pĜírodní sukcese. Dále by drobnými úpravami a doplnČním zpevnČných ploch
o vhodné „atrakce“ þi atributy mohlo být návštČvníkĤm pĜiblíženo pĤvodní využití Areálu. Za tímto
úþelem je žádoucí obnovit a „dovybavit“ stávající bunkr (podrobnČji viz oddíl 9.1 níže);
 Rondo – využití kruhového prostoru bývalého stanovištČ pro radiolokátor (více viz oddíl 3.1.2 výše)
vybízí k vybudování jednoduché naklonČné roviny pro uzavĜený „velodrom“ (podrobnČji viz oddíl
9.1 níže);
 Zázemí Areálu – vybudování nejrozsáhlejšího nadzemního objektu, který bude tvoĜit tzv. „srdce areálu“
(podrobnČji viz oddíl 9.1 níže);
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 HĜištČ (multifunkþní) se stanem – vybudování hĜištČ (v první fázi písþitého) pro možnost míþových her.
V blízkosti hĜištČ lze využít bývalého stání pro pĜepravníky raket (více viz oddíl 3.1.2 výše) pro
vybudování zastĜešeného prostoru k víceúþelovému vyžití (podrobnČji viz oddíl 9.1 níže);
 Lanové centrum – areál tvoĜený systémem dĜevených kĤlĤ s množstvím pĜekážek tak, aby jejich
pĜekonání simulovalo nejrĤznČjší výzvy a problémy k pĜekonávání;
 Odpoþinkový záliv a labyrint - využitím dalších dvou palpostĤ a s minimálními úpravami je možné
vybudovat pĜírodní auditorium s jednoduchým lavicovitým terasovým sezením a také vybudovat terénní
pĜírodní labyrint (podrobnČji viz oddíl 9.1 níže);
 Pobytový trávník – v urþitých vymezených prostorách Areálu bude založena volná plocha pobytového
trávníku pro víceúþelové sportovní a relaxaþní využití.
PodrobnČji jsou jednotlivé prvky Varianty C popsány v kapitole 9 níže. PĜedpokládaná výše investiþních
výdajĤ na realizace Varianty C pĜedstavuje cca 7,2 mil. Kþ (bez DPH).
8.1.5

Varianta D – Postupné doplěování a rozšiĢování funkĀnosti Areálu

Projekt jako takový se zabývá revitalizací Areálu až do úrovnČ Varianty C, þímž dojde k využití pouze 20 %
Areálu, zbývajících pĜibližnČ 80 % ploch je ponecháno po nutném základním proþištČní jako plochy pĜírodní
(lesopark) bez nutnosti zásadní údržby.
Z této skuteþnosti vyplývá, že Areál disponuje dostateþnými plochami pro potenciální rozšiĜování nabídky
volnoþasových aktivit a to v závislosti na disponibilních zdrojích MČsta a s ohledem na výsledky
realizovaného marketingového prĤzkumu þi obdobného budoucího vyjádĜení preferencí obyvatel MČsta.
8.1.6

DoporuĀená varianta

V závislosti na výši souþasných disponibilních zdrojĤ na stranČ rozpoþtu MČsta, které je možné do
revitalizace Areálu v krátkodobém þasovém horizontu investovat a dle výsledkĤ marketingového
prĤzkumu, jež mapují potĜeby a preference obyvatel, byla za doporuþenou variantu k realizaci
zvolena Varianta A – Znovuoživení areálu.
Tato Varianta A je klíþová pro další potenciální zvyšování funkþnosti a zamČĜení Areálu.

8.2

Etapizace doporuĀené varianty

Tento oddíl popisuje náplĖ jednotlivých etap doporuþené varianty, pĜiþemž lze konstatovat, že schvalovací
a pĜípravná fáze je pro Varianty A – C svou náplní prakticky shodná (schvalovací a pĜípravná fáze se
pĜedpokládá v takovém rozsahu, jako by byla realizována Varianta C). Konzultant doporuþuje v zájmu
þasové úspory v pĜípadČ dalšího funkþního rozšiĜování Areálu koncipovat pĜípravnou fázi tak, jako by se
realizovala Varianta C.
8.2.1

Etapa 0 – schvalovací fáze

Jedná se o období a následné kroky pĜípravy realizace Projektu po odevzdání Studie. Studie jako taková
(a její závČry) bude nejdĜíve schvalována vedením mČsta. Po tomto schválení je nutné identifikovat finální
investiþní zámČr a provést výbČr zpracovatele podrobného zamČĜení Areálu, projektové dokumentace
a dalších nezbytných prĤzkumĤ a rozborĤ.
Tato fáze mĤže trvat od 3 mČsícĤ až po nČkolik let. Záleží na ochotČ orgánĤ MČsta Ĝešit souþasný stav
a budoucí využití Areálu.
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8.2.2

Etapa I – pĢípravná fáze

Po schválení investiþního zámČru a výbČru zpracovatele zamČĜení Areálu, projektové dokumentace
a dalších prĤzkumĤ a rozborĤ pĜichází na Ĝadu tzv. pĜípravná fáze (Etapa I), která zahrnuje zejména
následující aktivity a þinnosti:
 Podrobné zamČĜení Areálu a souþasných objektĤ;
 Další nezbytné prĤzkumy a rozbory;
 Zpracování kompletní projektové dokumentace:
 Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí;
 ZjišĢovací Ĝízení dle zákona þ. 100/2001 Sb., o posuzování vlivĤ na životní prostĜedí v platném
znČní;
 Nezbytné inženýrské þinnosti;
 Získání územního rozhodnutí;
 Zpracování dokumentace pro stavební povolení (vþetnČ položkového rozpoþtu a slepého výkazu
výmČr);
 Stavební Ĝízení a získání stavebního povolení;
 PĜíprava a realizace zadávacího Ĝízení pro výbČr zhotovitele stavebních prací.
Výdaje na Etapu I realizace doporuþené varianty odhaduje Konzultant na cca 1,7 mil. Kþ bez DPH.
PĜedpokládaná þasová nároþnost této pĜípravné fáze je uvedena v oddíle 8.3 níže.
8.2.3

Etapa II – investiĀní fáze

Investiþní fáze (Etapa II) doporuþené varianty pĜedstavuje faktické fyzické vybudování pĜedmČtné
infrastruktury v rámci Varianty A, jež je struþnČ popsána v oddíle 8.1.2 výše a podrobnČji specifikována
v kapitole 9 níže.
PĜedpokládané investiþní výdaje spojené s realizací Varianty A jsou odhadovány na cca 16,6 mil. Kþ bez
DPH (a to vþetnČ vybudování pĜíjezdové komunikace, jež jako taková není souþástí Projektu)
a pĜedpokládaná doba realizace je zaznamenána v oddíle 8.3 níže.
8.2.4

Etapa III – provozní fáze

Provozní fáze (Etapa III) je již faktické uvedení revitalizovaného Areálu do provozu, což znamená jeho
dlouhodobé využívání veĜejností (obyvateli MČsta) a zajištČní udržování v provozuschopném stavu ze
strany MČsta.
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8.3

ÿasový harmonogram realizace Projektu

8.3.1

ÿasový harmonogram realizace doporuĀené varianty – Varianta A

PĜedpokládané zahájení schvalovací fáze realizace varianty A bylo stanoveno na 1.4.2012, kdy bude
Studie pĜedána Objednateli. Po schválení Studie, investiþního zámČru a výbČru zpracovatele potĜebných
dokumentĤ bude zahájena Etapa I – pĜípravná fáze. V þasovém harmonogramu níže je tento termín
definován jako þas 0.
V þasovém harmonogramu byla pĜedpokládaná délka trvání jednotlivých fází realizace doporuþené
Varianty A urþena na základČ odborných zkušeností Konzultanta.
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8.3.2

ÿasový harmonogram realizace Projektu

ýasový harmonogram realizace Varianty B a C není možné v souþasné chvíli pĜesnČ specifikovat. Záleží
zejména na výši souþasných disponibilních zdrojĤ na stranČ rozpoþtu MČsta a preferencích. Jelikož však
pĜípravná fáze bude již zrealizována pro kompletní Projekt (pokrývající rovnČž Varianty B a C), tak
Konzultant pĜedpokládá trvání investiþní fáze u tČchto Variant v horizontu 5 – 12 mČsícĤ.

42

Kasárna ve Frýdeckém lese
Studie proveditelnosti

9. Technická a dopravní infrastruktura
Projektu
Jednotlivé dílþí prvky technické a dopravní infrastruktury Projektu jsou podrobnČ Ĝešeny v pĜíloze þ. 3 této
Studie.

9.1

Návrh Ģešení technické infrastruktury

Tento oddíl podrobnČ popisuje technickou infrastrukturu (objekty), resp. jednotlivé prvky infrastruktury,
které budou v rámci Projektu ve Variantách A – C realizovány. Jedná se o rozšíĜení a detailnČjší
rozpracování základních informací uvedených v oddílech 8.1.2 - 8.1.4 výše).
9.1.1

Varianta A

Úprava volných ploch lesního porostu se vyznaþuje zejména následujícími aktivitami a þinnostmi:
 VyþištČní, mýcení, kácení, provádČní drobných terénních úprav (srovnání drobných záhybĤ, valĤ,
cviþných zákrytĤ;
 Vznik ploch pro zatravnČní v dĤsledku odstranČní porostĤ vþetnČ paĜezĤ a pĜíprava kultivace pro
zatravnČní.
Sadové úpravy spoþívají zejména:
 Ve vybudování ploch pobytových trávníkĤ;
 Vybavení Areálu doplĖující výsadbou.
Bourací práce pĜedstavují:
 Rozebrání a odklizení zbytkových þástí drobných stavebních objektĤ v terénu (zbytky opČrných zídek,
základĤ pĤvodních cviþných stanovišĢ apod.);
 OdstranČní nepoužitelných þástí stavebních objektĤ v Areálu (tČch vhodných k dalšímu využití).
PĜíprava zpevnČných ploch spoþívá:
 V sejmutí nánosové svrchní humusové tenké vrstvy z pĤvodních zpevnČných ploch a komunikací
(pĜíprava pro položení nového krytí).
Obnova povrchĤ všech stávajících komunikací (pĜinejmenším komunikací páteĜních) zahrnuje:
 Položení nového asfaltobetonového krytu cest vyhovujících pro pČší, cyklistiku a koleþkové brusle.
Obnova komunikací je úzce propojena s vybudování kvalitní pĜístupové cesty do Areálu. ěešení pĜístupové
cesty není souþástí této Studie, nicménČ pro její komplexnost byly nad rámec zadání zahrnuty do této první
Varianty i odhadované náklady na tuto aktivitu (viz oddíl 11.1.2 níže).
VytvoĜení základního zázemí pro návštČvníky znamená:
 Doþasné Ĝešení ve smyslu zajištČní minimálnČ mobilních toalet a dostupnosti pitné vody v Areálu do
doby než bude vybudováno kvalitní plnohodnotné zázemí v rámci Areálu (souþást navrhované
Varianty C).
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Vybavení inženýrskými sítČmi pĜedstavuje:
 Kabelové rozvody NN od místa napojení, následné napojení objektĤ a vybudování rozvadČþe;
 Vybudování stožárového osvČtlení na hlavní pĜístupové cestČ (stožáry výšky 4,5 m s LED svítidlem)
a vysokých stožárĤ v ústĜedním prostoru (výška stožáru cca 10 m s výbojkovými svítidly) vþetnČ
kabelových rozvodĤ k tomuto venkovnímu osvČtlení;
 Výstavbu vodovodního Ĝadu v rámci Areálu, resp. od místa napojení;
 Vybudování jímky na vyvážení pro splaškové vody.
Graficky jsou tyto aktivity znázornČny v pĜíloze þ. 2 této Studie.
9.1.2

Varianta B

Informaþní vstupní brána
Vznikne pĜestavbou objektu bývalé vrátnice a vznikne hlavní místo vstupu do Areálu. Informaþní vstupní
brána pĜedstavuje pasivní informaþní bod s komplexním popisem Areálu (historický úþel a souvislosti,
nabídka volnoþasových aktivit, informace o pĜírodní sukcesi apod). Budou zde mapy celého Areálu,
základní informace o Areálu a ostatní informaþní panely, jež je nezbytné umístit pod zastĜešený prostor.
Bude se jednat o maximálnČ otevĜený objekt (s možností jeho uzavĜení v pĜípadČ potĜeby), bezobslužný
objekt pouze s pĜívodem elektrické energie.
Vizualizace návrhového stavu Informaþní vstupní brány je na následujícím obrázku.
Obrázek 9.1: Návrh informaþní vstupní brány
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Skate park
Vznikne úpravou stávajících svažujících ploch v centrální zahloubené ploše Areálu a to úpravou povrchu
a doplnČním rampami a vhodnými pĜekážkami pro provozování skateboardingu a podobných
adrenalinových sportĤ.
VýĜez þásti navrhovaného skateparku v podobnČ vizualizace je zachycen na následujícím obrázku.
Lokalizace umístČní – bod 7a – viz pĜíloha þ. 3 Studie – Návrh koncepce využití Areálu.
Obrázek 9.2: Vizualizace þásti navrhovaného skateparku (bČžné využití)

Open – air koncertištČ
Jedná se prakticky o paralelní využití centrální zahloubené plochy, ve které bude vybudován skatepark
(viz výše). Ad hoc je zde možné sestavit 2 koncertní prostory (rozdČlit prostor na velkou a malou stage).
Díky zahloubení plochy, které eliminuje hluk, je velká þást hluku vzájemnČ odstínČna a návštČvníci
koncertĤ (þi jiných kulturních akcí) mohou na menší ploše pohodlnČ sledovat dvČ nezávislá pódia.
Ilustrace možné podoby open – air koncertištČ je zachycena na následujícím obrázku. Lokalizace umístČní
– bod 7a – viz pĜíloha þ. 3 Studie – Návrh koncepce využití Areálu.
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Obrázek 9.3: Vizualizace možného Ĝešení open – air koncertištČ pĜi konání akcí

Krytý stánek
PĜedstavuje vhodné a nenároþné (finanþnČ ani technicky) doplnČní Areálu v blízkosti skateparku a open air koncertištČ (dĜíve – palebné stanovištČ), které mĤže sloužit jako stánek pro drobný prodej v pĜípadČ
konání kulturních akcí nebo jako pĜístĜešek þi odpoþinkové místo pĜi „bČžném“ provozu. Lokalizace
umístČní – bod 7b – viz pĜíloha þ. 3 Studie – Návrh koncepce využití Areálu.
Soustava klopených drah
Vzájemným propojením dvou palpostĤ vznikne malý, mírnČ adrenalinový cyklistický okruh, jež dokonale
využívá modelace terénu a navíc bude doplnČn dalšími prvky tak, aby mohl být projíždČn „cik cak“
v náklonech. Nezbytné bude po povrchu nájezdĤ provést zhutnČní zeminy promíšené jemným štČrkem
a zatlaþenými kameny. Lokalizace umístČní – bod 9b, c – viz pĜíloha þ. 3 Studie – Návrh koncepce využití
Areálu.
Obrázek 9.4: Vizualizace návrhu klopených drah
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Lanová pavuþina
PĜedstavuje herní prvek na zpevnČné ploše, který bude základem pro vybudování kompletního lanového
centra v další fázi revitalizace Areálu. ZpevnČná plocha je pro budoucí vybudování komplexního lanového
centra dostaþují a kvalitativnČ vyhovující. V pĜípadČ lanové pavuþiny se jedná o doplnČní nabídky aktivit
v rámci Areálu zejména pro menší dČti. V okolí mĤže být postupnČ doplĖována dalšími herními prvky, þímž
vznikne útulné a praktické dČtské hĜištČ.
PĜíklad lanové pavuþiny je zobrazen na následujícím obrázku. Lokalizace umístČní – bod 9f – viz pĜíloha þ.
3 Studie – Návrh koncepce využití Areálu.
Obrázek 9.5: PĜíklad lanové pavuþiny (pro dČti)

Biekparková dráha lesem
DoplnČním pĜejezdových míst pĜes hlavní komunikace v Areálu a za použití mírných terénních úprav
a osazením pĜekážek je možné ve vzrĤstajícím lese vytrasovat bikeparkovou þi biketrialovou dráhu
a rozprostĜít ji po nejvČtší spojité ploše se stromy v celém areálu.
Názorné ukázky prvkĤ bikeparkové dráhy jsou na následujících obrázcích. Lokalizace umístČní – bod 11 –
viz pĜíloha þ. 3 Studie – Návrh koncepce využití Areálu.
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Obrázek 9.6: Ukázky možných prvkĤ bikeparkové dráhy

9.1.3

Varianta C

Nauþná stezka
Poþítá s využitím urþitých existujících zajímavých ploch za úþelem ilustrace pĤvodního využití Areálu
(vhodné využít zachovalou odpalovací rampu s pĜístupným (tj. otevĜeným) krytem proti tlakové vlnČ. KromČ
vysvČtlující informaþní tabule by bylo zajímavé umístit zde maketu používaných raket a pĜiblížení procesu
prĤbČhu pĜírodní sukcese apod.
Obrázek 9.7: Ukázka pĜírodní sukcese a návrh pĜipomenutí pĤvodního využití Areálu v rámci Nauþné stezky

Rondo
V tomto pĜípadČ se poþítá s využitím bývalého stanovištČ pro radiolokátor za úþelem vybudování
jednoduché naklonČné roviny pro „velodrom“. Vzhledem k tomu, že celý stĜed kruhu zĤstane volný, není
další využití této plochy nijak zásadnČ omezeno. NapĜíklad se zde mohou konat malá pĜedstavení (poþítá
se s odsunutím naklonČné dráhy od stČny, tudíž zde vzniknou místa pro sezení pĜípadných divákĤ), v zimČ
vzniknout provizorní ledová plocha þi v pĜírodní cviþištČ bojových sportĤ apod.
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Názorné využití v pĜípadČ velodromu je ilustrováno na následujícím obrázku. Lokalizace umístČní – bod 3 –
viz pĜíloha þ. 3 Studie – Návrh koncepce využití Areálu.
Obrázek 9.8: Vizualizace ronda pro pĜípad vybudování velodromu

Zázemí Areálu
PĜedstavuje vybudování nejrozsáhlejšího nadzemního objektu rekonstrukcí budovy pro odpoþinek smČny
(viz oddíl 3.1.2 výše). Tento objekt bude sloužit jako kompletní zázemí pro celý Areál a to vybudováním
dostateþného poþtu toalet, skladových prostor (pro sportovní náþiní, techniku údržby), pĜípojek k sítím,
malou lékaĜskou ošetĜovnou apod. Konzultant doporuþuje v této budovČ rovnČž zbudovat alespoĖ letní
obþerstvovací bufet s terasou. Dále je možné vyhradit urþité prostory pro jednoduchou opravu jízdních kol
þi in–line bruslí, nebo spoleþenskou místnost, vybavenou stoly a židlemi.
Objekt by fungoval ve dvojím režimu a to bezobslužnČ a tzv. v „akþním režimu“. V bezobslužném režimu by
byly pĜístupny pouze dvČ odolná WC a pĜípadnČ krytý vnČjší prostor pĜed náhlou nepĜízní poþasí. Akþní
režim, který se pĜedpokládá v pĜípadČ poĜádání vČtší sportovní þi kulturní akce nebo ve vybrané dny
bČhem léta. V tomto pĜípadČ objekt nabídne plnou kapacitu toalet, obsluhovaný bar þi bufet, pĤjþovnu
sportovních potĜeb a službu pĜístupu k internetu.
Zázemí areálu je klíþovým centrálním prvkem pro možnou kompletní revitalizaci Areálu k zamýšleným
úþelĤm.
Vizualizace možného Ĝešení hlavního objektu je na následujícím obrázku. Lokalizace umístČní – bod 4 –
viz pĜíloha þ. 3 Studie – Návrh koncepce využití Areálu.
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Obrázek 9.9: Hlavní objekt v Areálu

HĜištČ se stanem
Bývalé stání pro pĜepravníky raket v blízkosti centra areálu je vhodné jako pĜipomínku na dĜívČjší funkci
opČt zastĜešit a to lehkou membránovou nebo stanovou konstrukcí. Takto vzniklý zastĜešený prostor mĤže
být využíván jako pĜíležitostný pult s obþerstvením þi doplĖkový prodej v pĜípadČ poĜádání nČkterých
sportovních þi kulturních akcí. RovnČž bude také sloužit jako stínČné odpoþinkové místo. Tento objekt bude
muset být vybaven elektrickými pĜípojkami.
V blízkosti tohoto stanu se v prvotní fázi navrhuje zĜízení volné plochy s písþitým hĜištČm zejména pro
beachvolejbal. HĜištČ mĤže být následnČ rozšíĜeno v hĜištČ multifunkþní.
Názorná ukázka hĜištČ a stanu v jeho blízkosti je na následujícím obrázku. Lokalizace umístČní – bod 5 –
viz pĜíloha þ. 3 Studie – Návrh koncepce využití Areálu.
Obrázek 9.10:

Písþité hĜištČ a zastĜešený stan
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Lanové centrum
Jedná se o vybudování kompletního lanového centra, které pĜedstavuje „Konstruované zaĜízení skládající
se z jednoho nebo více systémĤ aktivit, podpČrných systémĤ, a pokud je zapotĜebí, tak i jistícího
a bezpeþnostního systému. Lanové centrum se odlišuje od vybavení dČtských hĜišĢ tím, že má omezený
pĜístup a vyžaduje dohled instruktora“ [(The UK Ropes Course Guide 2009, s. 9]. Lanové centrum,
vzhledem k podmínce odborného dohledu pĜi jeho využívání, je možné vybudovat až v dobČ, kdy bude
Areál vybaven kompletním zázemím, tedy po vybudování Zázemí areálu. Z tohoto dĤvodu je lanové
centrum souþástí až Varianty C Projektu.
Názorná ukázka možného Ĝešení lanového centra je na následujícím obrázku. Lokalizace umístČní – bod f
– viz pĜíloha þ. 3 Studie – Návrh koncepce využití Areálu
Obrázek 9.11:

Možné Ĝešení lanového centra

Odpoþinkový záliv a labyrint
Pro vybudování odpoþinkového zálivu se pĜedpokládá využití jednoho z existujících palpostĤ a to pouze
s minimálními úpravami. Prakticky pĤjde o pĜírodní auditorium s jednoduchým lavicovitým terasovým
sezením na svazích existujících valĤ. Vznikne tak místo pro klidnČjší skupinové aktivity a odpoþinek pĜi
putování Areálem.
Terénní labyrint je možné zbudovat uvnitĜ odpoþinkového zálivu. Vyznaþením rozdílných materiálĤ
v povrchu cesty a odpalovací rampy vznikne jednoduchý labyrint.
Návrh odpoþinkového zálivu þi odpoþinkového zálivu s labyrintem je na následujícím obrázku. Lokalizace
umístČní – bod 9d – viz pĜíloha þ. 3 Studie – Návrh koncepce využití Areálu.
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Obrázek 9.12:

Odpoþinkový záliv a labyrint

Pobytový trávník
Areál je vhodné v urþitých vymezených prostorách upravit tak, aby vznikly volné plochy pobytových
trávníkĤ pro víceúþelové sportovní a relaxaþní využití. V blízkosti centra Areálu mĤže posloužit jako místo
pro rĤzné hry nebo piknik.
Ilustraþní využití pobytových trávníkĤ je na následujícím obrázku. Lokalizace umístČní – bod 10 – viz
pĜíloha þ. 3 Studie – Návrh koncepce využití Areálu.
Obrázek 9.13:

Využití pobytových trávníkĤ

Inženýrské sítČ
V pĜípadČ revitalizace Areálu je nezbytné zajistit zásobování pitnou vodou a elektrickou energií. Uvažované
napojení na inženýrské sítČ je graficky znázornČno v PĜíloze þ. 2 (pĜerušovanými modrými a þervenými
þárami).
V pĜípadČ urþitých objektĤ se v budoucnosti pĜedpokládá zavedení vnitĜní silnoproudé elektroinstalace
(svČtelné a zásuvkové rozvody). TČmito objekty jsou zejména Informaþní vstupní brána a Zázemí Areálu.
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Pro možnost napojení dalších otevĜených objektĤ a ploch navržených pro konání hromadných
jednorázových þi krátkodobých veĜejných akcí se navrhuje umístČní instalaþních sloupkĤ (zejména
v blízkosti plochy Skateparku a Open-air koncertištČ). Souþástí zasíĢování elektrickou energií je i Ĝešení
venkovního osvČtlení, jehož návrh Ĝešení je uveden v pĜíloze þ. 2.
Napojení na vodovod je uvažováno rovnČž primárnČ zejména pro objekty Informaþní vstupní brány
a Zázemí Areálu. Pro likvidaci splaškových vod se pĜedpokládá vybudování odpadní jímky na vyvážení.
Možnost napojení Areálu na rozvodné sítČ infrastruktury byla pĜedbČžné projednána s jejími správci
(ýEZ, a.s. a Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.). KapacitnČ jsou rozvody elektrické
energie a vodovodní sítČ dostaþující, tudíž s napojením Areálu, v plánovaném rozsahu revitalizace (až do
Varianty C), nebude žádný problém.

9.2

Návrh Ģešení dopravní infrastruktury

9.2.1

PĢístupová komunikace vĀetnď parkovacího stání

Jak již bylo uvedeno výše, není Ĝešení pĜístupové komunikace do Areálu pĜedmČtem této Studie ani
Projektu. NicménČ zajištČní kvalitního a komfortního pĜístupu do revitalizovaného Areálu je klíþové pro jeho
využívání. Jedná se o nejvýraznČjší a iniciaþní zásah spojený se zahájením revitalizace Areálu. MČsto
musí problematiku pĜístupové komunikace Ĝešit paralelnČ se samotnou pĜípravou revitalizace Areálu.
Dle informací od MČsta bude pĜístup do Areálu zajištČn podél areálu Frýdecké skládky, a.s.
V celém Areálu se, pro zajištČní maximální bezpeþnosti návštČvníkĤ, pĜedpokládá zákaz (omezení) vjezdu
motorových vozidel. Z tohoto dĤvodu bude spolu s pĜíjezdovou komunikací nezbytné zajistit i dostateþný
poþet parkovacích míst pro návštČvníky Areálu.
9.2.2

Komunikace uvnitĢ Areálu

V souþinnosti s budováním pĜístupové komunikace je nezbytné obnovit povrch páteĜních, resp. všech
stávajících komunikací uvnitĜ Areálu. Tímto opatĜením vznikne, mimo jiné, pĜes kilometr dlouhý okruh pro
in-line bruslení þi cyklistiku s mnoha variantami trasy. Obnova tČchto komunikací bude spoþívat
v odstranČní vrstvy humusu nebo mechu v dĤsledku pĜírodní sukcese.
Jako hlavní povrchy komunikací se navrhují hladký asfaltobeton na hlavním okruhu a drobné zaválcované
kamenivo na zbývajících zpevnČných plochách a komunikacích. SíĢ komunikací v rámci Areálu je
zobrazena na následujícím obrázku.
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Obrázek 9.14:

SíĢ komunikací v Areálu s vyznaþením hlavního okruhu pro cyklisty a in-line bruslení

Grafické znázornČní kompletní revitalizace Areálu v rámci Projektu (tedy výsledek realizace Varianty A, B a
C) je uvedena pĜíloze þ. 3 Studie.
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10. Vliv Projektu na životní prostĜedí
Zájmové území se nachází pĜi východním okraji mČstské aglomerace Frýdek-Místek, v katastrálním území
Panské Nové Dvory na ploše cca 300 x 300 m ( cca 90 000 m2 ). Jedná se o bývalý areál palpostu, kde
byly palební posty pro obranu mČsta Ostravy.
Areál se nenachází na území žádné ChránČné krajinné oblasti, ani v lokalitČ NATURA 2000. Na území
Areálu se nenachází ani maloplošné zvláštnČ chránČné území.
Nejbližší maloplošné chránČné území se nachází cca 200 m od hranice Areálu – viz obrázek níže. Jedná
se o pĜírodní rezervaci Novodvorský moþál. Je to mokĜadní biotop na jihovýchodním okraji lesního
komplexu v nivČ Ĝeky Morávky. MokĜad, sestávající z lesní a nelesní þásti, je lemován svahy potoþních
teras. V území se nacházejí vývČry vody, které se projevují víĜením bahna na dnČ potoka. Potok vytváĜí
nČkolik hlubších tĤní s témČĜ stojatou vodou.
Obrázek 10.1:

Novodvorský moþál

Za úþelem zmapování souþasného stavu Areálu, resp. zjištČní potenciální kontaminace byl v rámci Areálu
proveden hydrogeologický prĤzkum. Kompletní výstupy tohoto hydrogeologického prĤzkumu jsou uvedeny
v pĜíloze þ. 4 této Studie. Cílem hydrogeologického prĤzkumu – auditu bylo zjištČní obsahu ropných látek
(NEL) v zeminách prĤzkumných sond a podzemní ( podpovrchové ) vodČ

10.1

SouĀasný stav

Vzhledem k výše uvedenému využití Areálu se zde nacházely patrnČ sklady PHM s následnou manipulaci
do vojenských vozidel. Areál je cca 20 let opuštČn po odchodu sovČtských vojsk a neudržován. V souþasné
dobČ je celý prostor zalesnČn, resp. porostlý náletovými dĜevinami.
V Areálu bylo zrealizováno 6 ruþnČ vrtaných sond k odbČru vzorkĤ zemin a k chemickým analýzám urþující
obsahy NEL. OdbČry vzorkĤ zemin pĜedaných do laboratoĜe k chemickým analýzám byly provádČny
z hloubky 0,5 – 1,0 m pod terénem. PĜi terénním a sondážním šetĜení byly odebrány dva vzorky vody.
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Chemickými rozbory zemin a podzemní (podpovrchové) vody byl v Areálu zjišĢován skuteþný stav
zneþištČní (kontaminace ) zemin a podzemní (podpovrchové ) vody ropnými látkami.
Výsledky chemických rozborĤ zjišĢující obsahy ropných látek jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka 10.1:
Sonda

Výsledky chemického rozboru – ropné látky
Hloubka odbČru

poĜ. þíslo

m

NEL
mg.kg

1

0,5 – 1,0

< 50

2

0,5 – 1,0

< 50

3

0,5 – 1,0

< 50

4

0,5 – 1,0

< 50

5

0,5 – 1,0

< 50

6

0,5 – 1,0

< 50

Normativy MŽP
-1

A

B

C

100

400

1000

Z výsledkĤ laboratorních rozborĤ vyplývá, že obsahy ropných látek v zeminách jsou v prostoru
všech realizovaných sond nízké a pohybují se pod hodnotou A – pĜirozeného pozadí, resp. pod mezí
citlivosti mČĜícího pĜístroje.
Výsledky chemického rozboru zjišĢující obsah ropných látek - nepolárnČ extrahovatelných látek - NEL
v podzemní (podpovrchové) vodČ jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka 10.2:

Výsledky chemického rozboru – ropné látky v podzemní (podpovrchové) vodČ

Vrt
ýíslo, zdroj

NEL
-1

mg.l

Vzorek þ. 1 - propustek u
vrtu þ. 4

< 0,05

Vzorek þ. 2 - pramen u
vrtu þ. 5

< 0,05

Vyhláška þíslo

Normativy MŽP

252/2004

A

B

C

0,05

0,05

0,5

1,0

Z výsledkĤ rozboru zjišĢující obsah ropných látek v podzemní ( podpovrchové ) vodČ je patrné, že
obsahy ropných látek (NEL) jsou nízké a pohybují se pod hodnotou A - pĜirozeného pozadí, resp.
pod mezí citlivostí mČĜícího pĜístroje.
kdy:
A - pozaćové hodnoty, charakterizující pĜibližnČ jejich pĜírodní obsahy, popĜ. stanovenou požadovanou
mez citlivosti analytického stanovení;
B - mezní koncentrace, jejichž dosažení vyžaduje zahájení prĤzkumu nebo i šetĜení s cílem vysvČtlit pĤvod
þi zdroj zneþištČní;
C - mezní koncentrace, od které se provádí asanaþní zásah, je-li prokázáno riziko migrace zneþištČní do
okolí a poškození dalších složek životního prostĜedí.
Z výsledkĤ laboratorních rozborĤ vyplývá, že zjišĢované obsahy ropných látek (NEL) v zeminách
i podzemní ( podpovrchové ) vodČ jsou nízké a pohybují se pod hodnotou A - pĜirozeného pozadí, resp.
pod mezí citlivostí mČĜícího pĜístroje. Z výše uvedeného je možné konstatovat, že Areál není
kontaminovaný a patrnČ lze vylouþit i starou ekologickou zátČž.
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10.2

Budoucí stav

Realizace zámČru vyžaduje zjišĢovací Ĝízení dle zákona þ. 100/2001 Sb., o posuzování vlivĤ na životní
prostĜedí v platném znČní. ZámČr spadá do Kategorie II - zámČry vyžadující zjišĢovací Ĝízení – bod 10.8 –
Sportovní areály na ploše nad 1 ha, golfová hĜištČ, motokrosové, cyklokrosové a cyklotrialové areály mimo
území chránČná podle zvláštních právních pĜedpisĤ.

10.3

Rizika dopadu revitalizace na ŽP

Vliv realizace revitalizace Areálu na životní prostĜedí bude podrobnČ zkoumáno v rámci zjišĢovacího Ĝízení.
Jelikož se však nejedná o území, které by bylo chránČno dle zvláštních právních pĜedpisĤ a samotné
zámČry nemají pĜímý negativní vliv na životní prostĜedí, tak z toho dĤvodu Konzultant nepĜedpokládá
významný negativní vliv na životní prostĜedí, obyvatelstvo a okolní krajinu.
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11. Investiþní vyhodnocení Projektu
Úþelem této kapitoly Studie je formulace základního odhadu investiþní nároþnosti jednotlivých Variant
popsaných výše. Konzultant rovnČž v rámci této kapitoly vyþíslil i pĜedpokládané náklady spojené
s pĜedinvestiþní fází.

11.1

InvestiĀní plán Projektu

11.1.1 Odhad výdajĪ v pĢedinvestiĀní fázi
Tabulka 11.1:

Odhad nákladĤ v pĜedinvestiþní (pĜípravné) fázi
Položka

v Kþ bez DPH

Studie proveditelnosti

410 000,--

Podrobné zamČĜení Areálu a souþasných objektĤ (polohopis a výškopis)

200 000,--

Další nezbytné prĤzkumy a rozbory

150 000,--

Kompletní projektová dokumentace

700 000,--

Zadávací Ĝízení na výbČr zhotovitele stavebních prací

250 000,--

CELKEM

1 710 000

11.1.2 Odhad výdajĪ v rámci investiĀní fázi
Varianta A – znovuoživení Areálu
Tabulka 11.2:

Odhad nákladĤ na realizaci Varianty A
Položka

v Kþ bez DPH

Úpravy volných ploch lesního porostu

7 000 000,--

plochy pro demonstraci pĜírodní sukcese (pouze základní vyþištČní – odstranČní odpadu
nepĜírodního pĤvodu)

100 000 ,--

plochy pro lesoparkovou finální úpravu (prokácení, mýcení kĜovin, vyþištČní)

6 700 000,--

plochy pro zatravnČní, pĜíp. mlatový povrch (úplné odstranČní všech porostĤ vþetnČ
paĜezĤ, þásteþné humusové vrstvy, pĜípravná kultivace pro zatravnČní)

200 000,--

Sadové úpravy

930 000,-pĜíprava ploch pro pobytové trávníky

250 000,--

nová dílþí doplĖující výsadba v Areálu
Bourací práce

680 000,-1 010 000,--

rozebrání a odklizení zbytkových þástí drobných stavebních objektĤ v terénu (zbytky
opČrných zídek, základkĤ pĤvodních cviþných stanovišĢ, nebo osazení drobných tech.
prvkĤ)

200 000,--

odstranČní nepoužitelných þástí stavebních objektĤ navržených pro využití

430 000,--

zajištČní objektĤ neurþených k okamžité obnovČ
PĜíprava zpevnČných ploch

380 000,-300 000,--

sejmutí nánosové svrchní humusovité tenké vrstvy z pĤvodních zpevnČných ploch a
komunikací – pĜíprava pro položení nového krytí
Obnova povrchĤ všech stávajících komunikací

300 000,-3 100 000,--

cesty vyhovující pro provoz pČší, cyklistický i koleþkové brusle – položení nového
asfaltobetonového krytu
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Položka

v Kþ bez DPH

cesty pro pČší i cyklistický provoz – pĤvodní oþištČný podklad uzavĜený jen asfaltovým
prostĜikem

500 000,-

Vybudování kvalitní pĜístupové cesty do Areálu

800 000,--

VytvoĜení základního zázemí pro návštČvníky

100 000,--

Vybavení inženýrskými sítČmi

3 400 000,-kabelový rozvod NN

900 000,--

venkovní osvČtlení

1 400 000,--

vodovodní Ĝad

800 000,--

jímka

300 000,--

CELKEM

16 640 000,--

Varianta B – Dílþí revitalizace Areálu
Tabulka 11.3:

Odhad nákladĤ na realizaci Varianty B
Položka

v Kþ bez DPH

Informaþní vstupní brána

700 000,--

Skate park + open-air koncertištČ

2 100 000 ,--

Krytý stánek

200 000,--

Soustava klopených drah

1 600 000,--

Lanová pavuþina

200 000,--

Bikeparktová dráha lesem

600 000,--

CELKEM

5 400 000 ,--

Varianta C – Úplná revitalizace Areálu
Tabulka 11.4:

Odhad nákladĤ na realizaci Varianty C
Položka

v Kþ bez DPH

Nauþná ztezka

850 000,--

Rondo

400 000,--

Zázemí Areálu

2 600 000,--

HĜištČ se stanem

300 000,--

Lanové centrum

1 500 000,--

Odpoþinkový záliv a labyrint

1 300 000,--

Pobytový trávník

250 000,--

CELKEM

7 200 000 ,--

Shrnutí odhadovaných výdajĤ investiþní fáze
Tabulka 11.5:

Souhrn odhadu výdajĤ v rámci investiþní fáze realizace Projektu
Položka

v Kþ bez DPH

Varianta A

16 640 000,--

Varianta B

5 400 000,--

Varianta C

7 200 000,--

CELKEM

29 240 000,--
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12. Návrh zpĤsobu financování Projektu
Jak již bylo uvedeno v kapitole 11 výše odhadují se pĜedpokládané výdaje spojené s Projektem na cca 31
mil. Kþ (pĜedinvestiþní i investiþní fáze), což pĜedstavuje nemalé potenciální zatížení rozpoþtu MČsta. Za
úþelem minimalizovat toto potenciální zatížení je vhodné uvažovat o doplĖkových zdrojích financování
Projektu a to zejména:
 ýerpáním vhodných dotaþních titulĤ;
 Aplikací principĤ PPP pĜi realizaci Projektu.

12.1

Možnosti využití dotací

12.1.1 Dotace v rámci IPRM
Jak již bylo uvedeno v oddíle 4.1.2 výše, je o realizaci Projektu uvažováno ve zpracovaném IPRM, jehož
prostĜednictvím je poskytována finanþní podpora z fondĤ EU v rámci ROP Moravskoslezsko.
V souþasné dobČ je uzavĜena smlouva o realizaci IPRM mezi MČstem a Regionální radou regionu
soudržnosti Moravskoslezsko, která byla schválena Radou MČsta usnesením þ. 33/71/2009 ze dne
26.1.2009 a byla podepsána dne 3.2.2009. MČsto se v ní zavazuje realizovat projekty v rámci IPRM, jejíchž
souþástí je i výše zmínČný Projekt. MČsto má k dispozici na realizaci IPRM 8,5 mil EUR. Na realizaci
Projektu MČsto vyþlenilo dotaci ve výši 15,3 mil. Kþ. K této dotaci musí zajistit MČsto spolufinancování
z vlastních prostĜedkĤ ve výši 2,7 mil Kþ. CelkovČ tedy þiní disponibilní zdroje 18 mil. Kþ.
Z výše uvedeného vyplývá, že MČsto prostĜednictvím IPRM mĤže na realizaci Projektu v souþasné dobČ
získat až 18 mil. Kþ, což prakticky pokrývá pĜedpokládané výdaje na realizaci doporuþené Varianty A.
12.1.2 Ostatní dotace
Regionální operaþní program regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007 – 2013
ROP Moravskoslezsko pĜedstavuje potenciální zdroj finanþní podpory pro realizaci Projektu z fondĤ EU pro
období let 2007 – 2013 a to konkrétnČ z Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen „ERDF“). Projekt
svou povahou a zamČĜením spadá do Prioritní osy 3 – Rozvoj mČst. V rámci této Prioritní osy 3 je finanþní
podpora poskytována výhradnČ prostĜednictvím IPRM. PodrobnČji je situace þerpání dotace z fondĤ EU
v rámci ROP Moravskoslezsko prostĜednictvím schváleného IPRM pro Projekt popsána v oddíle 12.1.1
výše.
V rámci ROP Moravskoslezsko je možné zvážit využití finanþních prostĜedkĤ alokovaných v Prioritní ose 2
– Podpora prosperity regionu, konkrétnČ Oblasti podpory 2.3 – Podpora využívání brownfields. NicménČ
v tomto pĜípadČ je nutné konstatovat, že tato potenciální finanþní podpora je v pĜípadČ Projektu využitelná
pouze okrajovČ a to z dĤvodu toho, že v rámci této Oblasti podpory se podporují pouze urþité fáze procesu
regenerace.
Dotace poskytované Krajským úĜadem Moravskoslezského kraje
Krajský úĜad Moravskoslezského kraje (dále jen „KÚ MSK“) je další institucí, která v prĤbČhu jednotlivých
let vyhlašuje dotaþní tituly jejichž prostĜednictvím lze získat urþité finanþní prostĜedky na podporu realizace
rozliþných projektĤ. NicménČ v roce 2011 KÚ MSK nevyhlásil žádný dotaþní titul se zamČĜením finanþní
podpory na realizaci obdobných projektĤ jako je pĜedmČtný Projekt.
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Zda-li KÚ MSK uvolní finanþní prostĜedky pro podporu podobných projektĤ v prĤbČhu roku 2012 není zatím
jasné. NicménČ je vhodné dále monitorovat þinnosti KÚ MSK v oblasti dotaþní politiky a pĜípadnČ získat
finanþní podporu na realizaci alespoĖ dílþí þásti Projektu.
Fondy EU v rámci pĜíštího programovacího období (2014 – 2020)
I v následujícím programovacím období 2014 – 2020 plánuje EU prostĜednictvím tzv. kohezní politiky
podporovat ménČ rozvinuté regionu EU, mezi které bude urþitČ patĜit rovnČž oblast Moravskoslezského
kraje vþetnČ Frýdku-Místku, nicménČ odlišným zpĤsobem než tomu bylo v souþasném programovacím
období 2007 – 2013. EU hodlá finanþnČ podporovat takové projekty, které pĜispČjí k naplnČní tzv. Strategie
2020 24 .
Návrhy nových naĜízení, podle nichž se bude finanþní podpora z fondĤ EU Ĝídit, byl EK zveĜejnČn 6. Ĝíjna
2011. V souþasné dobČ probíhají diskuse nad jejich úpravami pĜed finalizací.
V rámci tČchto naĜízení, v souladu se Strategií 2020, bylo vymezeno 11 tematických cílĤ na období 2014 –
2020. V rámci tČchto tematických cílĤ není v souþasné dobČ explicitní zmínka þi pĜímo samostatnČ
vyþlenČní nČkterých stČžejních témat, jako jsou napĜ. podpora cestovního ruchu þi podpora iniciativ
místního rozvoje apod. Projekt svou podstatou spadá právČ do tČchto oblastí, a proto není možné
v souþasné dobČ konstatovat, že na realizaci Projektu bude možné v budoucnu þerpat finanþní podporu
z fondĤ EU v rámci pĜíštího programovacího období. Z výše uvedeného je ve vztahu k Projektu nezbyté
peþlivČ sledovat další vývoj v této oblasti.

12.2

Partnerství veĢejného a soukromého sektoru (PPP)

Alternativou k zajištČní financování Projektu pouze z tzv. veĜejných zdrojĤ a to jak již formou þerpání dotací
zejména z fondĤ EU (jež je spojeno s nutností spolufinancování z rozpoþtu MČsta) tak i formou uvolnČní
veĜejných prostĜedkĤ z rozpoþtu MČsta je tzv. financování formou partnerství veĜejného a soukromého
sektoru (anglicky Public Private Partnership, dále jen „PPP“).
Obecná definice PPP zní: „PPP je obecnČ uznávaným zpĤsobem zajištČní veĜejných služeb nebo veĜejné
infrastruktury na základČ dlouhodobého smluvního vztahu, kde veĜejný a soukromý sektor vzájemnČ sdílejí
užitky a rizika vyplývající ze zajištČní veĜejné infrastruktury nebo veĜejných služeb“ 25 .
Obecným znakem PPP projektu je, že soukromý investor využije své finanþní prostĜedky pro realizaci
veĜejnČ prospČšné infrastruktury, což revitalizace Areálu bezpochyby je, kterou pak následnČ spravuje
a provozuje. Za službu realizovanou pro veĜejný sektor získává sjednanou úplatu, a to buć prostĜednictvím
pĜímé úhrady od veĜejného sektoru, nebo od koneþných uživatelĤ na základČ udČlené koncese na
provozování vzniklé infrastruktury. V pĜípadČ Projektu se jako vhodná jeví kombinace obou tČchto zpĤsobĤ.
PPP nemusí nezbytnČ znamenat využití soukromého financování. Urþitou variantou PPP je i tzv.
„outsourcing“ služeb (služby). Outsourcing znamená využívání externích služeb. Jak již bylo uvedeno
v obecné definici (výše) PPP je rovnČž i o sdílení (pĜenesení) rizik. V pĜípadČ outsourcingu zĤstávají však
rizika na stranČ veĜejného zadavatele, tudíž k jejich pĜenosu nedochází. Další variantou realizovanou bez
využití soukromého kapitálu je provoz pronajaté infrastruktury soukromým subjektem. V tomto pĜípadČ již
dochází k urþitému pĜenosu rizik na soukromí subjekt avšak v minimální výši.

_________________________
24 EVROPA 2020 Strategie pro inteligentní a udržitelný rĤst podporující zaþlenČní, EK, 3.3.2010, KOM(2010) 2020 v koneþném znČní
25 Viz napĜíklad zde: http://www.pppcentrum.cz/
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RĤzné formy PPP (rĤzné varianty PPP jsou obvykle oznaþovány anglickými zkratkami, þi výrazy,
oznaþujícími rozsah þinností zajišĢovaných soukromým sektorem) a pĜenos rizik na soukromého partnera
je pĜehlednČ zobrazen na následujícím diagramu.
Obrázek 12.1:

RĤzné formy PPP a pĜenos rizik

Design & Build
Kontrakt

Nižší stupeĖ
pĜenosu rizika

DBO & BOOT
Kontrakt

O&M &
Outsourcing Kontrakt

Zdroj:

Vyšší stupeĖ
pĜenosu rizika

DBFO &
Koncese

Konzultant

Kde:
Položka

Kþ

O&M&Outsourcing Kontrakt

VeĜejný subjekt outsourcuje nČkteré služby, soukromý partner zajišĢuje provoz a
údržbu veĜejné infrastruktrury

Design & Build Kontrakt

Soukromý partner odpovídá za projektování a výstavbu pĜedmČtné infrastruktury.

DBO & BOOT Kontrakt

Spolupráce veĜejného a soukromého sektoru, ve kterém projektování, výstavba a
provozování je pĜeneseno na soukromý sektor.

DBFO & Koncese

Znaky spolupráce jako u DBO (viz výše), ve které soukromý sektor zajišĢuje také
financování výstavby pĜedmČtné infrastruktury.

V pĜípadČ realizace Projektu není vhodné ani praktické uvažovat o využití financování prostĜednictvím
PPP u Varianty A, která pĜedstavuje prakticky pouze základní úpravu Areálu pro další revitalizaci a tudíž
i minimální možnosti sportovnČ-kulturního vyžití. Variantu A nelze jako takovou oznaþit pro soukromého
partnera za atraktivní.
Dle názoru Konzultanta pro jednotlivé formy PPP, zejména pak DBFO, zaþínají být atraktivní až Varianty B
a C, jejichž realizací vznikne plnohodnotnČ funkþní volnoþasový areál.
Rozhodnutí, zda realizovat projekt jakoukoli formou PPP, by mČlo být souþástí schvalovací fáze orgánĤ
MČsta, v návaznosti na výsledky zpracované Studie.
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13. Analýza rizik
13.1

Metodický pĢístup

V prĤbČhu celého životního cyklu každého projektu existují tendence k ovlivnČní, respektive narušení jeho
plánovaného prĤbČhu. Náplní této þásti studie je vypracování pĜehledu možných rizik, jejich þlenČní
a analýza z pohledu jejich pĜedpokládaného výskytu a závažnosti.
Prvním krokem je tedy jejich analýza, která je chápána jako proces definování hrozeb, pravdČpodobnost
jejich výskytu a dopadu, tedy stanovení míry jejich závažnosti.
V rámci této Studie byl zvolen pĜístup k vyhodnocení rizik, který je založen na urþení kvalitativních kategorií
rizika, které vyjadĜují postoj k danému riziku ve vztahu k Projektu a vyjádĜení pravdČpodobnosti jeho
výskytu.
Kvalitativní kategorie rizika, jež vzniknou kombinací pravdČpodobnosti jejich výskytu a úrovní dopadu rizika
jsou, vþetnČ struþného popisu uvedeny v následující tabulce.
Tabulka 13.1:

Kvalitativní kategorie rizika

Kategorie rizika

OpatĜení použitá pro pĜíslušnou kategorii

NepĜípustné

Musí být odstranČno

Nežádoucí

Smí být pĜijato tehdy, je-li eliminace rizika prakticky nedosažitelná

PĜípustné

Lze ho pĜijmout, nutno však vČnovat zvýšenou pozornost vývoji situace

Zanedbatelné

Lze ho pĜijmout

PravdČpodobnosti výskytu rizika jsou uvedený v následující tabulce.
Tabulka 13.2:

PravdČpodobnost výskytu rizika

PravdČpodobnost
výskytu

VysvČtlení

ýastá

Je pravdČpodobný þastý výskyt rizika

Obþasná

PravdČpodobnČ se vyskytne nČkolikrát bČhem životního cyklu Projektu

Malá

PravdČpodobnČ se vyskytne nČkdy bČhem životního cyklu Projektu

NepravdČpodobná

Výskyt je nepravdČpodobný, ale možný.

ÚroveĖ dopadu je dále uvedena v tabulce níže.
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Tabulka 13.3:

ÚroveĖ dopadu rizika

ÚroveĖ rizika

VysvČtlení

Vysoké

Ohrožení a zastavení dalšího plánovaného vývoje realizace Projektu. Pokud nemá dojít k
ukonþení je potĜeba pĜijmout zásadní opatĜení k jejich eliminaci

StĜední

Zásadní narušení plánovaného vývoje realizace Projektu, pĜípadnČ jeho pozastavení.
Vyžaduje pĜijetí opatĜení k tomu, aby bylo dosaženo požadovaných parametrĤ v
plánovaných termínech apod.

Malé

Narušení vývoje Projektu. Správným Ĝízením je možno dosáhnout požadovaných parametrĤ
v plánovaných termínech apod.

Nevýznamné

Nepodstatné narušení plánovaného vývoje. Operativním Ĝízením lze obnovit plánovaný
vývoj realizace Projektu

Jakmile se pĜenese pravdČpodobnost výskytu rizika a jeho úroveĖ do kontingenþní tabulky, je možné
pĜiĜadit jednotlivým políþkĤm kvalitativní hodnotu rizika - kategorii (viz následující tabulka).
Tabulka 13.4:

Kvalitativní vyhodnocení rizik
ÚroveĖ rizika

PravdČpodobnost výskytu
Nevýznamné
ýastá
Obþasná

Malé

StĜední

Vysoké

Nežádoucí

Nežádoucí

NepĜípustné

NepĜípustné

PĜípustné

PĜípustné

Nežádoucí

NepĜípustné

Malá

Zanedbatelné

PĜípustné

PĜípustné

Nežádoucí

NepravdČpodobná

Zanedbatelné

Zanedbatelné

PĜípustné

Nežádoucí

13.2

Registr rizik

V následující tabulce jsou uvedeny hlavní kategorie rizik a jednotlivá rizika, která byla ve vztahu k realizaci
Projektu identifikována, tzv. registr rizik, který rovnČž struþnČ jednotlivá rizika popisuje a uvádí nástin
opatĜení k jejich eliminaci.
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Riziko

Registr rizik

Riziko výskytu podnikatelských subjektĤ, které by si dokázaly v Areálu
Dostateþná informovanost o realizaci Projektu a podpora napĜíþ
pĜedstavit jiné využití a to na komerþní bázi. SvĤj postoj mohou
politickým spektrem
ventilovat pĜes své spojence uvnitĜ MČsta, ale také pĜes veĜejné mínČní.

Obþané mČsta

Tržní prostĜedí

KvalitnČ nastavené smluvní podmínky s externími dodavateli, dobĜe
zpracovaná projektová dokumentace a nezávislý dohled nad
realizací Projektu

Vznik jakékoli události s negativními dopady na životní prostĜedí.

Nižší životnost vybudovaných þásti v rámci Projektu a tlak na vyšší
náklady z hlediska údržby a obnovy

Narušení životního prostĜedí

Nekvalitní dodávky

ěešení majetkoprávních vztahĤ
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NevyĜešené majetkoprávní vztahy ve vztahu k Areálu mohou úplnČ
pozastavit realizaci Projektu, pĜípadnČ zpĤsobit þasové prodlevy

Zpracovaný ekologický prĤzkum Areálu se zamČĜením na možné
staré ekologické zátČže

ZpoždČní v realizaci Projektu

Nedodržení termínĤ

Marketingová rizika

Jasné pĜedstavy o Projektu a následné zpracování projektové
dokumentace odborníky nebo renomovanou externí spoleþností

Nedostatky v projektové dokumentaci mohou vést ke zvýšení
investiþních nákladĤ Projektu a k þasovým prodlevám a prĤtahĤm
v jeho realizaci

Nedostatky v projektové dokumentaci

DĤkladná analýza majetkoprávních vztahĤ ve vztahu k Areálu a
okolním nemovitostem a vyĜešení sporných lokalit (napĜ. odkup
pozemkĤ mČstem) pĜed vyhlášením výbČrového Ĝízení

KvalitnČ nastavené smluvní podmínky s externími dodavateli a
reálnČ nastavený harmonogram realizaci projektu. Dále realizovat
nezávislou kontrolu prostĜednictvím správce stavby apod.

Zpracování zadávací dokumentace odborníky nebo externí
zajištČní její zpracování renomovanou externí kanceláĜí

Nedostatky v zadávací dokumentaci na dodávky služeb a stavebních
prací spojené s realizací Projektu mohou vést k vybrání nekvalitních
dodavatelĤ, nebo také k þasovým prodlevám s pĜípravou a realizací
Projektu

Nedostatky v zadávací dokumentaci

Technická rizika

Jakožto uživatelé výstupĤ Projektu mohou mít odlišné preference
ohlednČ využití Areálu. Jejich preference jsou snadno ovlivnitelné.

Obþanské iniciativy a organizace

DostateþnČ provedený marketingový prĤzkum za úþelem vyjádĜení
preferencí obþanĤ ve vztahu k Projektu

PĤsobení nejrĤznČjších obþanských iniciativ a ostatních organizací a
Podávání podrobných a jasných informací o Projektu. Jednání
institucí obþanské spoleþnosti. Tyto iniciativy sou schopné velice
s tČmito obþanskými iniciativami.
úspČšnČ zablokovat rozsáhlé i ryze veĜejnČ prospČšné zámČry proto, že
mohou získávat urþitý politický profit.

KvalitnČ pĜipravený projektový zámČr s podporou napĜíþ politickým
spektrem

ěízení rizika

Politické vedení a reprezentace MČsta

Struþný popis rizika

Nejednotnost osob ve vedení MČsta vyplývající z jejich rozdílné
motivace ve vztahu k Projektu. Znaþné riziko také pĜináší délka
funkþního období, protože Projekt je díky své povaze dlouhodobý a
pĜesahuje horizont personální kontinuity

Spoleþensko - politická rizika

Tabulka 13.5:

Kasárna ve Frýdeckém lese

ZmČny strategických dokumentĤ

Výrazné omezení disponibilních finanþních prostĜedkĤ na realizaci
Projektu, což mĤže vést v dĤsledku k zastavení realizace Projektu

V dĤsledku povede k omezení rozsahu v rámci Projektu

Nevyužívání Areálu v dĤsledku nemožnosti zabezpeþení jeho provozu
a údržby

Nedostatek finanþních prostĜedkĤ na
spolufinancování

Zvýšení nákladĤ bČhem realizace

Nedostatek finanþních prostĜedkĤ na
provoz
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Výrazné omezení disponibilních finanþních prostĜedkĤ na realizaci
Projektu, což mĤže vést v dĤsledku k zastavení realizace Projektu

NepĜidČlení dotace Projektu

Finanþní rizika

ZmČny strategických dokumentĤ v neprospČch zamýšleného Projektu
znemožní jeho realizaci

PĜehodnocení priorit dotaþní politiky

ZajištČní dostateþných finanþních prostĜedkĤ pro zajištČní
personálních kapacit a dalších aktivit spojených s provozem a
údržbou.

KvalitnČ pĜipravená projektová dokumentace, kvalitnČ nastavené
smluvní mechanismy s externími dodavateli a kvalitnČ provádČná
nezávislá kontrola

JasnČ vymezené potĜebné finanþní prostĜedky v rozpoþtu MČsta
(tzv. zazávazkovaní potĜebných finanþních prostĜedkĤ)

KvalitnČ zpracovaná žádost o dotaci do pĜíslušného dotaþního
programu

Souhlas s realizaci Projektu napĜíþ politickým spektrem

Mít pĜipravený krizový scénáĜ pro dofinancování projektu
z externích zdrojĤ (napĜ.pĤjþka od banky, smluvní investice). Ve
smluvních podmínkách s dodavateli ošetĜit možnost odstoupení od
smlouvy v pĜípadČ neobdržení dotace na stranČ MČsta.

Vyjmutí regenerace brownfields apod. z podporovaných aktivit v rámci
dotaþní politiky zpĤsobí nedostatek financí na realizaci Projektu

Politická nestabilita v ýR

DĤkladná analýza konkurence ve vztahu k poptávce

Mít pĜipravený krizový scénáĜ pro dofinancování projektu
z externích zdrojĤ (napĜ.pĤjþka od banky, smluvní investice). Ve
smluvních podmínkách s dodavateli ošetĜit možnost odstoupení od
smlouvy v pĜípadČ nedostatku zdrojĤ na stranČ MČsta.

Nedostateþné využívání vybudované infrastruktury v dĤsledku
dostateþné konkurence vĤþi Projektu

MĤže mít vliv na zmČny zejména v rozpoþtovém urþení daní a tím tak
výraznČ ovlivnit disponibilní zdroje na stranČ MČsta pro realizaci
Projektu

Legislativní rizika

Vliv konkurence v regionu na Projekt
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13.3

Vyhodnocení rizik

Tabulka 13.6:

Vyhodnocení analýzy rizik ve vztahu k Projektu
PravdČpodobnost výskytu

Rizikový faktor

ÚroveĖ rizika
(dopadu)

Kategorie

Spoleþensko - politická rizika
Politické vedení MČsta

Malá

Vysoká

Nežádoucí

NepravdČpodobná

StĜední

PĜípustné

Obþané mČsta

Malá

StĜední

PĜípustné

Tržní prostĜedí

Malá

Malá

PĜípustné

Obþasná

StĜední

Nežádoucí

Vysoká

Nežádoucí

Obþanské iniciativy a organizace

Technická rizika
Nedostatky v zadávací dokumentaci
Nedostatky v projektové dokumentaci

Malá

Nedodržení termínĤ

Obþasná

Malá

PĜípustné

NepravdČpodobná

StĜední

PĜípustné

Obþasná

StĜední

Nežádoucí

ěešení majetkoprávních vztahĤ

NepravdČpodobná

StĜední

PĜípustné

Vliv konkurence v regionu na Projekt

NepravdČpodobná

Malá

Zanedbatelné

Narušení životního prostĜedí
Nekvalitní dodávky
Marketingová rizika

Legislativní rizika
Politická nestabilita v ýR

Malá

StĜední

PĜípustné

PĜehodnocení priorit dotaþní politiky

NepravdČpodobná

StĜední

PĜípustné

ZmČny strategických dokumentĤ

NepravdČpodobná

StĜední

PĜípustné

Malá

Vysoká

Nežádoucí

Finanþní rizika
Nezískání dotace
Nedostatek finanþních prostĜedkĤ na
spolufinancování

Malá

Zvýšení nákladĤ bČhem realizace

Obþasná

Nedostatek finanþních prostĜedkĤ na
provoz

Malá

Vysoká

Nežádoucí

Malá
StĜední

PĜípustné
PĜípustné

Na základČ výše provedené analýzy rizik bylo dosaženo tČchto poþtĤ rizik v daných kategoriích.
Tabulka 13.7:

Výsledky analýzy rizik

Kategorie rizika

ýetnost rizik v dané kategorii

NepĜípustné

0

Nežádoucí

6

PĜípustné

11

Zanedbatelné

1

Z výsledkĤ provedené analýzy rizik lze konstatovat, že celková rizikovost Projektu se pohybuje v mezi
„pĜípustnou“ až „nežádoucí“ (spíše však inklinuje k „pĜípustné“ rizikovosti). Vzhledem ke skuteþnosti, že 2/3
identifikovaných rizik spadají do kategorie „pĜípustné“ riziko þi „zanedbatelné“ riziko, je možné celkovou
rizikovost Projektu oznaþit za pĜípustnou.
Za této situace lze realizaci Projektu z pohledu analýzy rizik pĜijmout avšak s nutností vČnovat se se
zvýšenou pozorností vývoji situace a jejího potenciálního dopadu na realizaci Projektu.
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Doporuþením je vhodné Ĝízení rizik, jež zvýší pravdČpodobnost úspČchu Projektu a minimalizuje pĜípadná
hrozící nebezpeþí. Návrh základních vhodných opatĜení k Ĝízení výše identifikovaných rizik je uveden
v registru rizik (viz tabulka 13.5. výše).
ObecnČ lze konstatovat, že i v pĜípadČ pĜedmČtného Projektu platí, že lze rizika minimalizovat standardním
pĜístupem, který spoþívá v kvalitním zpracování pĜípravné a projektové dokumentace a v kvalitním
managementu (Ĝízením Projektu) po celou dobu jeho realizace a fungování.
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14. ZávČry a další postup
Zpracování této Studie pĜedstavuje první krok nároþného procesu realizace Projektu, v rámci nČhož dojde
ke kompletní revitalizaci Areálu, který je v souþasné dobČ více než 20 let opuštČn a postupnČ pohlcován
pĜírodní sukcesí a dochází k posupné degradaci objektĤ, jež má za následek jejich prakticky zdevastovaný
stav.
Studie primárnČ popisuje zámČr, jakým smČrem by se mČla revitalizace Areálu ubírat a obsahuje návrhy
možných Ĝešení samotné revitalizace s maximálním využitím objektĤ v Areálu. Návrh možných Ĝešení
revitalizace Areálu realizací Projektu jsou plnČ v souladu se strategickými dokumenty MČsta a rovnČž
reflektují výsledky provedeného dotazníkového šetĜení, které pĜedstavují preference obþanĤ MČsta ve vČci
budoucího využití Areálu. PĜi formulaci tČchto návrhĤ bylo pĜihlíženo k souþasným disponibilním
prostĜedkĤm na stranČ MČsta.
V rámci Studie je rovnČž uveden pĜedpokládaný harmonogram realizace Projektu, resp. podrobnČji
specifikován rámcový harmonogram realizace doporuþené varianty - Varianty A Projektu, která spoþívá
primárnČ ve znovuoživení Areálu (iniciaþní fáze spoþívající v pĜípravČ ploch v Areálu pro další rozvoj, i když
vzniknou i první objekty pro možnost aktivního trávení volného þasu). Varianta A obsahuje zejména:
 Úpravu volných ploch lesního porostu;
 Sadové úpravy;
 Bourací práce;
 PĜípravu zpevnČných ploch;
 ZajištČní kvalitní pĜístupové cesty;
 Obnova povrchĤ všech stávajících komunikací (pĜinejmenším komunikací páteĜních);
 VytvoĜení základního zázemí pro návštČvníky (toalety, zavedení pitné vody apod.);
 Vybavení inženýrskými sítČmi (kabelové rozvody, venkovní osvČtlení, vodovodní Ĝad apod).
PĜedpokládanou finanþní nároþnost realizace Varianty A vyþíslil Konzultant na cca 16 640 tis. Kþ bez
DPH, pĜiþemž na její realizaci mĤže MČsto þerpat dotaci v rámci IPRM ve výši 15 300 tis. Kþ. Dotace
z IPRM pĜedstavuje finanþní prostĜedky z fondĤ EU þerpané z ROP Moravskoslezsko.
Projekt jako takový Ĝeší, v rámci této Studie, kompletní revitalizaci území, tedy nejen doporuþenou Variantu
A, ale obsahuje i Varianty B a C, jež jsou podrobnČji popsány v oddíle 9.1.2 a 9.1.3 této Studie. Tyto
následné Varianty jsou pĜímo závislé na realizaci Varianty A. Tyto Varianty fakticky pĜedstavují vybudování
konkrétních objektĤ, potĜebného zázemí a infrastruktury za úþelem plnohodnotného využívání Areálu pro
sportovnČ – relaxaþní a kulturní aktivity. Realizace tČchto Variant pĜímo souvisí s budoucími disponibilními
zdroji v rozpoþtu MČsta þi zvolením vhodného zpĤsobu spolufinancování. Vhodnou alternativou, pomocí
níž lze získat finanþní prostĜedky na realizaci tČchto následných variant mimo veĜejné prostĜedky
z rozpoþtu MČsta je aplikování principĤ PPP, jejichž obecná charakteristika a nČkteré modely jsou popsány
v oddíle 12.2 této Studie.
V rámci Studie byl rovnČž proveden hydrogeologický prĤzkum za úþelem zjištČní potenciální kontaminace
zeminy v Areálu tzv. starými ekologickými zátČžemi (zejména ropnými látkami) s výsledkem, že Areál není
kontaminovaný ropnými látkami a patrnČ lze v závislosti na poþtu provedených mČĜení rovnČž vylouþit
i starou ekologickou zátČž (podrobnČji viz oddíl 10.1 výše).
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Projekt byl také zhodnocen z hlediska analýzy rizik v rámci níž byla celková rizikovost jeho realizace
oznaþena za pĜípustnou.
ZávČrem je nezbytné konstatovat, že pro možnost samotné realizace Projektu je klíþové v následné fázi,
navazující na tuto Studii, zpracovat další nezbytné podklady, které v souþasné dobČ chybí a na jejichž
základČ bude možné upĜesnit investiþní nároþnost Projektu a zpracování konkrétní projektové
dokumentace Projektu. Až poté bude moci být rozhodnuto o konkrétní podobČ revitalizace Areálu a budou
mocí být podniknuty další kroky pĜípravné fáze Projektu.
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15. Seznam zkratek a definic
Zkratka

Definice

Areál

Areál bývalých kasáren ve Frýdeckém lese

ERDF

European Regional Development Fund

IPRM

Integrovaný plán rozvoje statutárního mČsta Frýdku-Místku – PĜitažlivé mČsto

MČsto

Statutární mČsto Frýdek-Místek

m.n.m

metrĤ nad moĜem

NN

Nízké napČtí

Oblast

MČsto nebo okolní lokality s dostupností do 15 minut autem z centra MČsta

PHM

Pohonné hmoty

PPP

Public Private Partnership (partnerství veĜejného a soukromého sektoru)

Projekt

Vybudování zaĜízení a zázemí pro sportovnČ – relaxaþní a kulturní aktivity obþanĤ
mČsta

ROP Moravskoslezsko

Regionální operaþní program regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007 - 2013

Strategický plán

Strategický plán rozvoje statutárního mČsta Frýdku-Místku

Územní plán

Územní plán Frýdku-Místku

VO

VeĜejné osvČtlení
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