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NE NEDOTKNUTELNÉ MĚSTO

 Frýdek-Místek nepatří k těm krásným městům, jež bychom znali 

z líbivých pohlednic. Je městem více syrovým. Není vyhledávaným cílem 

turistů ani davů návštěvníků. Je městem občanů, kteří jsou zde nějakým 

způsobem zakořenění nebo ukotvení. Frýdek-Místek je také místem, jež v 

průběhu času několikrát změnilo podobu. Minulý režim si servítky rozhodně 

nebral a odstranil ve jménu pokroku mnohé. Proto žijeme ve městě širokých 

komunikací a „panelového panoramatu“, kde se vše podřizuje logice do-

pravy. Bohužel ani dnešní doba mu prozatím na jeho tváři úsměv nepřidala. 

Nelze říci, že by se snad pomalu nestávalo městem líbivějším, barevnějším. 

Ale stojí tyto povrchní změny za ztrátu identity a charakteru místa? Není na 

čase si uvědomit, co doopravdy dělá město městem? Každé město nemůže 

být tím „pohlednicovým“, ale může si zachovat vlastní identitu, může být 

samo sebou. 

 Nemyslíme si, že stojí příliš mnoho prostředků a úsilí najít ten 

správný „tmel“, který město spojí a pomůže mu zformovat vlastní podobu. 

Víc než tmel, to jsou snad základní stavební kameny, které strukturu města 

drží pohromadě. Je spousta takových, o kterých nepochybujeme. V případě 

Frýdku či Místku se tyto základní stavební kameny nacházejí výhradně kolem 

obou náměstí a spoluvytváří historická jádra. Ale je zde spousta dalších, u 

kterých si tak jisti nejsme. Častokrát mohou být nenápadné, jindy mohou 

být dokonce nepěkné. Ale jsou stejně důležité jako ty, jež jsou již prověřeny 

staletími. 

 Právě jejich nenápadnost a to, že nelze vidět jejich kvalitu na první 

pohled, je často ohrožuje na „životě“. Jakási špinavost a opotřebovanost 

znamená pro mnoho lidí stav nevratný, zavrženíhodný. Dnes se řídíme hes-

lem „co je nové, je dobré“. Ale přitom stále upínáme zraky k dávné minulosti, 

jakožto době romantické a všeobecně krásné, alespoň co se architektury týče. 

Co leží uprostřed, mezi dávnou minulostí a bezprostřední současností, často 

nevidíme. Právě proto bychom měli najít cestu k věcem, které nemají ještě 

tolik „odžito“, naučit se jim rozumět a využívat jejich potenciál. Nemá smysl 

eliminovat vybrané vývojové etapy jen proto, že se nám nezdají dostatečně 

líbivé. Pokud přijmeme tezi, že město je jakási paměť společnosti, měli by-

chom umět přijmout nejen to, co se povedlo, ale i to, co se povedlo méně. 

 Město se stane takovým městem, jakým budeme chtít, aby bylo. 

Lépe řečeno, bude takové, jaké si ho uděláme. Bez ohledu na to, jakou pozici 

v dané společnosti zastupujeme.

PŘEDMLUVA
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 Našim cílem není vytvořit seznam nedotknutelných budov. Naopak. 

Nemyslíme si, že u většiny zmíněných objektů by přílišná ochrana něco 

vyřešila.  Jen málo budov lze zcela konzervovat, a ty jsou již mimochodem 

v drtivé většině případů chráněny statutem nemovité kulturní památky. 

Je však důležité najít určitý mezistupeň ochrany. Říkejme tomu například 

odpovědný a uvážený přístup, diskutovaný s odbornou i laickou veřejností. 

Předkládaný výčet budov je snad pro některé až překvapivě široký, ale ne 

nepochopitelný. Našim cílem bylo najít jakousi kostru města mimo městskou 

památkovou zónu. Město totiž není tvořeno jen historickým centrem a jeho 

bezprostředním okolím. To platilo naposledy na konci 19. století. Dnes je 

tvář města zcela jiná. Na jádro města se postupně nabaluje spousta dalších 

vrstev, které, ať se nám to líbí nebo ne, podobu města zásadně mění, utváří 

ji. 

 Rostoucímu městu musí ustoupit spousta budov. A je to tak 

správně. Nicméně se domníváme, že bourání je možné jedině tehdy, pokud 

je opravdu odůvodněné. To znamená, pokud uvolněné místo přinese do 

městského prostoru novou, vyšší kvalitu, nový potenciál, novou příležitost. A 

hlavně bychom to měli vědět jistě. Bourání je totiž nevratný proces a experi-

mentovat se dá i jiným způsobem. Existuje totiž jednoduché pravidlo. Ničit 

stavby kvalitní je stejně snadné, jako ničit stavby nekvalitní. Destrukce je totiž 

pouze kvantitativně změřitelný proces. Jeho obtížnost tkví v kvantitativně 

změřitelných parametrech, tzn. vychází z velikosti, typu konstrukce stavby 

atd. Naopak stavění v sobě zahrnuje spoustu dalších proměnných, které ne-

jsou zřejmé na první pohled. Aby kvalitní stavba či jakákoliv jiná věc mohla 

vzniknout, je třeba vůle, která ji chce zrealizovat. Tomu odpovídá kultura dané 

společnosti, její priority, finanční možnosti, stupeň vývoje atd. Postavit něco 

kvalitního je tedy nesrovnatelně obtížnější, než vybudovat něco špatného. 

Není to jen narážka na aktuální dění v našem městě, na ztrátu další z ikon-

ických budov. Týká se to především doby minulého režimu. S minulostí nic 

udělat nemůžeme. S budoucností však ano. Pokusme se tedy začít přemýšlet 

jinak. Snažme se město chápat jako organismus, jehož každá část má svůj 

přesně daný význam. Reprezentuje určitou dobu, představuje životní etapu 

daného místa. Bez některých se obejde, některé jsou zaměnitelné, některé 

jsou nepostradatelné, a především jakýkoliv zásah do organismu se na něm 

podepíše i v budoucnosti. Stejně jako například u zdraví člověka. 

 Jsme si dobře vědomi, že se jedná o subjektivní názor několika málo 

lidí zabývajících se problematikou města. Stejně tak si uvědomujeme, že v 

tomto seznamu může něco chybět či naopak nadbývat. Cílem není vytvořit 

dokument „do šuplíku“. Tento dokument by se na druhou stranu neměl 

stát ani normou. Chce být dalším impulsem či podkladem pro všeobecnou 

a veřejnou diskuzi všech zúčastněných stran a všech, kterým není osud a 

směřování města Frýdku-Místku lhostejné.  

CÍLE
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 Vybrat soubor objektů tak, aby výběr nebyl přehnaně široký a na 

druhou stranu aby nebyl ani příliš úzký, se ukázalo jako nesnadný úkol. V 

našem městě se nacházejí domy, které jsou nepopiratelně důležité pro vývoj 

a charakter města. Ale na druhou stranu se zde nachází spousta budov či 

souborů staveb, které jsou zdánlivě nenápadné, ale svou existencí vytvářejí 

„genius loci“ města. Jejich odstraněním vnímáme, že organismu něco chybí.

 Výběr budov probíhal na základě vlastních znalostí města. Byl dis-

kutován s pamětníky, historiky či jinými architekty, kteří působí v našem 

městě. Dále jsme čerpali z publikací Pozdravy z Frýdku-Místku, Pohledy ze 

starých časů a Kulturní dědictví textilního průmyslu Frýdku-Místku (přesné 

citace uvedeny ve zdrojích). Dalším zdrojem cenných informací byl archiv 

stavebního úřadu.

 Prvním kritériem výběru byla doba vzniku staveb. Přelom 19. a 

20. století, kdy tehdy ještě dvě samostatná města Frýdek a Místek prožívala 

velký stavební rozmach, byl stanoven jako dolní hranice výběru. Starší ob-

jekty a budovy se nachází takřka výhradně kolem obou náměstí, která jsou již 

ovšem zahrnuta do městských památkových zón. Horní hranice se zastavila 

v 80. letech, tedy před pádem komunistického režimu. Mladší příklady jsme 

do seznamu nezařazovali, neboť si myslíme, že ještě nejsou dostatečně 

prověřeny časem.

 Dalším kritériem byla poloha. Původní zadání vyčlenilo z území 

města městské památkové zóny. Ty jsme ale nakonec zcela nerespektovali. Z 

výběru jsme eliminovali pouze území určující charakter městské památkové 

zóny. Území dotvářející charakter památkové zóny pak bylo jakousi kluznou 

plochou. V ostatních místech jsme se soustředili na významné původní ulice 

a jejich trasy.

 Kritériem byl také fakt, komu tehdy dům patřil a kdo jej dal postavit. 

V souvislosti s rozvojem textilního průmyslu, jakožto nejdůležitější dobou 

města Frýdku-Místku, jsme se častokrát zaměřovali právě na továrníky a 

majitele textilních závodů.

 V neposlední řadě byl pro nás klíčový stavitel či projektant dané 

stavby. Můžeme si všimnout tří skupin architektů, které v námi stanoveném 

časovém úseku ve Frýdku a Místku tvořily. Přelom století patřil zejmé-

na Emilu Haukemu, Rudolfu Aulegkovi. Ve 20. letech se na scénu dostali 

Ludvík Juroš, Jaro Čermák, Jan Klema, Julius Fischer a samozřejmě bratři 

Šlapetové. Poslední období pak zastupují zejména socialistické projektové 

ústavy.

 Položky seznamu jsou děleny na dvě základní skupiny: samostatné 

objekty (označení F01 atd.), urbanistické celky (označení FU1 atd.). 

 Práce je rozdělena do dvou základních oddílů Frýdek a Místek. Ty 

jsou pak členěny do několika částí. První je rekapitulací nemovitých kul-

turních památek a městských památkových zón. Čtenář tohoto katalogu tak 

může porovnat současný rozsah ochrany města s námi vybranými objekty 

a soubory. Dále následují jednotlivé oddíly, které katalogizují budovy po-

dle polohy ve městě do čtyř, respektive tří částí. Závěr pak tvoří souhrnný 

seznam se základními údaji každé položky.

 Jednotlivé položky jsou označeny původními názvy. Každá položka 

má v hlavičce aktuální vyobrazení a stručný popis týkající se historie, vlast-

nictví a polohy. Tělo stránky má pak část obrazovou, která se skládá většinou 

z dobových fotografií či z dochovaných výkresů. Text je členěn na čtyři části. 

Popis se zaměřuje na historické souvislosti a uvádí základní charakteristiku 

objektu. Zdůvodněním se snažíme obhájit výběr objektu a vysvětlit jeho 

význam ve městě. Pozorování se snaží objektivně posoudit aktuální stav. 

Doporučení je pak jakýmsi subjektivním názorem či tématem k zamyšlení.

METODIKA
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PRVNÍ DOPLNĚNÍ, ZÁŘÍ 2016 (Doplnění 2016_IX)

 Dokument “Pasportizace potencionálně architektonicky cenných 

staveb v k.ú. Frýdek a Místek” byl myšlen jako dokument živý, který není 

zakonzervovaný a neměnný, ba naopak. Jeho hlavní myšlenkou bylo, že se 

bude postupem času vyvíjet a doplňovat. První rozšíření či doplnění přichází 

zhruba dva roky po dopracování 1. verze dokumentu.

 Rozšíření se týká pěti budov a jednoho urbanistického celku. Tři bu-

dovy se nacházejí v k.ú. Frýdek, jedna v k.ú. Místek a poslední v k.ú. Skalice. 

Urbanistický celek je pak také v k.ú. Frýdek. Všechny nově zařazené položky 

jsou nyní ve vlastnictví Statutárního města Frýdek-Místek, mimo vybraný 

urbanistický celek, který je v majetku města jen částečně.

 Z dokumentu byl naopak vřazen objekt M41. Součástí doplnění je i 

oprava několika položek, a to konkrétně F01, F05, F18, F56, M12, M13, M29 

a M30. K položce F14 byla doplněna příhodnější obrazová příloha (č.200).

 Doufáme, že i nadále bude tento dokument rozšiřován a editován, 

tak aby byl využívaný a hlavně prospěšný pro město jako takové. 

DOPLNĚNÍ 2016_IX



7
Pasportizace potencionálně architektonicky cenných staveb  v k.ú. Frýdek-Místek - DOPLNĚNÍ 2016_IX s výjimkou 

městských památkových zón Frýdek a Místek a staveb, již zařazených na seznamu nemovitých kulturních památek
janda:zezula 

architekti  
Ing.arch. Kamil Zezula  

Ing.arch. Adam Zezula

září

2016

F K.Ú. FRÝDEK
M K.Ú. MÍSTEK
LI K.Ú. LÍSKOVEC U FRÝDKU-MÍSTKU
ND K.Ú. PANSKÉ NOVÉ DVORY
LY K.Ú. LYSŮVKY
CH K.Ú. CHLEBOVICE U FRÝDKU-MÍSTKU
S K.Ú. SKALICE

*pozn.: Frýdek-Místek se skládá ze sedmi, katastrálních 
území. Z hlediska řešeného problému byla vybrána tři. A to 
katastrální území Frýdku, Místku a Skalice.

**pozn.: Nemusí jít o konečné číslo, protože dokument je 
průběžně doplňován.

Ke katastrálnímu území Chlebovice nebyla dohledána digital-
izovaná katastrální mapa.

LEGENDA

FRÝDEK-MÍSTEK l 1:42 500
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f15

f16
MPZ

f18

f22

f17

f20
f19

f23

f21

FD

FA

FB

FC

f15 KOSTEL NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE, VČETNĚ ŘÍMSKÉ KAPLE A KŘÍŽOVÉ 
CESTY
f16 EVANGELICKÝ KOSTEL
f17 ŽIDOVSKÝ HŘBITOV
f18 RODINNÝ DŮM Č. P. 1858 NA BRUZOVSKÉ ULICI
f19 NEUMANNOVA VILA
f20 ZÁJEZDNÍ HOSTINEC “U KŘIVÉHO PSA”
f21 SOUSOŠÍ KRISTA KLESAJÍCÍHO POD KŘÍŽEM
f22 KŘÍŽ NA VRŠAVCI
f23 ŽELEZNIČNÍ STANICE FRÝDEK-MÍSTEK (VÝPRAVNÍ BUDOVA)

nemovitá kulturní památka

území MPZ Frýdek

hranice katastrálního území

hranice jednotlivých výřezů

označení jednotlivých výřezů

označení MPZ

označení jednotlivých NKP

LEGENDA

SEZNAM NKP MIMO MPZ FRÝDEK

FRÝDEK l 1:20000
MPZ A NKP
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Pasportizace potencionálně architektonicky cenných staveb  v k.ú. Frýdek-Místek - DOPLNĚNÍ 2016_IX s výjimkou 

městských památkových zón Frýdek a Místek a staveb, již zařazených na seznamu nemovitých kulturních památek
janda:zezula 

architekti  
Ing.arch. Kamil Zezula  

Ing.arch. Adam Zezula

září

2016

f01 FRÝDECKÝ ZÁMEK   
f02 ZÁMECKÉ NÁMĚSTÍ 
 MĚSTSKÉ DOMY Č. P.:
  22, 24-26, 37-38, 41-44, 46-49, 51-52, 54, 1247-1260 
 KAŠNA SE SOCHOU SV. FLORIÁNA
f03 HLUBOKÁ ULICE
 MĚSTSKÉ DOMY Č. P.:
 50, 58-60, 63, 66, 76 
f04 FARNÍ ULICE
 MĚSTSKÉ DOMY Č. P.:
 1, 15, 17
f05 SOUBOR KOSTELA SV. JANA KŘTITELE       
f06 MĚSTSKÉ OPEVNĚNÍ
f07 RADNIČNÍ ULICE
 MĚSTSKÉ DOMY Č. P.:
 11, 1149, 1235, 1237, 1238, 1241-1245     
f08 ZÁKLADNÍ ŠKOLA (P. BEZRUČE), TZV. POD SOVOU
f09 STŘEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKÁ  
f10 MĚSTSKÝ DŮM Č. P. 1147 S RESTAURACÍ RADHOŠŤ
f11 ŘEZNICKÁ ULICE
 MĚSTSKÉ DOMY Č. P.:
 29, 31       
f12 TĚŠÍNSKÁ ULICE
 MĚSTSKÉ DOMY Č. P.:
 1161, 1166
f13 KOSTEL SV. JOŠTA     
f14 MĚSTSKÝ DŮM Č.P. 500

VÝPIS NÁRODNÍCH KULTURNÍCH PAMÁTEK V MPZ FRÝDEK

nemovitá kulturní památka

hranice MPZ Frýdek

označení vybraného souboru památek

LEGENDA

f10

f06

f04

f05

f03

f01

f02

f07

f12

f11

f08

f09
f13 f14

FRÝDEK MPZ l 1:4000
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Pasportizace potencionálně architektonicky cenných staveb  v k.ú. Frýdek-Místek - DOPLNĚNÍ 2016_IX s výjimkou 

městských památkových zón Frýdek a Místek a staveb, již zařazených na seznamu nemovitých kulturních památek
janda:zezula 

architekti  
Ing.arch. Kamil Zezula  

Ing.arch. Adam Zezula

září

2016

F01 VILA PRO MARII ZIMMERMANNOVOU    
F02 ÚŘEDNICKÉ DOMY PRO STÁTNÍ ZAMĚSTNANCE   
F03 OBYTNÝ DŮM PRO ÚŘEDNÍKY LANDSBERGEROVY TOVÁRNY 
F04 BOROMEUM
F05 ORLOVNA        
F06 ŽIDOVSKÁ ŠKOLA
F07 VILA PRO VALENTINA ŠEBESTU     
F08 VINCENTINUM
F09 POUTNÍ RESTAURACE NA VÁPENCE, EXERCIČNÍ DŮM  
F10 ZÁJEZDNÍ HOSTINEC STARÁ STŘELNICE
F11 C. K. OKRESNÍ SOUD      
F12 MĚSTSKÝ DŮM č.p. 493 
F13 OBČANSKÁ ZÁLOŽNA VE FRÝDKU     
F14 ÚŘEDNICKÝ DVOJDŮM V JIRÁSKOVĚ ULICI
F15 NÁJEMNÍ DVOJDŮM č.p.  488, 489     
F16 FISCHEROVA VILA
F17 NÁJEMNÍ DŮM č.p. 457      
F18 OBCHODNÍ A OBYTNÝ DŮM JOSEFA ORLA
F19 MĚSTSKÝ DŮM č.p. 1134      
F20 OBCHODNÍ A OBYTNÝ DŮM č.p. 1135
F21 MĚSTSKÝ DŮM č.p. 1146      
F22 OBYTNÝ DŮM PRO ALEXANDRU HONSA
F57 MĚSTSKÝ DŮM NA ZÁMECKÉM NÁMĚSTÍ č.p. 1257
F58 PŘÍSTAVBA FRÝDECKÉ SPOŘITELNY
F59 RADNICE (bývalá tržnice)

FU1 SÍDLIŠTĚ HASIČSKÁ       
FU2 TŘÍDA T. G. MASARYKA

vybraný objekt

hranice MPZ Frýdek

hranice mezi územím doplňujícím charakter MPZ a územím dotvářejícím 
charakter MPZ
hranice mezi územím dotvářejícím charakter MPZ a územím utvářejícím 
charakter MPZ

vybraný urbanistický celek

označení vybraného urbanistického celku

označení vybrané budovy

OBSAH

LEGENDA
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16
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18
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24
42
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F01
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F13

F14

F15

F16

F17
F18

F22

F19

F20F21F58

F59

F57

FU1

FU2

F03

F05
F06

F04

F07

F08
F09

F02

FRÝDEK A l 1:5000



11
Pasportizace potencionálně architektonicky cenných staveb  v k.ú. Frýdek-Místek - DOPLNĚNÍ 2016_IX s výjimkou 

městských památkových zón Frýdek a Místek a staveb, již zařazených na seznamu nemovitých kulturních památek
janda:zezula 

architekti  
Ing.arch. Kamil Zezula  

Ing.arch. Adam Zezula

září

2016

F01 VILA PRO MARII ZIMMERMANNOVOU
Husova 464

K.Ú.: Frýdek
P.Č.: 1026/1

TYP OBJEKTU: vila
VYUŽITÍ: sídlo firmy
ROK VZNIKU: 1927
ARCHITEKT: Rudolf Turek, Frýdek
INVESTOR: Marie Zimmermannová

VLASTNICKÉ PRÁVO:
MK AURUM, s.r.o.

F02 ÚŘEDNICKÉ DOMY PRO STÁTNÍ ZAMĚSTNANCE
Jana Švermy 486, Jiráskova 487

K.Ú.: Frýdek
P.Č.: 1081/1, 1082/1

TYP OBJEKTU: obytný řadový dům
VYUŽITÍ: bytový dům
ROK VZNIKU: 1925-1926 (1931)
ARCHITEKT: Jaro Čermák, Místek(486), Ludvík Juroš a 
Jan Pohl, oba Frýdek (487)
INVESTOR: Správa státních obytných domů tehdejšího 
Československa

VLASTNICKÉ PRÁVO:
fyzické osoby (více vlastníků)  
BASIC HOLDING, a.s.

POPIS
 Jedná se o vilu postavenou v historizujícím stylu s výraznou 
mansardovou střechou. Dům je dvoupodlažní. Schodišťová hala se na 
fasádě projevuje předsazeným rizalitem s vysokými okny ukončenými 
obloukem. Rizalit protíná také plášť mansardové střechy. Rizalit se 
pak uplatňuje i na zahradní fasádě.
 V průběhu let sloužila různým účelům. Po rodinném bydlení 
sloužila zejména dětem. Nejdřív zde byla mateřská škola, která byla 
poté nahrazena školní družinou. Nedávno se zde nacházela kavárna 
a cukrárna. Před několika lety byla vila rekonstruována a slouží jako 
firemní sídlo.

ZDŮVODNĚNÍ
 Vybraná stavba je spolu s další vilou architekta a stavitele 
Fischera reprezentativním vzorkem meziválečných frýdeckých vil, 
které vycházely ještě z historizujícího stylu. Je příkladem kvalitní ar-
chitektury dané doby.

POZOROVÁNÍ
 Vila je nedávno rekonstruována v klasickém duchu dnešní 
doby, tzn. po technické stránce nelze nic vytknout, nicméně esteticky 
nejde o nejzdařilejší příklad. Střecha ve dvou barevných odstínech 
není správným řešením.

DOPORUČENÍ
 Při teoretické rekonstrukci v budoucnosti by měl být brán 
zřetel alespoň na vhodnost barevného řešení střešních ploch a za-
chování schodišťové haly s dřevěným schodištěm. Zbytek vily není 
třeba příliš konzervovat. Naopak vhodná doplnění a implementace 
novotvarů by mohla vile pomoci.

POPIS
 Pětipodlažní budova se sedlovou střechou, výraznou nárožní 
hranolovitou hmotou a výrazně předsazenou římsou. Tektonika domu 
je podpořena cihlovým obložením soklu.
 Jedná se o dva řadové domy, které byly postaveny pro frý-
decké státní úředníky. Ač každý z nich byl navrhnutý jiným architek-
tem, dohromady vytváří harmonický celek a téměř není znát, že se 
jedná o dva objekty. V porovnání s jinými domy, které vznikly ve stejné 
době, jsou nejvíce modernistické, v jistém ohledu mají až expresivní 
výraz. Domy vyznávají čistou formu a přímé linie, nicméně tato jed-
noduchost je doplněná výraznými detaily (např. výrazná předsazená 
římsa, balkony, lodžie, výrazná nárožní hmota, sokl z cihelného ob-
kladu). Domy původně poskytovaly 21 bytů.

ZDŮVODNĚNÍ
 Vybrané řadové domy se nachází ve velice zajímavém 
území, které bylo zastavováno ve 20. a 30. letech 20. století a jsou 
reprezentativní ukázkou architektury této doby. Všechny domy se 
vyznačují velice kvalitní architekturou s důrazem na detail. Ve vztahu 
k okraji MPZ Frýdek, navazující třídě T. G. Masaryka a sousednímu 
parku vytváří společně cenné území s velkým městským potenciálem 
a jako takové by mělo být posilováno.

POZOROVÁNÍ
 Dům se zdá být v dobrém stavu a očividně neprošel žádnou 
velkou rekonstrukcí. Novým zásahem do původní dispozice jsou 
garáže, které zásadním způsobem nemění výraz domu, avšak dílčí 
úprava kolem vrat není úplně ideálním příkladem takového zásahu.

DOPORUČENÍ
 Velké riziko představuje zateplení. Jemný detail v omítce by 
neměl být bagatelizován, stejně tak by mělo být rozumně nakládáno 
s římsou, která je pro dům nepostradatelným výrazovým prvkem. 
Řešení barevnosti fasády by mělo být zvoleno uvážlivě. Při výměně 
oken by mělo být respektováno jejich dělení.

01. Půdorys 2.NP, dokumen-
tace na rekonstrukci ústředního 
topení (poč. 90. let) 

03. Půdorys 2.NP, dům č.p. 
486, původní projektová doku-

mentace (rok 1929) 

02. Půdorys 2.NP, dům č.p. 
487, původní projektová doku-
mentace (rok 1929) 

FRÝDEK A l K 01
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Pasportizace potencionálně architektonicky cenných staveb  v k.ú. Frýdek-Místek - DOPLNĚNÍ 2016_IX s výjimkou 

městských památkových zón Frýdek a Místek a staveb, již zařazených na seznamu nemovitých kulturních památek
janda:zezula 

architekti  
Ing.arch. Kamil Zezula  

Ing.arch. Adam Zezula

září

2016

K.Ú.: Frýdek
P.Č.: 3253

TYP OBJEKTU: obytný dům
VYUŽITÍ: kancelářská buduva
ROK VZNIKU: 1894
ARCHITEKT: Rudolf Aulegk, Frýdek
INVESTOR: A. Landsbergr, továrník  a majitel Landsber-
grovy přádelny

VLASTNICKÉ PRÁVO:
SLEZAN FM, a.s.

F03 OBYTNÝ DŮM PRO ÚŘEDNÍKY LANDSBERGEROVY TOVÁRNY
Na Příkopě 1220

F04 BOROMEUM
Revoluční 1282

K.Ú.: Frýdek
P.Č.: 3396/1

TYP OBJEKTU: sirotčinec Milosrdných sester sv. Karla 
Boromejského 
VYUŽITÍ: léčebna dlouhodobě nemocných Gaudium
ROK VZNIKU: 1889-1896
ARCHITEKT: Ferdinand Heinrich, Frýdek
INVESTOR: nedohledáno (kongregace Milosrdných sester 
sv. Karla Boromejského potažmo nějaký donátor)

VLASTNICKÉ PRÁVO:
kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

POPIS
 Jedná se obytný dům pro úředníky Landsbergerovy továrny. 
Je to jednoduchá stavba s historizujícím průčelím. Sokl domu je 
zdůrazněn těžkou bosáží, okna mají hladké šambrány a nadokenní 
římsy. Fasáda je horizontálně členěna průběžnými patrovými a para-
petními římsami. V patře se pak mezi okny nachází geometrická 
štuková výzdoba. 
 Dům byl původně pravděpodobně menší, tzn. rizality tvořily 
ukončení domu. Dnes vidíme, že pravá část byla k domu nejspíš 
přistavěna a pravý rizalit se tak stal osou nové symetrie. Z tohoto 
důvodu se nad ním nejspíš dochovala kopule i ozdobný štít.

ZDŮVODNĚNÍ
 Vybraná stavba je kvalitním příkladem historizující architek-
tury. 

POZOROVÁNÍ
 Dům je dnes v dost zanedbaném stavu, nicméně se zdá, 
že nedošlo k žádným zásadním úpravám, alespoň co se týče průčelí 
(vyjma chybějící pravé části). Dům se dnes bohužel nachází v zcela 
uzavřeném areálu firmy Slezan FM a jeho budoucnost, potažmo bu-
doucnost celého podniku je dost nejasná.

DOPORUČENÍ
 Vybraný dům je kvalitní ukázkou historizujícího univerzál-
ního slohu. Navíc ve vztahu s plochou zeleně by mohl mít určitě zají-
mavý potenciál, protože jako jeden z mála domů z tohoto období má 
kolem sebe množství prostoru, který může využít ve svůj prospěch.

POPIS
 Budova je dispoziční i konstrukční trojtrakt s centrálně 
napříč položeným schodištěm. Hmota schodiště se projevuje na 
fasádě jako vstupní rizalit. Fasáda je přísně symetrická a je členěná 
do rustikálního soklu a těla budovy s okenními šambránami s tym-
panony a parapetními římsami. Po bocích vstupu jsou na fasádě ap-
sidální niky se sochami andělů.a

 Budově předcházel menší sirotčinec, který v 80. letech 
přestal kapacitně stačit. Proto se v roce 1889 rozhodlo o výstavbě 
nového sirotčince Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. 
Původně se počítalo pouze s pravým křídlem budovy, ale ani ne za 
10 let bylo z kapacitních důvodů přistavěno i levé křídlo (to již pod 
vedením Ferdinanda Heinricha jr.). b

  
ZDŮVODNĚNÍ
  Objekt dnešní léčebny je ukázkovým příkladem historizu-
jících tendencí přelomu 19. a 20. století. Navíc spolu s dalšími ob-
jekty tvoří jakési “podhoubí” basiliky Panny Marie, které jinak stojí 
v obležení panelových sídlišť. Poloha objektu má velký potenciál ve 
vztahu k dnešnímu využití, které je ve své podstatě nezměněno více 
než 110 let.

POZOROVÁNÍ
 Dům nedávno prošel rekonstrukcí fasády, při které byla 
taktéž vyměněna okna. Obé proběhlo s respektem k historii budovy. 
Na rekonstrukci interiéru byl v roce 2008 proveden projekt atelié-
rem Ing. arch. Marka Štěpána. Jestli došlo k jeho realizaci, se nám 
nepodařilo zjistit. K domu bylo do současnosti přistupováno s res-
pektem.  Všechny jeho úpravy proběhly v rámci přizpůsobení se pro 
danou funkci. Tyto změny funkčního využití byly a jsou možné také 
díky univerzálnosti půdorysu odpovídající univerzálnímu historismu.

DOPORUČENÍ
  Netýká se samotné budovy, ale spíše jejího okolí. Práce se 
zelení a její redukce by mohla celému svahu pod basilikou Panny Ma-
rie pomoci alespoň v rámci rekreačnímu využití pro klienty léčebny a 
domova důchodců.

05. Pohled z ulice Revoluční 
(stav kolem roku 1900) 

04. Situace, původní projektová 
dokumentace 
(roku1893) 

06. Uliční průčelí, původní 
projektová dokumentace

(rok 1889) 

FRÝDEK A l K 02
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Pasportizace potencionálně architektonicky cenných staveb  v k.ú. Frýdek-Místek - DOPLNĚNÍ 2016_IX s výjimkou 

městských památkových zón Frýdek a Místek a staveb, již zařazených na seznamu nemovitých kulturních památek
janda:zezula 

architekti  
Ing.arch. Kamil Zezula  

Ing.arch. Adam Zezula

září

2016

K.Ú.: Frýdek
P.Č.: 3391/1

TYP OBJEKTU: tělocvična a kulturní místnosti spolku Orel
VYUŽITÍ: v rekonstrukci (dnes vila)
ROK VZNIKU: počátek 20. stol.
ARCHITEKT: nedohledán
INVESTOR: Tělocvičný a kulturní spolek Orel

VLASTNICKÉ PRÁVO:
INTEST NDT, spol. s r.o

K.Ú.: Frýdek
P.Č.: 3386

TYP OBJEKTU: škola
VYUŽITÍ: sídlo firmy
ROK VZNIKU: před 1898
ARCHITEKT: Emil Hauke, Místek
INVESTOR: židovský spolek Chewra Kadischa

VLASTNICKÉ PRÁVO:
CHIRONAX Frýdek-Místek, s.r.o.

F05 ORLOVNA 
Revoluční 1281

F06 ŽIDOVSKÁ ŠKOLA
Revoluční 1280

POPIS
 Dnes jednokřídlá dvoupodlažní budova, původně však 
dvoukřídlá jednopodlažní budova spolku Orel, byla vystavěna v his-
torizujícím slohu s prvky secese. Z celkem rozsáhlého půdorysu 
se dodnes zachovalo pouze tělo Orlovny, a to část kulturního a 
tělocvičného sálu, který byl klenut kašírovanou klenbou (nejspíš se 
nedochovala). Sál se navenek projevoval i v průčelí, a to trojúhelníko-
vým ozdobným štítem s oválným oknem, které se dodnes zachovalo. 
Ke hmotě objektu přiléhá čtvercová předsíň se skosenými rohy.
 Nyní probíhá rekonstrukce, která nejspíš zásadním 
způsobem změní výraz objektu. 

ZDŮVODNĚNÍ
 Původní Orlovna byla dalším objektem, který byl postaven 
na mírném svahu pod basilikou Panny Marie s výhledem na frýdecký 
zámek. Sám o sobě již pozbyl většinu ze svých původních prvků a 
značně se tedy změnil či mění jeho charakter. Nicméně pro teoretick-
ou budoucí rehabilitaci výše zmíněného svahu může být důležitým 
stavebním a ukotvujícím článkem.

POZOROVÁNÍ
 Z torza Orlovny se po rekonstrukci stane nejspíš obytná vila, 
která samozřejmě změněnou dispozicí nemůže plnit původní smysl 
objektu, jež spočíval v jediném prostoru klenutého sálu. Boční vikýře, 
které prorazily římsu, taktéž zcela mění výraz objektu. Probíhající 
rekonstrukce se zdá být právě tím typem rekonstrukce (možná z 
důvodu nevratného a havarijního stavu objektu), která rezignuje na 
původní výraz objektu a nijak s ním nepracuje či jej nijak nevyužívá k 
nové funkci. 

DOPORUČENÍ
 Téma k diskuzi je zde podobné jako u Boromea, čili otázka 
práce se zelení. Území je dnes neudržované a zarostlé. Cílem by měla 
být postupná a systematická rehabilitace území (dříve původní trasy 
Revoluční ulice, kde se nacházely kvalitní domy, jako byla například 
židovská škola či synagoga).

POPIS
 Jednalo se dvoupodlažní budovu židovské školy vystavěné 
v historizujícím slohu na konci 19. stol. Hmota školy je zcela jed-
noduchý hranol s dispozičním trojtraktem a valbovou střechou. 
Tato kompozice je pak porušena nezvykle umístěným asymetrickým 
schodišťovým tělesem. Sokl budovy byl opatřen bosáží, 2. NP pak 
bylo rytmizováno čistými mělkými pilastry na celou šířku mezioken-
ních pilířů. Nad nadokenními římsami se nacházely segmentové rost-
linné frontony, přičemž osa domu byla zdůrazněna mělkým rizalitem, 
který byl ukončený kopulí a nízkou atikou se šišticemi. Horizontální 
členění obstarávaly patrové římsy. Vstup byl zvýrazněn čistými klasi-
cizujícími polosloupy. Na vedlejší parcele se pak nacházela frýdecká 
synagoga.

ZDŮVODNĚNÍ
 Jedná se o důležitý pozůstatek židovské obce, která měla 
ve své době rozhodující vliv na dění ve Frýdku, potažmo v Místku. 
Ač se dnes jedná prakticky o jiný dům, nemuselo by být na škodu si 
připomenout tuto důležitou část frýdecké minulosti.

POZOROVÁNÍ
 Dnešní stav má již pramálo společného s původním 
domem. Hmota se sice dochovala, ale výsledek nedávné rekon-
strukce je bohužel spíše parodií na starou budovu židovské školy. 
Zmiňovanou rekonstrukcí se totiž zcela vytratila ona kultivovanost a 
serióznost. Tyto vznešené vlastnosti totiž padly za oběť bezbřehému, 
neuváženému a místy až infantilnímu používání barev, bez jakékoliv 
ambice hledat nové cesty k výše zmíněným ctnostem. Samozřejmě 
je třeba podotknout, že prvním krokem k degradaci této budovy byly 
přestavby, které proběhly za minulého režimu.

DOPORUČENÍ
 Budoucí úvahy by se měly zaobírat ne tímto domem, ale 
zejména způsobem jak změnit charakter a využít potenciál volných 
ploch mezi dnešní a historickou trasou ulice Revoluční. Dnešní stav 
je opravdu neutěšený a spíš než o ulici se jedná o stezku houštím. 
Myšlenka připomínky židovských památek je podle našeho názoru 
zcela opodstatněná.

07. Původní dispozice Orlovny 
1.NP (nedatováno) 

08. Průčelí, dochovaná  
dokumentace, realizace však 

proběhla pravděpodobně podle 
jiných plánů  (rok 1898)

09. Průčelí (rok 1940)
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městských památkových zón Frýdek a Místek a staveb, již zařazených na seznamu nemovitých kulturních památek
janda:zezula 

architekti  
Ing.arch. Kamil Zezula  

Ing.arch. Adam Zezula

září

2016

K.Ú.: Frýdek
P.Č.: 3408, 3409

TYP OBJEKTU: dům Milosrdných sester sv. Vincence z 
Pauly
VYUŽITÍ: Dům pokojného stáří P. Marie Frýdecké 
ROK VZNIKU: 1897
ARCHITEKT: nedohledáno (možná Ludvík Juroš)
INVESTOR: Julie Janitzská, dcera továrníka Johanna 
Janitze

VLASTNICKÉ PRÁVO:
CHARITA F-M

F08 VINCENTINUM
Mariánské náměstí 1287, 1288

F07 VILA PRO VALENTINA ŠEBESTU
Mariánské náměstí 1289

K.Ú.: Frýdek
P.Č.: 3413

TYP OBJEKTU: vila
VYUŽITÍ: rodinné bydlení
ROK VZNIKU: 1925
ARCHITEKT: Julius Fischer, Frýdek
INVESTOR: Valentin Šebesta

VLASTNICKÉ PRÁVO:
fyzické osoby (SJM Polovi)

POPIS
 Jedná se o dvoukřídlou třípatrovou budovu, která podobně 
jako Boromeum slouží ve své podstatě stejnému účelu již od svého 
vzniku. Budova je navržena v historizujícím slohu neogotiky. Fasáda 
je členěna na kamenný nízký sokl, tělo budovy je pak rytmizováno 
výraznými patrovými římsami. Nároží jsou zkosená a místo oken se 
v přízemí nachází nika se sochou Panny Marie. Na stranách obou 
uličních průčelí se nachází ozdobné vikýře, na kterých můžeme pozo-
rovat nejvíce neogotických prvků. 
 Impulsem pro stavbu budovy byla nedostatečná kapacita 
předchozích objektů, kde se řádové sestry staraly zejména o děti 
dělnic. Proto se v roce 1895 Julie Janitzká rozhodla o podpoření 
stavby nového domu. Pro sestry sloužil dům č. p. 1288, v soused-
ním č. p. 1287 bydlela Julie Janitzká, zbytek pronajímala. Ještě za 
svého života odkázala i tento dům Vincentkám. V roce 1923 byly obě 
budovy propojeny a ve zbytku objektu byl v roce 1926 otevřen tzv. 
chudobinec. Komplexní přestavba objektu pro sociální účely proběhla 
podle projektu, který vznikl v červnu 1928. Budova byla postavena 
na půdoryse písmene „U“. Levé křídlo objektu sloužilo chudobinci a 
pravé mateřské školce. Školku tvořila hlavní místnost pro děti, dále 
kuchyň, koupelna, toalety a poslední místnost pro batolata. Pros-
tory chudobince se skládaly z chodby prostupující celým křídlem a 
z pokojů po stranách. Střední trakt vyplňovalo obslužné schodiště a 
koupelny se záchody. c

ZDŮVODNĚNÍ
 Vybraná stavba je dalším z objektů sousedících přímo s 
chrámem Panny Marie. Je důležitým prvkem a jedním z fragmentů 
staré zástavby kolem výše zmíněného kostela.

POZOROVÁNÍ
 Největší zásah budova prodělala vestavěným podkrovím, 
které je dnes využíváno pro potřeby odlehčovacích služeb. Jinak si 
budova zachovala svůj původní výraz.

POPIS
 První projekt na dům Valentina Šebesty na Mariánském 
náměstí navrhl frýdecký stavitel Hans Pohl v říjnu 1923. Na pláne-
ch secesního domu však dále pokračoval další frýdecký architekt a 
stavitel Julius Fischer, podle jehož plánů byl nakonec dům postaven. 
Kolaudace proběhla v roce 1925. Dům má nezvykle asymetrické 
průčelí, nicméně na osu je umístěn mělký rizalit přecházející ve vikýř, 
který je zakončen segmentovým štítem. Půda je pak prosvětlována 
malými horizontálně orientovanými eliptickými okny.

ZDŮVODNĚNÍ
 Vybraná vila je dalším z objektů sousedících přímo s basi-
likou Panny Marie. Je důležitým prvkem a jedním z fragmentů staré 
zástavby kolem výše zmíněného kostela.

POZOROVÁNÍ
 Vila prošla v nedávné době rekonstrukcí, kterou určitě 
můžeme označit jako citlivou. Jediná polemika by se dala vést nad 
použitím plastových oken, ale to je všeobecný problém dnešní doby.

12. Pohled z Mariánského 
náměstí (stav kolem roku 1940) 

11. Půdorys 1 NP, původní 
projektová dokumentace 

(rok 1924)

10. Průčelí, původní projektová 
dokumentace (rok 1924) 

13. Půdorys 2. NP , projektová 
dokumentace přestavby 
(rok 1928) 
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městských památkových zón Frýdek a Místek a staveb, již zařazených na seznamu nemovitých kulturních památek
janda:zezula 

architekti  
Ing.arch. Kamil Zezula  

Ing.arch. Adam Zezula

září

2016

K.Ú.: Frýdek
P.Č.: 5940

TYP OBJEKTU: zájezdní hostinec
VYUŽITÍ: restaurace
ROK VZNIKU: 1883
ARCHITEKT: nedohledáno; Anton Bezděk, Frýdek 
(přestavba)
INVESTOR: Robert Kruštický (Robert Krüchcitzky)

VLASTNICKÉ PRÁVO:
fyzická osoba (Kuś Marian)

F10 ZÁJEZDNÍ HOSTINEC STARÁ STŘELNICE
Bruzovská 1860

F09 POUTNÍ RESTAURACE NA VÁPENCE, EXERCIČNÍ DŮM (PŘESTAVBA) 
Mariánské náměstí 145, 146

K.Ú.: Frýdek
P.Č.: 227/1, 228/1

TYP OBJEKTU: poutní restaurace, exerciční dům
VYUŽITÍ: dům řádu Redemptoristů
ROK VZNIKU: 1930, 1939
ARCHITEKT: Kolář & Rubý, Moravská Ostrava (145); 
Leopold Kolařík, Frýdek (146)
INVESTOR: Rudolf Pavelčák, majitel realit (145), Exerciční 
dům, Moravská Ostrava a řád Redemptoristů (146)

VLASTNICKÉ PRÁVO:
Česká republika,
Pražská provincie kongregace Nejsvětějšího Vykupitele

POPIS
 Nejstarší dochovaná budova na Bruzovské ulici. Jedná se 
o jednoduchou jednopodlažní budovu se sedlovou střechou, která 
oproti původnímu stavu značně změnila svůj vzhled. „Schiesstatt – 
Restauration“, „Restaurant zur Alten Schiesshaus“ nebo také „Stará 
střelnice“, která byla postavena   mezi lety 1880-1890. Původně zde 
stávala dřevěná měšťanská střelnice a také zde bylo skladiště stánků 
pro týdenní a výroční městské trhy. 
 V roce 1898 byla k původní budově přistavěna nálevna 
dle projektu Antona Bezděka. Frýdečtí ostrostřelci byli členy spolku 
nazvaného Společnost střelecká frýdecká (Friedeker–Schützen–Ver-
ein), který prováděl svou činnost v prostorách staré střelnice na 
horním konci Bruzovské ulice již od roku 1843. Jednalo se o nejstarší 
nenáboženskou společnost ve Frýdku a širokém okolí. V roce 1875 
byl zde založen spolek vojenských vysloužilců ve Frýdku (Militär–
Weteranen–Verein Feldmarschall Erzherzog Friedrich von Teschen), 
jehož čestným členem byl v roce 1907 jmenován starosta Valentin 
Zaar. Dne 2. 2. 1893 se zde konalo ustavující shromáždění prvního 
turistického spolku v Beskydech, pojmenovaného „Beskiden-Verein“. 
Scházely se zde i další německé spolky. d

ZDŮVODNĚNÍ
 Domníváme se, že ač se nejedná o architektonicky cenný ob-
jekt, ve výběru má své opodstatnění už jenom proto, že se stal “land-
markem” daného místa. Je jakousi historickou kotvou a vymezením. 
Kuriozitou je, že i po více než jednom století plní stále původní funkci 
restaurace.

POZOROVÁNÍ
 Budova je značně přestavěná. V nedávné době prošla 
několika rekonstrukcemi. Ty se vždy dějí v rámci nového designu 
dané restaurace. 

DOPORUČENÍ
 Budova snese už v podstatě cokoliv. Určitě se zde nabízí hra 
s tím, co se dochovalo v kontrastu s novotvary. Důležitý se zdá být i 
objem a měřítko budovy.

POPIS
 Na daném místě chtěl původní majitel parcely Rudolf 
Pavelečák postavit poutní restauraci již v roce 1906 (dle plánů 
architektů F. R. Tichého, Mor. Ostrava a Juliuse Vysloužila, Pol. Os-
trava). Nicméně ke stavbě došlo až v roce 1930 dle plánů Koláře a 
Rubého, taktéž z Mor. Ostravy. Návrh byl o poznání modernější než 
předchozí, který měl ještě secesní průčelí. Nová budova restaurace Na 
Vápence měla až kubizující rysy, fasádu horizontálně rytmizovanou se 
širokou valbovou střechou. Nepravidelná hranolovitá hmota byla v 
přízemí v rozích zkosena. Dům byl doplněný venkovní zastřešenou 
verandou, která byla směrem do ulice zakončená polygonální formou. 
Pří- a přestavba na exerciční dům v podstatě půdorysně vychází z 
předchozí venkovní verandy. Tato byla nahrazena dvoupodlažní bu-
dovou tvaru “L” s válcovou hmotou v místě předchozího polygonál-
ního zakončení verandy. V podélném směru se nachází trojtrakt s 
celami. Hmota kaple směrem do Mariánského náměstí pak geniálně 
doplňuje předchozí objekt restaurace a vytváří tak rovnovážnou a 
harmonickou symetrickou kompozici. Obě budovy jsou dohromady 
spojeny krčkem v úrovni 2. NP.

ZDŮVODNĚNÍ
 Vybraná stavba je dalším z objektů sousedících přímo s 
basilikou Panny Marie. Je důležitým prvkem a jedním z fragmentů 
staré zástavby kolem výše zmíněného kostela. Navíc se jedná o velice 
zajímavý příklad architektury z 30. let 20. století, zvláště pak přístavba 
a přestavba domu je určitě kvalitním architektonickým počinem.

POZOROVÁNÍ
 V průběhu let doznaly oba domy značných změn (např. 
bývalá restaurace přišla o velká okna v parteru). Dnešní technický 
stav není nejlepší, nicméně svůj výraz a charakter si zachovala do 
dnešní doby. Budova bývalé restaurace má navíc novou střešní kryt-
inu.

DOPORUČENÍ
 Při teoretické rekonstrukci by měl být brán zřetel hlavně na 
zachování kompozičních principů průčelí a na fakt, že se nejedná o 
dvě samostatné budovy.

17. Průčelí a půdorys 1. NP, 
původní projektová dokumen-

tace (rok 1882) 

16. Pohled z Bruzovské ulice 
(stav kolem roku 1913) 

14. Pohled z věže Mariánského 
kostela (stav kolem roku 1948) 

15. Půdorys 2. NP, projektová 
dokumentace pří- a přestavby 

(stav kolem roku 1938) 
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městských památkových zón Frýdek a Místek a staveb, již zařazených na seznamu nemovitých kulturních památek
janda:zezula 

architekti  
Ing.arch. Kamil Zezula  

Ing.arch. Adam Zezula

září

2016

F11 C.K. OKRESNÍ SOUD
tř. T. G. Masaryka 453

K.Ú.: Frýdek
P.Č.: 1094

TYP OBJEKTU: městský dům
VYUŽITÍ: městský polyfunkční dům
ROK VZNIKU: 1915
ARCHITEKT: nedohledán
INVESTOR: Gemeinnützige Beamten Bau und Woh-
nunngsgenossenschaft in Friedek

VLASTNICKÉ PRÁVO:
fyzická osoba (Černý Igor)

K.Ú.: Frýdek
P.Č.: 1001/1

TYP OBJEKTU: okresní soud
VYUŽITÍ: katastrální úřad
ROK VZNIKU: 1891-1892
ARCHITEKT: Jonkisch & Aulegk, Frýdek
INVESTOR: nejspíš tehdejší Magistrát města Frýdku

VLASTNICKÉ PRÁVO:
Česká republika

F12 MĚSTSKÝ DŮM č.p. 493
tř. T. G. Masaryka 493

POPIS
 Jedná se o budovu, jejíž průčelí nese secesní prvky. Zejmé-
na původní návrh byl, co se týče secesního slohu, mnohem čistší. 
Dům je klasicky dělený na sokl s výkladci zakončenými segmen-
tovými oblouky. Střední část domu je členěna na 3 části, kde střední 
část je tvořena širokým a málo předsazeným arkýřem. Vrchní část 
byla zakončená trojúhelníkovým štítem, který v roce 1959 ustoupil 
nadstavbě.

ZDŮVODNĚNÍ
 Další dům, který tvoří a uchovává charakter třídy T. G. 
Masaryka. 

POZOROVÁNÍ
 Budova je v lehce zanedbaném stavu, nicméně o to víc se 
dochovalo z původních prvků. Nejvýraznějším zásahem je nadstavba, 
která bohužel estetickou kvalitu domu degradovala. Dům má také 
vyměněná okna, která mají bohužel výhody pouze v tepelně technick-
ých vlastnostech, ne tak v estetickém působení.

DOPORUČENÍ
 Dům by měl v blízké době projít rekonstrukcí a nadstavbou. 
Ta by měla být provedena jako moderní akcent k dochované fasádě. 
Neměla by se snažit přejímat tvarosloví domu z počátku 20. století. 
Taky by se měla zvážit její poloha k uliční čáře. Maximální využití 
půdorysu může být na škodu vzhledem k původní kompozici a výrazu 
fasády.

POPIS
 Dříve dvoupodlažní, dnes třípodlažní budova bývalého 
okresního soudu se nachází na tř. T. G. Masaryka a patří spolu s 
oběma školami do skupiny reprezentativních a monumentálních bu-
dov. Stejně jako ony byla navržena v univerzálním neorenesančním 
historizujícím slohu. V roce 1950 však došlo k nadstavbě, a tím pádem 
prošla zásadními úpravami i samotná fasáda, což znamená, že poz-
byla veškerou štukovou výzdobu, kromě decentního předsazeného 
rizalitu a velkého státního znaku umístěného nad vstupem. V roce 
1961 pak bylo dostavěno křídlo do Husovy ulice.

ZDŮVODNĚNÍ
 Vybraná budova má v urbanismu města úplně stejnou úlo-
hu, jako již zmíněné objekty škol. Je sice pravdou, že už ji dnes takto 
nechápeme, protože její výraz je značně změněn. Bohužel ani pos-
lední rekonstrukce nedokázala vrátit budově osobitý výraz . Nicméně 
tato budova jako instituce (dnes katastrální úřad) je pro třídu T. G. 
Masaryka a její charakter velice důležitá.

POZOROVÁNÍ
 Budova je nově zrekonstruována a jak již bylo řečeno, 
nepodařilo se úplně napravit to, co bylo “napácháno” v 50. letech. 
V podstatě tento stav zakonzervovala. Nelze to považovat za chybu, 
jen v porovnání se sousedními školami působí jako jejich “chudá 
příbuzná”, ačkoliv na začátku své existence si byly v podstatě rovny.

18. Pohled z dnešní třídy T. G. 
Masaryka, budova vlevo (stav 

kolem roku 1900)

19. Půdorys 1. NP, původní 
projektová dokumentace 
(rok 1891)

21. Půdorys 2. NP,  původní 
projektová dokumentace (po 
roce 1914)

20. Průčelí, původní projektová 
dokumentace (po roce 1914) 
se zakreslenou nadstavbou z 
roku 1959
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městských památkových zón Frýdek a Místek a staveb, již zařazených na seznamu nemovitých kulturních památek
janda:zezula 

architekti  
Ing.arch. Kamil Zezula  

Ing.arch. Adam Zezula

září

2016

F13 OBČANSKÁ ZÁLOŽNA VE FRÝDKU 
tř. T. G. Masaryka 492

K.Ú.: Frýdek
P.Č.: 1091/1, 1090/2

TYP OBJEKTU: bytový dům
VYUŽITÍ: bytový dům
ROK VZNIKU: 1924 
ARCHITEKT: Ludvík Juroš, Frýdek
INVESTOR: Magistrát města Frýdku

VLASTNICKÉ PRÁVO:
fyzické osoby (více vlastníků)

K.Ú.: Frýdek
P.Č.: 1092/1

TYP OBJEKTU: občanská záložna a nájemní dům
VYUŽITÍ: pobočka banky ČSOB, bytový dům
ROK VZNIKU: 1931
ARCHITEKT: Robert Motka, Přerov
INVESTOR: Občanská záložna ve Frýdku

VLASTNICKÉ PRÁVO:
BOHEMIA REAL ESTATE, s.r.o.

F14 ÚŘEDNICKÝ DVOJDŮM V JIRÁSKOVĚ ULICI
Jiráskova 490, 491

POPIS
 Občanská záložna se v roce 1929 dopracovala ke stavbě 
vlastní budovy (před tím měla starší budovu na ulici Bruzovské, dnes 
zbořeno). Vybrala si parcelu při křižovatce ulice Jiráskovy a třídy 
Wilsonovy a vítězný návrh objektu na základě soutěže objednala u 
přerovského architekta Roberta Motky. Na stavbě se podílel jako 
stavitel frýdecký architekt Ludvík Juroš. 
 Fasáda je členěná na vysoký jednoduchý parter, nad kterým 
je taktéž jednoduché tělo domu zabírající dvě podlaží. Můžeme zde po-
zorovat hru jednoduchých okenních otvorů a vysokým řádem rámu-
jícího zaobleného nároží domu. Nároží je v tomto místě zdůrazněno 
režným zdivem na meziokenních pilířích. Vrchní část domu je nad 
římsou provedena v režném zdivu. Můžeme si všimnout zajímavých 
detailů překrývajících se ploch, které rámují a zdůrazňují válco-
vité nároží. Dům je pak zakončený proskleným světlíkem ve formě 
polygonálního hranolu. e

ZDŮVODNĚNÍ
 Výrazná modernistická nárožní stavba, která podtrhuje 
charakter a velkolepost Masarykovy třídy a kvalitně doplňuje starší 
eklektizující stavby dvou sousedních škol. Hlavním motivem celé 
stavby je válcová hmota nároží, která je zakončená korunou světlíku. 
Fasáda se vyznačuje kvalitním provedení architektonického detailu a v 
jistých ohledech má až “Kotěrovský” charakter. Spolu s dalšími sous-
edními objekty tvoří cenný soubor z přelomu 19. a 1. pol. 20. století.

POZOROVÁNÍ
 Dům je v podstatě nezměněn s výjimkou parteru, který byl 
upraven v rámci provozu pobočky nynější bankovní společnosti.

DOPORUČENÍ
 Předmětem ochrany by měla být zejména velice sofistikovaně 
provedená fasáda (architektonický detail, barevnost, členění fasády).

POPIS
 Oba domy obsahují dohromady 12 úřednických bytů. Fasády 
obou domů jsou výrazně plastické a mají až kubizující charakter, který 
lze nejvíce pozorovat na obou vstupních portálech potažmo trojúhel-
níkových průčelních štítech. Geometrické prvky se nacházejí také na 
vstupních dveřích. Dle původních plánů z roku 1923 měly mít fasády 
jednodušší vzhled, ale ještě před započetím stavby je sám architekt 
Ludvík Juroš přepracoval do podoby, jež můžeme vidět dnes. Celkový 
náklad na oba domy činil 932 000 Kč. f

ZDŮVODNĚNÍ
 Jedná se o velice zdařilý projev modernistické architektury v 
podání místního stavitele a architekta Ludvíka Juroše. Je zde očividná 
inspirace kubismem, což byl na začátku 20. století pro české země 
oblíbený styl. Taktéž spolu s dalšími sousedními objekty tvoří cenný 
soubor z přelomu 19. a 1. pol. 20. století.

POZOROVÁNÍ
 Průčelí obou domů se nacházejí prakticky v nezměněném 
stavu.

DOPORUČENÍ
 Předmětem ochrany by měly být zejména fasády (štuková 
výzdoba, dělení oken).

22. Pohled z tř. T. G. Masaryka 
(kolem roku 1935)

23. Půdorys 2.NP, původní 
projektová dkumentace (rok 
1930)

200. Pohled z dnešní ulice 
Jiráskova (po roce 1923)

25. Půdorysy přízemí, původní 
projektová dokumentace 
(kolem roku 1923)
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městských památkových zón Frýdek a Místek a staveb, již zařazených na seznamu nemovitých kulturních památek
janda:zezula 

architekti  
Ing.arch. Kamil Zezula  

Ing.arch. Adam Zezula

září

2016

F15 NÁJEMNÍ DVOJDŮM č.p. 488, 489
Jiráskova 488, Žižkova 489

K.Ú.: Frýdek
P.Č.: 1117

TYP OBJEKTU: vila
VYUŽITÍ: městská knihovna
ROK VZNIKU: 1921
ARCHITEKT: Julius Fischer, Frýdek
NVESTOR: Julius Fischer, architekt a stavitel

VLASTNICKÉ PRÁVO:
Statutární město Frýdek-Místek

K.Ú.: Frýdek
P.Č.: 1086/2, 1087/3

TYP OBJEKTU: nájemní dvojdům
VYUŽITÍ: bytový dům
ROK VZNIKU: 1913
ARCHITEKT: Ludwig Kametz, Těšín
INVESTOR: Gemeinnützige Beamten Bau und Woh-
nunngsgenossenschaft

VLASTNICKÉ PRÁVO:
fyzické osoby (více vlastníků)

F16 FISCHEROVA VILA
Jiráskova 506

POPIS
 Další kvalitní stavba z počátku 1. pol. 20. století. V tomto 
případě nese fasáda známky doznívající secese. Jedná se o dvojdům 
na půdorysu písmene “L”. Fasáda má výrazné plastické prvky jako 
polygonální arkýře, konkávní zakřivení kopírující ulici a vystupující 
hranolovité nároží. Je dělená štukovou výzdobou na horizontálně 
členěný sokl, čisté tělo a vertikálně členěnou vrchní část mezi pa-
trovou římsou v úrovni parapetu 3. NP a okapovou římsou, která má 
značné předsazení. Schodiště se na fasádě uplatňuje vysokým řádem 
lehce vystupujících falešných pilířů. Dům je zakončený vysokou val-
bovou střechou.

ZDŮVODNĚNÍ
 Stavba s jemným architektonickým detailem, která má v 
jistých ohledech až organický charakter. Taktéž spolu s dalšími sous-
edními objekty tvoří cenný soubor z přelomu 19. a 1. pol. 20. století.

POZOROVÁNÍ
 Dům je v podstatě nezměněn a je ve velice dobrém stavu.

POPIS 
 Vila frýdeckého architekta a stavitele Julia Fischera. Fischer 
poslal 20. prosince 1921 městu žádost o povolení stavby. Velkorysou 
vilu se schodišťovou halou umístil na ulici Jiráskovu. Kvadratickou 
hmotu architekt oživil bočními rizalitově vystupujícími partiemi, 
přerůstajícími do převýšených pavilonů, a dvojicí kubických přístavků 
s terasou. Vše zakryl mansardovou střechou. Fasádu ozdobil bos-
ováním v ploše přízemí a nároží pročlenil velkými vertikálními okny. 
Stěny haly pokrývá dřevěné obložení, dřevěné bylo také schodiště se 
zábradlím. Hala se otevírala do velkého obytného prostoru odděleného 
širokým proskleným vstupem. V jeho ose následoval prosklený vchod 
na půlkruhovou terasu rámovanou kovaným zábradlím se štítkem JF. 
Boční vstup po pravé straně domu pravděpodobně vedl do kanceláře 
architekta. V prostoru pod terasou se rozkládala místnost osvětlená 
takzvaným bay-window, pravděpodobně užívaná jako rýsovna či pán-
ský pokoj. V patře se nacházela sestava pokojů, krajní místnosti ar-
chitekt opatřil balkony. g

ZDŮVODNĚNÍ
 Krásná vila z meziválečného období, u které se v průčelí 
uplatňuje vysoký řád a dává tak vile až monumentální výraz. Jedním 
z nejcennějších prvků je velkorysá schodišťová hala, která tvoří jeden 
prostor s obývacím pokojem orientovaným do zahrady.

POZOROVÁNÍ
 Vila je díky užívání a správě městské knihovny v dobrém 
stavu a všechny důležité prvky si zachovala až do dnešní doby.

26. Průčelí z ulice Jirásková, 
původní projektová dokumen-
tace (rok 1912)

28. Průčelí z ulice Jirásková, 
původní projektová dokumen-
tace (rok 1920)

27. Půdorys přízemí, původní 
projektová dokumentace
(rok 1912)

29. Půdorys přízemí, původní 
projektová dokumentace
(rok 1920)
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městských památkových zón Frýdek a Místek a staveb, již zařazených na seznamu nemovitých kulturních památek
janda:zezula 

architekti  
Ing.arch. Kamil Zezula  

Ing.arch. Adam Zezula

září

2016

F17 NÁJEMNÍ DŮM č.p. 457
Jiráskova 457

K.Ú.: Frýdek
P.Č.: 1011

TYP OBJEKTU: bytový dům
VYUŽITÍ: kancelářská buduva
ROK VZNIKU: 1923
ARCHITEKT: nedohledán
INVESTOR: nedohledán

VLASTNICKÉ PRÁVO:
fyzické osoby (více vlastníků)

F18 OBCHODNÍ A OBYTNÝ DŮM JOSEFA ORLA
tř. T. G. Masaryka 1131

K.Ú.: Frýdek
P.Č.: 2951

TYP OBJEKTU: městský dům
VYUŽITÍ: městský polyfunkční dům
ROK VZNIKU: 1925
ARCHITEKT: Ludvík Juroš, Frýdek
INVESTOR: Josef Orel, knihtiskař

VLASTNICKÉ PRÁVO:
fyzické osoby (více vlastníků)

POPIS
 O tomto domě se nepodařilo zjistit mnoho informací. Dům 
je však z podobné doby jako domy sousední.  Jedná se o třípodlažní 
rohový objekt z poloviny 20. let. Jeho výraz se nejvíce podobá 
důstojnickým domům či domu s bývalým č. p. 126 v Místku. Jeho 
průčelí je široké a působí mohutným dojmem. Členění fasády je spíše 
vertikální. Tato orientace je zdůrazněna zejména ustoupením fasády 
nad vstupem. V tomto místě se pak nachází schodišťové těleso. Hori-
zontála se uplatňuje v podobě nízkého tmavého soklíku a průběžných 
říms mezi 1. NP a 2. NP. Korunní římsa je protnuta již zmíněným 
úskokem fasády směrem do hmoty domu. Monumentalita vstupu je 
pak umocněna trojúhelníkovým štítem umístěným na osu průčelí. 
Dnes je dům využíván jako kancelářská budova zdravotní pojišťovny. 

ZDŮVODNĚNÍ
 O nic méně důležitý dům než jeho sousedé. Spoluvytváří 
charakter daného místa, tzn. části města postavené v 20. letech 20. 
století.

POZOROVÁNÍ
 Poslední rekonstrukce byla provedena v roce 1994. Dům 
je v dobrém technickém stavu a ani z hlediska estetického nevidíme 
žádné diskutabilní momenty.

POPIS
 Oproti původnímu návrhu fasády, který sledoval spíše kubi-
zující tendenci, se architekt Ludvík Juroš rozhodl spíše pro secesní 
ztvárnění. Průčelí domu je členěno na jednoduchý parter s velkými 
výkladci, nad kterým se nachází předsazený arkýř dělený na dvě 
části ustoupením lodžie. Nad římsou je umístěný výrazně zdobený 
štít polygonální formy. Dům je zakončený vysokou mansardovou 
střechou. Boční štíty domu mají, podobně jako průčelní štít, výrazně 
zdobené zakončení ne nepodobné renesančním příkladům.

ZDŮVODNĚNÍ
 Další dům, který tvoří a uchovává charakter třídy T. G. 
Masaryka. 

POZOROVÁNÍ
 Dům prošel v nedávné době rekonstrukcí, která v případě 
fasády uchovala všechny důležité prvky a v podstatě vychází z 
původního návrhu. Parter doznal větších změn, ty ale nicméně 
nesnižují kvality domu. Dům má také vyměněná plastová okna, která 
jsou bohužel v těchto případech vždy diskutabilní. Zvolená barevnost 
fasády se zdá být poněkud divoká, avšak je alespoň v souladu s tek-
tonikou domu.

DOPORUČENÍ
 Předmětem diskuze by mohlo být poněkolikáté zacházení s 
reklamou a vývěsními štíty obchodů, ale s ohledem na běžnou praxi 
se zde nejedná o tak špatný příklad. Ovšem řešení předprostoru před 
domem, tzn. chodníku, jeho výšková a materiálová definice, by mohla 
domu celkem zásadním způsobem pomoci.

32. Průčelí z třídy T. G. M., 
původní projektová dokumen-

tace (rok 1924)

33. Půdorys 2.NP, původní 
projektová dokumentace
(rok 1924)

30. Průčelí z Jiráskovy ulice, 
projektová dokumentace k 

rekonstrukci  (rok 1990)

31. Půdorys přízemí, projektová 
dokumentace k rekonstrukci  
(rok 1990)
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architekti  
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Ing.arch. Adam Zezula

září

2016

K.Ú.: Frýdek
P.Č.: 2957

TYP OBJEKTU: městský dům
VYUŽITÍ: městský polyfunkční dům
ROK VZNIKU: 1869
ARCHITEKT: nedohledán; Leopold Kolařík, Frýdek 
(přestavba)
INVESTOR: nedohledán

VLASTNICKÉ PRÁVO:
fyzická osoba (Vargová Hana)

F19 MĚSTSKÝ DŮM č.p. 1134
tř. T. G. Masaryka 1134

F20 OBCHODNÍ A OBYTNÝ DŮM č.p. 1135
tř. T. G. Masaryka 1135

K.Ú.: Frýdek
P.Č.: 2958

TYP OBJEKTU: městský dům
VYUŽITÍ: městský polyfunkční dům
ROK VZNIKU: před 1935
ARCHITEKT: nedohledán
INVESTOR: nedohledán

VLASTNICKÉ PRÁVO:
fyzické osoby (SJM Gadasovi)

POPIS
 Dvoupodlažní objekt navržený v historizujícím stylu, je 
dalším z řady původních historických objektů, které stále drží uliční 
linii dnešní třídy T. G. Masaryka. Původně bylo průčelí členěno 
obdobně jako u podobných příkladů, tzn. sokl s bosáží a čisté patro 
s okny zdobenými nadokenními římsami a segmentovými frontony. 
Symetrie byla zdůrazněna dvěma mělkými rizality. Průčelí pak bylo 
zakončeno nízkou atikou prolamovanou balustrádou s kuželkami. V 
roce 1937 došlo k zásadní přestavbě pro tehdejšího majitele Františka 
Golasowského. Projekt přestavby zpracoval frýdecký stavitel Leopold 
Kolařík. Nejdůležitější změnou bylo umístění proskleného parteru 
s výlohami namísto těžkého soklu s bosáží a přístavba směrem k 
sousednímu objektu č. p. 1135. Parter byl navíc zajímavě asymetricky 
vysunut směrem k sousednímu objektu č. p. 1131 tak, aby nově ne-
symetrický celek působil symetricky. 

ZDŮVODNĚNÍ
 Zdůvodnění je u tohoto domu obdobné jako u sousedního 
objektu. Jedná se o historicky i architektonicky cenný objekt, který 
zásadním způsobem udržuje charakter hlavní osy “moderního” Frýd-
ku, tj. třídy T. G. Masaryka.

POZOROVÁNÍ
 Dům se zdá být zachován bez zásadních změn ve stavu z 
roku 1937 včetně parteru s výlohami. Tento je však ponechán na po-
spas grafické živelnosti jednotlivých provozovatelů.

DOPORUČENÍ
 Parter je hlavní komunikační prostředek domu s ulicí. Je 
to jediná část domu, které si běžný chodec všimne. Pokud je nekul-
tivován, nemůže působit kultivovaně ani samotná ulice. Ulice je totiž 
tvořena zejména partery domů. Kultivace parteru a jasná definice, 
potažmo vymezení části pro pěší a pro auta před tímto domem by 
mělo být hlavním tématem k diskuzi.

POPIS
 Jedná se o dům, který byl postaven patrně na přelomu 20. 
a 30. let 20. století. Průčelí je na rozdíl od sousedních objektů již 
modernistické a používá podobných prvků jako budova Občanské 
záložny, tzn. “překládaných” ploch, které můžeme vidět ve vikýři ve 3. 
NP. Kvůli nedohledaným dokumentům však není jeho minulost zcela 
jasná.

ZDŮVODNĚNÍ
 Stejně jako ostatní budovy tvořící charakter Masarykovy 
třídy je důležitým článkem v obraze této ulice, která je však v této 
části poněkud oslabena komplexem občanské vybavenosti.

POZOROVÁNÍ
 Parter domu nejspíš prošel nedávnou rekonstrukcí, nicméně 
patro a podkroví domu se zdá být nezměněno.

DOPORUČENÍ
 U tohoto případu, se samozřejmě dostáváme na pomyslnou 
hranici smysluplnosti zachovávat či nezachovávat daný objekt. Nejde 
ani tak o samotný dům. Spíše je to o uvědomění si, jaký charakter má 
daná ulice a čím je tvořen. Nové zásahy by se neměly snažit kopíro-
vat styl sousedního domu stejně, jak to neudělal tento dům. Drží se 
pravidel platných době, v jaké byl postaven, nepůsobí usedle a proje-
vuje sebevědomý názor, avšak zachovává funkčnost a charakter ulice 
(fungující parter, polyfunkčnost). Je tedy logickým důsledkem, že 
přílišné lpění na konzervaci by nebylo v tomto případě opodstatněné.

36. Pohled od dnešního 
Katastrálního úřadu na řadu 
domů na tř. T. G. Masaryka 
(kolem roku 1935)

34. Průčelí z třídy T. G. M., 
projektová dokumentace k 
přestavbě (rok 1937)

35. Půdorys 1. NP, projektová 
dokumentace k přestavbě 

(rok 1937)

37. Průčelí, projektová doku-
mentace k rekonstrucki
(rok 1992)
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F21 MĚSTSKÝ DŮM č.p. 1146
tř. T. G. Masaryka 1146

F22 OBYTNÝ DŮM PRO ALEXANDRU HONSA
Těšínská 1167

K.Ú.: Frýdek
P.Č.: 2981/1

TYP OBJEKTU: městský dům
VYUŽITÍ: městský polyfunkční dům
ROK VZNIKU: 1868
ARCHITEKT: nedohledán
INVESTOR: nedohledán

VLASTNICKÉ PRÁVO:
fyzická osoba (Hečková Patra)

K.Ú.: Frýdek
P.Č.: 3027

TYP OBJEKTU: vila
VYUŽITÍ: vila, sídlo firmy
ROK VZNIKU: 1909
ARCHITEKT: Emil Hauke, Frýdek
INVESTOR: Alexandra Honsa

VLASTNICKÉ PRÁVO:
fyzická osoba (Bílek Richard)

POPIS
 Patrový řadový dům v horní části třídy T. G. Masaryka. 
Výrazově naprosto jednoduchý dům se soklem zdůrazněným bosáží. 
Patro je pak prosté štukové výzdoby mimo plastické šambrány kolem 
oken. Dům patří k nejstarším v horní části ulice. Bohužel kvůli ne-
dostatku informací není možné srovnat původní stav s dnešním.

ZDŮVODNĚNÍ
 Tento dům tvoří další pevný bod kotvící trasu Masarykovy 
třídy skoro 150 let. 

POZOROVÁNÍ
 Dům je decentně a čistě opraven. Má fungující parter. 

POPIS
 Tzv. Bílkova vila, původně secesní obytný dům pro slečnu 
Alexandru Honsovou (Alexandra Honsa). Plán na stavbu obytného 
domu pro slečnu Alexandru Honsovou pro parcelu číslo 330 sto-
jící ve svahu, vytvořil Emil Hauke v roce 1909. Jde o přízemní dům 
podélného půdorysu se zkosenou zdí a oblým nárožím na opačné 
straně domu. Průčelí člení mělký vstupní rizalit vrcholící ve štít s po-
délným, v horní části oválným oknem. Vstupní dveře architekt ozdobil 
světlíkem s oblou secesní křivkou, okna zase secesně stylizovanými 
půlkruhovými šambránami. Levé nároží domu Hauke zaoblil a použil 
na něj režné zdivo, sokl zvýraznil kamenným obkladem. Do centrál-
ního prostoru domu navrhl schodišťovou halu, zpřístupňující trojici 
hlavních obytných místností a kabinet napravo od vstupu. Architekt 
využil svažitý terén parcely a do suterénu umístil kuchyni, menší 
pokoj a záchod. 
 Stavba zůstala v autentickém stavu až do poloviny 60. let 
minulého století. Současní majitelé ji stále výrazněji upravují. h

ZDŮVODNĚNÍ
 Jedná se o původně secesní vilu, která se ještě v době stavby 
nacházela na stále velice důležité Těšínské ulici. Dnes je jedním z pos-
ledních příkladů (mimo nemovité kulturní památky) pamatujících si 
tuto dobu.

POZOROVÁNÍ
 Vila je značně pozměněna, nicméně si stále zachovala zají-
mavé detaily a prvky.

DOPORUČENÍ
 Dnešní pozice je samozřejmě jiná než před 100 lety. Debata 
se bude znovu spíše vztahovat k ulici samotné, než k vile. Ulice by 
měla znovu najít smysl existence, jelikož degradace jedné z hlavních 
ulic na ulici slepou není ideální řešení.

40. Pohled z Těšínské ulice na 
frýdecké panorama, vybraný 
dům se nachází nejspíš zcela 
vlevo (nedatováno)

38. Půdorys 2. NP, projektová 
dokumentace k přestavbě 
(rok 1959)

39. Panorama “Slezských 
Hradčan”, vybraný dům se 
nachází vlevo před frýdeck-
ou spořitelnou (rok 1935)
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městských památkových zón Frýdek a Místek a staveb, již zařazených na seznamu nemovitých kulturních památek
janda:zezula 

architekti  
Ing.arch. Kamil Zezula  

Ing.arch. Adam Zezula

září

2016

F57 MĚSTSKÝ DŮM NA ZÁMECKÉM NÁMĚSTÍ č.p. 1257
Zámecké náměstí 1257

K.Ú.: Frýdek
P.Č.: 3325

TYP OBJEKTU: řadový městský dům
VYUŽITÍ: BIC, obytný dům
ROK VZNIKU: pozdně středověké jádro, další úpravy po celou 
dobu jeho existence
ARCHITEKT: nedohledáno
INVESTOR: nedohledáno

VLASTNICKÉ PRÁVO:
Statutární město Frýdek-Místek

F58 PŘÍSTAVBA FRÝDECKÉ SPOŘITELNY
Radniční 1148

K.Ú.: Frýdek
P.Č.: 2983/1

TYP OBJEKTU: spořitelna
VYUŽITÍ: magistrát města Frýdku-Místku, banka
ROK VZNIKU: 1929-1930
ARCHITEKT: Antonín Grund
INVESTOR: Frýdecká spořitelna

VLASTNICKÉ PRÁVO:
Statutární město Frýdek-Místek

188. Pohled na levou část Zámeck-
ého náměstí, dům č.p. 1257 je šestý 
zprava (rok 1911) 

POPIS
 Jedná se o řadový městský dům na Zámeckém náměstí. 
Majitelé Ernst u. Wilhelmine Fichtenau (1914), v přízemí měl obchod 
Josef Jeitner (vlastnil další domy na Kaiserstrasse). V jádru pozdně 
středověký dům, upravovaný v barokním období, na konci 18. století 
přístavba předsunutého podloubí, fasády všech domů střízlivě up-
raveny po požáru 11. dubna 1848. Historizující fasáda v 80.-90. 
letech 19. století, další úpravy kolem 1. světové války a po roce 1945.
ww

ZDŮVODNĚNÍ
 Dům za svou existenci prošel pravděpodobně zásadnějšími 
úpravami a porto není, na rozdíl od převážné většiny domů na 
náměstí, samostatně chráněn. Nicméně je nedílnou součástí Zámeck-
ého náměstí a je určitě nutné k němu přistupovat obezřetně.

POZOROVÁNÍ
 Dům má po poslední rekonstrukci jednoduchý výraz s jed-
noduchým a jemným členěním průčelí, který doplňuje ostatní his-
torizující fasády okolních domů. Změny však doznaly okenní otvory, 
kdy původní čtveřice v prvním a druhém patře byla nahrazena dvojicí 
oken. Tato změna z doby před 90. rokem není úplně šťastná, neboť 
taková proporce oken je pro Zámecké náměstí poměrně cizí.

DOPORUČENÍ
 Dům je součástí náměstí a spoluutváří jeho charakter. Je díl-
kem v celkovém jeho obrazu. Dům není samostatně chráněn, nicméně 
se nachází v MPZ a navíc je v majetku města. Nedá se tedy očekávat, 
že by současný stav doznal nějakých změn v záporném slova smyslu. 
V budoucnu by se snad dalo uvažovat o jiném typu oken, který by se 
buď snažil navázat na estetiku běžně používaných oken na náměstí, 
nebo by se stal novým sebevědomým prvkem. Dnes to není ani jedna 
z možností.

POPIS
 Přístavba křídla Frýdecké spořitelny je jednou z největších 
realizací dané doby ve městě.  Jedná se o výraznou stavbu s mon-
umentálním neoklasicistním průčelím. Se starší secesní částí tvoří 
jeden celek. Průčelí čtyř-podlažní budovy není přísně symetrické, 
jedná se o symetrii harmonickou, kdy je upřednostněno její působení, 
oproti mechanickému ztvárnění. Dostavba spořitelny představovala 
syntézu snah po prezentaci peněžního ústavu a vlasteneckých ten-
dencí, proto ji prováděly výhradně české firmy a dodavatelé. Grund 
navrhl důstojnou a reprezentativní stavbu s formálními prostředky 
odlišnými od okolních historizujících domů. Hlavní důraz je položen 
na klasicizující střední partii. Tu tvoří šestice hladkých sloupů s ión-
skými hlavicemi, spojujícími první a druhé patro a sokly se čtyřmi 
alegorickými sochami, které lemují vstupní část. Působivost umocnil 
hladkým atikovým štítem a symetričnost podtrhl postranními zao-
blenými rizality. V přízemí vznikla dvorana s mramorovým obkladem, 
hodinami, štuky a zlacením, do které se vstupovalo přes velkoryse 
upravený vestibul. Hlavní i boční dveře jsou původní. Původní mo-
zaikové dlažby chodníků jsou skryty pod novodobou dlažbou. Část 
přístavby obsadila Frýdecká spořitelna, zbytek magistrát města. xx

ZDŮVODNĚNÍ
 Jedná se o ukázkový příklad reprezentativní architektury 
meziválečného období. 

POZOROVÁNÍ
 Budova je reprezentativním sídlem Magistrátu města 
Frýdek-Místek a podle toho je s ní také, minimálně v exteriéru, na-
kládáno. Ve veřejně přístupných interiérech můžeme vidět poněkud 
rozpačité pojetí, které míchá styl 90. let s nespočtem různých úprav a 
oprav. 

DOPORUČENÍ
 Otázka sjednotit status ochrany obou křídel bývalé Frýdecké 
spořitelny je určitě na místě, protože se jedná o harmonický celek, 
který v rámci jednotlivých částí nefunguje zdaleka tak dobře, jako 
dohromady.189. Dům č.p. 1257 před pos-

lední rekonstrukcí (rok 1990) 

191. Půdorys 1.NP, dům č.p. 
486, původní projektová doku-

mentace (rok 1929) 

190. Pohled na Radniční ulici směrem 
k budově spořitelny, ještě s nárožní 
věžičkou (mezi lety 1939-1945)
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městských památkových zón Frýdek a Místek a staveb, již zařazených na seznamu nemovitých kulturních památek
janda:zezula 

architekti  
Ing.arch. Kamil Zezula  

Ing.arch. Adam Zezula

září

2016

F59 RADNICE (bývalá tržnice)
Radniční 10

K.Ú.: Frýdek
P.Č.: 18/1

TYP OBJEKTU: radnice (bývalá tržnice)yy

VYUŽITÍ: magistrát města, polyfunkční dům
ROK VZNIKU: konec 19. stol.
ARCHITEKT: nedohledáno
INVESTOR: město Frýdek

VLASTNICKÉ PRÁVO:
Statutární město Frýdek-Místek

POPIS
 Jednoduchá nízká třípodlažní budova tvořící jedno z nároží 
křižovatky Radniční ulice a třídy TGM. Toto místo je dnes poměrně 
exponované, nicméně v minulosti na dům navazovala přes poměrně 
úzkou ulici Na Blatnici budova pivovaru, což znamená, že nikdy neměl 
ambici stát v takto otevřené situaci. Zajímavým prvkem je nárožní 
kašna, která je dnes již bohužel nefunkční. Budova, až na tento detail, 
nemá a nikdy neměla přílišně zdobenou fasádu. Její členění se týkalo 
pouze nadokenních říms a šambrán kolem oken v 2.NP. Výrazným 
prvkem byl taky průjezd do dvora, tento však zcela změnil původní 
tvarosloví a z původního klenutého prostoru se stal klasický s rovným 
stropem.

ZDŮVODNĚNÍ
 Dům sám o sobě není nenahraditelnou památkou. Je však 
důležitým prvkem v celé mozaice centra Frýdku, zvlášť v dnešní sit-
uaci, kdy uvozuje vstup do historické části. Stojí vlastně na rozhraní 
“nového” a “starého” města. 

POZOROVÁNÍ
 Budova prošla nedávnou rekonstrukcí, kterou lze označit za 
celkem zdařilou. Fasáda však nemá zcela původní vzhled, nýbrž vy-
chází z podoby z let třicátých. 

DOPORUČENÍ
 Můžeme si položit řečnickou otázku, zda by budova na 
“nově” vzniklou situaci neměla reagovat jinak, podobně jako to dělá 
protější a sebevědomá budova Frýdecké spořitelny. Další otázkou 
je kašna na nároží, Její obnovení by určitě na škodu nebylo, byť by 
přineslo zvýšené provozní náklady.

192. Pohled na budovu radnice (před 
rokem 1930) 193. Pohled do Radniční a části Bru-

zovské ulice, vpravo ještě Frýdecká 
spořitelna bez 2. křídla (rok 1912) 
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architekti  
Ing.arch. Kamil Zezula  

Ing.arch. Adam Zezula

září

2016

FU1 SÍDLIŠTĚ HASIČSKÁ
Hasičská

K.Ú.: Frýdek

TYP URBANISTICKÉHO SOUBORU: sídliště, ulice
DATACE: 1987
CHARAKTERISTIKA: na svou dobu výjimečný soubor 
panelových domů

POPIS
 Hasičská ulice se nachází na hraně jižního svahu, táhnoucí 
se okolo historického jádra Frýdku. Přímo sousedí se Zámeckým 
náměstím i samotným Frýdeckým zámkem. Je tedy i součástí MPZ. 
Po technické stránce se jedná o panelové sídliště, skládající se z 8 
domů o pěti respektive šesti podlažích, přičemž vstup je kvůli svažité 
parcele v úrovni 3. NP. Tyto mají dohromady 14 samostatných sekcí. 
Nabídka bytů byla na svou dobu variabilní a různorodá. Byty dispono-
valy např. předzahrádkami či velkými terasami s výhledem na pano-
rama Beskyd.

ZDŮVODNĚNÍ
 Hasičská ulice je nejmladším zástupcem v našem výběru. 
Dostala se zde z několika důvodů. Na dobu, kdy vládla bytové 
výstavbě objemová typizace, byla s trochou nadsázky výjimečným 
úkazem. Není postavená z typizovaného panelového systému, ale ze 
systému MS-OB, čili z montovaného skeletu občanské vybavenosti. 
Je pravdou, že této výstavbě musela ustoupit stará zástavba, ale 
pokud si uvědomíme, jak necitlivě se tehdy panelová sídliště pláno-
vala, tak Hasičská ulice představuje zcela jiný přístup. Vzniklý veřejný 
prostor má lidské měřítko a charakter ulice. V neposlední řadě byty 
na Hasičské ulici mají nesporné kvality a dodnes patří k těm „s do-
brou adresou“.

POZOROVÁNÍ
 Za 20 let své existence prošla teprve nedávno první větší 
rehabilitací. Takřka všechny domy jsou zatepleny a mají vyměněná 
okna. Dalším nevídaným počinem ve frýdecko-místeckém kontextu 
je udržení jednotné barevné škály fasád.

DOPORUČENÍ
 Stinnou stránkou jinak kvalitního urbanistického souboru 
je protější strana ulice, kterou tvoří dvorní část domů Zámeckého 
náměstí. Je tedy periferií k honosnému prostoru náměstí. Otázka, 
jakým způsobem tento hendikep odstranit, je dle mého názoru 
opodstatněná a správná.

41. Hasičská ulice, pohled k 
Těšínské ulici (rok 2014)42. Hrana svahu, pod 

Hasičskou ulicí (rok 2014)

SCHÉMA l M 1:2500
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městských památkových zón Frýdek a Místek a staveb, již zařazených na seznamu nemovitých kulturních památek
janda:zezula 

architekti  
Ing.arch. Kamil Zezula  

Ing.arch. Adam Zezula

září

2016

F23 MĚSTSKÝ DŮM č.p. 1121      
F24 DŮM LUDWIGA NIEMTSCHIKA   
F25 MĚSTSKÝ DŮM č.p. 1117      
F26 REIKŮV DŮM
F27 MĚSTSKÝ DŮM č.p. 1109, 1108 “FRÝDEČANKA”   
F28 OBYTNÝ A OBCHODNÍ DŮM K. LANGA
F29 TKALCOVNA LUDWIGA ARESINA     
F30 ČINŽOVNÍ DŮM MANŽELŮ OLŠÁKOVÝCH A L. BLAHOVÉ
F31 LÉKÁRNA U ČERNÉHO ORLA     
F32 OBCHODNÍ A NÁJEMNÍ DŮM GABRIELY SLANINOVÉ
F33 BYTOVÉ DOMY S OBCHODNÍM PARTEREM    
F34 ATYPICKÝ BYTOVÝ DŮM S OBCHODNÍM PARTEREM
F35 PARNÍ PEKÁRNA       
F36 DŮM R. VLČKA
F37 NOVÁKŮV OBCHODNÍ DŮM      
F38 MĚSTSKÝ DŮM č.p. 639
F39 NĚMECKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA     
F40 DŮM R. WAWRECZKY
F41 SOKOLOVNA       
F42 VILA PRO CARLA FRIEDRICHA
F43 HOTEL CENTRUM       
F44 HOTEL ŠKRABAL
F45 SOUBOR STAVEB ADOLF LANDSBERGER    
F46 UBYTOVNA PRO 200-220 DĚLNÍKU ADOLF LANDSBERGER
F47 SKLADY SUROVÉ BAVLNY ADOLF LANDSBERGER   
F48 ÚPRAVNA A BĚLIDLO JOSEF MUNK A SYNOVÉ
F49 BĚLIDLO, BAREVNA A TISKÁRNA JOSEF MUNK A SYNOVÉ  
F50 KANCELÁŘSKÁ A OBYTNÁ BUDOVA JOSEF MUNK A SYNOVÉ   
F51 MECHANICKÁ TKALCOVNA JOSEF MUNK A SYNOVÉ   
F52 OBYTNÝ DŮM BRATŘI NEUMANNOVÉ 
F53 BĚLIDLO, ÚPRAVNA A TKALCOVNA BRATŘÍ NEUMANNŮ  
F54 MECHANICKÁ PŘÁDELNA BAVLNY BRATŘÍ NEUMANNŮ

FU2 TŘÍDA T. G. MASARYKA

vybraný objekt

vybraný urbanistický celek

označení vybraného 
urbanistického celku

označení vybrané 
budovy
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městských památkových zón Frýdek a Místek a staveb, již zařazených na seznamu nemovitých kulturních památek
janda:zezula 

architekti  
Ing.arch. Kamil Zezula  

Ing.arch. Adam Zezula

září

2016

F23 MĚSTSKÝ DŮM č.p. 1121
tř. T. G. Masaryka 1121

F24 DŮM LUDWIGA NIEMTSCHIKA 
tř. T. G. Masaryka 1118

K.Ú.: Frýdek
P.Č.:  2927

TYP OBJEKTU: městský dům
VYUŽITÍ: městský polyfunkční dům
ROK VZNIKU: před 1895
ARCHITEKT: nedohledán
INVESTOR: nedohledán

VLASTNICKÉ PRÁVO:
fyzická osoba (Novák Milan)

K.Ú.: Frýdek
P.Č.:  2922

TYP OBJEKTU: městský dům
VYUŽITÍ: městský polyfunkční dům
ROK VZNIKU: 1893-1894
ARCHITEKT: nepodařilo se s jistotou dohledat, nicméně 
nabízí se tato jména Rudolf Aulegk, Hans Pohl senior nebo 
Emil Hauke
INVESTOR: Ludwig Niemtschik

VLASTNICKÉ PRÁVO:
fyzické osoby (více vlastníků)

POPIS
 Rohový dům se zkoseným nárožím a nárožním rizalitem, 
který je zakončen pseudo-věžičkou. Fasáda je provedena v univerzál-
ním historizujícím stylu, členěná parapetními a patrovými římsami, 
přičemž korunní římsa je vynesena na konzolách. Uliční průčelí 
je komponováno jako symetrické se středním rizalitem, který je 
zakončený vikýřem s ozdobným štítem.

ZDŮVODNĚNÍ
 Nárožní historizující dům z konce 19. století dobře reprezen-
tuje tehdejší standardní architekturu, která se vyznačuje kvalitním ar-
chitektonickým detailem a jasnou tektonikou. Dům je důležitý zejmé-
na díky svému umístění, uvozuje totiž společně s protějším domem 
celou spodní část nebo lépe řečeno zbylou část třídy T. G. Masaryka.

POZOROVÁNÍ
 Dům se zdá být v celkem zachovalém stavu. Parter prošel 
několikrát různými úpravami a adaptacemi, které byly provedeny vždy 
v rámci změny daného provozu. Dům zásadním způsobem neovlivni-
ly.

DOPORUČENÍ
 Předmětem ochrany by měla být zejména fasáda. V tomto 
případě lépe a rozumně akcentovat nové zásahy v parteru, které by se 
neměly snažit splynout bez snahy o dialog starého s novým. Práce s 
reklamou by měla být na sofistikovanější úrovni.

POPIS
 Třípatrový dům s monumentálním symetrickým průčelím, 
na kterém je použito cihly jako hlavního výrazového prvku. Obecně jej 
můžeme zařadit do eklektické či historizující tendence, ale oproti os-
tatním domům na třídě T. G. Masaryka, které bychom charakterizovali 
spíše jako neorenesanční či neoklasicistní, je zde cítit více než kde-
koliv jinde německá přísnost a jakýsi neogotický nádech. Sokl domu 
je evidentně značně pozměněn. Na obklad jsou použity kabřincové 
pásky a výlohy jsou předsunuty směrem do ulice. Nejvýraznější prvek 
průčelí je polygonální arkýř ukončený vikýřem se štítem. Okna jsou 
zdvojená, opatřená kontinuální parapetní a přerušovanou nadokenní 
římsou.

ZDŮVODNĚNÍ
 Stejně jako ostatní domy na tř. T. G. Masaryka je jakousi 
výkladní skříní frýdecké “smetánky” z přelomu 19. a 20. století. Navíc 
je tento dům zajímavý ne úplně standardním průčelím, na kterém se 
mísí několik přístupů jako je neogotika či secese. 

POZOROVÁNÍ
 Dům se zdá být v celkem zachovalém stavu. Parter, jak už 
bylo řečeno, je pozměněn, nicméně tato změna se dá hodnotit spíše 
kladně. Jasně totiž odděluje to, co je možno měnit v čase a to, co má 
trvalejší hodnotu.

DOPORUČENÍ
 Předmětem ochrany by měla být zejména fasáda, která svou 
skladbou a texturou je v podstatě “nezateplitelná”. Parter jako nosi-
tel dané doby může být značně proměnlivý a neuškodí mu ani větší 
sebevědomí.

43. Část průčelí z třídy T. G. 
M., projektová dokumentace k 
adaptaci  parteru (rok 1992)

44. Třída T. G. M., v levé frontě 
domů lze vidět vystupující arkýř 
domu č.p. 1118 (nedatováno)
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městských památkových zón Frýdek a Místek a staveb, již zařazených na seznamu nemovitých kulturních památek
janda:zezula 

architekti  
Ing.arch. Kamil Zezula  

Ing.arch. Adam Zezula

září

2016

F25 MĚSTSKÝ DŮM č.p. 1117
tř. T. G. Masaryka 1117

F26 REIKŮV DŮM
tř. T. G. Masaryka 1111

K.Ú.: Frýdek
P.Č.:  2921

TYP OBJEKTU: městský dům
VYUŽITÍ: městský polyfunkční dům
ROK VZNIKU: 1895
ARCHITEKT: nepodařilo se s jistotou dohledat, nicméně 
nabízí se tato jména Hans Pohl senior nebo Emil Hauke
INVESTOR: nedohledán

VLASTNICKÉ PRÁVO:
MATTES REAL, s.r.o.

K.Ú.: Frýdek
P.Č.:  2909/1

TYP OBJEKTU: městský dům
VYUŽITÍ: městský polyfunkční dům
ROK VZNIKU: 1895-1898
ARCHITEKT: pravděpodobně Rudolf Aulegk, Frýdek
INVESTOR: Dr. Adolf Reik a Bertina Liebermannová

VLASTNICKÉ PRÁVO:
nemovitost je v exekuci

POPIS
 Ukázkový příklad historizující architektury, která pracuje 
v podstatě s typizovanými prvky. Sokl domu je opatřen bosáží a je 
ukončen patrovou římsou. Okna v 2. NP jsou rámována jakýmisi 
aedikulami, které užívají balustrády v parapetu, lehce vystupujících 
pilastrů po stranách a trojúhelníkových či segmentových frontonů 
nad okny. Okna v 3. NP jsou již odlehčená a jsou zdobená pouze 
zalamovanými nadokenními římsami. Korunní římsa je nesená kon-
zolami. Symetrii průčelí umocňuje osově umístěný vstup a postranní 
rizality, které jsou zakončeny prolamovanými štíty.

ZDŮVODNĚNÍ
 Tento dům a jemu podobné jsou hlavními nositeli charakteru 
této ulice. Jsou přesně tím, jak veřejnost chápe “historickou a krás-
nou” architekturu. Jsou bez debat esteticky dokonalé. Jsou velko-
rysé. Dávají nám pocit serióznosti a jsou bezpochyby velice důležitým 
prvkem. Zjednodušeně tvoří jakýsi rámec, který je od svého základu 
kvalitní a dobrý. Nicméně je pravdou, že nejsou výjimečné a nejsou 
možná ani lehce zapamatovatelné. K tomu, aby třída T. G. Masaryka 
byla tím, čím je či ještě posilovala svůj význam, je třeba domů, které 
dokážou vykročit z řady těchto objektů. Vytvořit jakousi nedokona-
lost, napětí. Být o trochu více sobeckými.

POZOROVÁNÍ
 Dům prošel nedávno rekonstrukcí fasády. Zde se prakticky 
nedá nic vytknout. Barevnost je decentní. Všechny úpravy jsou pro-
vedeny v rámci budoucí využitelnosti objektu (např. střešní okna).

DOPORUČENÍ
 Tento dům může být příkladem pro ostatní domy z přelomu 
19. a 20. století. Je citlivě rekonstruován, s důrazem na autentičnost. 
Jediný prvek, o kterém se dá více diskutovat, je parter domu. Jeho 
provedení je kvalitní, nicméně v této zóně města by se dalo určitě 
pracovat s prvky, které by mohly více odrážet dobu provedení rekon-
strukce. Každopádně se jedná o kvalitní konzervativní přístup, který 
uchovává daný ráz a kvalitu.

POPIS
 Nárožní dvoupodlažní historizující dům z konce 19. století. 
Nijak nevybočuje z řady ostatních domů postavených v tomto období. 
Sokl domu je těžký, opatřený bosáží a ukončený patrovou římsou. 
Štuková výzdoba horního patra je omezena na horizontální parapetní 
a nadokenní římsy.

ZDŮVODNĚNÍ
 Dům je jedním ze čtyř rohových objektů, které vyme-
zují křižovatku T. G. Masaryka s ulicí Krátkou, potažmo ulici Sado-
vou. Jeho hmotové uspořádání odpovídá této pozici. Je “kotvícím” 
prvkem, který více jak 100 let toto přerušení hlavní ulice tvoří, protože 
jak můžeme vidět na přiložené situaci, byl jedním z prvních objektů v 
této části třídy T. G. Masaryka.

POZOROVÁNÍ
 Dům prošel značnou úpravou uličního parteru, do kterého 
byly “vykousnuty” velké výkladce. Tento postup se zdaleka nejeví tak 
sofistikovaný jako podobný případ u domu č. p. 1118. Dnes se dům 
nachází v exekuci a jeho technický stav odpovídá této situaci.

DOPORUČENÍ
 Při teoretické budoucí rekonstrukci by měl být brán 
největší důraz na zachování dochovaných kvalit, které tkví zejména 
ve zdůraznění přerušení uliční fronty třídy T. G. Masaryka a nárožní 
poloze. Parter domu je již značně přetvořen, a proto by se jeho re-
konstrukce měla ubírat spíše kontrastním kvalitním novotvarem, než 
se snažit navázat na pseudo historizující notu. Reklama, v míře jakou 
vidíme dnes, je nepřípustná. Zejména pak celoplošné polepy parteru, 
které jsou spíše atributem heren a sexshopů než prodejny potravin.

46. Situace, původní projektová 
dokumentace 
(rok 1892)

45. Průčelí, rekonstrukce 
fasády a zateplení podkroví
(rok 1992)
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městských památkových zón Frýdek a Místek a staveb, již zařazených na seznamu nemovitých kulturních památek
janda:zezula 

architekti  
Ing.arch. Kamil Zezula  

Ing.arch. Adam Zezula

září

2016

F27 MĚSTSKÝ DŮM č.p. 1109, 1108 “FRÝDEČANKA”
tř. T. G. Masaryka 1109, 1108

F28 OBYTNÝ A OBCHODNÍ DŮM K. LANGA
tř. T. G. Masaryka 633, 634

K.Ú.: Frýdek
P.Č.: 2906, 2905

TYP OBJEKTU: městský dům
VYUŽITÍ: městský polyfunkční dům
ROK VZNIKU: 1894
ARCHITEKT: Rudolf Aulegk; Emil Hauke (přestavba), oba 
Frýdek
INVESTOR: Jan Novák, zvěrolékař (Johan Nowak), Karl 
Mikolasch, obchodník (1109) a Leopold Neumann (1108), 
spolumajitel textilní továrny

VLASTNICKÉ PRÁVO:
fyzické osoby (SMJ Svobodovi)

K.Ú.: Frýdek
P.Č.: 1511, 1512/1

TYP OBJEKTU: městský dům
VYUŽITÍ: městský polyfunkční dům, služebna městské 
policie
ROK VZNIKU: nejspíš před 1892 (633), 1911 (634)
ARCHITEKT: nedohledán; Anton Schiebel, Hruschau 
(Hrušov)
INVESTOR: Karl Lang 

VLASTNICKÉ PRÁVO:
Statutární město Frýdek-Místek

POPIS
 Další dům, který charakterizuje tzv. univerzální historiz-
mus (neoklasicismus). Vyznačuje se stejnými výrazovými prvky jako 
je bosáž a římsy, tedy vesměs horizontálním členěním. Symetrie 
uličního průčelí je akcentována věží s mansardovou střechou a hodi-
nami. (Není jasné, z jaké doby pochází.)
 Dům nejspíš vznikal postupně. Nejdřív byla dokončena 
nárožní část na rohu ulice Krátká (byla jednou z prvních budov na 
třídě T. G. Masaryka) a pak bylo symetricky dostavěno i druhé křídlo.
 O dostavbu se patrně zasloužil Leopold Neumann, jeden z 
bratří Neumannů, kteří v té době provozovali ve Frýdku tkalcovnu a 
přádelnu. Původně samostatně stojící, se zešikmeným obchodním 
nárožím vlevo i vpravo. (Proluka vlevo byla zastavěna v roce 1927 po-
dle projektu firmy Aresin a Turek. Parcela v proluce patřila původně 
městu Frýdek.) Na nedochovaném levém nároží původně působil ob-
chodník Gustav Treutler, pak zlatník Ferdinand Skotnica. i

ZDŮVODNĚNÍ
 Dům zajímající nemalou část uliční fronty. Je “landmarkem” 
nejen proto jak vypadá, ale je také zakořeněn v místním názvosloví 
pod termínem “Frýdečanka”, jakožto původní název pro jídelnu, která 
zde byla v provozu za minulého režimu.

POZOROVÁNÍ
 Dům se zdá být v celkem zachovalém stavu. Parter prošel 
několikrát různými úpravami a adaptacemi, které byly provedeny vždy 
v rámci změny daného provozu. Dům zásadním způsobem neovlivni-
ly.

DOPORUČENÍ
 Nedávná rekonstrukce nijak nevybočuje z rámce daného 
místa. Ubírá se spíše konzervativní cestou, kdy se snaží o masko-
vání novotvarů, které ovšem v konečném důsledku vyznívají 
nejednoznačně. Do budoucna je nutné lépe pracovat s reklamou, 
která v tomto případě dům spíše znehodnocuje.

POPIS
 Tento dům vznikl, podobně jako dům naproti, v několika 
fázích. Z dohledaných dokumentů se nepodařilo zjistit, jakým 
způsobem na sebe přesně navazovaly, nicméně je pravděpodobné, 
že prvním objektem byl nárožní dům (633), ke kterému bylo následně 
přistavěno pravé křídlo. Původní nárožní dům pak nejspíš ustoupil 
dnešnímu levému křídlu. Nový dům poté vycházel z tvarosloví 
průčelí pravého křídla anebo se dům neboural a jeho fasáda se pouze 
přizpůsobila pravé části. Buď jak buď, dnes oba objekty tvoří jeden 
“symetrický” celek, ačkoliv jsou odlišně barevně řešeny a ani uliční 
průčelí nejsou identická.
 Jedná se o dům s historizujícím průčelím, se soklem s bosáží 
a se dvěma vstupními rizality. Nad vstupy jsou umístěna vysoká okna 
zakončená segmentovým nadpražím. Nad okny se nacházejí zalam-
ované nadokenní římsy, korunní římsa je opět vyložená na konzolách. 
Horizontální členění podporují patrové a parapetní římsy. Na rizal-
itech pod korunními římsami můžeme vidět rostlinné secesní motivy. 
Výsledná “symetrie” je podpořena segmentovým arkýřem v 2. NP.
 
ZDŮVODNĚNÍ
 Další v řadě objektů, které jednoznačně podporují a vytvářejí 
charakter ulice. Navíc je celkem zajímavý jeho vývoj a obdobně jako 
u domu naproti je zde užité symetrické kompozice na asymetrickém 
průčelí.

POZOROVÁNÍ
 Dům je v celkem zachovalém stavu, parter je zřejmě 
vyměněn, nicméně nepůsobí rušivě. Použití dvou barevných řešení 
není úplně šťastné. Podle všeho jsou oba domy koncipovány jako 
jeden celek, tudíž použití odlišných barev není úplně opodstatněné.

DOPORUČENÍ
 Kromě různé barevnosti není příliš o čem diskutovat a na-
konec ani očividné porušení kompozice zásadně domu neškodí.

48. Půdorys přízemí, původní 
projektová dokumentace 

(rok 1892)
49. Půdorys přízemí, původní 

projektová dokumentace 
(rok 1892)

47. Uliční průčelí, původní 
projektová dokumentace 
(rok 1892)
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městských památkových zón Frýdek a Místek a staveb, již zařazených na seznamu nemovitých kulturních památek
janda:zezula 

architekti  
Ing.arch. Kamil Zezula  

Ing.arch. Adam Zezula

září

2016

F29 TKALCOVNA LUDWIGA ARESINA
tř. T. G. Masaryka 603

K.Ú.: Frýdek
P.Č.: 1430/1

TYP OBJEKTU: tkalcovna
VYUŽITÍ: městský polyfunkční dům 
ROK VZNIKU: 1898
ARCHITEKT: Rudolf Aulegk, Místek nebo Hans Pohl
INVESTOR: Ludwig Aresin, velkoobchodník s přízí

VLASTNICKÉ PRÁVO:
fyzické osoby (více vlastníků)

F30 ČINŽOVNÍ DŮM MANŽELŮ OLŠÁKOVÝCH A L. BLAHOVÉ
tř. T. G. Masaryka 602

K.Ú.: Frýdek
P.Č.: 1428/1

TYP OBJEKTU: činžovní dům
VYUŽITÍ: městský polyfunkční dům 
ROK VZNIKU: 1937
ARCHITEKT: Ludvík Juroš, Frýdek
INVESTOR: manželé František a Marie Olšákovi a paní 
Ludmila Blahová

VLASTNICKÉ PRÁVO:
B & B DENT, s.r.o.

POPIS
 Původní vlastník byl německý velkoobchodník s přízí Lud-
wig Aresin. Dům byl postaven patrně podle projektu Rudolfa Aulegka 
nebo Hanse Pohla. Autenticky dochovaná je fasáda v 2. NP. Aut-
entické je také dvorní průčelí včetně balkónu v patře. Okna v patře 
jsou původní, zjednodušená římsa nad přízemím, nad korunní římsou 
chybí tři dvojice štukových čučků.ch 
 Jeho průčelí je jedním z nejzdobnějších na ulici T. G. 
Masaryka. Nad původně bosovaným soklem se nachází průběžná 
nadokenní a patrová římsa. Patro je horizontálně členěno jemnou 
bosáží, přičemž po stranách průčelí jsou vždy umístěny mělké rizality 
ohraničené lehce předsazenými pilastry. Nad okny v rizalitech jsou 
umístěny zprohýbané frontony a pod korunní římsou se nacházejí 
horizontálně orientovaná eliptická okna. Rizality jsou ukončeny oz-
dobnými štíty. Nejvýraznějším prvkem je nárožní arkýř ukončený 
bání.

ZDŮVODNĚNÍ
 Jeden z nejstarších a taky jeden z nejvýraznějších objektů, 
který se nachází na třídě T. G. Masaryka. Za zmínku stojí kontrast 
mezi původní a dodnes dochovanou štukovou výzdobou v 2. NP a 
parterem (přestavba asi v roce 1971). 

POZOROVÁNÍ
 Patro se dochovalo takřka beze změn. Přízemí naopak bylo 
vyčištěno v duchu cca 70. let. Rozhodně nelze říci, že by to domu 
uškodilo. Provedení parteru sleduje formu a výraz původního řešení, 
kdy na místo těžké bosáže používá leštěný obklad z kamene.

POPIS
 Tentokrát se jedná již o modernistický dům postavený těsně 
před 2. světovou válkou. Jeho průčelí je v podstatě prosto dekoru a 
omezuje se pouze na kamenný soklík, patrové římsy a rámování oken 
šambránami z tmavých obkladaček.  Měřítko čtyřpodlažního domu 
jasně dokumentuje záměr, jak si na konci 30. let stavitelé a investoři 
představovali vývoj města.  Koncepce rozrůstání města se však po 
válce ubírala zcela jiným směrem v podobě asanace a výstavby pan-
elových sídlišť na místo zahušťování města od jeho středu.

ZDŮVODNĚNÍ
 Díky své jednoduchosti bude pro mnohé tento dům příliš 
obyčejným na to, aby přemýšleli o jeho roli a významu. Jedná se 
bezesporu o jednoduchý dům, který však na rozdíl od jeho budoucích 
následovníků nerezignoval zcela na architektonický detail a je určitě 
přínosným dílkem do různorodé mozaiky jednotlivých historických 
období. Navíc je důkazem toho, že nebýt socialistického režimu, kon-
cepce rozvoje města by se nejspíš ubírala zcela jiným směrem. Je 
sice pravdou, že by jí mohly padnout za oběť mnohé příklady histori-
zující architektury, ale na druhou stranu by nejspíš tř. T. G. Masaryka 
nebyla jedinou skutečnou ulicí mimo MPZ ve Frýdku.

POZOROVÁNÍ
 Fasáda domu je nezměněna. Jediným zásahem do původní 
dispozice je vstup do rychlého občerstvení.

DOPORUČENÍ
 Při případném zateplování by se nemělo zapomínat na ar-
chitektonický detail, který je určitě rozdílovým činitelem mezi nud-
ností a jednoduchostí. Dům byl původně určen k obývání, a tudíž 
nebyl připraven na vývěsní štíty a reklamu. Tento hendikep lze určitě 
vyřešit kultivovaněji, než jak vidíme nyní.

50. Pohled na nároží, stav ještě 
bez okolních domů 
(počátek 20. stol.)

52. Půdorys přízemí, původní 
projektová dokumentace 
(rok 1936)

51. Půdorys přízemí, původní 
projektová dokumentace 
(rok 1936)
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městských památkových zón Frýdek a Místek a staveb, již zařazených na seznamu nemovitých kulturních památek
janda:zezula 

architekti  
Ing.arch. Kamil Zezula  

Ing.arch. Adam Zezula

září

2016

F31 LÉKÁRNA U ČERNÉHO ORLA
tř. T. G. Masaryka 600

K.Ú.: Frýdek
P.Č.: 1422

TYP OBJEKTU: městský dům
VYUŽITÍ: městský polyfunkční dům 
ROK VZNIKU: 1899
ARCHITEKT: nejspíš Emil Hauke; Ludvík Juroš (přístavba), 
oba Frýdek
INVESTOR: Josef Latzel, lékárník

VLASTNICKÉ PRÁVO:
AURA F-M, s.r.o.

F32 OBCHODNÍ A NÁJEMNÍ DŮM GABRIELY SLANINOVÉ
tř. T. G. Masaryka 1100, 1099

K.Ú.: Frýdek
P.Č.: 2883/1, 2882

TYP OBJEKTU: městský dům
VYUŽITÍ: městský polyfunkční dům
ROK VZNIKU: 1924
ARCHITEKT: Jaro Čermák
INVESTOR: Gabriela Slaninová, obchodnice

VLASTNICKÉ PRÁVO:
fyzické osoby (více vlastníků), Stavební družstvo Moravia 

POPIS
 Původní lékárna “U černého orla” (Zum schwarzen Adler) 
patřila Ph.Mg. Josefu Latzelovi. V roce 1925 vytvořil stavitel Ludvík 
Juroš návrh na přístavbu Okresní nemocenské pokladny ve Frýdku. Ta 
se nachází na svažitém terénu v sousedství železniční trati. Současně 
stavitel naplánoval provedení různých adaptací pro přizpůsobení 
novostavby stávající budově. Přístavba je dvoupatrová, podsklepená 
s mansardovou střechou. Do suterénu umístil lázně nemocen-
ské pokladny s kotelnou a bytem domovníka, do přízemí ordinace, 
čekárnu a zubní ambulatorium. V prvním patře navrhl byt s kuchyní, 
třemi pokoji s příslušenstvím, ve druhém patře kanceláře. Fasádu se 
snažil členit podobnými architektonickými články, jaké měla stávající 
stavba, vynechal však štukové dekorativní prvky. Jde tedy o citlivou 
přístavbu v intencích původního architektonického řešení, avšak ctící 
rovněž tehdejší platné přístupy. j

 Jde o třípodlažní podsklepený objekt, který užívá soklu s 
bosáží, patrových a parapetních říms horizontálně členících fasádu, 
nad okny segmentových a prolamovaných frontonů, značně vyložené 
korunní římsy a zejména nárožního zdobeného arkýře, který je nesen 
konzolami. Obě uliční průčelí jsou pak dokreslena rostlinnými motivy 
v horní části, balustrádami v parapetu a pilastry po stranách oken. 
Všechny původní vikýře mají bohatě zdobené štíty.

ZDŮVODNĚNÍ
 Spolu s domem Ludwiga Aresina jde o jeden z nejvýraznějších 
objektů na třídě T. G. Masaryka. Dále je důležitým uvozujícím prvkem 
dolní části třídy a také je prvkem rámujícím silný “point du vue” v 
podobě vrcholu Lysé hory. V neposlední řadě je k domu přistavěna 
velice zdařilá přístavba z 30. let 20. století.

POZOROVÁNÍ
 Krom některých vikýřů z roku 1995 a vstupu z nároží, který 
byl realizován v roce 1997, jsou obě průčelí zachována v původní 
podobě.

POPIS
 Obchodní a nájemní dům Gabriely Slaninové, který postavil 
v roce 1923 na základě svého projektu Jaro Čermák. Šlo o třípatrovou 
podsklepenou stavbu, jejíž přízemní prostory sloužily obchodním 
účelům. V prvním i druhém patře se rozkládala dvojice bytů. Třetí 
patro skýtalo podkrovní prostory vyplněné dvojicí bytů po dvou poko-
jích a kuchyni. Nároží stavby architekt konkávně vykrojil. Schodiště 
navrhl v zadní části domu. Čermák se na tomto domě snad snažil 
uplatnit prvky kubistické případně art-deca, se kterými se setkal v 
době svých pražských studií. k

 
ZDŮVODNĚNÍ
 Architekt Jaro Čermák patřil spolu s Ludvíkem Jurošem 
k nejvýznamnějším frýdecko-místeckým stavitelům 20. a 30. let 
20. století. Oba byli ovlivněni modernistickými tendencemi, které 
můžeme v různé míře pozorovat na jejich realizacích. Zde je jasně 
patrný vliv kubismu, který je pro české země význačný.

POZOROVÁNÍ
 Za svou 90-ti letou existenci dům prošel různými úpravami, 
nicméně dodnes si zachoval svůj původní výraz a je nadále důležitým 
prvkem v celém organismu třídy T. G. Masaryka. V souvislosti s tímto 
domem nemůžeme nezmínit jeho protějšek, který tvoří opačné nároží 
a kde se setkáváme až s pitoreskní snahou napodobit právě Čermákův 
dům. Je až bolestným zjištěním, kam jsme se za 90 let vývoje dokázali 
posunout.

DOPORUČENÍ
 Jediné co by dům mohlo ohrozit, je zateplení a tím pádem 
ztráta původní fasády, která je zvláště pro kubistické domy jedním 
z nejdůležitějších výrazových prvků. Dalším problémem je příliš 
agresivní a nekvalitní reklama, která bohužel domy až příliš často de-
graduje na bezobsažné plakátovací plochy.

55. Nárožní průčelí, původní 
projektová dokumentace 

(rok 1923)

53. Dnešní ulice T. G. Masary-
ka, dům č.p. 600 je 3. zleva

(období 1. republiky)

54. Půdorys přízemí, projektová 
dokumentace přístavby

(rok 1925)

56. Půdorys přízemí, původní 
projektová dokumentace 
(rok 1923)
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janda:zezula 

architekti  
Ing.arch. Kamil Zezula  

Ing.arch. Adam Zezula

září

2016

F33 BYTOVÉ DOMY S OBCHODNÍM PARTEREM
tř. T. G. Masaryka 2322, 2321, 2320

K.Ú.: Frýdek
P.Č.: 2881, 2878/2, 2878/3

TYP OBJEKTU: rozptýlená bytová výstavba 
VYUŽITÍ: polyfunkční městské domy
ROK VZNIKU: 1958
ARCHITEKT: Státní projektový ústav pro výstavbu města a 
vesnic (pod vedením Ing. Slezáka)
INVESTOR: VOKD Ostrava

VLASTNICKÉ PRÁVO:
Statutární město Frýdek-Místek

F34 ATYPICKÝ BYTOVÝ DŮM S OBCHODNÍM PARTEREM
tř. T. G. Masaryka 2319

K.Ú.: Frýdek
P.Č.: 2879/2

TYP OBJEKTU: rozptýlená bytová výstavba 
VYUŽITÍ: polyfunkční městský dům
ROK VZNIKU: 1958
ARCHITEKT: Státní projektový ústav pro výstavbu města a 
vesnic (pod vedením Ing. Slezáka)
INVESTOR: VOKD Ostrava

VLASTNICKÉ PRÁVO:
Statutární město Frýdek-Místek

POPIS
 Jedná se o řadu trojpodlažních domů s obchodním parter-
em. Tyto objekty spadají do doby socialistického realismu, který je 
ve frýdecko-místeckém kontextu spíše ojedinělým příkladem. Domy 
mají zvýšený parter zdůrazněný soklovou římsou v úrovni stropu 1. 
NP. Vstupy jsou akcentovány geometrizovanými portály.  Ve 3. NP se 
pak nachází symetricky umístěné balkony. 

ZDŮVODNĚNÍ
 V porovnání s Havířovem nebo Porubou se samozřejmě 
nejedná o vysoce hodnotný příklad tzv. “sorely”. Ta má význam ze-
jména jakožto urbanistický celek městského charakteru, který byl 
městotvorný a velice dobře obyvatelný. Tato vlastnost se postupem 
času u pozdějších panelových sídlišť pomalu vytrácela. Ale i přesto 
můžeme na tomto malém fragmentu pozorovat přednosti stavění 
měst z 50. let. Tento soubor se vyznačuje zejména svou urbánní 
kvalitou (jedná se snad o jedinou skutečnou blokovou výstavbu ve 
Frýdku-Místku) a výrazovou jednoduchostí, která kontrastuje a dává 
vyniknout Čermákovu nároží na straně jedné a nárožnímu domu na 
druhé straně. Navíc navazuje na městskou kvalitu tř. T. G. Masaryka. 
Dodnes fungující parter tato tvrzení podporuje.

POZOROVÁNÍ
 Vybrané domy jsou klasickým příkladem přehlížené kvality. 
Jsou velice dobrým příkladem normálnosti a umírněnosti. Opravené 
fasády jsou pojednané v lehkých tónech, které se vzájemně dobře 
doplňují. Parter je opraven v jednotném duchu a reklama se zdá být 
takřka “zkrocena”. Funkční jednoduché domy, které se nesnaží být 
ničím víc, než čím doopravdy jsou. 

DOPORUČENÍ
 Nejde o přehnanou snahu tyto domy konzervovat. Spíš jde 
o pěkný příklad jak jednoduše pracovat ve městě. Tyto domy mohou 
být modifikovány, mohou být vyměněny, nicméně nikdy by nemělo 
dojít k rezignaci na městotvorné funkce.

POPIS
 Pětipodlažní atypická obytná budova vystavěná ve stylu 
“sorely”, která byla navržena jako jeden celek společně s předchozími 
domy a doplnili tak blok domů, jež byl započat Čermákovou stavbou. 
Budova je dělena na zvýšený sokl, který zaujímají prodejní prostory, 
kde v současnosti sídlí mimo jiné restaurace. Tělo domu je tvořeno 
čtyřmi podlažími bytů. Koruna domu je tvořená korunní římsou a níz-
kou profilovanou atikou. Zásadní výraz domu je dán jeho zlomením 
podle střední osy a svým způsobem přepisuje opačné nároží bloku, 
což mu propůjčuje monumentální charakter přídi lodi. Parčík ve špici 
bloku umocňuje velkorysost projektu a současně tvoří další přidanou 
hodnotu. 

ZDŮVODNĚNÍ
 Vybraný dům a potažmo celý blok je sice měřítkem malý 
ale jednoznačně jedním z nejlepších urbanistických počinů 50. let v 
centru města. Navazuje na “nově” vzniklou páteřní třídu T. G. Masar-
yka a dává vzniknout několika veřejným prostorům jako je Kostíkovo 
náměstí či parčík před výše zmíněným objektem. Jeho provedení také 
patří k zajímavým počinům dané doby.

POZOROVÁNÍ
 Dům evidentně celkem dobře funguje a také jeho technický 
stav se zdá být dobrý. 

DOPORUČENÍ
 Jediným zlepšením by mohl projít parčík před budovou, 
kde by stálo za úvahu přidat pochůzích ploch v neprospěch ploch 
zatravněných.

57. Situace, původní projektová 
dokumentace (rok 1957)

58. Průčelní pohled, původní 
projektová dokumentace 
(rok 1957)

59. Boční pohled, původní 
projektová dokumentace 
(rok 1957)
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janda:zezula 

architekti  
Ing.arch. Kamil Zezula  

Ing.arch. Adam Zezula

září

2016

F35 PARNÍ PEKÁRNA
Slezská 650

K.Ú.: Frýdek
P.Č.: 1548/1

TYP OBJEKTU: parní pekárna
VYUŽITÍ: městský polyfunkční dům
ROK VZNIKU: kolem roku 1901
ARCHITEKT: nabízí se Anton Bezděk, který pro L. Kohuta v 
této době pracoval a stavěl také dům sousední
INVESTOR: Ludvík Kohut, pekař (Ludwig Kohut)

VLASTNICKÉ PRÁVO:
fyzické osoby (SJM Chvostkovi)

F36 DŮM R. VLČKA
Pekařská 649

K.Ú.: Frýdek
P.Č.: 1547

TYP OBJEKTU: městský dům 
VYUŽITÍ: městský polyfunkční dům
ROK VZNIKU: 1900
ARCHITEKT: Anton Bezděk
INVESTOR: Rudolf Vlček (Rudolf Wlczek)

VLASTNICKÉ PRÁVO:
fyzická osoba (Matýsek Vlastimil)

POPIS
 Tento dvoupatrový nárožní dům vyrostl tehdy ještě na Ves-
elé, což byla před přičleněním k Frýdku samostatná obec či osada. 
Je zvláštní, že se zde výstavba třídy zastavila již na přelomu století. V 
tomto místě kdysi končilo město a v podstatě zde končí i dnes (od-
myslíme-li si satelitní sídliště, která ve své podstatě nemají “městský” 
charakter a jsou spíše jakousi rozptýlenou zástavbou).
 Dům je jednoduchý, používá obvyklé tvarosloví, tzn. bosáž, 
římsy, šambrány kolem oken a zkosené nároží, které je ukončeno níz-
kou atikou nikoli ozdobným štítem či vikýřem. 

ZDŮVODNĚNÍ
 Mimo jeho nesporné formální kvality se jednalo a stále jedná 
o důležité nároží při vjezdu do města ze směru od Těšína. Dům byl po-
myslným milníkem dělící zástavbu rozptýlenou od té kompaktní, v té 
době ještě vznikající. Do dnešních dnů se zachoval také hospodářský 
dvůr.

POZOROVÁNÍ
 Až na detaily se jeho vzhled, nepočítáme-li drobné úpravy 
uvnitř objektu, nezměnil. Dům je po nedávné zdařilé rekonstrukci.

DOPORUČENÍ
 Doporučení by se mohlo týkat spíše prostoru kolem domu, 
než domu samotného. Zvláště pak slepý konec ulice Pekařské a jeho 
špatný, bohužel logický stav, domu neprospívá.

POPIS
 Taktéž dvoupatrový historizující nárožní dům je analogický 
domu L. Kohuta. Tvarosloví štukové výzdoby je shodné. Odlišné je 
pouze omezené užití bosáže na bočním rizalitu. Zkosené nároží je také 
zakončeno atikou. Rizalit pak ukončoval zdobený štít, který se však 
obdobně jako u domu L. Kohuta nedochoval.

ZDŮVODNĚNÍ
 Kromě nezpochybnitelné estetické hodnoty je tento dům 
třetím vymezujícím bodem rostlého bloku domů, ohraničeného ul-
icemi Slezská, Pekařská, Josefa Kafky a Kostíkovým náměstím.

POZOROVÁNÍ
 Dům je nedávno zrekonstruován, avšak použitá signální 
červená barva je nevhodně a nešetrně vybraná.

DOPORUČENÍ
 V souvislosti s těmito dvěma domy se nabízí otázka za-
chovalého hospodářského dvora mezi nimi. Parkovací plochy jsou 
bezpochyby dobrým řešením. Je však možné představit si tuto “pro-
luku” zastavěnou?

62. Ulice Pekařská, směrem k 
bělidlu bratří Neumannů
(20. léta 20. stol.)

60. Nárožní pohled, od bělidla 
bratří Neumannů
(rok 1901)

61. Uliční průčelí z ulice 
Pekařská, původní projektová 
dokumentace (rok 1900)
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architekti  
Ing.arch. Kamil Zezula  

Ing.arch. Adam Zezula

září

2016

F37 NOVÁKŮV OBCHODNÍ DŮM
Kostíkovo náměstí 646, 647

K.Ú.: Frýdek
P.Č.: 1542, 1543

TYP OBJEKTU: městský dům 
VYUŽITÍ: městský polyfunkční dům
ROK VZNIKU: 1930
ARCHITEKT: pravděpodobně Julius Fischer, Frýdek
INVESTOR: Rudolf Novák, pekař (Rudolf Nowak)

VLASTNICKÉ PRÁVO:
Statutární město Frýdek-Místek

F38 MĚSTSKÝ DŮM č.p. 639
Kostíkovo náměstí 639

K.Ú.: Frýdek
P.Č.: 1528/1

TYP OBJEKTU: v první fázi sklad na bavlněný odpad, ten 
byl později přestavěn
VYUŽITÍ: dříve mateřská škola, dům dětí a mládeže, dnes 
nevyužívaný, k pronájmu/ prodeji
ROK VZNIKU: 1902-1904, datace přestavby nedohledána 
ARCHITEKT: Anton Bezděk (původné objekt)
INVESTOR: Julius Munk

VLASTNICKÉ PRÁVO:
BRISTLE&BART INVEST, s.r.o. 

POPIS
 Velkorysý modernistický čtyřpodlažní obchodní a obytný 
dům, který svou formou vytváří prostor pro Kostíkovo náměstí. Jeho 
průčelí je zcela jednoduché. Sokl je prostý ornamentu a je ukončen 
parapetní římsou. Parter je “proměnný” v závislosti na aktuální funk-
ci. Vstup je zdůrazněn plochou vyloženou stříškou. Okna jsou takřka 
čtvercová a jsou pravidelně rozmístěná v ploše průčelí. Nad nimi pak 
vždy prochází průběžná “pseudořímsa”. Dům je ukončený vyloženou 
korunní římsou, nad kterou je nad osou hlavního průčelí umístěn 
trojúhelníkový štít. Z průčelí pak vystupuje široký rizalit vymezený 
nárožím a boční ustupující hmotou.
 Nároží domu je navrženo jako oválná hmota, která je 
zapuštěna do hloubky fasády. Namísto horizontály zde vládne ver-
tikála, což je podpořeno i přerušením korunní římsy a vertikální ori-
entací oken. Nárožní hmota je pak ukončena kuželovitou střechou. 
Nárožní prvek se tak stává oním harmonizačním činitelem, kdy jinak 
symetrické a trochu statické stavbě dodává potřebnou dynamiku.

ZDŮVODNĚNÍ
 Jedná se o dům, který ovládá Kostíkovo náměstí. Díky své 
pozicí se stává zarážkou, která umožňuje nádech Masarykově třídě 
v podobě výše zmíněného “náměstí”. Samozřejmě kromě doposud 
nedostavěného protějšího nároží.

POZOROVÁNÍ
 Dům je celkově v dobrém stavu, parter je zrekonstruován.

POPIS
 Tento dvoupodlažní dům byl původně skladem na bavlněný 
odpad jedné z místních přádelen a tkalcoven Josef Munk a synové. 
Nicméně už v roce 1937 Anna Munková opravuje fasádu a průjezd 
domu. Je tedy zřejmé, že v tomto třicetiletém mezidobí došlo k 
přestavbě, jejíž výsledek se zachoval dodnes.
 Dům má jednoduché symetrické průčelí, horizontálně 
členěný sokl a pilastry a lizénami vertikálně členěné patro. Dům má 
po stranách rizality, které jsou zakončeny atikami se segmentovými 
oblouky. Přísná symetrie je porušena asymetricky umístěným vstu-
pem - průjezdem do jednoho z rizalitů.

ZDŮVODNĚNÍ
 Dům je jedním ze tří objektů, které tvoří uliční frontu 
dnešního Kostíkova náměstí. A jako takovému vytváří rámec a his-
torické ukotvení.

POZOROVÁNÍ
 Dům je ve špatném technickém stavu a nemá daleko ke 
stavu havarijnímu. Na druhou stranu se alespoň zdá, že průčelí bylo 
dochováno ve stejné podobě jako na počátku 20. století.

DOPORUČENÍ
 Byla by škoda přijít o tento dům. Nedá se říct, že by byl 
něčím výjimečný, ale má určitě potenciál sloužit svému účelu i v bu-
doucnosti. Sousední dva objekty jsou toho dobrým příkladem.

64. Průčelí, projektová doku-
mentace k rekonstrukci 
(rok 1975)

63. Rozvinutý pohled, projek-
tová dokumentace k rekonstruk-
ci (rok 1980)

65. Půdorys přízemí, stávající 
stav, projektová dokumentace k 
rekonstrukci  (rok 1975)
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F39 NĚMECKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA
Kostíkovo náměstí 638

K.Ú.: Frýdek
P.Č.: 1526

TYP OBJEKTU: mateřská škola
VYUŽITÍ: Skautské středisko
ROK VZNIKU: 1910
ARCHITEKT: nedohledán
INVESTOR: nejspíš Deutscher Kulturverband

VLASTNICKÉ PRÁVO:
Junák

F40 DŮM R. WAWRECZKY
Kostíkovo náměstí 637

K.Ú.: Frýdek
P.Č.: 1524

TYP OBJEKTU: bytový dům
VYUŽITÍ: lidová škola umění
ROK VZNIKU: 1912
ARCHITEKT: Emil Hauke, Frýdek
INVESTOR: Robert Vavrečka (Robert Wawreczka)

VLASTNICKÉ PRÁVO:
Statutární město Frýdek-Místek

POPIS
 Dvoupodlažní budova se secesním průčelím. Na fasádě je 
ve velké míře užito rostlinných a organických motivů, oválných tvarů, 
různých druhů lizén a jiných nepravidelných forem. Typické je také 
střídání struktur omítek od drsné až po hladkou. Průčelí je asymet-
rické s jedním postranním mělkým rizalitem, do kterého je umístěn 
vstup.

ZDŮVODNĚNÍ
 Prostřední dům z trojice domů tvořící uliční čáru Kostíko-
va náměstí. Je znát, že tato trojice je zhruba o deset let mladší než 
ostatní domy. Převažuje zde už secesní styl. Trojúhelníkový pros-
tor náměstí není “rostlým” náměstím, ale očividným urbanistickým 
záměrem, kdy Masarykova třída měla přetínat obdélníkový blok domů 
a vytvořit z něj dva menší trojúhelníkové bloky s veřejnými prostory v 
protilehlých vrcholech. 

POZOROVÁNÍ
 Dům prošel rekonstrukcí snad v minulém roce. Nejsme 
schopni posoudit, v jakém technickém stavu byla fasáda před tím, 
ale nelze si nevšimnout, že štukové výzdoby mírně ubylo. Na druhou 
stranu se jedná o dům, kde je použita umírněná barevnost šedé a bílé, 
což je v našich zeměpisných šířkách jev málo vídaný.

DOPORUČENÍ
 Doporučení se netýká ani tak domu, jako samotného prosto-
ru Kostíkova náměstí. Ten loni prošel úpravou. Původní vzrostlá zeleň 
byla vykácena a rozumně nahrazena novými stromy. Pomník obětem 
1. a 2. světové války od F. Juráně tak získal kolem sebe patřičný 
prostor a možnost k „nádechu“. Koncepce náměstí však zůstala 
nezměněna, tzn. jedná se o travnatý plácek kosený dvakrát či třikrát 
za sezónu. Primárně se tedy nejedná o pobytový prostor či prostor, 
kde by se počítalo s pohybem lidí. Ve vztahu k okolním objektům, ve 
kterých sídlí základní umělecká škola, skautské středisko a donedáv-
na i mateřská škola čili objekty, které denně navštěvuje spousta dětí, 
nám toto řešení přijde nešťastné. Dlážděná plocha s možností sed-
nout si, hrát si, čekat, pobíhat, nám přijde jako logičtější řešení.

POPIS
 Původně patrový secesní dům. Průčelí vládne polygonální 
arkýř v 2. NP, který je umístěn na osu fasády. Štuková výzdoba se 
sestávala z organických či vlnitých motivů a linií, nadokenních a para-
petních říms. Sokl do výšky parapetu oken přízemí byl pravděpodobně 
obložen obkladačkami, stejně tak v horních částech oken bylo užito 
tohoto drobného čtvercového rastru. Také zde bylo použito různých 
úrovní fasádních ploch, které měly vyvolat dojem mělkého rizalitu. 
Ten byl zakončen vikýřem, pravděpodobně s hrázděným štítem. Vs-
tup byl umístěn asymetricky vpravo.

ZDŮVODNĚNÍ
 Dům je jedním ze tří objektů, které tvoří uliční frontu 
dnešního Kostíkova náměstí.  Společně tak vytváří charakter daného 
místa a navíc tvoří secesní zastávku na pomyslně časové ose frý-
decké architektury.

POZOROVÁNÍ
 V 70. či 80. letech byla provedena nadstavba, která nahradi-
la původní vikýř. Tento zásah však domu očividně neprospěl. Bohužel 
ani poměrně nedávná rekonstrukce tento fakt nijak nenapravila a 
naopak domu spíše uškodila. Dům ztratil osobitost a stal se domem s 
tupým výrazem bez jakéhokoliv ducha. Užití plastových oken je z eko-
nomických důvodů samozřejmě opodstatněné, ale pracuje-li výraz 
domu s jejich členěním, pak rezignace na tento podstatný výrazový 
prostředek logicky vyplývá v neuspokojující výsledek. Lépe řečeno, 
vždy existují lepší a horší varianty. Zde se potkáváme spíše s druhou 
variantou. Problémem samozřejmě nejsou pouze okna, určitě by se 
dalo polemizovat nad zvolenou barevností, poněkud banalizovanou 
štukovou výzdobou či kamufláž nadstavby, která samozřejmě zcela 
mění proporce průčelí.

66. Průčelí, původní projektová 
dokumentace
(rok 1910)

67. Dnešní Kostíkovo náměstí
(počátek 20. stol.)

69. Půdorys přízemí, původní 
projektová dokumentace
(rok 1912)

68. Průčelí, původní projektová 
dokumentace

(rok 1912)
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F41 SOKOLOVNA
Novodvorská 667 

K.Ú.: Frýdek
P.Č.: 1596

TYP OBJEKTU: sportovní a kulturní stavba
VYUŽITÍ: sokolovna, restaurace
ROK VZNIKU: 1932
ARCHITEKT: Ludvík Juroš, Frýdek
INVESTOR: Sokolská jednota ve Frýdku

VLASTNICKÉ PRÁVO:
TJ SOKOL Frýdek-Místek

F42 VILA PRO CARLA FRIEDRICHA
Národních mučedníků 591

K.Ú.: Frýdek
P.Č.: 1404/1

TYP OBJEKTU: vila
VYUŽITÍ: vila, k prodeji
ROK VZNIKU: 1901
ARCHITEKT: Carl Friedrich Gehorig, Frýdek
INVESTOR: Carl Friedrich Gehorig, stavitel

VLASTNICKÉ PRÁVO:
fyzické osoby (SJM Mikulovi)

POPIS
 Honosná vila stavitele Carla Friedricha je analogickou 
stavbou k vile stavitele Emila Haukeho, jež se nachází na protější 
straně rychlostní silnice směřující na Český Těšín. Je pravda o něco 
střídmější variantou, ale stále se jedná o přepychový dům s bohatou 
štukovou výzdobou. Není zřejmě náhodou, že po luxusních obydlích 
majitelů textilních podniků jsou dalšími v pořadí vily, obývány míst-
ními staviteli. 
 Vybraný objekt je dvoupodlažní vila, přičemž její hmota je 
v podstatě kubická. Tento objem je vybrán v místě vstupu, kde je 
tak vytvořená veranda a v 2. NP balkón s dřevěným vyřezávaným 
zábradlím. Tímto “vykousnutím” vzniká jakýsi boční rizalit, který je 
zakončený štítem, jež protíná i korunní římsu. Štít dává tvář celému 
domu. Na fasádě se uplatňuje několik druhů oken. Jednak to jsou 
okna vertikálně orientovaná se segmentovým nadpražím, zdvojené 
okno s půlkruhovým nadpražím a okno široké, taktéž ukončené seg-
mentovým obloukem. Dalším charakteristickým prvkem jsou nárožní 
imitace kamenných bloků, které dávají vile nádech historického ob-
jektu.

ZDŮVODNĚNÍ
 Vybraná stavba patří do skupiny honosných vil z počátku 20. 
století. Je dobrým příkladem, tehdejší výstavby pro movité občany.

POZOROVÁNÍ
 Vila je evidentně v celkem dobrém stavu, ale reklamní ban-
ner naznačuje, že dnes není nijak využívána. Stavbou “výpadovky” 
na Těšín zaniklo původní propojení s Žižkovou ulicí. Stejně tak zan-
iklo sofistikované spojení s Masarykovou třídou. Dům se tedy ocitl 
v naprosto koncové poloze, na periferii, čímž je jeho potenciál velmi 
oslaben. 

DOPORUČENÍ
 Díky výše zmíněnému “urbanistickému atentátu” nemá ten-
to dům jednoduchou pozici. Bude tedy záležet především na novém 
majiteli, jak s touto stavbou naloží.

POPIS
 Sokolovna vznikla na popud Sokolské jednoty (založená 
1895), což byl největší občanský spolek, který zastupoval a reprezen-
toval českou občanskou společnost. Základní kámen byl položen 6. 
července 1931. Stavba byla dokončena v květnu o rok později. Stavbu 
navrhnul a postavil frýdecký stavitel a architekt Ludvík Juroš.
 Frýdecká sokolovna má již funkcionalistický ráz, kterému 
vládnou čisté hmoty a formy prosté štukové výzdoby. Jedná se o 
dvoupodlažní stavbu s velkým a malým sálem včetně veškerého 
zázemí a bytu správce. Vstup byl navrhnut jako monumentální por-
tikus, ke kterému stoupá široké jednoramenné schodiště. Po jeho 
stranách stály sochy chlapce a dívky v nadživotní velikosti. Na jednot-
livých hlavicích sloupů pak byly umístěny sochy sokolů s roztaženými 
křídly.

ZDŮVODNĚNÍ
 Vybraná stavba jednak reprezentuje tehdejší českou národní 
občanskou společnost, která se v té době silně vymezovala vůči té 
německé, což bylo v tehdejším proněmeckém Frýdku celkem pocho-
pitelné. Také by se dala označit za jednu z prvních funkcionalistických 
realizací ve Frýdku. 

POZOROVÁNÍ
 Sokolovna v průběhu let pochopitelně degradovala. 
Původně čistá jednoduchá stavba od 30. let značně nabobtnala o 
spoustu různých “přístavků, nadstavků a jiných přílepků”. Tento pro-
ces je pochopitelný, protože veškeré tyto změny sledovaly jediný cíl, 
a to poskytnout maximální využitelnost daným provozům bez ohledu 
na estetickou kvalitu. Navíc v původním předsálí dnes funguje restau-
race.

DOPORUČENÍ
 Je samozřejmě utopií, abychom chtěli očistit stavbu do 
původní podoby. Ale pokud by měla proběhnout v budoucnu jakáko-
liv rekonstrukce většího rozsahu, určitě by nebylo na škodu uvažovat 
nad tím, jak budovu této instituce povýšit znovu na úroveň výstavní 
skříně “občanské společnosti”. Nedávno renovované okolí v podobě 
sadů Svobody tomu může jedině pomoci.

70. Vstupní průčelí, pohled od 
dnešní ulice Sadová
(kolem roku 1935) 71. Půdorys přízemí, původní 

projektová dokumentace
(rok 1931)

72. Průčelí, původní projektová 
dokumentace
(rok 1901)

73. Půdorys přízemí, původní 
projektová dokumentace
(rok 1901)
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K.Ú.: Frýdek
P.Č.: 2833/1

TYP OBJEKTU: hotel
VYUŽITÍ: sídlo Komerční banky
ROK VZNIKU: 1929
ARCHITEKT: Eduard David, Vladimír Barvíř, oba Český 
Těšín
INVESTOR: manželé Jan a Františka Škrabalovi

VLASTNICKÉ PRÁVO:
Komerční banka, a.s.

F44 HOTEL ŠKRABAL
Nádražní 1087

F43 HOTEL CENTRUM
Na Poříčí 494

K.Ú.: Frýdek
P.Č.: 3130/2

TYP OBJEKTU: ubytovna hotelového typu
VYUŽITÍ: hotel Centrum
ROK VZNIKU: 1984
ARCHITEKT: Státní projektový ústav obchodu Brno, pod 
vedením Ing.arch. Chloupka
INVESTOR: Severomoravské celulózky, n.p., Paskov

VLASTNICKÉ PRÁVO:
hcentrum.cz, a.s.

POPIS
 Manželé Škrabalovi se rozhodli vystavět na ploše přednádraží 
dvoupatrový hotel. Plán na stavbu vypracoval v roce 1925 architekt 
Eduard David z Českého Těšína spolu se stavitelem a architektem 
Vladimírem Barvířem, taktéž z Českého Těšína. Budova sestává z 
podélného bloku, v jehož příčné ose má hlavní vstup s vestibulem 
příčně procházející hmotou stavby až k obslužnému schodišti. Po 
pravé straně vestibulu se otevíral prostor restaurace s výčepem, v 
levé části stavby se při fasádě nacházela trojice místností určených 
pro obchod, v zadním traktu pak trojice hotelových pokojů. V prvním 
patře se rozkládal dvoupokojový byt s kuchyní a příslušenstvím, sedm 
hotelových pokojů a lázeň pro hosty. Další dvě patra již obsahovala 
pouze pokoje. Návrh z roku 1925 jasně a viditelně sledoval kubizující 
tendence, avšak přepracovaný projekt z roku 1929 byl už zcela mod-
ernistický. Vedení stavby se nakonec ujal V. Barvíř. Během stavby 
byl projekt lehce pozměněn a budova se tak navýšila o třetí patro a v 
přízemí byl přistavěn při pravém křídle výčep a autogaráže. Celý ho-
tel dokončili v listopadu roku 1929. Byl velmi moderně zařízen. Před 
rokem 1989 se jmenoval „Hotel Beskyd“. Realizovaný návrh očividně 
počítal s pokračováním ulice směrem k dnešnímu hotelu Richter. 
Tato koncepce však nebyla naplněna. m  

ZDŮVODNĚNÍ
 Původně kvalitní příklad modernistické architektury 
meziválečného období navazuje na stejně tak kvalitní architekturu 
konce 19. stol. Dnes je bohužel torzem bez původního ducha. 

POZOROVÁNÍ
 Budova prošla četnými úpravami, přičemž poslední rekon-
strukce z 90. let nelze považovat za nejzdařilejší. Je pravdou, že tato 
doba byla v mnohých ohledech sebevědomější než dnes a koncepčně 
ji nelze v tomto případě až tak kritizovat. Bohužel z estetického hle-
diska nejsou 90. léta chápána příliš dobře. Použité materiály dávají 
domu nádech lacinosti, což v případě bankovního domu není dobře.

DOPORUČENÍ
 Ač dnešní stav není veselý, určitě je možné v budoucnosti 
uvažovat o rehabilitaci tohoto dříve osobitého domu.

POPIS
 Hotel, původně ubytovna, měl sloužit zaměstnancům ce-
lulózky Paskov a měl nahradit kapacitu z bytového fondu Frýdku-
Místku, kterou doposud závod blokoval. Ubytovna byla navržena jako 
jedenácti podlažní a měla poskytovat 304 lůžek. Jídelna pak měla 
kapacitu 800 hlavních jídel a 340 míst u stolu. Objekt je členěný do 
2 hmot. První je stravovací část, která vybíhá mimo půdorys části 
ubytovací a zaujímá dvě podlaží. Ubytovací část je pak tvořena jedno-
duchou deskou, která je uspořádána jako trojtrakt. První dvě podlaží 
zabírají funkce zázemí, tzn. restaurace, kuchyň, služby, víceúčelové 
sály, administrativa, sklady. 3.- 9. podlaží slouží jako ubytovací část. 
10. podlaží sloužil jako závodní klub a poslední 11. patro je vyhrazeno 
technickému zázemí. Typické podlaží ubytovací části obsahuje 17 
dvoulůžkových pokojů a 1 dvougarsonieru. Z konstrukčního hlediska 
se jedná o typizovaný modulový montovaný ŽB panelový systém 
TO 6 B (ubytovací část) a montovaný železobetonový skelet MS-OB 
(stravovací část). l

ZDŮVODNĚNÍ
 Hotel Centrum není vyloženě krásná stavba, ale můžeme jej 
chápat také jako memento velkolepé urbanistické vize centra spo-
jeného dvouměstí. Je pravdou, že v dialogu s bývalou Víceúčelovou 
sportovní halou byla tato myšlenka přece jenom srozumitelnější. 
Jedná se o klasický příklad typizované a modulové architektury z 80. 
let 20. století. 

POZOROVÁNÍ
 Hotel neprošel zásadními změnami (ani co se vybavení 
interiérů týče). Stále slouží svému původnímu účelu. Pravdou je, že 
30 let existence s minimální údržbou se na něm začíná podepisovat.

DOPORUČENÍ
 Architektura tohoto období je prozatím velice špatně 
přijímána. V mnoha ohledech bývá nedoceněna. Je tedy na současné 
společnosti, jestli se dokáže vyrovnat i s touto minulostí a přijmout ji 
za svou. Domnívám se, že má co nabídnout i budoucím generacím.

76. Pohled od vlakového 
nádraží (kolem roku 1937) 77. Průčelí, nerealizovaná 

varianta 
(rok 1925)

74. Půdorys typického podlaží, 
původní projektová dokumen-
tace (rok 1982)

75. Pohled od estakády, 
původní projektová dokumen-

tace  (rok 1982)
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F45 SOUBOR STAVEB ADOLF LANDSBERGER
Nádražní 2293, Nádražní 1097

K.Ú.: Frýdek
P.Č.: 2877/1, 2876

TYP OBJEKTU: tkalcovna, obytný dům
VYUŽITÍ: objekt drobného průmyslu, prodejny
ROK VZNIKU: cca 80.-90. léta 19. stol.
ARCHITEKT: nedohledán
INVESTOR: A. Landsberger, majitel textilní továrny 
(pozdější úpravy)

VLASTNICKÉ PRÁVO:
DAS, spol. s.r.o.
fyzické osoby (SJM Brillantovi)
STONE impuls, a.s.

F46 UBYTOVNA PRO 200-220 DĚLNÍKŮ ADOLF LANDSBERGER
Potoční 1094

K.Ú.: Frýdek
P.Č.: 2854

TYP OBJEKTU: ubytovna pro dělníky
VYUŽITÍ: střední odborná textilní škola
ROK VZNIKU: 1910
ARCHITEKT: Emil Hauke, Frýdek
INVESTOR: A. Landsberger, majitel textilní továrny

VLASTNICKÉ PRÁVO:
Moravskoslezský kraj 

POPIS
 Jedná se vesměs o starší objekty, které firma Adolf Lands-
berger odkoupila od předchozích majitelů pro potřeby rozšíření 
provozů mechanických tkalcovských stavů.
 Málkovice je jednoduchá třípodlažní stavba s nízkou valbo-
vou střechou, kde se na fasádě uplatňuje režné zdivo, omítnuté plochy 
a typická členěná okna zakončená segmentovými a půlkruhovými 
oblouky. Tato stavba po demolici Landsbergrovy přádelny patří k 
nejzachovalejším z Landsbergerovy továrny.
 Rechle jsou stavbou navazující přímo na Málkovici a byly 
totožně upraveny pro potřeby tkalcovny, v tomto případě z původního 
bělidla. Dodnes se zachovala okna, ale fasáda je již celá omítnutá. 
Architektonický detail je omezen na profilované římsy a šambrány 
kolem oken. Původní stav se nepodařilo dohledat.
 Obytný dům neužíval “továrního tvarosloví”. Je také celý 
omítnutý a na fasádě se uplatňují lizény a profilované římsy.

ZDŮVODNĚNÍ
 Firma Adolf Landsberger ve své době disponovala největším 
počtem mechanických stavů. Po zbourání sousední budovy přádelny 
jsou tyto objekty v prostoru kolem nádraží, mimo sklad a ubytovnu, 
posledními cennými pozůstatky této, ve své době prosperující firmy. 
Dohromady s dalšími tvoří zajímavý blok průmyslových staveb, které 
mají neuvěřitelně silné “genius loci”. 

POZOROVÁNÍ
 Málkovice je ve velmi dobrém stavu a nejspíš není oproti 
původní podobě nijak zásadně změněna. Rechle jsou na tom hůř a je 
evidentní, že poslední zevrubná údržba proběhla před mnoha lety. Bu-
dovy jsou využívány pro potřeby zámečnické a kovozpracující firmy. 
Obytný dům je značně přestavěn, nyní jsou zde prodejní plochy. Celý 
soubor je doplněn spoustou dalších menších objektů různých kvalit, 
které vznikaly v průběhu doby.

DOPORUČENÍ
 Všechny stavby jsou díky drobnějšímu měřítku prozatím 
využívány, což je pro zachování těchto staveb nejdůležitější, byť jsou 
a budou různě upravovány k potřebám daných provozů.

POPIS
 Dvoupatrová budova s přísně symetrickým průčelím a 
středním rizalitem s bosáží, jež je zakončen nízkou atikou. Vstupy jsou 
řešeny nestandardně přes malé polygonální předsíně, které vystupují 
z roviny fasády. Původní štuková výzdoba jasně odkazuje na secesní 
období, která se projevuje hlavně rostlinnými a organickými motivy, 
různou strukturou omítek atd.
 Původní dispoziční uspořádání bylo v krajních polohách 
dvojtraktem, přičemž oba trakty byly stejně široké a oba sloužily 
jako společné noclehárny s kapacitou 20 lůžek. Střední část byla tro-
jtraktem se střední chodbou. Ta obsluhovala další noclehárnu a hy-
gienické zázemí. Na chodbu bylo napojeno samozřejmě i schodiště. 
Společně tento celek tvořil vystupující rizalit ve dvorním průčelí. V 
průběhu let se pak využití měnilo. V roce 1943 byla ubytovna uprave-
na na internát pro ženy, přičemž se velké noclehárny zmenšovaly na 
menší ubytovací jednotky. V poslední době však ubytovna slouží jako 
střední odborná škola, takže se patrně přešlo k “původní” dispozici.

ZDŮVODNĚNÍ
 Ač není vybraná budova přímo výrobním objektem a neu-
dává tak místu onen industriální charakter, je zajímavým dokladem 
toho, jak tehdejší velké průmyslové továrny fungovaly. Jak se staraly 
o své zaměstnance a v jakých podmínkách žili.

POZOROVÁNÍ
 Budova prošla v průběhu doby mnohými adaptacemi, ale 
víceméně šlo pouze o přidávání či bourání příček. Fasáda bohužel 
během své existence postupně ztrácela svou štukovou výzdobu, až o 
ni přišla takřka úplně. Po nedávné poslední rekonstrukci se omezila 
na jemnou bosáž a profilované průběžné patrové římsy. Navíc byla na 
jihozápadní straně k budově přistavěná hranolovitá hmota.

DOPORUČENÍ
 Budova je opravená, avšak takřka neviditelná. To, že původní 
potok ustoupil dnešní ulici Potoční, není skoro znát. Tato ulice je totiž 
stále trasou mezi vlhkomilnými stromy než opravdovou ulicí. Dom-
nívám se, že redukce zeleně ve prospěch budov by celému území 
prospěla a pozbyla by tak charakteru periferní uličky.

79. Tkalcovna A. Landsberger č. 
I, tzv. Málkovice
(rok 2014) 82. Průčelí, původní projektová 

dokumentace
(rok 1910)

83. Situace, původní projektová 
dokumentace

(rok 1910)

78. Situace vybraných objektů 
(situace kolem roku 1900)

80. Bělidlo a tkalcovna A. Lands-
berger č. II, tzv. Rechle
(rok 2014)

81. Obytný dům A. Lands-
bereger
(rok 2014)
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F47 SKLADY SUROVÉ BAVLNY ADOLF LANDSBERGER
Nádražní

K.Ú.: Frýdek
P.Č.: 2829/2

TYP OBJEKTU: sklad Landsbergrových přádelen
VYUŽITÍ: skladovací prostory, k pronájmu/ prodeji
ROK VZNIKU: 1895
ARCHITEKT: Carl Korn, Bílsko (Bialsko Biala)
INVESTOR: A. Landsberger, majitel textilní továrny

VLASTNICKÉ PRÁVO:
SLEZAN FM, a.s.

F48 ÚPRAVNA A BĚLIDLO JOSEF MUNK A SYNOVÉ
Nádražní 1089, Potoční 2098

K.Ú.: Frýdek
P.Č.: 2841, 2840

TYP OBJEKTU: úpravna a bělidlo Munkovy tkalcovny
VYUŽITÍ: hotel Richter, prostory k pronájmu/ prodeji
ROK VZNIKU: 1896
ARCHITEKT: Rudolf Auleghk, Místek
INVESTOR: Josef Munk a synové, majitelé textilní továrny

VLASTNICKÉ PRÁVO:
AVOS Stereo, s.r.o.
fyzické osoby (SJM Svobodovi)

POPIS
 Pro uložení surové bavlny přivážené po dráze byly v blízko-
sti železniční stanice vybudovány nové sklady. K nim vedená slepá 
odbočná kolej usnadnila překládku a manipulaci s balíky. Odtud byla 
bavlna přepravována k přádelně nad nádražím. Na nepravidelném 
půdorysu, daném omezenými prostorovými možnostmi a stoupa-
jícím terénem, byly vystavěny souběžné, provozně oddělené, zděné 
haly se sedlovými střechami a dřevěnými krovy. Ke koleji byly orien-
továny širokými štítovými stěnami, vždy se dvěma vstupy pro každou 
z hal. Trojí zopakování shodného štítu s tabulovými nadstavci a atikou 
rytmizuje nízké a dlouhé neomítané průčelí, jehož jednolitost člení 
také lizény a římsy se zubořezy. n

ZDŮVODNĚNÍ
 Vybraná stavba je dalším pozůstatkem dědictví textilního 
průmyslu, který byl v dané době na přelomu 19. a 20. století určujícím 
hybatelem růstu a významu města Frýdek. Tento objekt náleží do 
skupiny objektů Landsbergerovy továrny. 

POZOROVÁNÍ
 Budova stojí mimo hlavní zájem současných diskuzí, 
protože se nenachází „příliš na očích“. O to více si uchovala ze svého 
původního výrazu, a jak vyplývá z našeho pozorování, nedošlo k 
žádným zásadním změnám.

DOPORUČENÍ
 Všechny budovy patřící do skupiny budov, jež uchovávají 
dědictví textilního průmyslu, mají značný a doteď ne úplně doceněný 
potenciál, stejně tak architektonickou a urbanistickou kvalitu. Jsou 
univerzální. Jsou tváří města. Odrážejí jeho historii a můžou být i 
jeho budoucností. Je pouze na dalších diskuzích všech zúčastněných 
stran, tzn. představitelů města, vlastníků objektů, odborníků a 
veřejnosti, zda se podaří najít cestu, jak tento potenciál objevit a 
využít ve prospěch města jako takového.

POPIS
 Největší rozmach firmy J. Munk a synové se datuje na konec 
19. století, což odpovídá stavbě nové budovy bělidla a úpravny, ale 
také nové strojovny parního stroje, samostatně stojící kotelny a 
komína. Hmotově a výškově členitý soubor budov nepravidelného 
půdorysu byl tvořen dvěma na sebe kolmými třípodlažními budovami 
skládárny, skladu a sušárny se společným schodištěm a přízemní 
mandlovnou a kaladrovnou ve dvoře. K mandlovně přiléhala strojo-
vna, transmisními rozvody byl pohon rozváděn v úrovni nejnižšího 
podlaží, kde byly umístěny mandly, kalandry a v etážové budově 
skládárny a skladu kombinovaný napínací a sušící stroj. Dvě vyšší 
podlaží byla vyhrazena ručnímu skládání, skladování a sušení. Po 
ukončení výroby se zde v roce 1939 usídlila tiskárna Jana Richtra. 
Přestavbu vedl frýdecký stavitel Rostislav Lakomý.
 Uliční průčelí bylo nově a výpravně definováno budovou sk-
ládárny a skladu. Z kamenného zdiva sníženého v přízemí zapuštěného 
ve svahu vyrůstají dvě podlaží s rizality zdůrazňující nároží završená 
nad korunní římsou atikami a středovým štítem. Pro Frýdek typická 
kombinace omítaných ploch a režného zdiva v architektonickém 
detailu, je zde pojata velice plasticky a vrstevnatě. Přísnou symetrii 
narušuje a zlehčuje asymetricky umístěný vstup, což je důsledkem 
vnitřního provozního řešení (umístění společného schodiště). o

ZDŮVODNĚNÍ
 Nejzachovalejší a jedem z nejreprezentativnějších objektů 
Munkovy textilní továrny.

POZOROVÁNÍ
 Uliční část prošla nedávnou, zdá se zdařilou, rekonstrukcí 
a přestavbou na hotel Richter. Bohužel plastová okna mírně kazí 
výsledný dojem. Dvorní křídlo je naopak v neutěšeném stavu.
 
DOPORUČENÍ
 Uliční část je rozumně využita. Zato dvorního křídla se týká 
v podstatě stejná otázka, jako u předchozího objektu.

84. Průčelí, od nádraží 
(rok 1967) 85. Uliční průčelí, původní pro-

jektová dokumentace
(rok 1896)

86. Dobová fotografie z 
návštěvy Valentiny Těreškovové

(rok 1967)
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F49 BĚLIDLO, BAREVNA A TISKÁRNA JOSEF MUNK A SYNOVÉ
Potoční 3180

K.Ú.: Frýdek
P.Č.: 2847

TYP OBJEKTU: bělidlo, barevna a tiskárna
VYUŽITÍ: objekt drobného průmyslu
ROK VZNIKU: 1912
ARCHITEKT: E. Noë & F. Storch, Moravská Ostrava
INVESTOR: Josef Munk a synové, majitelé textilní továrny

VLASTNICKÉ PRÁVO:
fyzické osoby (Navrátil Dušan, Navrátil Zdeněk)

K.Ú.: Frýdek
P.Č.: 2838/1

TYP OBJEKTU: kancelářská a obytná budova
VYUŽITÍ: obchodní centrum
ROK VZNIKU: 1889
ARCHITEKT: Rudlof Aulegk, Místek-Colloredov; Emil 
Hauke, Frýdek (přístavba)
INVESTOR: Josef Munk a synové, majitelé textilní továrny

VLASTNICKÉ PRÁVO:
fyzické osoby (SJM Svobodovi)

F50 KANCELÁŘSKÁ A OBYTNÁ BUDOVA JOSEF MUNK A SYNOVÉ
Nádražní 1088

POPIS
 Tento objekt nahradil z důvodu rozsáhlého požáru starší 
barevnu, která byla postavena na místě původního papírového mlýna. 
Nová barevna byla spojená i s tiskárnou. Budova byla vyprojektována 
jako dvoupodlažní budova s betonovými stropy a plochou střechou. 
Ve své době se jednalo o továrnu na tisk látek, jedinou svého druhu ve 
Slezsku s nejmodernějším zařízením na tisk a úpravu umělého hed-
vábí. Provoz v barevně skončil v roce 1936, tedy 3 roky po ukončení 
provozu vlastní tkalcovny. p

ZDŮVODNĚNÍ
 Vybraná stavba vznikla díky rozmachu textilního průmyslu. 
Je zhruba o 10 - 15 let mladší než okolní budovy a lze na ní ukázat 
trochu jiný přístup v práci s členěním fasády. Stále používá stejných 
prvků, avšak je modernističtější, čistší a jednodušší. Členění fasády 
je omezeno na vertikální pruhy režných cihel a světlou omítku mezi 
nimi.

POZOROVÁNÍ
 Objekt prošel samozřejmě stejným vývojem jako jakáko-
liv jiná průmyslová stavba. Čili údržba byla omezena na nejnutnější 
opravy, k vlastní budově se v průběhu let lepily všelijaké přílepky a v 
neposlední řadě byla upravována podle aktuálních potřeb.

DOPORUČENÍ
 I tady je obdobná situace jako u ostatních budov. Je utopií 
zachovat veškeré objekty, avšak demolice není vždy nejlepším 
řešením. Nicméně hlavním předpokladem pro udržitelnost a zacho-
vání jednotlivých objektů je bez debat jejich využitelnost.

POPIS
 Jedná se o jednopatrový nárožní obytný dům na rohu 
Nádražní ulice. Za budovou původně procházel plavební kanál. 
V přízemí byly umístěny kanceláře firmy, v druhém poschodí se 
nacházely byty majitelů firmy. Dodnes se dobře dochovalo histori-
zující schodiště s litinovým zábradlím a některé dekorativní stropy 
v prvním patře. Většina objektů bývalé firmy Munk dodnes stojí a 
po stavební stránce představují velmi hodnotné technické památky 
ve stylu průmyslové secese z neomítaného cihlového zdiva s řadou 
zajímavých konstrukčních prvků v interiéru. q

 Objekt byl původně postaven na obdélníkovém půdoryse, 
ale v roce 1901 byla přistavěna nárožní válcová věž a také byla 
dostavěna proluka mezi kancelářskou budovou a tehdy novou 
úpravnou. Přístavba je navržena v duchu původní budovy, takže je 
takřka nerozeznatelná. Jediné, co ji odlišuje od zbytku, je arkýř v 2. 
NP, který je řešen pouze s ohledem na symetrii přístavby, nikoliv 
celku. Budova je postavena v historizujícím slohu a svým zevnějškem 
jasně říká, že se nejednalo o výrobní objekt, jelikož zde není použito 
oné typické kombinace režného zdiva a světlé omítky. Sokl domu 
je členěn bosáží, nad okny se pak nachází nadokenní římsy, v patře 
jsou pak tyto trojúhelníkových forem. Vstup je zdůrazněný balkónem 
vyneseným na masivních konzolách.
 Po ukončení provozu se zde nacházel Okresní stavební pod-
nik, který byl následně vystřídán Úřadem práce.

ZDŮVODNĚNÍ
 Vybraná stavba je další řady objektů, majících původ v 
textilním průmyslu. Tentokrát se jedná o budovu správní a ne tak 
charakteristickou, nicméně znovu se setkáváme s kvalitní architek-
turou.

POZOROVÁNÍ
 Dům prošel nedávnou rekonstrukcí a přestavbou na ob-
chodní centrum. Do dvora byla vestavěna hala pro účely supermar-
ketu. Rekonstrukce by se dala označit jako povedená. Rušivě snad 
působí reklamní panely, které na druhou stranu mají za cíl reklamu 
regulovat a “umravnit” ji, což je dobrý počin. Znovu bylo použito plas-
tových oken, která výsledný dojem kazí. 

DOPORUČENÍ
 Nešťastným momentem u této budovy je okolo obíhající 
chodník, který nikam nevede. Nynější obchodní centrum to dělá ne-
dostupným. Řešení stávající situace rozhodně není snadné, nicméně 
by bylo pro dům pozitivním přínosem.

87. Půdorys přízemí, původní 
projektová dokumentace
(rok 1912)

88. Situace, původní projektová 
dokumentace přístaveb
(rok 1901)

89. Pohled na dostavbu 
proluky, původní projektová 

dokumentace přístaveb 
(rok 1901)
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F51 MECHANICKÁ TKALCOVNA JOSEF MUNK A SYNOVÉ
Staroměstská 1077

K.Ú.: Frýdek
P.Č.: 2795

TYP OBJEKTU: mechanická tkalcovna
VYUŽITÍ: skladovací a prodejní prostory
ROK VZNIKU: 1891-1892
ARCHITEKT: Carl Korn, Bílsko (Bialsko Biala)
INVESTOR: Josef Munk a synové, majitelé textilní továrny

VLASTNICKÉ PRÁVO:
SLEZAN FM, a.s.

F52 OBYTNÝ DŮM BRATŘI NEUMANNOVÉ 
Slezská 1082

K.Ú.: Frýdek
P.Č.: 2816/1

TYP OBJEKTU: obytný dům
VYUŽITÍ: pekařství, cukrářství
ROK VZNIKU: 1887
ARCHITEKT: Dominik Benesch, Místek
INVESTOR: bratři Neumannové, majitelé textilní továrny

VLASTNICKÉ PRÁVO:
Slezská pekárna JK, s.r.o.

POPIS
 Novou mechanickou tkalcovnu pro 208 stavů firma vystavěla 
v letech 1891-1892. Vlastní tkaní bylo soustředěno v přízemních ha-
lách s šedovými střechami, které ze strany východní a jižní obestu-
povaly ostatní provozy. Na straně východní byla umístěná přípravna 
tkalcovny, po jejich stranách šlichtovna a byt vrátného. Na šlichtovnu 
navazovala na straně jižní dílna, strojovna parního stroje a kotelna. 
Rozšíření proběhlo roku 1907 a to západním směrem. Kapacita tím-
to zásahem vzrostla o 304 tkalcovských stavů. Na jižní straně byla 
postavena dvoupodlažní budova dělnických kasáren s ordinací a 
místnosti pro nemocné. 
 Jednotný architektonický styl je pro díla bílského architekta 
Korna charakteristický. Vyznačuje se režnými neomítanými fasádami 
s plastickými vertikálně členěnými lizénami, horizontálně pak římsami 
různých profilů. Prostorové uspořádání provozních jednotek i důraz 
na reprezentativní osově symetrické průčelí s centrálně umístěným 
hlavním vstupem pak předjímá mladší a měřítkem velkorysejší Lam-
bergerovu tkalcovnu. r

ZDŮVODNĚNÍ
 Znovu se jedná o velice kvalitní příklad průmyslové architek-
tury z konce 19. století, který se daří využívat i nadále. 

POZOROVÁNÍ
 Věnec historických budov se zachoval takřka nezměněn. 
Halové prostory jsou nahrazeny sice ne tak architektonicky kvalitní 
moderní halou, nicméně tato úprava umožňuje další použitelnost a 
funkčnost objektu. Je to tedy jedna z cest, jak zacházet s rozsáhlými 
soubory historických průmyslových budov. 

DOPORUČENÍ
 Určitě se zde nabízí otázka, jak pracovat s předprostorem 
budovy, které dominuje velkorysé a velice kvalitní průčelí. Neměla by 
se taková kvalita stát součástí veřejného prostoru?

POPIS
 Obytný patrový dům na dnešní ulici Slezská byl jednoduchým 
obytným domem pro potřeby tkalcovny a přádelny bratří Neumannů. 
Původní tvarosloví uliční fasády zcela odpovídalo tehdejšímu stand-
ardu. To znamená, že měl těžký sokl s bosáží (bosáž byla uplatněna i 
na hrany rizalitu), odlehčené patro, horizontální členění průběžnými 
římsami. Dále pak lehce předsazený rizalit se vstupem, který byl 
umístěn na osu průčelí a byl zakončený jednoduchým trojúhelníko-
vým štítem.

ZDŮVODNĚNÍ
 Vybraná stavba není sama o sobě ničím výjimečná. Je nap-
rosto utilitárním a funkčním objektem bez další ambice. Zajímavá je 
však její urbanistická poloha. To, že byla na místě postavena jako první, 
lze vyčíst i dnes při zběžném pohledu. Můžeme si totiž všimnout, že 
později postavená budova bělidla a úpravny bratří Neumannů tento 
objekt “obtéká”. Tento moment vytváří v území zajímavé napětí a je 
pozoruhodným příkladem toho, jakým způsobem se tehdy obrovské 
textilní továrny stavěly, tedy se značným respektem vůči stávajícímu 
městu. Tento trend se pak za socialistického režimu zcela vytratil a až 
v poslední době znovu zažívá renesanci.

POZOROVÁNÍ
 Budova je značně přeměněna, přičemž poslední rekonstruk-
cí prošla v roce 1991 a stav z tohoto roku přetrval bez viditelných 
změn v podstatě dodnes. 24 let bez větší údržby se však na vzhledu 
domu viditelně podepsalo. Mezera mezi bělidlem a bývalým obytným 
domem je zastavěna. Tento prvek nejspíš oslabil vzájemné pnutí mezi 
oběma budovami. 

DOPORUČENÍ
 Nejdůležitější na tomto domě je vlastně prostor, který vyme-
zuje. Měla by být zachovaná logika úskoku bělidla, které má rozhodně 
větší hodnotu než tato vybraná budova.

91. Uliční průčelí, původní pro-
jektová dokumentace
(rok 1887)

90. Návrh průčelí Lambergrovy 
tkalcovny, původní projektová 
dokumentace
(rok 1893) 92. Půdorys přízemí, původní 

projektová dokumentace
(rok 1887)
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F53 BĚLIDLO, ÚPRAVNA A TKALCOVNA BRATŘI NEUMANNOVÉ
Těšínská 2292

K.Ú.: Frýdek
P.Č.: 2814/2

TYP OBJEKTU: bělidlo, úpravna a tkalcovna
VYUŽITÍ: skladovací a prodejní prostory, prostory k 
pronájmu/ prodeji
ROK VZNIKU: 1894
ARCHITEKT: nedohledáno
INVESTOR: bratři Neumannové, majitelé textilní továrny

VLASTNICKÉ PRÁVO:
SLEZAN FM, a.s.

F54 MECHANICKÁ PŘÁDELNA BAVLNY BRATŘI NEUMANNOVÉ
Staroměstská 782

K.Ú.: Frýdek
P.Č.: 1946

TYP OBJEKTU: mechnaická přádelna bavlny
VYUŽITÍ: prostory k pronájmu/ prodeji
ROK VZNIKU: 1889-1890
ARCHITEKT: Carl Arnold Sequin-Bronner, Švýcarsko
INVESTOR: bratři Neumannové, majitelé textilní továrny

VLASTNICKÉ PRÁVO:
TEXTIL INVEST GROUP, a.s.

POPIS
 Jedná se o jedinou zachovalou budovu z konce 19. století v 
tomto areálu. Třípodlažní zděná budova se do dnešních dnů docho-
vala v podstatě v nezměněném stavu. Jediný výrazný stavební zásah 
do její podstaty představuje posílení litinových sloupů v přízemí be-
tonovým pláštěm, vložení příček v nejvyšším poschodí a instalace 
nákladního výtahu. Fasády v tvarosloví kombinujícím omítané plochy 
s režným zdivem, bohatým v detailu, ji řadí k typickým realizacím své 
doby a místa a poměrně vysoká míra autenticity k nejzachovalejším 
dokladům frýdeckého textilního průmyslu konce 19. století. s

ZDŮVODNĚNÍ
 Jedná se o velice kvalitní příklad průmyslové architektury z 
konce 19. století a je nutné jej chápat jako odkaz a zakotvení v his-
torii, která byla zejména v tomto období pro město Frýdek určující a 
poznamenala jeho další vývoj. Navíc v organismu města tvoří velice 
zajímavý prvek. Jako jeden z mála totiž tvoří přímo uliční čáru a stává 
se tedy součástí veřejného prostoru ulice. Jeho jednoduchá kubická 
hmota a dnes už relativně malý rozsah mu dává obrovský potenciál 
stát se důležitou a možná i ikonickou budovou v budoucnosti.

POZOROVÁNÍ
 Objekt je z části stále používán, ale již od pohledu není v 
dobrém technickém stavu. Rekonstrukce (už kvůli poloze objektu) je 
v nejbližších letech tedy zřejmě nevyhnutelná.

DOPORUČENÍ
 Viz F47.

POPIS
 Tato budova byla postavena jako další doplňující objekt k již 
stojícím budovám bělidla, úpravny a tkalcovny firmy bratří Neumannů. 
Avšak tato novostavba svým měřítkem a velkorysostí předčila starší 
provozy. Výjimečnost této budovy potrhuje i fakt, že byla navrhnuta 
švýcarským specialistou na průmyslové textilní stavby Carlem Arnol-
dem Sequinem-Bonnerem. Původně byla v přízemí umístěná čistírna 
a přípravna, ve 2. NP jemná přádelna, v nejvyšším 26 selfaktorů, cel-
kem zde pracovalo 30 344 jemných vřeten. Přádelna byla vybavena 
moderními odsávači prachu a zvlhčovači vzduchu. Monumentální 
přádelna spolu s přádelnou bavlny firmy A. Landsberger (dnes již 
zbourána) představují největší realizace svého typu ve Frýdku-Místku. 
Účelné uspořádání provozů ve vícepodlažní budově s přiléhající kotel-
nou a strojovnou je typickým řešením pro danou dobu a účel. Kval-
itní architektonické zpracování podtrhuje monumentálnost stavby a 
bohatost architektonického detailu ve dvojí barevnosti režného zdiva 
dotváří její velkorysé pojetí. t

ZDŮVODNĚNÍ
 Znovu se jedná o velkorysý a velice kvalitní příklad 
průmyslové architektury z konce 19. stol. Tento je navíc jedinečný 
ve svém rozsahu a ucelenosti, ve které přetrval až do současnosti. 
A podobně jako již zmíněná tkalcovna má potenciál stát se ikonou 
dnešního města.

POZOROVÁNÍ
 Budova je od poloviny 90. let. 20. století nevyužívána, 
nicméně její technický stav se nezdá být tak špatný jako u tkalcovny 
bratří Neumannů.

DOPORUČENÍ
 Viz F47.

93. Dnešní ulice Slezská
(20. léta)

94. Pohled z továrního nádvoří s 
kotelnou a strojovnou v popředí
(rok 1957)
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FU2 TŘÍDA TOMÁŠE GARRIGUE MASARYKA
T. G. Masaryka, Kostíkovo náměstí, Slezská

K.Ú.: Frýdek

TYP URBANISTICKÉHO SOUBORU: městská třída, ulice
DATACE: přelom 19. a 20. stol. až dodnes
CHARAKTERISTIKA: jedna z posledních opravdových ulic 
ve Frýdku, polyfunkčnost, různorodost, funkční parter, 
měřítko, pohledové osy

POPIS
 Třída Tomáše Garrigue Masaryka je ve Frýdku vzácností. 
Jedná se o ulici, která začala vznikat na přelomu 19. a 20. století 
rovnoběžně s Těšínskou ulicí. Těšínská ulice se kvůli svému charak-
teru totiž nikdy nemohla stát městskou třídou. Nová třída se na his-
torické město napojovala v blízkosti dnešního Zámeckého náměstí. 
Tento moment byl zdůrazněn monumentální budovou tehdejší 
městské spořitelny. V horní části dále vyrostly instituce jako okresní 
soud, německá měšťanská chlapecká škola či německé gymnázium. 
V dolní části pak stavěli své provozovny a bytové domy bohatí frýdečtí 
podnikatelé, pro které pracovali nejlepší frýdečtí a místečtí stavitelé a 
architekti. Třída je v celé své délce přímá až na jedno zalomení v místě 
Komenského sadů. Tento ohyb byl v 30. letech zdůrazněn budovou 
Občanské záložny. V dolní části, v oblasti Veselé, se pak napojuje 
na Těšínskou ulici. Trasa vzniklé třídy je logická. Spojovala totiž his-
torické jádro města s “průmyslovou zónou” textilních továren, které 
se nachází právě na jejím dolním konci v blízkosti vlakového nádraží. 
Postavení třídy jakožto nejdůležitější komunikace ve městě lze dobře 
identifikovat i z názvů, které v průběhu doby nesla. Na počátku byla 
třídou Franze Josefa, za první republiky Wilsonovou třídou, za pro-
tektorátu třída Hermanna Göringa, která se pak logicky změnila na 
třídu Rudé armády. Tento název naštěstí ustoupil tomu dnešnímu, 
tzn. třídě T. G. Masaryka.

ZDŮVODNĚNÍ
 Ulice má nezpochybnitelnou historickou hodnotu, která 
tkví zejména ve faktu, že propojovala dvě nejdůležitější městské 
části a logicky se tak stala nejdůležitější osou města. Po přestavbě 
ze 70. potažmo 80. let zůstala bohužel jedinou osou. Navíc splňuje 
všechny dnešní požadavky na kvalitní městský prostor. Je především 
polyfunkční. Nachází se zde byty, obchody, provozovny, instituce, má 
fungující parter, má historickou i estetickou hodnotu, nabízí variabil-
itu veřejných prostorů jako je malé náměstí, park, ulice, je živou tep-
nou a v neposlední řadě má kompoziční hodnotu. Při pohledu zdola je 
zakončena monumentální kopulí školy Pod sovou, při pohledu shora 
je „point du vue“ tvořeno vertikálou cihlového komína přádelny bratří 
Neumannů a hlavně masivem Lysé hory v druhém plánu.

POZOROVÁNÍ
 Ulice jakožto živý organismus města se samozřejmě vy-
víjí. Stejně jako tato třída vznikla na místě starší zástavby, tak i ona 
vstřebává zásahy nové doby. Za největší se dá považovat proražení 
Hlavní třídy, které je spojeno se vznikem mimoúrovňové “Rubikovy 
křižovatky”. Právě ona mimoúrovňovost je jejím největším prob-
lémem. Dalším zásahem je výstavba občanské vybavenosti v místě 
křížení s ulicí Bruzovská. Oba komplexy ustupují od uliční čáry a 
nechávají tak dosud jasně definovanou ulici rozplynout do okolních 
panelových sídlišť. . Navíc oba tyto soubory mají “podloubí” s ob-
chodním parterem, který logicky usměrňuje toky lidí a starou uliční 
čáru s chodníkem tak naprosto nevhodně pasuje do role periferie. V 
poslední době se na třídě T. G. Masaryka dostavělo několik proluk a 
nároží. Z urbanistického hlediska jistě správný počin. Bohužel kvalita 
architektury zdaleka nedosahuje nastavené úrovně z první poloviny 
20. století. Také je vhodné zmínit celkovou rekonstrukci chodníků v 
dolní části třídy, kdy došlo i k nové výsadbě stromů, osazení laviček 
atd. Tato rekonstrukce proběhla na přelomu 20. a 21. století a 
očividně zkvalitnila tento úsek.

DOPORUČENÍ
 Na ulici se i dnes nachází několik nezastavěných proluk a 
nároží. V budoucnu by zde měla být snaha o to, aby třída T. G. Masar-
yka byla výkladní skříní nejen minulých století, ale i dnešní doby.

96. Spodní úsek 
tř. T. G. Masaryka
(rok 2014)

95. Horní část dnešní tř. T. G.  
Masaryka
(období 1. republiky)
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F55 VILA PANA ŘEDITELE
Křižíkova 1379

K. Ú.: Frýdek
P.Č.: 3489

TYP OBJEKTU: škola
VYUŽITÍ: v připravované rekonstrukci na Domov se 
speciálním režimem pro bezdomovce
ROK VZNIKU: 1926
ARCHITEKT: Ludvík Juroš, Frýdek
INVESTOR: Občanská záložna ve Frýdku

VLASTNICKÉ PRÁVO:
Statutární město Frýdek-Místek

K. Ú.: Frýdek
P.Č.: 3690

TYP OBJEKTU: vila
VYUŽITÍ: vila
ROK VZNIKU: 1938
ARCHITEKT: Ing.arch. Gustav Paul, Praha
INVESTOR: Válcovny plechu, a.s., závod Karlova huť

VLASTNICKÉ PRÁVO:
fyzické osoby (více vlastníků)

F56 OBECNÁ ŠKOLA NA ULICI MÍRU
Míru 1313

POPIS
 Jedná se o funkcionalistickou vilu s jedním podzemním 
a třemi nadzemními podlažími, která byla postavena jako sídlo pro 
rodinu ředitele tehdejší Karlovy huti.  Podzemní podlaží sloužilo jako 
technické zázemí, v 1. NP se nacházel vstup s halou, obývací pokoj 
s jídelnou a salon. V obslužné části, která má samostatný vstup i 
schodiště, pak byla kuchyň. Mimo hlavní hmotu se nacházel sa-
mostatný objekt s bytem domovníka. V 2. NP se nacházela obytná 
část, která byla napojená na velkou terasu a obsahovala pokoje pána 
a paní, dva pokoje dětí a dva pokoje pro hosty s vlastním zázemím 
a napojené na obslužné schodiště. Ve 3. NP pak byly situovány 3 
pokoje pro služky a prádelna.
 
ZDŮVODNĚNÍ
 Vedle realizací bratří Šlapetů je tato vila dalším kvalitním 
příkladem funkcionalistické architektury ve Frýdku-Místku. Ovšem v 
porovnání s rodinnými vilami v Místku, je tato o mnoho velkorysejší 
a jasně říká, kdo v ní bydlí. Je určitě zajímavé ji porovnat s Neuman-
novou vilou na Slezské ulici, ačkoliv je dělí cca 40 let.

POZOROVÁNÍ
 Není tajemstvím, že funkcionalistickým stavbám stárnutí 
nesluší. Ani zde tomu není jinak. O havarijní stav se určitě nejedná, 
avšak nemůžeme přehlédnout, že doposud nedošlo k žádné zásadní 
opravě, což na jednu stranu může být dobře (z hlediska zachování aut-
enticity a původního výrazu), ale vše má svou hranici. Předpokládáme, 
že došlo k výměně některých oken a také byla zrušena stínící pergola 
na terase v 2. NP. Uvnitř také došlo ke změnám kvůli přizpůsobení 
novým funkcím, nejprve sídla mateřské školky a poté muzea Válcov-
en plechu.

DOPORUČENÍ
 V naší republice existuje mnoho významnějších funkcionali-
stických vil. Nicméně v regionálním měřítku má tato krásná vila určitě 
své místo a bezesporu by se podařilo najít spoust různých funkcí, 
které by ji slušely více než její dnešní využití v podobě skladiště pro 
kolotočářské  atrakce.

POPIS
 Jedná se o symetrickou dvoupodlažní stavbu s vysokou 
sedlovou střechou s polovalbami. Vstup je zdůrazněn po stranách 
umístěnými sloupy a hrotitým štítem umístěným nad okapem střechy. 
Škola byla postavena v roce 1926 na pozemku zakoupeném Báňskou 
a hutní společnosti. Projekt a výstavbu měl na starosti frýdecký stavi-
tel Ludvík Juroš, staré čp. 915. Stavební náklady se pohybovaly ve 
výši 670 626 Kč. Byla zde umístěna dvojtřídní obecná smíšená škola 
a také česká mateřská školka. Prostranství před budovou vyplňovala 
okrasná zahrada, za ní se nacházelo školní hřiště a ovocná a zeleni-
nová zahrada. Vyučování bylo zahájeno 20.9.1926 při počtu 91 žáků. 
Výstavbu finančně podpořila Občanská záložna ve Frýdku. Po válce 
zvláštní škola, naposledy soukromá škola Galileo School. u
 Dnes se uvažuje s rekonstrukcí na domov se zvláštním 
režimem pro bezdomovce. 

ZDŮVODNĚNÍ
 Vybraná stavba patří k dalším realizacím frýdeckého ar-
chitekta a stavitele Ludvíka Juroše, který byl jednou z nejvýraznějších 
osobností 20. a 30. let a jedním z hlavních představitelů této doby. 
Jeho stavby ve srovnání s realizacemi bratří Šlapetů nejsou sice tak 
pokrokové, ale přesto můžeme mluvit o kvalitní architektuře, která má 
přinejmenším regionální význam.

 POZOROVÁNÍ
 Budova vždycky sloužila svému původnímu účelu, takže 
předpokládáme, že neprodělala zásadní dispoziční změny. Kromě 
neupravované zahrady se zdá být v dobrém technickém stavu.

DOPORUČENÍ
 Potenciál budovy tkví také ve velké a původně okras-
né zahradě, která je v dost zanedbaném stavu. Avšak budoucí 
připravovaná rekonstrukce s tímto faktem bude určitě pracovat.

97. Pohled z ulice Křižíkova, 
původní projektová dokumen-
tace (rok 1937)

98. Půdorys 2. NP, původní 
projektová dokumentace 

(rok 1937)

99. Pohled, projektová 
dokumentace k připravované 
rekonstrukci (rok 2014)
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FU3 SÍDLIŠTĚ LÍSKOVECKÁ I
Nad Lipinou, Lískovecká, Čs. červeného kříže

K.Ú.: Frýdek

TYP URBANISTICKÉHO SOUBORU: sídliště, občanská 
vybavenost
DATACE: 40. až 60. léta
CHARAKTERISTIKA: postupně vznikající sídliště, různá 
typologie bytů a veřejných prostorů (veřejné prostory, 
semiprivátní prostory, privátní prostory), okružní obslužná 
komunikace, lokální centrum

POPIS
 Jedná se o sídliště, které bylo postaveno pro zaměstnance 
dnešních Válcoven plechu (dříve Báňské hutní společnosti, poté 
Železáren Stalingrad). Nejstarší domy pochází už z počátku 40. let. 
Nejdřív byl postaven oblouk ulice Nad Lipinou, pak byl postupně 
zastavován i prostor mezi ulicemi Lískovecká a Nad Lipinou. Projekt 
kulturního domu byl realizován v roce 1959. Objekty občanské vy-
bavenosti a panelové domy byly dostavěny jako poslední.

ZDŮVODNĚNÍ
 Vybrané sídliště není vyloženě krásné. To, co je na něm 
důležité, je jeho příjemné měřítko, velká variabilita a různorodost ne-
jen jednotlivých domů a bytů, ale i prostorů mezi nimi. Od společného 
centrálního “náměstí”, přes poloveřejné prostory mezi domy až po 
privátní předzahrádky. Navíc je doplněno občanskou vybaveností a 
kulturním domem, takže se automaticky stává lokálním centrem. Do-
pravní obslužnost je zajištěna obloukovou komunikací Nad Lipinou. 
Doprava uvnitř sídliště je pak již zklidněná. Podobný funkční model 
vidíme na sídlišti Riviéra v Místku, tam je však tento model dotažený 
do své ideální podoby.

POZOROVÁNÍ
 Stáří a různorodost se samozřejmě odráží i v různém stavu 
jednotlivých domů a prostor. Nesetkáme se zde s havarijním stavem, 
ale spoustu domů bychom ohodnotili jako zanedbané. Také zeleň má 
podobný charakter. Nejvíc se na tomto spíše negativním působení 
podílí již zmiňovaný kulturní dům, který očividně není využíván ta-
kovým způsobem, jakým byl původně zamýšlen a jakožto ústřední 
budova celého sídliště je svým způsobem ukazatelem momentálního 
stavu. Jeho znovuoživení by mohlo pomoci celému obytnému soubo-
ru.

DOPORUČENÍ
 Zařazení tohoto sídliště do výběru nemá za cíl tento sou-
bor konzervovat. Myslíme si, že měřítko a jeho koncepce dává sídlišti 
rámec, který je možné využívat a rozvíjet. V zásadě je totiž myšlenka 
bydlení ve městě, a přesto v zeleni, stále aktuální. Navíc znovu přichází 
doba, která vidí v rozvoji menších lokálních center správnou cestu.

100. Centrální prostor před kul-
turním domem
(rok 2014)

101. Ulice Čs. červeného kříže, 
od kulturního domu(rok 2014)
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FU4 SÍDLIŠTĚ LÍSKOVECKÁ II
Puškinova, Lískovecká, Elišky Krásnohorské

K.Ú.: Frýdek

TYP URBANISTICKÉHO SOUBORU: obytný soubor
DATACE: 1949-1950
CHARAKTERISTIKA: menší obytný soubor, různá typologie 
domů a veřejných respektive semiprivátních prostranství

POPIS
 Malý obytný soubor, který je ohraničen ulicemi Puškinova, 
E. Krásnohorské a Lískovecká. Půdorysně se jedná o osově symet-
rické pětiúhelníkové území, které je po obvodu zastavěno menšími 
dvoupodlažními dvojdomky. Uprostřed pak stojí větší třípodlažní tro-
jdomy. Stejně jako sousední sídliště také sídliště Lískovecká II bylo 
postaveno pro dělníky z nedalekých Válcoven plechů, jež v té době 
nesly název Karlova huť.

ZDŮVODNĚNÍ
 Vybraný obytný soubor je výjimečný proto, že i dnes splňuje 
nároky na moderní bydlení. Domy mají příjemné měřítko, tvoří 
částečně uzavřené území, takže prostory mezi domy fungují jako 
semi-privátní prostory. V tomto rozvrhu pak velice dobře fungují i 
privátní předzahrádky menších dvojdomků. Plochy mezi domy na-
bízejí dostatečný pocit soukromí, takže se zde nachází několik zákoutí 
či altánku, kde se obyvatelé můžou scházet ke společnému posezení. 
Zeleň je zde v přiměřené míře a dokresluje tak příjemnou a klidnou 
atmosféru.

POZOROVÁNÍ
 Je pravdou, že některé domy nejsou v nejlepším stavu, 
ale jako celek působí lepším dojmem, než li sousední sídliště FU3. 
Je to dáno i jeho menším měřítkem. Je zde méně ploch k údržbě. 
Navíc je zde dostatek prostoru i pro parkování. Tento obytný soubor 
je pěkným příkladem toho, že ještě v 50. letech se stavěla sídliště 
kultivovaně a že mají co nabídnout i dnes.

102. Vnitřní prostor obytného 
souboru (rok 2014)

103. Vnitřní prostor obytného 
souboru(rok 2014)
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F70

FU4

FU5 DĚLNICKÁ KOLONIE KARLOVY HUTI - STARÁ KOLONIE
Divišova, Skautská, Gajdošova, Hutní, Fügnerova

K.Ú.: Frýdek

TYP URBANISTICKÉHO SOUBORU: dělnická kolonie
DATACE: konec 20. let
CHARAKTERISTIKA: kolonie složená ze dvou typů 
čtyřdomků, zahrada, ulice

POPIS
 Jedná se o nepříliš velkou kolonii dělnických čtyřdomků 
vystavěnou na konci 20. let pro dělníky Válcoven plechu, tehdejší 
Karlovy huti. Domky byly původně jednopodlažní s obytným podk-
rovím a sedlovou střechou. Do každé části se vstupovalo přímo z 
ulice. Ke každé čtvrtině také patřila malá zahrádka.

ZDŮVODNĚNÍ
 Vybraná obytná kolonie není žádným architektonickým skv-
ostem. Jeho hodnota je hlavně urbanistická. Je zde dobře vidět, jakou 
hodnotu měl tehdy veřejný prostor a jakou má dnes. Jedná se o min-
imální bydlení, kde kvitujeme hlavně efektivní využití parcely. Pros-
tor ulice zde neznamená průchod mezi ploty. Ulice je totiž opravdu 
tvořená vchody domů a část parcely, kterou bylo jistě možné využít 
pro vlastní bydlení či soukromé zahrady, byla věnována veřejnosti. 
Navíc je zřetelné, že absolutní těsnost v podobě čtyřdomu může 
vytvořit větší pocit soukromí než u samostatně stojících domů, které 
jsou dnes snem většinové populace.

POZOROVÁNÍ
 Kolonie se dnes nachází v lokalitě, která nemá dobrou 
pověst, avšak atmosféra může působit přívětivěji, než v moderních 
satelitních městečcích. Kolonie je bez jakékoliv regulace. Jediným 
regulačním prvkem je ulice, její rozšíření a vlastní čtyřdomek. Zbytek 
je na samotných obyvatelích. Ano, mnohdy se zde můžeme setkat 
s bizarností, kýčem a nevkusem. Ale dohromady to tvoří rozmani-
tou mozaiku všelidového umění. Samotná povaha území toto mísení 
vlastně umožňuje a jinde nevhodné, až nemyslitelné řešení zde 
evidentně může fungovat. 

DOPORUČENÍ
 Jediná myšlenka, která by měla být uchována, je princip vs-
tupu do domu tzn. přímo z ulice.

104. Dnešní stav typického 
vchodu do čtyřdomku 
(rok 2014)

105. Dnešní stav typického 
vchodu do čtyřdomku 

(rok 2014)
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FU7 DĚLNICKÁ KOLONIE VÁLCOVEN PLECHU KARLOVY HUTI
Míru, Sokolská, V. Vantucha

K.Ú.: Frýdek

TYP URBANISTICKÉHO SOUBORU: dělnická kolonie
DATACE: 20. léta
CHARAKTERISTIKA: dělnická kolonie se dvory a s vlastním 
zázemím, doplněná o domy mistrů apod.

ARCHITEKT: Julius Fischer
INVESTOR: Válcovny plechu Karlovy huti

f01

F70

FU4

POPIS
 Tato kolonie je další ukázkou dělnického bydlení v 1. polovině 
20. století. Jednalo se o různou typologii domů, která odpovídala 
různým pracovním pozicím v Karlově huti. Součástí kolonie byly jak 
domy dělnické, tak domy pro mistry. Ke všem domům byly vybu-
dovány i hospodářská stavení a kolonie tak v podstatě tvořila samo-
statnou jednotku. Kolonie rostla postupně, a to nejprve podél dnešní 
ulice Míru. Domy uvnitř bloku byly dostavovány později. Jak dokládá 
přiložená situace, kolonie se měla dále rozrůstat i na druhou stranu 
dnešní ulice Sokolská a to ještě s větším důrazem na urbanistickou 
kompozici. Tato část však nikdy realizována nebyla a zůstalo tak 
pouze u již zmíněných domů podél ulice Míru a domů vystavěných 
kolem vnitřního dvora, tj. na dnešní ulici V. Vantucha. 

ZDŮVODNĚNÍ
 Vybraná lokalita nemá až tak jednoduše viditelný řád, jako 
například předchozí soubory nicméně se jedná o měřítkem kvalitní 
obytný soubor, který má určitě velký potenciál stát kvalitní adresou.
 
POZOROVÁNÍ
 Obytný soubor na ulici Míru sebou dlouze nesl nálepku 
vyloučené lokality. Dnes je však situace trochu jiná. Několik domů 
prošlo výraznou rekonstrukcí, některé domy na ni teprve čekají. 
Prostor mezi domy zdá se být udržován a jsou do něj začleňovány 
nové prvky, jako jsou dětská hřiště apod. Skladba obyvatelstva je 
různorodá, ale i přesto vypadá, že obytný soubor je funkčním místem 
k bydlení.

DOPORUČENÍ
 Dnes nemá lokalita možná nejlepší pověst a je také zatížena 
velkým množstvím předsudků. Je pravdou, že některé domy v do-
brém stavu nejsou, což samozřejmě změně názorů nepřispívá. Výho-
dou této lokality může být fakt, že větší polovina domů a v podstatě 
všechny plochy mezi domy patří městu Frýdek-Místek. Městu to 
tak dává docela zajímavé možnosti, co s lokalitou dělat. Odpadá tak 
zásadní problém většiny sídlišť, kde se vlastníci počítají na desítky 
až stovky a ke společné shodě při větších stavebních zásazích není 
v podstatě možné dojít. Město by se tak nemělo bát realizovat kom-

plexní a kvalitní řešení pro celé území, byť bude třeba zaměřeno na 
slabší sociální skupiny.

194. Pohled na rodinný dělnický 
dům těsně po výstavbě, dnešní 
ul. V. Vantucha (rok 1929)

195. Nerealizované rozšíření 
dělnické kolonie 

(rok 1930)
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FU6 DĚLNICKÁ KOLONIE BÁŇSKÉ HUTNÍ SPOLEČNOSTI - NOVÁ OSADA “BERLÍN”

OBSAH

50

vybraný objekt

vybraný urbanistický celek

označení vybraného urbanistického celku

označení vybrané budovy

LEGENDA
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FU6 DĚLNICKÁ KOLONIE BÁŇSKÉ HUTNÍ SPOLEČNOSTI - NOVÁ OSADA “BERLÍN”
J. Kaluse, Jaroslava Haška, H. Salichové, Petra Cingra, Jiřího Hakena

K.Ú.: Frýdek

TYP URBANISTICKÉHO SOUBORU: dělnická kolonie
DATACE: 30. léta
CHARAKTERISTIKA: kolonie koncipována jako řádková 
zástavba, ulice, dvory

POPIS
 Kolonie byla původně postavena pro polské dělníky z 
Ustroně, kteří přišli pracovat do tehdejší Karlovy Huti. V Nové kolo-
nii byla zvolena tehdy moderní technologie podle systému „Böhler“, 
kterou prováděla firma „Ocelový dům“ z Prahy. Konstrukční materiál 
dodávaly válcovna a mostárna Karlovy huti. Nosná konstrukce byla 
zhotovena z válcovaných a lisovaných úhlových želez, které byly spo-
jeny tenkými plechy (černý lakovaný plech lisovaný). Plechová kon-
strukce nesla izolační materiál stropu a stěn. Stěny byly oboustranně 
obloženy heraklitem a omítnuty. Ve své době poskytovaly poměrně 
dobrou tepelnou izolaci, pozdější si nájemníci stěžovali, že jsou byty 
studené a v řadě případů doplňovali dodatečnou vnitřní izolaci. Byty 
byly dvoupokojové – velmi malá vstupní chodbička se vstupem na 
záchod (ten byl splachovací) a do kuchyně. Z kuchyně vedly dveře do 
větší obytné místnosti. V kuchyni byl malý oddělený kout – většinou 
řešený jako komora. Byty postrádaly koupelnu, ve čtyřbytovém 
vchodu (byty v prvním patře byly o něco větší) nebyly prádelny – 
jen sklepy. Půdy byly velmi prostorné, střechy valbové, v průběžných 
blocích sedlové, krytina eternitová.
V letech 1928-1930 nechala společnost postavit celkem 4 velké domy, 
každý pro 32 rodin, 5 domů po 8 bytech, všechny jednopatrové. Dále 
22 domů 4 bytových, 2 domy pro dozorce, každý pro dvě rodiny, také 
jednopatrové. Navíc v Nové kolonii byl postaven 1 dělnický dům pro 
dvě rodiny, přízemní. Později byly tzv. ocelové domy stavěny také v 
dělnické kolonii v Třinci.
 Dělníci Karlovy huti byli ubytováni v přibližně 500 závodních 
bytech a domcích, z toho 160 bytů se nacházelo v tzv. ocelových 
domech. Výstavba jednoho dělnického bytu přišla na 32-40.000 Kč. 
Kromě toho bylo postaveno 16 bytů pro mistry, nákladem 54-60.000 
Kč a 46 bytů pro úředníky, nákladem 80-150.000 Kč. Za dělnický 
byt se měsíčně platilo 10 Kč, za podkrovní místnost 3 Kč měsíčně. 
Veškeré udržovací práce obstarával závod na vlastní útraty. v 

ZDŮVODNĚNÍ
 Vybraná lokalita je zajímavá svou uceleností. Také její urban-
ismus je na vysoké úrovni. Domy vytváří příjemné ulice a na druhé 
straně velké prostorné dvory. Znovu se zde setkáváme s diferenciací 
jednotlivých prostorů. Obytný soubor je napojen na páteřní komuni-

kaci, která je zcela veřejná, kolmé ulice plní již funkci semi-privátního 
prostoru, dvory jsou pak privátní.

POZOROVÁNÍ
 Stav domů a ulic je různý. Některé bloky prošly rekonstrukcí, 
jiné na ni teprve čekají. Také dvory jsou různě udržované, obecně ale 
prochází obytný soubor v posledních letech spíše kladnými změnami.

DOPORUČENÍ
 Dnes nemá lokalita možná nejlepší pověst, nicméně úpra-
vou ulic a jednotlivých bloků se díky urbanistické kvalitě může stát 
vyhledávanou lokalitou.

106. Pohled od Lískovce z 
jihozápadu 
(období 1. republiky)

107. Ulice J. Kaluse 
(rok 2014)
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OZN. Č.PARCELY ULICE Č.P. MAJITEL NÁZEV DNEŠNÍ VYUŽITÍ DATACE
VÝŘEZ A

F01 1026/1 Husova 464 MK AURUM, s.r.o. VILA PRO MARII ZIMMERMANNOVOU vila, bývalá školní družina 1927
F02a 1081/1 Jana Švermy 486 fyzické osoby (více vlastníků) ÚŘEDNICKÉ DOMY PRO STÁTNÍ ZAMĚSTNANCE bytový dům 1925-1926
F02b 1082/1 Jiráskova, Jana Švermy 487 BASIC HOLDING, a.s.; fyzické osoby (více vlastníků) bytový dům 1925-1927
F03 3253 Na Příkopě 1220 SLEZAN FM, a.s. OBYTNÝ DŮM PRO ÚŘEDNÍKY LANDSBERGEROVY TOVÁRNY ředitelství SLEZAN FM, a.s. 1894
F04 3396/1 Revoluční 1282 kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského BOROMEUM hospic 1889-1896
F05 3391/1 Revoluční 1281 INTEST NDT, spol. s r.o ORLOVNA v rekonstrukci poč. 20. stol.
F06 3386 Revoluční 1280 CHIRONAX Frýdek-Místek, s.r.o. ŽIDOVSKÁ ŠKOLA sídlo firmy 1898
F07 3413 Mariánské náměstí 1289 fyzické osoby (SJM Polovi) VILA PRO VALENTINA ŠEBESTU vila 1925

F08a 3408 Mariánské náměstí 1287 CHARITA F-M VINCENTINUM domov pro seniory 1897
F08b 3409 Mariánské náměstí 1287 CHARITA F-M
F09a 228/1 Mariánské náměstí 146 Česká republika POUTNÍ RESTAURACE NA VÁPENCE, EXERCIČNÍ DŮM dům řádu Redemptoristů 1930, 1939
F09b 227/1 Mariánské náměstí 145 Pražská provincie kongregace Nejsvětějšího Vykupitele
F10 5940 Bruzovská 1860 fyzická osoba (Kuś Marian) ZÁJEZDNÍ HOSTINEC STARÁ STŘELNICE rstaurace "Na Střelnici" 1883
F11 1004/1 tř. T. G. Masaryka 454 Česká republika C. K. OKRESNÍ SOUD katastrální úřad 1891-1892
F12 1094 tř. T. G. Masaryka 493 fyzická osoba (Černý Igor) MĚSTSKÝ DŮM č.p. 493 polyfunkční městský dům 1891-1893
F13 1092/1 tř. T. G. Masaryka, Jiráskova 492 BOHEMIA REAL ESTATE, s.r.o. OBČANSKÁ ZÁLOŽNA VE FRÝDKU polyfunkční městský dům 1931

F14a 1091/2 Jirásková 491 fyzické osoby (více vlastníků) ÚŘEDNICKÝ DVOJDŮM V JIRÁSKOVĚ ULICI bytový dům 1924
F14b 1090/2 Jirásková 490 fyzické osoby (více vlastníků)
F15a 1086/2 Jiráskova, Žižkova 488 fyzické osoby (více vlastníků) NÁJEMNÍ DVOJDŮM č.p. 488, 489 bytový dům 1913
F15b 1087/3 Žižkova 489 fyzické osoby (více vlastníků)
F16 1117 Jirásková 506 Statutární město Frýdek-Místek FISCHEROVA VILA městská knihovna 1921
F17 1011 Jirásková, Jana Švermy 457 fyzické osoby (více vlastníků) NÁJEMNÍ DŮM č.p. 457 kancelářská budova 1923
F18 2951 tř. T. G. Masaryka 1131 fyzické osoby (více vlastníků) OBCHODNÍ A OBYTNÝ DŮM JOSEFA ORLA polyfunkční městský dům 1925
F19 2957 tř. T. G. Masaryka 1134 fyzická osoba (Vargová Hana) MĚSTSKÝ DŮM č.p. 1134 polyfunkční městský dům 1869
F20 2958 tř. T. G. Masaryka 1135 fyzické osoby (SJM Gadasovi) OBCHODNÍ A OBYTNÝ DŮM č.p. 1135 polyfunkční městský dům 1935
F21 2981/1 tř. T. G. Masaryka 1146 fyzická osoba (Hečková Petra) MĚSTSKÝ DŮM č.p. 1146 polyfunkční městský dům 1868
F22 3027 Těšínská 1167 fyzická osoba (Hečková Petra) OBYTNÝ DŮM PRO ALEXANDRU HONSA sídlo firmy 1909

F57 3325 Zámecké náměstí 1257 Statutární město Frýdek-Místek MĚSTSKÝ DŮM NA ZÁMECKÉM NÁMĚSTÍ č.p. 1257 BIC, obytný dům
pozdně středověké jádro, 

další úpravy po celou 
dobu jeho existence

F58 2983/1 Radniční 1148 Statutární město Frýdek-Místek PŘÍSTAVBA FRÝDECKÉ SPOŘITELNY magistrát města, banka 1929
F59 18/1 Radniční 10 Statutární město Frýdek-Místek RADNICE (bývalá tržnice) magistrát města, polyfunkční dům konec 19. stol.

FU1 více Hasičská ulice více více SÍDLIŠTĚ HASIČSKÁ ULICE panelové sídliště 1987

VÝŘEZ B
F33 2927 tř. T. G. Masaryka 1121 fyzická osoba (Novák Milan) MĚSTSKÝ DŮM č.p. 1121 polyfunkční městský dům 1895
F34 2922 tř. T. G. Masaryka 1118 fyzické osoby (více vlastníků) DŮM LUDWIGA NIEMTSCHIKA polyfunkční městský dům 1893-1894
F35 2921 tř. T. G. Masaryka 1117 MATTES REAL, s.r.o. MĚSTSKÝ DŮM č.p. 1117 polyfunkční městský dům 1895
F36 2909/1 tř. T. G. Masaryka 1111 nemovitost v exekuci REIKŮV DŮM polyfunkční městský dům 1895-1898

F37a 2906 tř. T. G. Masaryka 1109 fyzické osoby (SJM Svobodovi) MĚSTSKÝ DŮM č.p. 1109, 1108 “FRÝDEČANKA” obchodní centrum 1894
F37b 2905 tř. T. G. Masaryka 1108 fyzické osoby (SJM Svobodovi)
F38 1512/1 tř. T. G. Masaryka 634 Statutární město Frýdek-Místek OBYTNÝ A OBCHODNÍ DŮM K. LANGA městská policie 1911
F39 1511 tř. T. G. Masaryka 633 Statutární město Frýdek-Místek polyfunkční městský dům 1892
F40 1430/1 tř. T. G. Masaryka 603 fyzické osoby (více vlastníků) TKALCOVNA LUDWIGA ARESINA polyfunkční městský dům 1898
F41 1428/1 tř. T. G. Masaryka 602 B a B DENT, s.r.o. ČINŽOVNÍ DŮM MANŽELŮ OLŠÁKOVÝCH A L. BLAHOVÉ polyfunkční městský dům 1937
F42 1422 tř. T. G. Masaryka 600 AURA F-M, s.r.o. LÉKÁRNA U ČERNÉHO ORLA polyfunkční městský dům 1899

F43a 2883/1 tř. T. G. Masaryka 1100 fyzické osoby (více vlastníků) OBCHODNÍ A NÁJEMNÍ DŮM GABRIELY SLANINOVÉ polyfunkční městský dům 1924
F43b 2882 tř. T. G. Masaryka 1099 Stavební družstvo Moravia
F44 2881 tř. T. G. Masaryka 2322 Statutární město Frýdek-Místek BYTOVÉ DOMY S OBCHODNÍM PARTEREM polyfunkční městský dům 1958
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F45 2878/2 tř. T. G. Masaryka 2321 Statutární město Frýdek-Místek
F46 2878/3 tř. T. G. Masaryka 2320 Statutární město Frýdek-Místek
F47 2879/2 tř. T. G. Masaryka 2319 Statutární město Frýdek-Místek ATYPICKÝ BYTOVÝ DŮM S OBCHODNÍM PARTEREM polyfunkční městský dům 1958
F48 1548/1 Slezská 650 fyzické osoby (SJM Chvostkovi) PARNÍ PEKÁRNA polyfunkční městský dům 1901
F49 1547 Pekařská 649 fyzická osoba (Matýsek Vlastimil) DŮM R. VLČKA polyfunkční městský dům 1900

F50a 1543 Kostíkovo náměstí 647 Statutární město Frýdek-Místek NOVÁKŮV OBCHODNÍ DŮM polyfunkční městský dům 1930
F50b 1542 Kostíkovo náměstí 646 Statutární město Frýdek-Místek
F51 1528/1 Josefa Kafky 639 BRISTLE&BART INVEST, s.r.o. MĚSTSKÝ DŮM č.p. 639 prázdný 1902-1904
F52 1526 Josefa Kafky 638 Junák NĚMECKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA sídlo Junáka 1910
F53 1524 Josefa Kafky 637 Statutární město Frýdek-Místek DŮM R. WAWRECZKY základní umělecká škola 1912
F54 1596 Novodvorská 667 TJ SOKOL, Frýdek-Místek SOKOLOVNA sokolovna 1932
F56 1404/1 Národních mučedníků 591 fyzické osoby (SJM Mikulovi) VILA PRO CARLA FRIEDRICHA k prodeji/ pronájmu 1901
F43 3130/2 Na Poříčí 494 hcentrum.cz, a.s. HOTEL CENTRUM hotel Centrum 1984
F44 2833/1 Nádražní 1087 Komerční banka, a.s. HOTEL ŠKRABAL Komerční banka 1929

F45a 2877/1 Nádražní 2293 DAS, spol. s.r.o. SOUBOR STAVEB ADOLF LANDSBERGER výrobní objekt 80.-90. léta 19. stol.
F45b 2877/2 Nádražní 2294 DAS, spol. s.r.o.
F45c 2876 Nádražní 1094 fyzické osoby (SJM Svobodovi), STONE impuls, a.s. prodejní plochy
F46 2854 Potoční 2854 Moravskoslezský kraj UBYTOVNA PRO 200-220 DĚLNÍKU ADOLF LANDSBERGER střední odborná škola 1910
F47 2829/2 Nádražní SLEZAN FM, a.s. SKLADY SUROVÉ BAVLNY ADOLF LANDSBERGER prostory k prodeji/ pronájmu 1895

F48a 2841 Nádražní 1089 AVOS Stereo, s.r.o. ÚPRAVNA A BĚLIDLO JOSEF MUNK A SYNOVÉ hotel Richter 1896
F48b 2840 Potoční 2098 fyzické osoby (SJM Svobodovi) prostory k prodeji/ pronájmu 1896
F49 2847 Potoční 3180 fyzické osoby (Navrátil Dušan, Navrátil Zdeněk) BĚLIDLO, BAREVNA A TISKÁRNA JOSEF MUNK A SYNOVÉ výrobní objekt 1912
F50 2838/1 Nádražní 1088 fyzické osoby (SJM Svobodovi) KANCELÁŘSKÁ A OBYTNÁ BUDOVA JOSEF MUNK A SYNOVÉ obchodní centrum 1889
F51 2795 Staroměstská 1077 SLEZAN FM, a.s. MECHANICKÁ TKALCOVNA JOSEF MUNK A SYNOVÉ skladovací prostory, sídlo firmy 1891-1892
F52 2816/1 Slezská 1082 Slezská pekárna JK, s.r.o. OBYTNÝ DŮM BRATŘI NEUMANNOVÉ pekárna 1887
F53 2814/2 Těšínská 2292 SLEZAN FM, a.s. BĚLIDLO, ÚPRAVNA A TKALACOVNA BRATŘÍ NEUMANNŮ sklady, protory k prodeji/ pronájmu 1894
F54 1946 Staroměstská 782 TEXTIL INVEST GROUP, a.s. MECHANICKÁ PŘÁDELNA BAVLNY BRATŘÍ NEUMANNŮ prostory k prodeji/ pronájmu 1889-1890

FU2 více tř. T. G. Masaryka TŘÍDA TOMÁŠE GARRIGUE MASARYKA třída, ulice konec 19. stol.-dodnes

VÝŘEZ C
F55 3690 Křižíkova 1379 fyzické osoby (více vlastníků) VILA PANA ŘEDITELE vila 1938
F56 3489 Míru 1313 Statutární město Frýdek-Místek OBECNÁ ŠKOLA NA ULICI MÍRU bývalá zvláštní škola 1926

FU3 více Nad Lipinou, Lískovecká více více SÍDLIŠTĚ LÍSKOVECKÁ I sídliště 40.-60. léta
FU4 více Puškinova, E. Krásnohorské více více SÍDLIŠTĚ LÍSKOVECKÁ II cihlový obytný soubor 1949-1950
FU5 více Stará kolonie více více DĚLNICKÁ KOLONIE KARLOVY HUTI - STARÁ KOLONIE kolonie dělnických čtyřdomků konec 20. let
FU7 více Míru, V. Vantucha, Sokolská více více DĚLNICKÁ KOLONIE VÁLCOVEN PLECHU KARLOVY HUTI obytný soubor 20. léta, 20.stol.

VÝŘEZ D
FU6 více J. Kaluse více více DĚLNICKÁ KOLONIE BÁŇSKÉ HUTNÍ SPOLEČNOSTI - NOVÁ OSADA “BERLÍN” obytný soubor s ocelovou konstrukcí 30. léta
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M01 SOKOLSKÝ PAVILON “SOKOLÍK”
Hlavní třída 109

K.Ú.: Místek
P.Č.: 149/1

TYP OBJEKTU: sokolský pavilon
VYUŽITÍ: hospoda, víceúčelový sál Sokolík
ROK VZNIKU: 1931-1932
ARCHITEKT: Jan Klema, přestavba Jaro Čermák, oba 
Místek
INVESTOR: Sokolská jednota, Družstvo pro zřízení 
tělocvičny pro tělovýchovnou jednotu Sokol

VLASTNICKÉ PRÁVO:
fyzická osoba (SJM Železníkovi)

M02 NĚMECKÝ DŮM
Hlavní třída 113

K.Ú.: Místek
P.Č.: 153

TYP OBJEKTU: střelnice, dům pro německé spolky
VYUŽITÍ: v nedávné době bar, squashové kurty, dnes v 
podstatě nevyužívaný
ROK VZNIKU: 1899
ARCHITEKT: nejspíš Hermann Ripper
INVESTOR: Misteker–Schützen–Verein (Společnost 
střelecká místecká)

VLASTNICKÉ PRÁVO:
TEFCO CZ, a.s.

POPIS
 Plnohodnotné cvičení se podle Sokolů dalo provozovat 
jen za určitých podmínek, které mohla splnit pouze samostatná a 
moderně vybavená tělocvična. Proto se již od počátku dvacátých let 
přemýšlelo o vytvoření sokolského hřiště. Pro tyto účely poskytla 
správní komise města Místku stavební plochu v místech bývalé 
cyklistické dráhy ve Smetanových sadech. 
 Po řadě návrhů se projektu ujal Jan Klema. Slavnostní 
položení základního kamene se událo 13. září 1931. Do přízemí 
Klema umístil byt správce, výborovnu, šatny, skladiště nářadí a 
záchody. V patře navrhl sál o rozměrech 16, 8 x 8, 6 m, v suterénu 
sklep. Jedná se o větší jednopatrový pavilon v intencích regional-
ismu, lehce ve stylu Dušana Jurkoviče. Přízemní partii Klema navrhl 
obložit lomovým kamenem, patro tvořilo hrázděné zdivo. Do osy 
průčelí umístil nezasklený balkon zdobený řezbou a vrcholící štítem 
s ozdobným motivem slunce vyskládaným z palubek, přesahujícím 
linii střechy, s orlem na špici. Po bočních stranách pavilonu se 
nacházely čtvercové kamenné terasy, přístupné dvojicí otevřených 
dřevěných schodišť. Průčelí směřovalo k severovýchodu do sokol-
ského hřiště vytvořeného z bývalé cyklistické dráhy. w

ZDŮVODNĚNÍ
 Stavba je pěkným a hlavně zachovalým příkladem region-
alismu a ve vazbě na blízké Pustevny je zajímavým odkazem na 
Jurkovičovy stavby.

POZOROVÁNÍ
 Pavilon sice dnes neslouží Sokolské jednotě, nicméně své 
poslání kulturně-společenského prostoru plní nadále, což je jedině 
dobře. Dle pozorování je technický stav dobrý.

POPIS
 Místecká lepší společnost se scházela v jednom z nejstarších 
místeckých spolků, ke kterým patřil Misteker–Schützen–Verein 
(Společnost střelecká místecká), podle nejstaršího dochovaného 
protokolu ustavený někdy kolem roku 1852. Celkem měl spolek 
kolem 80 členů z širokého okolí. První střelnici si místečtí ostrostřelci 
postavili na Kamenci, v místě, kde dnes stojí střední požární škola. 
Střelnice byla zničena povodní v roce 1875 a později byla přenesena 
na Bahnhofgasse (vedle dnešního kina Vlast). V sousedství střelnice 
– Schiesshausu vyrostla patrně v roce 1899 budova nového střediska 
místeckých Němců – Deutsches Haus. Budova byla využívána k 
pořádání plesů, konaly se zde květinové slavnosti, hrálo se zde di-
vadlo, organizovaly se koncerty a také zde byla vyhlášená restau-
race. Českým národovcům a vlastencům z Místku byla vždy tato 
„německá bašta“ trnem v oku – proto po 2. světové válce byl celý 
areál přejmenován na Český dům. x

 Nárožní hmota směrem k Hlavní třídě je akcentována 
vysokými okny sálu, mansardovou střechou, výraznými okrasnými 
štíty a je na ní užito nejvíce secesní štukové výzdoby. Křídla domu pak 
mají jednodušší pojetí.
 
ZDŮVODNĚNÍ
 Jedná se o jeden z nejvýraznějších a nejkrásnějších místeck-
ých domů z přelomu 19. a 20. stol. Navíc urbanistická poloha na 
hraně centra Místku a parku dává domu obrovský potenciál.

POZOROVÁNÍ
 Dům je dnes bohužel naprosto a nepochopitelně zdevas-
tován a slouží už jen jako plakátovací plocha. Jeho stav je tristní a v 
podstatě balancuje na hraně společenské akceptovatelnosti a nemusí 
být nereálné, že dojde k nějakému radikálnějšímu řešení.

DOPORUČENÍ
 Tento dům by měl být jednoznačně zachován a rekon-
struován do odpovídající podoby, protože mnoho takových domů 
nemá město „v záloze“.

108. Pohled od řeky Ostravice 
(30. léta 20. stol.) 

109. Pohled, původní projek-
tová dokumentace (rok 1932)

110. Pohled bývalého autobus-
ového stanoviště 
(kolem roku 1915) 111. Původní ulice v místě 

dnešní Hlavní třídy, v pozadí 
Německý dům

(počátek 20. stol.) 
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městských památkových zón Frýdek a Místek a staveb, již zařazených na seznamu nemovitých kulturních památek
janda:zezula 

architekti  
Ing.arch. Kamil Zezula  

Ing.arch. Adam Zezula

září

2016

K.Ú.: Místek
P.Č.: 150

TYP OBJEKTU: finanční úřad
VYUŽITÍ: Police ČR
ROK VZNIKU: 1931-1932
ARCHITEKT: Jaro Čermák, Místek
INVESTOR: Magistrát města Místek

VLASTNICKÉ PRÁVO:
Česká republika

K.Ú.: Místek
P.Č.: 151/1

TYP OBJEKTU: cejchovní úřad
VYUŽITÍ: Městská knihovna
ROK VZNIKU: 1910
ARCHITEKT: Hermann Ripper, Místek
INVESTOR: Magistrát města Místek

VLASTNICKÉ PRÁVO:
Statutární město Frýdek-Místek

M03 BUDOVA ČESKOSLOVENSKÝCH FINANČNÍCH ÚŘADŮ
Hlavní třída 110

M04 CEJCHOVNÍ ÚŘAD
Hlavní třída 111

POPIS
 V Místku bylo potřeba vystavět budovu pro ústřední 
umístění zdejších finančních úřadů, berní správy, berního úřadu a 
důchodkového kontrolního úřadu. Město si vybralo parcelu na Staré 
ulici mezi přerovským pivovarem a hasičským domem a záhy, roku 
1930, Jaro Čermák vypracoval návrh na stavbu. Jednání o zakoupení 
této plochy se však nevydařilo a tak město využilo vlastního pozemku 
na Wilsonově třídě, nedaleko kina a budovy cejchovního úřadu. 
Čermák proto v následujícím roce vytvořil nové návrhy. K hlavní 
přední hranolové části připojil Čermák dvojici krátkých postranních 
křídel. Dvoupatrový, v ploše středového rizalitu třípatrový objekt v du-
chu funkcionalismu ukončil valbovou střechou. Do levé půle přízemí 
architekt umístil třípokojový byt pro přednostu úřadu a do druhé části 
domu umístil kancelářské prostory pro důchodkový úřad, katastr evi-
dence a archiv. Do prvního patra umístil úřadovny pro berní správu, 
do druhého berní úřad a ve třetím vyprojektoval dva malé byty pro 
zřízence. y

ZDŮVODNĚNÍ
 Stavba je podobně jako několik dalších pouze torzem a nyní 
má jen hodnotu urbanistickou, jež dokládá trasu bývalé Wilsonovy 
třídy.

POZOROVÁNÍ
 Jak už bylo zmíněno, budova pozbyla veškerých svých 
charakteristických prvků a zachoval se pouze objem a poloha. Vzhle-
dem k užité břízolitové omítce lze usuzovat, že k osudné rekonstrukci 
došlo někdy v 70. až 80. letech minulého století.

DOPORUČENÍ
 Znovu zde platí, že největší důraz by měl být kladen na okolí 
objektu. Změna by nejspíš mohla přijít s úpravou využití průtahu 
městem, který by po otevření obchvatu mohl značně pozměnit svůj 
charakter. Samotná budova určitě snese implementaci novotvarů. 
Barevně by měla zůstat ve střídmých tónech.

POPIS
 V roce 1910, proběhla výstavba budovy cejchovního úřadu 
na Hlavní třídě čp. 111, jejíž projekt město zadalo k vypracování 
osvědčenému místnímu architektovi Hermannu Ripperovi. Ten navrhl 
dvoupodlažní objekt na obdélném půdorysu se secesním průčelím. 
Do přízemí architekt umístil úřadovny přístupné z ulice skrze vs-
tupní halu, vedoucí středem stavby až k dvouramennému schodišti 
v zadní partii domu. V prvním patře se nacházel luxusní byt. Uliční 
průčelí členila okna a dveře v ose, fasádu dekorovala secesní linie. 
Dům prošel radikální rekonstrukcí, osekaly se štuky a přistavělo pa-
tro. Dnes zde sídlí městská knihovna. V prosinci 1910 o této stavbě 
kriticky psaly místní Noviny Těšínské: „Obec staví dům pro cejcho-
vní úřad. Bez vypsání soutěže, nákladná a velká stavba, naprosto 
zbytečně za vypůjčené peníze. V prvním patře bude velký byt s tera-
sou nad zadním traktem budovy. Místo toho, aby postavili byty pro 
dělníky nebo nemocnici, staví město nákladné panské byty.“ z

 
ZDŮVODNĚNÍ
 Podobně jako u předcházející stavby je hodnota tohoto ob-
jektu spíš urbanistická. Vytváří kotvy v systému města, které odkazuji 
na trasovaní historicky důležitých ulic atd. 

POZOROVÁNÍ
 Budova je značně pozměněná a přebudovaná. Výrazově se 
již jedná o zcela jiný dům. Ve srovnání s rekonstrukcí vedlejšího kina, 
lze však tuto realizaci hodnotit vcelku kladně.

DOPORUČENÍ
 Je potřeba si uvědomit jakou pozici má knihovna jakožto 
vzdělávací a kulturní instituce ve vztahu k městu a podle toho dbát 
na to, jak bude vypadat samotná budova a jak by mělo vypadat její 
okolí. Potenciál, který se skrývá v blízkosti Sadů Bedřicha Smetany, 
je naprosto a možná až trestuhodně nevyužitý.

113. Půdorys přízemí, původní 
projektová dokumentace 
(rok 1931)

112. Průčelní pohled, původní 
projektová dokumentace 

(rok 1931)
114. Průčelní pohled, původní 

projektová dokumentace 
(rok 1910)
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janda:zezula 

architekti  
Ing.arch. Kamil Zezula  

Ing.arch. Adam Zezula

září

2016

K.Ú.: Místek
P.Č.: 152

TYP OBJEKTU: kino
VYUŽITÍ: kino Vlast
ROK VZNIKU: 1927
ARCHITEKT: Rudolf Kaulich, Moravská Ostrava; Jaro 
Čermák, Místek
INVESTOR: Magistrát města Místek

VLASTNICKÉ PRÁVO:
Statutární město Frýdek-Místek

K.Ú.: Místek
P.Č.: 174/1, 177
TYP OBJEKTU: obytný dvojdům
VYUŽITÍ: dříve objekt Okresní vojenské správy, ambulance, 
kanceláře
ROK VZNIKU: 1903-1904
ARCHITEKT: Josef Rohan, Místek
INVESTOR: Josef Rohan, zednický a tesařský mistr

VLASTNICKÉ PRÁVO:
Dětské ambulance, s.r.o.
fyzické osoby (více vlastníků)

M05 MĚSTSKÉ KINEMATOGRAFICKÉ DIVADLO
Hlavní třída 112

M06 OBYTNÝ DVOJDŮM MANŽELŮ JOSEFA A RŮŽENY ROHANOVÝCH
Politických obětí 119, 120

POPIS
 Návrh stavby městského kinematografického divadla vypra-
coval roku 1927 nejspíš ostravský architekt Rudolf Kaulich na základě 
vyhrané soutěže. Místecký architekt Jaro Čermák se pak na stavbě 
podílel nejspíš jako stavitel. Kaulich navrhl dle soutěžních požadavků 
dvoupatrovou stavbu na půdorysu obdélníku s architektonicky vkusně 
řešeným vestibulem. Hlavní průčelí směřuje do tehdejší Wilsonovy 
třídy, vchod do kina tvoří dvojice dvoukřídlých dveří se závětřím. V 
přízemí se rozkládá prostor vestibulu a prostorná čekárna pro diváky, 
dále bufet a dvě drobné kryté šatny. Do sálu vedou po stranách šaten 
oboustranná schodiště. Sál pojal přibližně 400 diváků. Podlahu ar-
chitekt navrhl jako amfiteatrálně stoupající a do zadní části kinosálu 
umístil ještě sedm lóží. V prvním patře navrhl místnosti pro městskou 
veřejnou knihovnu a čítárnu. O dva roky později zde město umístilo 
muzeum a od roku 1935 až do druhé světové války se ve dvou míst-
nostech druhého patra nacházel Památník osvobození.  aa

ZDŮVODNĚNÍ
 Ani tato stavba nevybočuje z řady dalších budov, které 
dneska lemují Hlavní třídu a její hlavní hodnota je urbanistická. Mimo 
historické kotvy má velký městotvorný potenciál i dnes. V neposlední 
řadě fakt, že zde stejný provoz probíhá takřka kontinuálně, je taky 
dobrý příklad toho, že poloha i měřítko budovy je stále platné a tím 
pádem i funkční.

POZOROVÁNÍ
 V roce 2003 prošla budova nepříliš zdařilou rekonstrukcí, 
která ovšem postihla řadu budov. 

DOPORUČENÍ
 Práce s veřejným prostorem před budovou podobné 
funkce by měla být o mnoho přesvědčivější, i když v porovnání s 
předprostorem knihovny zde snad není kritika ani oprávněná. Nicméně 
potenciál přilehlého parku je znovu opomenut a nevyužit. Případné 
zásahy budoucí teoretické rekonstrukce by měly mít sebevědomí své 
doby, ale také by neměly zapomínat na kultivovanost a osobitost kul-
turního stánku, jakým kino bezesporu je.

POPIS
 V roce 1903 si v této reprezentativní oblasti, na ulici Poli-
tických obětí č. p. 119, postavil jednopatrový rodinný dům městský 
stavitel Josef Rohan. Stavbu nad obdélným půdorysem po stranách 
oživil dvojicí rizalitů. Fasádu pročlenil bosáží a okny s rozeklanými 
frontony s volutami. bb

 Druhá část nejspíš patřila Ludvíku Rundtovi.
 
ZDŮVODNĚNÍ
 Jedná se o jeden z prvních objektů v této reprezentativní 
části města Místku. Jeho stavba proběhla ihned po stavbě Národního 
domu a Českého matičního gymnázia.

POZOROVÁNÍ
 Ač domy v této oblasti většinou neprošly zásadními úpra-
vami a jejich průčelí se shodují se stavem původním, tak u tohoto 
domu to neplatí. Dům přišel o veškerou štukovou výzdobu. Jediný 
zdobný prvek, který se zachoval, je bohatě zdobená korunní římsa, 
která nad břízolitovým průčelím působí poněkud nepatřičně. 
 Navíc byl dům z dříve volně stojícího přestavěn na řadový, 
krajní velkorysá vstupní schodiště byla zrušena a vzniklý prostor byl 
zastavěn až k uliční čáře.

DOPORUČENÍ
 Tomuto domu minulý režim příliš nepřál, nicméně si mys-
líme, že jeho rehabilitace je možná. Zachovalá korunní římsa v kon-
trastu s vyčištěným průčelím působí sice nepatřičně, ale tento silný 
kontrast je určitě lepší cestou, než štuková výzdoba z polystyrenu.
 V neposlední řadě je třeba znovu zmínit roli ulice. Dříve 
reprezentativní oblast, kde si stavěli domy nejzámožnější Místečané, 
je dnes pouze ušmudlaným místem za bývalým autobusovým 
nádražím. Je to jasný důsledek onoho osudného odříznutí tělesem 
Hlavní třídy. Všechny přirozené vazby a trasy lidí byly přerušeny. 
Domnívat se, že úrovňové spojení může vynahradit podchod, je zcela 
mylné.

116. Půdorys přízemí, původní 
projektová dokumentace 
(rok 1927)

117. Půdorys přízemí, původní 
projektová dokumentace 
(rok 1903)

115. Pohled na veřejný pros-
tor mezi kinem a Německým 

domem(rok 1932)
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Ing.arch. Kamil Zezula  

Ing.arch. Adam Zezula

září

2016

M07 NÁRODNÍ ZÁLOŽNA MÍSTECKÁ
Hlavní třída 133

K.Ú.: Místek
P.Č.: 213

TYP OBJEKTU: národní záložna
VYUŽITÍ: bývalá banka Moravia, dnes k pronájmu/ prodeji
ROK VZNIKU: 1927-1928
ARCHITEKT: B. Hübchsmann, Praha; stavitel Jan Klema, 
Místek
INVESTOR: Národní záložna Místecká

VLASTNICKÉ PRÁVO:
KOMPAS, komanditní spol.

M08 DVOJDŮM JANA KLEMY
Palackého 129, 130

K.Ú.: Místek
P.Č.: 205, 206

TYP OBJEKTU: bytový dům
VYUŽITÍ: bytový dům, kancelářská budova
ROK VZNIKU: 1924
ARCHITEKT: Jan Klema, Místek
INVESTOR: Jan Klema, architekt a stavitel; Albína Tauch-
manová

VLASTNICKÉ PRÁVO:
Statutární město Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj

POPIS
 Projekt nové budovy záložny byl zadán v roce 1925 (na 
40-ti leté výročí od založení záložny) věhlasnému pražskému ar-
chitektu Bohumilu Hübschmannovi. Stavební práce měl na starosti 
člen dozorčí rady, stavitel Jan Klema. Se stavbou Národní záložny se 
započalo v roce 1927 a otevření proběhlo o rok později, v den 10-ti le-
tého výročí vzniku samostatného československého státu. Do průčelí 
třípatrové neoklasicistní budovy umístil Hübschmann plastiky Joži 
Úprky. Čtyři postavy v lidových krojích personifikují téma Spoření. 
Hlavní schodiště prosvětluje vitráž Františka Kysely. Hübschmann v 
projektu pro místeckou záložnu použil řady prvků ze stavby nemo-
censké pojišťovny při dnešním nábřeží Ludvíka Svobody v Praze, 
na které pracoval v letech 1925-1927. Zde se shodně objevují čtyři 
plastiky v průčelí a ve vestibulu rozsáhlé mozaikářské dílo Františka 
Kysely. Průčelí obou staveb je tříosé, ve spodní partii členěné mo-
hutnými pilíři. Prostranství kolem záloženského domu v letech 1929 
a 1930 ožilo zřízením zdobné zahrádky s vodotryskem, stožárem s 
elektrickým osvětlením a hodinami. cc

ZDŮVODNĚNÍ
 V místeckém prostředí, kde povětšinou stavěli místní 
stavitelé a architekti, je vybraná Hübchsmannova stavba určitě zají-
mavou výjimkou. Velice dobře totiž dokládá možnosti a velkorysost 
tehdejší rady Místecké záložny, jež si mohla dovolit oslovit známého 
pražského architekta. Mimo to je budova kvalitním příkladem mod-
ernistické architektury, která je dodnes stále ne úplně doceněná.

POZOROVÁNÍ
 Od krachu Moravia banky v roce 1997 je budova prázdná a 
chátrá. Její stav je více než tristní. Navíc stavbou průtahu Hlavní třídy 
přišla budova o svůj předprostor. 

DOPORUČENÍ
 Tato budova by měla být jednoznačně zachována a rekon-
struována do odpovídající podoby, protože svou velkorysostí a citem 
pro architektonický detail předčí nejednu realizaci z poslední doby.

POPIS
 Po roce 1923 se postupně národní hospodářství vzpama-
tovává a to přináší uklidnění také v Místku. Počet zaměstnaných 
stoupá a sílí také stavební ruch. Na ulici Palackého postavil místecký 
stavitel Jan Klema jednopatrový dvojdům s neoklasicistně laděnou 
fasádou. Do střední části průčelí umístil dva vchody do jednotlivých 
domů, na které navazují schodiště vedoucí k jednotlivým bytům. Dům 
s číslem popisným 130 obýval sám Jan Klema a druhý, čp. 129, patřil 
Albíně Tauchmanové. Dnes zde sídlí mj. Šprcova ofsetová tiskárna. dd

 Průčelí je přísně symetrické podle střední osy. Vchod je 
zdůrazněn čtveřicí pilastrů a dynamicky zprohýbanými frontony. 
Průčelí je zakončeno výraznou korunní římsou a vikýřem s trojúhel-
níkovým štítem.

ZDŮVODNĚNÍ
 Vybraný dvojdům tvoří spolu s ostatními okolními domy 
jádro dodnes zachovalé reprezentativní ulice Palackého. Navíc dok-
ládá společenskou úlohu a úroveň tehdejších stavitelů, kdy většina z 
nich stavěla svá velkolepá obydlí v nejlepších čtvrtích a ulicích.

POZOROVÁNÍ
 Dům se zdá být v dobrém stavu a očividně neprošel žádnou 
velkou rekonstrukcí. Má pouze vyměněná okna, která se drží více 
méně původního členění, což je u plastových oken možná nejlepší 
řešení.

DOPORUČENÍ
 U teoretické budoucí fasády by bylo vhodné udržet střídmou 
barevnost a nepouštět se příliš do ostrých výrazných odstínů. 
Největším problémem je však budoucí řešení tohoto, dnes slepého, 
výběžku Palackého ulice.

118. Pohled z dnešní Hlavní 
třídy od Hudební školy (období 
první republiky) 

119. Pohled na veřejný prostor 
před záložnou z věže Hudební 

školy (30. léta) 

121. Levá polovina průčelí, 
původní projektová dokumen-
tace (rok 1924 )

120. Půdorys přízemí, původní 
projektové dokumentace (rok 
1924 )
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M09 MĚSTSKÝ DŮM č.p. 127
Palackého 127

K.Ú.: Místek
P.Č.: 200

TYP OBJEKTU: obytný dům
VYUŽITÍ: bytový dům, kancelářská budova
ROK VZNIKU: 1908
ARCHITEKT: nedohledán
INVESTOR: nedohledán

VLASTNICKÉ PRÁVO:
Komunistická strana Čech a Moravy

M10 OKRESNÍ NEMOCENSKÁ POJIŠŤOVNA
Palackého 115 (dříve 126)

K.Ú.: Místek
P.Č.: 199

TYP OBJEKTU: okresní nemocenská pojišťovna, poté  také 
sloužila jako zdravotní středisko
VYUŽITÍ: Magistrát města Frýdku-Místku, jídelna
ROK VZNIKU: před 1936
ARCHITEKT: díky podobnosti s důstojnickým domem na 
Komenského ulici by mohlo jít o Josefa Hendrycha nebo 
Jara Čermáka
INVESTOR: nedohledán

VLASTNICKÉ PRÁVO:
Česká republika

POPIS
 Rohový secesní patrový dům, který výborně ztvárnil v 
pořadí 3. nároží u křížení ulic Palackého a Politických obětí. Kromě 
bohatě zdobené secesní fasády, kde se uplatňují v hojné míře organ-
ické formy, je nejvýraznějším prvkem nárožní arkýř, který je jasnou 
odpovědí na arkýř domu na protějším rohu. 
 Svým uspořádáním je zřejmé, že ulice Politických obětí měla 
pokračovat v řadové zástavbě, ale tato myšlenka nebyla nikdy real-
izována.

ZDŮVODNĚNÍ
 Svou estetickou hodnotou a kultivovaností podtrhuje 
charakter této reprezentativní části města, která byla vystavěna na 
začátku 20. století.

POZOROVÁNÍ
 Dům je ve velice dobrém stavu a podle srovnání s docho-
vanými fotografiemi nedošlo k žádné viditelné změně.

POPIS
 Třípodlažní budova postavena v neoklasicistním stylu, která 
se nachází na rohu křížení ulic Palackého a Politických obětí. Je to 
mohutná stavba na půdoryse “L”, jejíž hlavní průčelí je členěno na 
čistý jednoduchý sokl ukončený parapetní římsou v 2. NP. Vstup je 
umístěný v ose průčelí a je zvýrazněn po stranách umístěnými pilas-
try nesoucí profilované kladí.  Okenní otvory v 2. NP a 3. NP spojuje 
společná profilovaná šambrána. Tělo fasády je zakončeno korunní 
římsou, z které vybíhají falešné hlavice pilastrů. Nad korunní římsou 
v ose vstupu je umístěný vikýř zakončený štítem. 
 Dle dostupných dokumentů měla budova v roce 1982 poz-
být veškerou štukovou výzdobu, nicméně k tomuto kroku nejspíš 
nikdy nedošlo, a proto se nám dodnes zachovala fasáda s již mod-
ernistickými prvky.

ZDŮVODNĚNÍ
 Vybraný dům patří do skupiny velkorysých staveb na již 
mnohokrát zmíněné křižovatce Palackého ulice a Politických obětí 
a velkou měrou tak spoluvytváří charakter tohoto místa, které je v 
tomto ohledu v místecké části města ojedinělé.

POZOROVÁNÍ
 Dům se zdá být zvenku zachovalý poměrně dobře. Všechny 
úpravy se týkaly interiéru, ale díky univerzálnosti těchto objektů, to 
nemá na jeho výraz žádný zásadní vliv. Ač se původně jednalo o sa-
mostatný dům s vlastním číslem popisným 126, tak 80. letech došlo 
ke spojení s bývalým Okresním úřadem bratří Šlapetů.

DOPORUČENÍ
 Budově a ani ulici samotné neprospívá nízká křovinatá 
zeleň, která v tomto případě působí příliš neudržovaně a to ve vztahu 
s velkolepostí ulice není ideální kombinace.

122. Pohled z Palackého ulice 
(kolem roku 1919) 

123. Pohled z Palackého ulice 
(nedatováno) 

124. Zakreslení stávajícího 
stavu průčelí  z Palackého 
ulice, projektová dokumentace  
rekonstrukce domu (rok 1981)
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M11 OKRESNÍ ÚŘAD A ČETNICKÁ STANICE
Palackého 115

K.Ú.: Místek
P.Č.: 199

TYP OBJEKTU: okresní úřad, četnická stanice
VYUŽITÍ: Okresní správa sociálního zabezpečení
ROK VZNIKU: 1936-1940
ARCHITEKT: Akad.arch. Lubomír Šlapeta, Akad.arch. Čestmír 
Šlapeta, oba Praha; stavitel Jaro Čermák
INVESTOR: Magistrát města Místku

VLASTNICKÉ PRÁVO:
Česká republika

M12 DŮM MANŽELŮ MUSILOVÝCH A F. A. DOSTÁLA
Palackého 121 

K.Ú.: Místek
P.Č.: 179

TYP OBJEKTU: měšťanská škola
VYUŽITÍ: Krajská hygienická stanice
ROK VZNIKU: počátek 20. stol.
ARCHITEKT: nedohledán
INVESTOR: manželé Petr a Anna Musilovi, František An-
tonín Dostál

VLASTNICKÉ PRÁVO:
Česká republika

POPIS
 Pro okresní úřad si město vyhlédlo parcelu na Wilsonově 
třídě. Další reprezentativní budova tak měla stát vedle městského 
kina a cejchovního a finančního úřadu. Z neznámých důvodů nakonec 
vyhrála alternativní možnost - bývalé farské pozemky naproti místeck-
ému gymnáziu a v sousedství okresní nemocenské pojišťovny. ee

 První uskutečněný návrh veřejné stavby vzešel ze soutěže 
v roce 1936. Po zadání se v následujícím roce bratři Šlapetové, 
podobně jako u návrhu školy v Nitře, pustili do “soutěžení” mezi 
sebou. Lubomírem původně uvažovaný klasický administrativní tro-
jtrakt s příčně vloženou schodišťovou částí a krátkým postranním 
křídlem byl v prováděcím projektu změněn za konvenčnější dvojtrakt. 
Realizaci neprospěly ani úpravy průčelí. Pozoruhodná je naopak řada 
zdařilých detailů schodišť, dveří, mříží, zábradlí atd. ff

 Místní týdeník Frýdecko-Místecký kraj k této stavbě nap-
sal: „Bude to stavba monumentální, velkorysá, jakou okresní město 
již mělo mít, a které tak dlouho usilovalo o její uskutečnění.“ Novo-
stavba vznikla v souladu s moderními přístupy a požadavky a proto 
si vyžádala náklad ve výši dvou a čtvrt milionu korun. Do soutěže o 
realizaci stavby se přihlásili jen místní stavitelé. ee

ZDŮVODNĚNÍ
 Nejedná se pouze o dílo slavných bratří Šlapetů. Je to 
především velice důležitá a svým měřítkem výjimečná modernistická 
stavba, a ač stojí mezi budovami z přelomu století, dobře podtrhuje 
velkolepost a charakter ulice Palackého.

POZOROVÁNÍ
 Zdá se, že budova neprošla zásadními úpravami, kromě vs-
tupu, který je přibližně ze 70. let. Nicméně na průčelní fasádě začíná 
být znát, že poslední údržba proběhala již dávno.

DOPORUČENÍ
 Budova by mohla značně utrpět například teoretickým za-
teplením. V tomto případě je klasické zateplení prakticky nemyslitel-
né, neboť hlavní výraz budovy se skrývá v jemném architektonickém 
detailu. 

POPIS
 V Místku vznikaly novostavby podnikatelů v okolí nedávno 
vybudovaného Národního domu. Na křížení dvou ulic, dnešní Palack-
ého a Politických obětí, si manželé Musilovi nechali postavit dům čp. 
122. Archivní materiály týkající se této stavby jsou velmi kusé, a tak 
neznáme autora projektu. Architekt pojal dům v duchu neorenesance 
(stejně jako sousední dům Procházkových). Nároží zvýraznil arkýřem, 
vedle něj rozeznáme zdvojené okno se zalamovanou suprafenestrou a 
s monogramem PM. gg 
 Dům v podstatě doplňuje dříve postavený dům Vincence 
Procházky a používá stejné výrazové prostředky (frontony nad okny, 
okrasné štíty, umístění vstupu). Snaží se s ním vytvořit jeden har-
monický celek, takže osu symetrie posouvá z místa vstupu do levého 
štítu, který se tak stává středovým. Arkýř je pak zajímavým a dynam-
ickým porušením této přísné symetrické doslovnosti.

ZDŮVODNĚNÍ
 Je to další dům, který stál dostatečně daleko od dnešní Hlavní 
třídy a ušel tak demolici. Je nutné si uvědomit, že celý prostor křížení 
ulic Palackého a Politických obětí je nejzachovalejší křižovatkou, která 
je vymezena reprezentativními domy tehdejší honorace mimo MPZ.

POZOROVÁNÍ
 Dům je v dobrém stavu, nově rekonstruován a užíván 
odpovídajícím způsobem.

DOPORUČENÍ
 Největším problémem této lokality se zdá být dnešní 
nešťastná poloha a dvě slepé ulice, které ústí do tohoto prostoru. 
Místo tak získává charakter jakési periferie, ačkoliv dříve to byla napo-
jena na jednu z hlavních ulic vedoucích z historického centra, kolem 
které byly situovány nejdůležitější instituce tehdejšího města. Ale 
tento problém je řešitelný až s obchvatem města, jelikož až pak bude 
znovu možné úrovňově propojit Palackého ulici s místeckou MPZ.

127. Pohled z ulice Politických 
obětí (kolem roku 1918) 

128. Pohled na nárožní arkýř
(nedatováno) 

125. Půdorys 2. NP, původní 
projektová dokumentace (rok 
1937) 

126. Detail schodiště
(40. léta) 
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M13 DŮM VINCENCE PROCHÁZKY 
Palackého 122

K.Ú.: Místek
P.Č.: 180

TYP OBJEKTU: měšťanská dívčí škola, později měšťanská 
chlapecká škola
VYUŽITÍ: zdravotní ústav
ROK VZNIKU: 1902
ARCHITEKT: Petr Plecháč, Místek
INVESTOR: Vincec Procházka, předseda Matice místecké

VLASTNICKÉ PRÁVO:
Česká republika

M14 ČESKÉ MATIČNÍ GYMNÁZIUM
Palackého 123

K.Ú.: Místek
P.Č.: 183

TYP OBJEKTU: gymnázium
VYUŽITÍ: obchodní akademie
ROK VZNIKU: 1899
ARCHITEKT: Karel Welzl, Brno
INVESTOR: Matice Místecká, Ministerstvo kultury  a 
vyučování

VLASTNICKÉ PRÁVO:
Moravskoslezský kraj

POPIS
 Rovněž ve stylu neorenesance navrhl Petr Plecháč jed-
nopatrový obytný dům na ulici Palackého čp. 122, sousedící s gym-
náziem Matice místecké vpravo a domem Františka Antonína Dos-
tála a manželů Petra a Anny Musilových vlevo. Fasádu podélného 
domu autor oživil atikou se štukovou výzdobou a otevřel pravidelně 
rozmístěnými okny se segmentovými a trojúhelníkovými frontony 
vyplněnými festony či lasturami. V roce 1902 byla stavba ukončena 
a v listopadu téhož roku se do jejích prostor nastěhovala dívčí 
měšťanská škola. Dům vznikl na objednávku Vincence Procházky, 
obchodníka se sklem, ale hlavně významného podporovatele českého 
života v Místku, zejména v oblasti českých spolků a českého školství. 
Procházka působil jako jednatel Národní záložny, jejíž úřadovny se 
před postavením vlastní budovy nacházely v jeho domě. Zasadil se 
o vytvoření fondů na výstavbu Národního domu, českého gymnázia, 
nemocnice, sirotčince a o podporu studentů. hh

ZDŮVODNĚNÍ
 Vybraná stavba je dalším důležitým stavebním kamenem 
Palackého ulice. Její neorenesanční průčelí je krásnou ukázkou 
tehdejšího způsobu stavění.

POZOROVÁNÍ
 Budova je nedávno zrekonstruována a zdá se být v dobrém 
stavu. Nešťastně působí nová okna, která kvůli svému dělení nejsou 
ani věrnou replikou a ani nejsou sebevědomým moderním kontrast-
ním vstupem.

POPIS
 Plány vypracoval brněnský architekt Karel Welzl. 9. dubna 
1899 slavnostně položili základní kámen gymnázia na Palackého uli-
ci čp. 123 a již v polovině října téhož roku se škola otevřela. Budovu 
v neorenesančním stylu architekt navrhl nad obdélným půdorysem 
se dvěma bočními rizality v průčelí. Fasádu ozdobil rostlinnými 
ornamenty, vlnovkou a bosáží. Na výzdobě exteriéru se podílel Josef 
Skotnica, který pro niky v rizalitech vytvořil ženské alegorické figury 
Historie a Pedagogiky v nadživotní velikosti.
 Na svou dobu bylo gymnázium postaveno velkoryse – 21 
velkých místností, celkem 9 tříd, po jedné posluchárně pro fyziku 
a kreslení, nechyběla ani tělocvična a šatna. Profesorům sloužily 
tři kabinety a jeden velký společný sloužil jako sborovna. V prvním 
patře byla ředitelna, byt školníka a dílna byly umístěny do suterénu. 
Školní hřiště mělo rozlohu 3 560 m2. ii

ZDŮVODNĚNÍ
 Vybraná budova gymnázia, dnes obchodní akademie, je 
velmi pěkným příkladem neorenesanční architektury, která by se 
mohla směle rovnat s frýdeckými příklady. Je zároveň další z budov, 
která utváří reprezentativní charakter Palackého ulice.

POZOROVÁNÍ
 Budova školy je nedávno zrekonstruovaná a je ve velice 
dobrém stavu.

129. Pohled od dnešního 
magistrátu, společně s domem 
manželů Musilových a F. A. 
Dostála (kolem roku 1919) 

130. Půdorys 1. NP, dle 
původní projektové dokumen-
tace  (kolem roku 1902) 

131. Pohled od dnešního mag-
istrátu, (kolem roku 1908) 

132. Půdorys 2. NP, stav před 
přístavbou nové části, (neda-
továno) 
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M15 ČERMÁKOVA VILA
Palackého 202

K.Ú.: Místek
P.Č.: 323

TYP OBJEKTU: vila
VYUŽITÍ: vila, v rekonstrukci
ROK VZNIKU: 1927
ARCHITEKT: Jaro Čermák, Místek
INVESTOR: Jaro Čermák, stavitel a architekt

VLASTNICKÉ PRÁVO:
fyzická osoba (Fridrich Petr)

M16 LIDOVÝ DŮM
F. Čejky 450

K.Ú.: Místek
P.Č.: 915

TYP OBJEKTU: lidový dům, restaurace
VYUŽITÍ: lidový dům, restaurace, sídlo charity
ROK VZNIKU: 1930
ARCHITEKT: nedohledán
INVESTOR: Katolický lidový dům

VLASTNICKÉ PRÁVO:
Katolický lidový dům Místek

POPIS
 V roce 1925 si Jaro Čermák vypracoval návrh vlastního 
domu, do kterého umístil také svou kancelář. Vila má nepravidelný 
půdorys, každá strana domu má odlišně členěnou fasádu. Architekt 
si ji vystavěl na parcele situované tak, že poskytuje pohled na vilu ze 
všech stran. Hlavní průčelí směřuje na západ, tvoří ho balkonem krytý 
vstupní portikus se čtyřmi pilíři. Severní strana domu je souběžná s ul-
icí Palackého, má okna propojená nadokenní římsou s trojicí stojících 
soch, po pravé straně se nachází boční vstup do ateliéru architekta. Z 
tohoto pohledu vidíme po stranách domu symetricky umístěné balko-
ny. Jižní fasádu člení mělký středový rizalit přesahující do střechy, 
v němž je umístěné schodiště osvětlené dvojící průběžných oken, 
jdoucích od přízemí až pod střechu. Napravo vyrůstá z hmoty stavby 
půlkruhový prosklený altán s cibulovitou stříškou, v němž se rozléhá 
jídelní prostor. Z hmoty východního průčelí vystupuje v přízemní par-
tii lichoběžný přístavek, ve kterém se nachází panský pokoj, v patře 
tvoří prostor balkonu při dětském pokoji. Vnitřní prostor domu se 
dělí na obytnou a ateliérovou část, ta je umístěna při severní straně a 
skládá se z účtárny a rýsovny.
Soukromý prostor je přístupný vstupním portikem, návštěvník vejde 
do centrální schodišťové haly přes oválnou předsíň. Halu obkružuje 
pánský pokoj, jídelna a kuchyně. jj

ZDŮVODNĚNÍ
 Další z důležitých meziválečných vil. Jedná se o stavbu ještě 
stále čerpající z historizujících tendencí, nicméně lze na ní pozorovat 
modernistické tendence. Svou velkorysostí a zvládnutým detailem se 
bezesporu jedná o ojedinělý úkaz minimálně v měřítku města. 

POZOROVÁNÍ
 Vila prochází momentálně rekonstrukcí, takže se snad 
dočkáme uspokojivého výsledku.

POPIS
 Spolek Katolický Lidový dům v Místku byl založen 16. 
12. 1923 a jeho prvním úkolem bylo získání pozemků pro stavbu 
Lidového domu. Proto postupně kupoval pozemky mezi tehdejší 
Příborskou (nyní Janáčkovou) a Čejkovou ulicí v blízkosti kostela 
sv. Jana a Pavla. Vlastní Lidový dům byl postaven do konce roku 
1930. Následujících 20 let budova sloužila svému účelu – spolko-
vé a společenské činnosti. Byla zde restaurace, kavárna, velký sál, 
vybavený jevištní technikou, malý sál a klubovny, od r. 1940 také 
pracoviště Charity včetně charitní knihovny. Velký sál má vynikající 
akustiku, snad nejlepší ze všech místeckých i frýdeckých sálů. kk

 Jedná se již o modernistický dvoupodlažní dům půdorysu 
“L”. Členění hmot odráží umístění jednotlivých prostorů. Stejně tak 
okna, přepisují vnitřní uspořádání objektu. Přízemí sloužilo pro potřeby 
restaurace, výčepu a sálu. První patro pak obsahovalo kanceláře. V 
90. letech minulého století byla přistavená dvou podlažní část bufetu 
a kanceláří, která zaplnila prázdný prostor “uvnitř” půdorysu.

ZDŮVODNĚNÍ
 Na tehdejší dobu typologicky běžná stavba, dnes však po-
dobné objekty vznikají málokdy. Paralelu můžeme pozorovat např. 
v Německém domě, který používá v podstatě stejného hmotového 
uspořádání i výrazových prostředků, ačkoliv jsou převlečeny do se-
cesních motivů. V obou případech lze vidět, že činnost tehdejších 
spolků byla důležitá ve všech směrech a ve velké míře se podílela na 
tváři města, potažmo odrážela stavební trendy dané doby.

POZOROVÁNÍ
 Lidový dům je také po nedávné rekonstrukci, a ačkoliv již 
prošel řadou přístaveb a změn, tak stále si drží svůj původní výraz.

135. Pohled z ulice F. Čejky 
(kolem roku 1930) 

133. Pohled od dnešní 
průmyslové školy, dle původní 
projektové dokumentace 
(rok 1925) 

134. Půdorys přízemí, dle 
původní projektové dokumen-
tace (rok 1925) 
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architekti  
Ing.arch. Kamil Zezula  

Ing.arch. Adam Zezula

září

2016

M17 MÍSTECKÁ NEMOCNICE
Janáčkova 310

M18 MĚŠŤANSKÁ DÍVČÍ ŠKOLA
Komenského 402

K.Ú.: Místek
P.Č.: 819

TYP OBJEKTU: škola
VYUŽITÍ: základní škola
ROK VZNIKU: 1910-1911
ARCHITEKT: Josef Hendrych, Místek
INVESTOR: Matice místecká

VLASTNICKÉ PRÁVO:
Statutární město Frýdek-Místek

K.Ú.: Místek
P.Č.: 622

TYP OBJEKTU: nemocnice
VYUŽITÍ: integrované centrum dílen Žirafa
ROK VZNIKU: 1879
ARCHITEKT: Hermann Ripper
INVESTOR: Rafael Piskoř

VLASTNICKÉ PRÁVO:
Statutární město Frýdek-Místek

POPIS
 V roce 1923 se město rozhodlo, že nemocnice v Místku na 
ulici Tyršově, postavená roku 1879 Hermannem Ripperem, potřebuje 
nutně opravit. Projekt na přestavbu vypracovali architekti František 
Kolář a Jan Rubý z Moravské Ostravy. Původní prostory adaptova-
li pro správní účely a nový pavilon měl sloužit čistě jako budova 
nemocniční. V soutěži na stavební práce vyhrál místní stavitel Kle-
ma, s nejnižší nabídkou. (Akce byla dokončena patrně v roce 1925). 
Po rekonstrukci nesla nemocnice název: Nadace Rafaela Piskoře – 
městská nemocnice. ll

 Jedná se o hmotově jednoduchou a osově symetrickou 
dvoupodlažní stavbu. Podobně jako Vincentinum ve Frýdku i tato 
nemocniční budova nese gotické prvky, což bylo v dobách historizu-
jících tendencí charakteristické. Tyto se nejvíc uplatňují na vstupním 
mělkém rizalitu zakončeného štítem.

ZDŮVODNĚNÍ
 Vybraná stavba je důležitá zejména pro svou polohu, ve 
které nese původní trasu Janáčkovy (dříve Příborské ulice) a spolu 
s kostelem sv. Jana a Pavla a Lidovým domem jsou posledními ob-
jekty, které tuto jednu z hlavních příjezdových cest do města lemují 
a opravdu tvoří. Zbylé panelové domy totiž tuto důležitou tepnu ne-
chávají rozplynout v neudržované zeleni a rezavém zábradlí. 

POZOROVÁNÍ
 Dodnes stále plní funkci sociálního zařízení. Je v dobrém 
technickém stavu a původní vzhled je v podstatě nezměněn.

DOPORUČENÍ
 Dům se dnes nachází v malém “lesíku”. To není úplně 
nejlepší vizitka pro městský dům, který má ambice tvořit ulici. V tom-
to případě je to však pochopitelné. Stromy vytvářejí bariéru k rušné 
Hlavní třídě, a tak alespoň nějakým způsobem umožňují fungování 
objektu pro danou funkci. Tedy, dokud bude Hlavní třída z velké části 
tranzitní trasou, nebude možné vyprostit domy v této části ze zajetí 
zeleně.

POPIS
 Na počátku 20. století se české národní sebevědomí 
zvyšovalo a přibýval také počet dětí v českých školách. V roce 1909 
prostory využívané pro výuku v Místku nedostačovaly, a tak sestavi-
la místní česká školní rada rozpočet na stavbu druhé české školní 
budovy a představila jej tehdejšímu starostovi Valentinu Zischkovi. 
Důraz kladla na vhodnou stavební parcelu pro tuto budoucí monu-
mentální ozdobu města, která měla stát s ohledem na děti poblíž cen-
tra. Matice vyhlásila veřejnou soutěž na řemeslnické práce, aby se na 
stavbě a vytváření interiéru podělili hlavně místní živnostníci. Práce 
probíhaly poměrně hladce a tak se dívčí měšťanská škola mohla 
přesunout do klasicizující novostavby na ulici Komenského čp. 402 
už v následujícím roce. Chlapecká měšťanská škola, založená Maticí 
místeckou v roce 1908 a zpočátku sídlící v Národním domě, se tak 
mohla po dvou letech přestěhovat do vhodnějších prostor v domě 
Procházkových, který se uvolnil po dívčí měšťance. mm

 Třípodlažní školní budova byla od začátku vystavěná na 
půdoryse “U” s dvěma bočními křídly. Fasáda je symetrická, ten-
tokrát se středovým mělkým rizalitem zakončeným štítem s poloval-
bovou střechou.  Její výraz je spíše neoklasicistní s daleko jemnější 
štukovou výzdobou, ať už se jedná o bosáž soklu či lizény kolem 
oken. Také horizontální členění není tolik výrazné. Štuková výzdoba 
se soustřeďuje pouze na uliční průčelí.

ZDŮVODNĚNÍ
 Reprezentativní budova školy je postavena v závěru his-
torizujícího období. Lze zde pozorovat o něco málo modernističtější 
tendence než u sousední školní budovy.  Obě budovy navíc disponují 
velkým předprostorem, který umocňují a posilují celou velkorysou 
koncepci obou školních budov.

POZOROVÁNÍ
 Taktéž tato budova prošla nedávnou rekonstrukcí. Zvolený 
novotvar vstupu je dostatečně sebevědomý a nesnaží se hrát na his-
torizující notu obou budov. Tímto kontrastem je výraz celého průčelí 
vhodně doplněn.

136. Pohled z Janáčkovy ulice 
(kolem roku 1908) 

137. Pohled z Komenského 
ulice (období první republiky) 

138. Pohled na celkovou 
situaci včetně Lidového domu a 
důstojnických domů
(období první republiky) 
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Ing.arch. Adam Zezula
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M20 OBECNÍ DŮM PRO DŮSTOJNÍKY
Komenského 436

K.Ú.: Místek
P.Č.: 887/2

TYP OBJEKTU: činžovní obytný dům
VYUŽITÍ: bytový dům
ROK VZNIKU: 1924
ARCHITEKT: Josef Hendrych a stavitelé Jaro Čermák a 
Josef Rohan, všichni Místek
INVESTOR: Magistrát města Místku

VLASTNICKÉ PRÁVO:
fyzické osoby (více vlastníků)

M19 ČESKÁ OBECNÁ ŠKOLA, PŮVODNĚ UTRAKVISTICKÁ OBECNÁ ŠKOLA
Komenského 404

K.Ú.: Místek
P.Č.: 824

TYP OBJEKTU: škola
VYUŽITÍ: základní škola
ROK VZNIKU: 1884, 1899
ARCHITEKT: Hermann Ripper, Místek (přestavba)
INVESTOR: nejspíš také Matice místecká

VLASTNICKÉ PRÁVO:
Statutární město Frýdek-Místek

POPIS
 V říjnu 1923 město Místek zadalo místním stavitelům 
výstavbu tří dvoupatrových domů pro ubytování důstojníků 8. pěšího 
pluku Slezského na ulici Komenského č. p. 436, 437 a 438. Celková 
cena se vyšplhala na cca 1 850 000 Kč. Stavitelé se podíleli vlastními 
náklady na výdajích na koupi pozemků. Tyto budovy řešili po vzoru 
jiných vojenských staveb jako jednoduché geometrické útvary kryté 
sedlovými střechami, jejichž kompaktní hmoty obalili do hladkých 
fasád, členěných pouze řadami stejných oken. oo 
 Třípodlažní rohový dům postavený na půdoryse “L”. 
Původně sloužil pro vojenské důstojníky a byl postaven zároveň 
s vedlejším domem na Komenského ulici č. p. 437 a 438 a obsa-
hoval 10 bytových jednotek. Původně se dům až nápadně podobal 
nárožnímu domu č. p. 126 Okresní nemocenské pokladny, který stojí 
na rohu Palackého a ulice Politických obětí. Měl podobně řešený sokl 
i štukovou výzdobu, která se stylově pohybovala někde mezi neokla-
sicismem a modernistickými tendencemi. Podobně byl řešen i vstup, 
jenž byl rámován pilastry nesoucími kladí. Vikýř s trojúhelníkovým 
štítem je také umístěn na osu hlavního průčelí. 
 Bohužel kvůli nedoložené dataci druhého domu se špatně 
odhaduje, který je předobrazem toho druhého.

ZDŮVODNĚNÍ
 Ať tak či tak, tento dům společně s ostatními, které se 
nacházejí na Komenského ulici, tvoří zajímavou osu kolmou na 
Palackého ulici, která se napojuje na ulici Politických obětí. Osa je 
bohužel přeťata ne úplně šťastně ulicí Frýdlantskou, která dříve 
nejspíš takový dominantní charakter neměla.

POZOROVÁNÍ
 Za minulého režimu dům prodělal zásadní úpravy fasády, 
takže naprosto pozbyl modernistického výrazu ve prospěch 
břízolitového “ušmudlance”.

DOPORUČENÍ
 Je pravdou, že dnešní stav není lepší než původní, nicméně 
i tak je na fasádách znát jistá snaha o formulování architektonického 
detailu, který by případným nešetrným zateplením mohl zmizet úplně.

POPIS
 V 70. letech 19. století stará místecká škola, která stála na 
Příborské ulici naproti Beránkovu domu, přestala postačovat svou 
kapacitou. Učilo se na několika místech – v místecké radnici, v domě 
pana Horáka, v přízemí budovy okresního soudu, v nemocnici a také 
ve staré budově někdejší farní školy.
 Konečně v roce 1884 byla podstavena nová škola za 
Zádvořím na místě zbořeného Horákova domu, který dostal náhra-
dou budovu staré školy za kostelem sv. Jakuba. Od roku 1884 byla v 
této nové školní budově (dnešní 4. ZŠ na Komenského ulici – starší 
budova, původně jednopatrová) umístěna utrakvistická obecná škola 
chlapecká a dívčí a od roku 1892 také chlapecká měšťanská a dívčí 
měšťanská škola. nn

 Škola byla nejspíš v roce 1899 způsobem přestavěna, do 
dnešní podoby se však dle nalezených dokumentů dostala až později 
- tzn. nadstavba o další patro byla možná provedena společně s 
přístavbou druhé budovy. Plány z roku 1899 totiž předpokládaly 
rozšíření vlastní budovy na půdorysu “U”. Tento záměr však nebyl 
nikdy naplněn.
 Dnes se jedná o jednoduchou třípodlažní podlouhlou hmotu 
se symetrickým průčelím a se dvěma mělkými vystupujícími rizality. 
Původní ozdobný štít nad vstupem zmizel společně s nadstavbou 3. 
podlaží. Fasáda je členěna na těžký sokl s bosáží, tělo školy je pak 
horizontálně rytmizováno patrovými a parapetními římsami. Nad 
okny v prvním patře se nacházejí segmentové frontony, které se v 
dalším patře mění pouze na nadokenní římsy. Na bočních průčelích 
se nachází půlkruhové niky. 

ZDŮVODNĚNÍ
 Škola je klasickým případem reprezentativní budovy pro 
vzdělávání, postavené v historizujícím univerzálním stylu. Její velko-
rysost a univerzálnost, jistě obstojí nejen dnes, ale určitě i v následu-
jících desetiletích.

POZOROVÁNÍ
 Škola je čerstvě zrekonstruována, doplněna novotvarem vs-
tupu, který spojuje obě historické budovy.

139. Pohled z Komenského 
ulice (kolem roku 1900) 

140. Půdorys přízemí, nere-
alizována varianta, původní 

projektová dokumentace
(rok 1899) 

141. Pohled z Komenského 
ulice, původní projektová doku-
mentace (rok 1923) 

142. Půdorys 1. NP, původní 
projektová dokumentace 

(rok 1923) 
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M21 OBECNÍ DVOJDŮM PRO DŮSTOJNÍKY
Komenského 437, 438

K.Ú.: Místek
P.Č.: 890/1, 891/1

TYP OBJEKTU: činžovní obytný dům
VYUŽITÍ: bytový dům
ROK VZNIKU: 1924
ARCHITEKT: Josef Hendrych a stavitel Jan Klema, oba 
Místek
INVESTOR: Magistrát města Místku

VLASTNICKÉ PRÁVO:
Statutární město Frýdek-Místek
fyzické osoby (více vlastníků)

M22 OBYTNÝ DŮM PRO VOJENSKÉ GÁŽISTY
Komenského 446

K.Ú.: Místek
P.Č.: 907

TYP OBJEKTU: činžovní obytný dům
VYUŽITÍ: bytový dům
ROK VZNIKU: 1929
ARCHITEKT: Ing. Arch. K. Rölling, Duchcov
INVESTOR: Magistrát města Místku

VLASTNICKÉ PRÁVO:
fyzické osoby (více vlastníků)

POPIS
 Třípodlažní dvojdům postavený na půdoryse dvojitého “L”. 
Průčelí má dvě osy symetrie. Původně sloužil pro vojenské důstojníky 
a byl postaven zároveň s vedlejším domem na Komenského ulici č. p. 
436 a na jeho fasádách architekt užil stejného tvarosloví jako na výše 
zmíněném sousedním domu. Původně dům obsahoval 24 bytových 
jednotek. Pro srovnání můžeme uvést dvojdům s úřednickými byty na 
Jiráskově ulici, který vznikl ve stejném období. Tam architekt použil 
zcela jiného přístupu, kdy každý z domů řešil samostatně, a přesto 
vytvořil harmonický celek. Zde architekt tolik invenční nebyl. 

ZDŮVODNĚNÍ
 Obdobně s ostatním domy tohoto území je důležitý jako 
kotvící bod ulice Komenského a jinou, nežli urbanistickou hodnotu už 
nemá. Jeho fasády byly totiž zbaveny veškerého detailu a po estetické 
stránce nevybočuje nijak z průměru později postavených domů.

POZOROVÁNÍ
 Je možno konstatovat, že dům postihl stejný osud jako v 
předchozím případě.

DOPORUČENÍ
 Otázkou tedy není až tak dům samotný, jako ulice Komen-
ského, která měla historicky určitě jiný význam než dnes. Je tedy 
vhodné uvažovat a diskutovat, zda tato ulice má potenciál stát se opět 
důležitou osou či nikoliv.

POPIS
 Třípodlažní dům s valbovou střechou je dalším z obytných 
domů postavených ve 20. letech 20. stol. pro vojáky. Mimo jedno-
duchou hmotu se vyznačuje i jednoduše řešenou fasádou, která je 
horizontálně dělena a rytmizována parapetními, potažmo nadoken-
ními římsami, mezi nimiž pak dochází ke střídání struktury a textury 
omítky. Vložením tří úzkých oken v 3. NP pak dochází k porušení 
přísného opakování prvků a dává tak jinak přísnému výrazu trochu 
hravosti. Vstup je zvýrazněn předsazenou a profilovanou římsou. 
Celkový výraz objektu pak ukončuje výrazně vyložená korunní římsa.
 
ZDŮVODNĚNÍ
 Jednoduchý modernistický dům se zajímavým architekton-
ickým detailem. Patří do skupiny střídmých vojenských obytných 
domů, které v podstatě daly vzniknout Komenského ulici.

POZOROVÁNÍ
 Dle dostupných dokumentů se zdá, že do fasády domu 
nebyl učiněn dosud závažný zásah kromě barvy původně kamenného 
soklu, která nejspíš nebyl fialové barvy.

DOPORUČENÍ
 Při případném budoucím zachování objektu by se mělo dbát 
na horizontální plastické členění objektu. A protože dům v tomto místě 
uvozuje Komenského ulici, je zde cítit více než jinde její rozpačitost a 
nejasnost.

143. Pohled z Komenského 
ulice (pravá polovina průčelí), 
původní projektová dokumen-
tace (rok 1923) 

145. Pohled z Komenského 
ulice, původní projektová doku-
mentace (rok 1929) 

144. Půdorys 1. NP, polovina 
výkresu, původní projektová 
dokumentace 
(rok 1923) 

146. Půdorys 1. NP, polovina 
výkresu, dle původní projektové 
dokumentace 
(rok 1929) 
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M23 BRIGÁDNÍ, POSÁDKOVÉ A OKRESNÍ DOPLŇOVACÍ VOJENSKÉ VELITELSTVÍ
Komenského 447

K.Ú.: Místek
P.Č.: 910/1
TYP OBJEKTU: vojenské velitelství
VYUŽITÍ: úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
ROK VZNIKU: 1928
ARCHITEKT: Jaro Čermák; stavitel Jan Klema, oba Místek
INVESTOR: tehdejší Československý stát

VLASTNICKÉ PRÁVO:
Česká republika

M24 STÁTNÍ OBYTNÝ DŮM PRO VOJENSKÉ GÁŽISTY
F. Čejky 432, 433, 434

K.Ú.: Místek
P.Č.: 882, 881, 879
TYP OBJEKTU: bytový dům
VYUŽITÍ: bytový dům
ROK VZNIKU: 1926
ARCHITEKT: Jaroslav Rössler, Praha
INVESTOR: tehdejší Československý stát

VLASTNICKÉ PRÁVO:
fyzické osoby (více vlastníků)

POPIS
 Třípodlažní obytný trojdům pro vojenské gážisty. V architek-
tonickém detailu určitě nejpropracovanější ze všech zmíněných domů 
sloužících pro vojenské gážisty. Na fasádě se v hojné míře uplatňuje 
režné zdivo a jednoduché římsy. Schodiště krajních domů se na 
fasádě projevuje hlubokými lodžiemi. Dalším výrazným výtvarným 
prvkem je ustoupení hmoty krajních domů z uliční čáry.

ZDŮVODNĚNÍ
 Ač se tento dům nenachází v přímém sousedství s ostat-
ními vojenskými domy, tak je jejich spojitost evidentní. V kombinaci 
režného zdiva a omítky můžeme vidět jistou inspiraci Kotěrou, což 
dokládá i fakt, že Jaroslav Rössler byl jeho žákem. Navíc byl také 
důležitým členem skupiny Devětsil a je také považován za jediného 
avantgardního fotografa.

POZOROVÁNÍ
 Při porovnání s originálními výkresy se zdá, že nedošlo k 
žádným zásadním změnám. 

DOPORUČENÍ
 Stejně jako u jiných domů, které kombinují více různých 
materiálů a jemného detailu, je těžko představitelné, že by došlo k 
jeho zateplení.

POPIS
 Na jaře roku 1928 byla ukončena výstavba a proběhlo 
slavnostní předání nové budovy pro brigádní, posádkové a okresní 
doplňovací vojenské velitelství na Komenského ulici v Místku.
 Budovu inspirovanou funkcionalismem na ulici Komen-
ského, čp. 447 navrhl Jaro Čermák. Strohý účin vojenských staveb 
se pokusil zmírnit nenápadnými prvky dekorativního rázu. Podélný 
dvoupatrový hranol v průčelí pročlenil mělkým rizalitem přecházejícím 
v nízkou atiku s rovným ukončením a pravidelně rozmístěnými okny, 
vsazenými téměř do líce fasády. Stavitelem se stal Jan Klema. Celko-
vé náklady se vyšplhaly na 750 000 Kč. Přízemí skýtalo prostory pro 
důstojníka, podatelnu, písaře, litografa a archiv. V prvním patře se 
nacházely místnosti velitelů propojené předsíněmi s kancelářemi. Do 
druhého patra architekt umístil kanceláře pro evidence důstojníků. 
Budovu protínala široká schodiště a pasáže. Tisk se o novostavbě 
vyjadřoval pochvalně. Vyzdvihoval kvalitu, jež vyhovuje tak důležitému 
velitelství. Takovým sídlem se údajně může pochlubit jen málokteré 
město s vojenskou posádkou a chválí Místek, že pochopil důležitost 
stavby a tudíž patří k nejpokrokovějším městům. pp

ZDŮVODNĚNÍ
 Dům patří k ostatním budovám, které byly vystavěny pro 
potřeby armády. Všechny se vyznačují jednoduchostí, ale na druhou 
stranu jim nechybí reprezentativnost a serióznost, což odpovídá 
charakteru armády jako takové.

POZOROVÁNÍ
 Dům se nachází ve velmi dobrém technickém stavu a podle 
dochované projektové dokumentace nedošlo k žádným zásadním vid-
itelným změnám.

149. Uliční průčelí, polovina 
výkresu, původní projektová 
dokumentace 
(rok 1925) 

147. Průčelí, původní 
projektová dokumentace 
(rok 1927) 

150. Půdorys 1. NP, polovina 
výkresu, původní projektová 
dokumentace 
(rok 1925) 

148. Půdorys přízemí, původní 
projektová dokumentace 
(rok 1927) 
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M25 NĚMECKÁ OBECNÁ A MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA
Československé armády 517

K.Ú.: Místek
P.Č.: 1052/1

TYP OBJEKTU: škola
VYUŽITÍ: gymnázium
ROK VZNIKU: před 1904
ARCHITEKT: nedohledán; Vladimír Hejný, Brno (přístavba)
INVESTOR: Magistrát města Místku

VLASTNICKÉ PRÁVO:
Moravskoslezský kraj

M26 DVOJDOMEK PRO MANŽELE KONEČNÉ A J. PALEČKA
Kolaříkova 882, 878

K.Ú.: Místek
P.Č.: 1239, 1230

TYP OBJEKTU: řadový rodinný dvojdomek
VYUŽITÍ: řadový rodinný dvojdomek
ROK VZNIKU: 1933
ARCHITEKT: Akad.arch. Lubomír Šlapeta, Akad.arch. 
Čestmír Šlapeta, Praha
INVESTOR: manželé Bohdan a Bláža Koneční, J. Paleček

VLASTNICKÉ PRÁVO:
fyzická osoba (Nohel Vratislav)
fyzická osoba (Ryška Jaroslav)

POPIS
 Budova dnešního gymnázia je velkorysou historizující 
neorenesanční budovou. Ač vznikla zhruba ve stejném období 
jako dnešní Obchodní akademie či škola “Pod sovou”, tak zdaleka 
nepůsobí tak okázalým dojmem a je ze skupiny budov nejprostší. 
Tvarosloví fasády je omezeno na bosáž soklu a výrazné horizontální 
římsy obíhající celou budovu, vertikální pilastry jsou velice decentní a 
nijak nenarušují horizontální působení. 
 Ve třicátých letech se gymnázium nacházelo ve svízelné 
situaci. Mělo potíže s umístěním tříd, šest z nich se nalézalo různě 
mimo ústav, po školách, berním úřadě i v Národním domě. Do 
dalšího školního roku se opět plánovalo přidat nové třídy, což by sit-
uaci ještě více zhoršilo. Teprve v roce 1935 schválily úřady přístavbu 
státního reálného gymnázia podle projektu Vladimíra Hejného z Brna. 
Ten k původní neorenesanční budově zleva napojil třípodlažní hmotu 
strohého architektonického pojetí s rozměrnými okny. Přístavbou 
škola získala několik učeben, laboratoře, rýsovnu, moderní tělocvičnu, 
úschovnu kol, byt ředitele a podobně. Celkový náklad na budovu, 
včetně koupě pozemku od stavitele Rohana, se vyšplhal na 1 500 000 
Kč. Stavební práce začaly na jaře 1937 a v příštím školním roce se již 
využívalo nových tříd. qq

ZDŮVODNĚNÍ
 Tato školní budova není výjimkou a stejně jako ostatní patří 
k nejvelkorysejším budovám ve městě. 

POZOROVÁNÍ
 Hlavní hmota dnešního gymnázia zůstala zachována stejně 
tak, jako zdařilá přístavba z konce 30. let. Dalším stavebním zása-
hem byla přístavba tělocvičny a šaten z roku 1981. Poslední stavební 
zásah proběhl na přelomu 20. a 21. století. Tato přístavba však ani 
zdaleka nepokračuje v kvalitě nastavené před více jak 100 lety.

POPIS
 Představuje první uskutečněnou stavbu rodinného domu 
a současně počátek dlouhé řady téměř standardizovaných projektů. 
Halový, příčně větraný dispoziční typ totiž umožňoval úsporné a 
současně prostorově značně velkorysé řešení (zejména díky možnosti 
propojovat navzájem hlavní obytné místnosti). Jednoramenné 
schodiště k ložnicovému patru stoupá v obou případech přímo z 
obytného prostoru jako reminiscence na anglosaský halový systém. 
Lapidárnost hmotového řešení je v detailech změkčována. Podobně 
jako Landsbergrova vila byla také tato stavba projektována v Praze, 
přičemž bratři Šlapetové “soutěžili” jak v úvodní studii, Lubomír 
navrhoval jednorodinný dům, Čestmír dvojdům, tak v realizační fázi. 
Dispoziční typ této stavby ve 30. letech často aplikovali a samozřejmě 
také často inovovali. rr

ZDŮVODNĚNÍ
 Jeden z mála zástupců funkcionalistické architektury, který 
navíc pochází z dílny jedněch z nejslavnějších místeckých rodáků, 
bratří Šlapetů.

POZOROVÁNÍ
 Dům už bohužel prošel řadou změn, včetně výměny oken, 
změny okenních otvorů, zateplení atd. Jelikož se jednalo o hmotově 
velice jednoduchou stavbu, tak se tyto změny podepsaly na výrazu 
natolik, že původní stavbu už takřka nepoznáme. V tomto případě už 
dům bohužel pozbyl vše, co z něj dělalo neobyčejnou stavbu.

151. Pohled z dnešního 
parkoviště (kolem roku 1910) 153. Pohled od dnešní Os-

travské ulice(kolem roku 1910) 152. Pohled z dnešního 
parkoviště (kolem roku 1904) 

154. Půdorys přízemí
(kolem roku 1933) 
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M27 VILA JUDr. A. MACOURKA
Lidická 644

K.Ú.: Místek
P.Č.: 1497

TYP OBJEKTU: vila
VYUŽITÍ: vila
ROK VZNIKU: 1932-1933
ARCHITEKT: Akad.arch. Lubomír Šlapeta, Praha
INVESTOR: JUDr. A. Macourek, advokát

VLASTNICKÉ PRÁVO:
fyzická osoba (Mathema Jana)

M28 OKRSKOVÉ STŘEDISKO ANENSKÁ “KRYM”
8. pěšího pluku 399

K.Ú.: Místek
P.Č.: 1783/1

TYP OBJEKTU: nákupní středisko a restaurace
VYUŽITÍ: nákupní centrum, plochy k pronájmu/ prodeji
ROK VZNIKU: 1968
ARCHITEKT: Stavoprojekt Ostrava II - Atelier 5; Chválek, 
Šlosar
INVESTOR: Krajský investiční útvar

VLASTNICKÉ PRÁVO:
MARTIN INVEST a.s., v likvidaci

POPIS
 Krym byl objekt občanské vybavenosti pro sídliště Anenská 
z konce 60. let. A ač jsou tyto typizované objekty chápány většinou 
špatně, tak vybraný příklad patří určitě k těm nejlepším ve městě. 
Jedná se o kompozici čtyř hranolovitých hmot, které se vzájemně 
prolínají a překrývají. Celá kompozice působí vzdušně a lehce. Silný 
výtvarný výraz je podtrhnut moderně řešenými úzkými pásovými 
okny, které obíhají takřka celý obvod dvou větších objemů. Tyto pak 
přechází do velkých oken, která jsou orientována do veřejného pros-
toru tř. 8. pěšího pluku. 
 Původně komplex nabízel samoobsluhu, restauraci, saunu 
atd.

ZDŮVODNĚNÍ
 Pokud máme vybrat zástupce i z doby nepříliš růžové, pak 
Krym může být určitě zajímavá volba. Při srovnání s podobnými kom-
plexy ve městě je určitě jedním z výtvarně a výrazově nejzajímavějších. 
Navíc výborně funguje i z urbanistického hlediska. Jeho odstoupení 
od uliční čáry spolu s dopravně zklidněnou třídou a polohou ve městě 
mu dává spoustu příležitostí, jak se v dnešním městě uplatnit. 

POZOROVÁNÍ
 Komplex dnes už neprofi tuje z blízkosti sídliště, ale nýbrž 
ze sousedství největšího parkoviště v centru města Místku. Množství 
lidí a jejich pohybu v okolí dává již dost omšelému komplexu novou 
naději. 

POPIS
 Macourkova vila představuje vyvrcholení komfortnějšího 
typu domu bratří Šlapetů. Lubomír tehdy rozvinul zkušenosti z 
Žantova domu, kde uplatnil dvojdílný obytný prostor se symetricky 
situovanou třetí částí zimní zahrady, stejně jako v případě dvojdomu 
Schön-Hild s trojdílnou obytnou částí ale bez rizalitu. U Macourkovy 
vily předchozí řešení inovuje tak, že vytváří rozlehlý obytný prostor 
čtyřdílný, tvořený halou, hudebním pokojem, jídelnou a centrálním 
rizalitem zimní zahrady. Výrazně protáhlá dispozice tak umožnila 
značnou variabilitu pozemku, kde mohly být alternovány různé kom-
binace jak velikosti, tak provozních vztahů, obytného prostoru, byla 
však také motivována snahou po co největším prolnutí interiéru s 
exteriérem. Hranolovitý objekt v duchu “bílého” funkcionalismu je 
pozoruhodný vybranou elegancí proporcí i detailů, včetně volnější, 
asymetrické variace “šlapetovského” okna. ss

ZDŮVODNĚNÍ
 Nejcharakterističtější “šlapetovská” stavba v Místku. Jed-
ná se kvalitní ukázku funkcionalistické architektury v podání bratří 
Šlapetů. Navíc se zde uplatňují jejich typické prvky, jako například 
hmotově výrazná zimní zahrada či podlouhlé okno s otvíravými křídly 
po stranách.

POZOROVÁNÍ
 Dům je od předešlého příkladu velice dobře zachován.

DOPORUČENÍ
 Bylo by obrovskou škodou, kdyby i tento dům měl mít stejný 
osud jako předchozí příklad. Už jenom z důvodu jakési patriotské hr-
dosti na jedny z nejslavnějších místeckých rodáků, by se mělo město 
snažit kompenzovat zvýšené náklady spojené s užíváním těchto funk-
cionalistických staveb.

DOPORUČENÍ
 Ač nejsme příznivci navyšování parkovacích míst (zvlášť za 
cenu obětování městského veřejného prostoru), tak zde se zdá, že by 
to sebou mohlo přinést i kladný efekt. Je to jakási injekce lidských 
zdrojů v daném místě. V kombinaci s univerzálností vnitřního pros-
toru těchto budov, může být objekt okrskového střediska stále zají-
mavým pro nové způsoby využití.

155. Pohled ze zahrady
(kolem roku 1933) 

156. Půdorys přízemí 
(kolem roku 1933) 

157. Perspektivní schéma, 
původní projektová dokumen-
tace (rok 1968) 

158. Pohled z dnešního 
parkoviště, původní projektová 
dokumentace (rok 1968) 
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M29 BUDOVA OKRESNÍHO VÝBORU KOMUNISTICKÉ STARNY ČESKOSLOVENSKA
8. pěšího pluku 1975, 2389, 2380

K.Ú.: Místek
P.Č.: 1699/20, 1699/21, 1699/27, 1699/4, 1699/12
  
TYP OBJEKTU: OV KSČ, zasedací sál, kanceláře
VYUŽITÍ: fit centrum, jazyková škola, kanceláře
ROK VZNIKU: 1973
ARCHITEKT: Hutní projekt Místek; Ing. Schneider
INVESTOR: Ústřední výbor Komunistické strany 
Československa, Praha

VLASTNICKÉ PRÁVO:
Statutární město Frýdek-Místek
fyzická osoba (Jendrejovský Jan)
LIMIT INVEST, s.r.o.

M30 MÍSTECKÁ POLIKLINIKA
8. pěšího pluku 85

K.Ú.: Místek
P.Č.: 61/1

TYP OBJEKTU: poliklinika
VYUŽITÍ: poliklinika
ROK VZNIKU: studie 1966, kolaudace 1980
ARCHITEKT: Stavoprojekt  Brno, studie Vacíková, projekt 
pravděpodbně Mazánek  
INVESTOR: OÚNZ Frýdek-Místek

VLASTNICKÉ PRÁVO:
Stavovská, s.r.o.

POPIS
 Rozsáhlá budova OV KSČ, která svým hmotovým 
uspořádáním a výrazem jasně sděluje, jakou měla původně funkci. 
Je to monumentální objekt skládající se ze tří základních hmot. Na 
nízké jednopodlažní podnože je položen třípodlažní hranol kanceláří. 
K nim je pak připojena nízká hmota zasedacího sálu. Monumentál-
ní průčelí není sice symetrické, ale je doslova vyvážné. V detailu je 
nejzajímavější hranol kanceláří a hmota sálu. Na obou se objevuje 
vertikální členění pomocí vystouplých žeber. U kanceláří jsou tato 
subtilnější a umožňují tak lepší prosvětlení interiéru, u sálu je tomu 
naopak. 

ZDŮVODNĚNÍ
 Tento dům je přesně tím příkladem, který je ve své podstatě 
kontroverzní s ohledem na jeho původní funkci. Také je pravdou, 
že mu muselo ustoupit kus historického města. Může se zdát příliš 
monumentálním. Ale přesto se jedná o kompozičně zajímavý objekt. 
Je třeba si také uvědomit jeho funkci v souvislosti s šířkou třídy 8. 
pěšího pluku. Jedině budovy takového podobného měřítka dokážou z 
takovéhoto prostor udělat opravdu obyvatelné místo.

POZOROVÁNÍ
 Objekt je na tom analogicky jako Krym. Základní hmo-
ty zůstaly, avšak čas se na nich podepsal viditelným způsobem. 
Obecně tyto domy velmi špatně stárnou. Dalším problémem je jejich 
rozsah. Jsou totiž příliš velké. Dochází tedy k jakýmsi nekontrolo-
vatelným dílčím rekonstrukcím a úpravám, které ovšem nemůžou 

POPIS
 Poliklinika je třetím významným zásahem z konce 70. 
respektive počátku 80. let v blízkosti historického jádra Místku. 
Koncepčně si je velice podobná s OV KSČ. Dokonce jeden z prvních 
návrhů počítal v podstatě se shodným hmotovým řešením. Budova 
se skládá z dvoupodlažní podnože, na které je nasazený šestipodlažní 
kubus. Mezi nimi je pak jedno ustoupené patro technického zázemí. 
Na fasádě se pak uplatňují pásová okna, která obíhají celou hmo-
tu dokola. Netypický výraz jim dodává nepravidelné rozmístění 
otvíravých a fixních částí. Dalšími výraznými prvky jsou balkony a 
arkýř, samostatná okna s plastickými šambránami, vysoká atika a 
vystupující tělesa únikových schodišť.
 Koncem minulého století byla na podnož “naroubová-
na” čtyřpodlažní prosklená hmota banky, která potlačila původní 
kompoziční princip solitérní budovy.

ZDŮVODNĚNÍ
 Pokud mluvíme o architektuře minulého režimu a budeme 
srovnávat Místek s Frýdkem, tak Místek v této konfrontaci jednoznačně 
vítězí. Poliklinika je dalším zajímavým a domníváme se, že i kvalitním 
příkladem. Měřítko je monumentální, ale velikostně odpovídá tehdejší 
velikosti plánované spádové oblasti. Koncentrace tří výše zmíněných 
budov na třídě 8. pěšího pluku jí pak samotné dává charakter velké 
prostorné třídy. Poliklinika pak může být její dominantou. Stejně tak 
tvoří “point du vue” historicky důležité ulice Malý Koloredov.
 V hmotovém členění fasády s použitím pásových oken a 
mohutné atiky s balkonem lze vzdáleně pozorovat, ač se značným 
zpožděním, osvědčený “Le Corbusierovský” princip použitý např. na 
vile Garches. 

POZOROVÁNÍ
 Poliklinika prošla před několika lety rekonstrukcí, a ač nesle-
dovala dogmaticky původní vzhled, určitě se jedná o dobrý počin. 
Původně bílá stavba se sice nevyhnula současnému barevnému 
trendu, ale na rozdíl od panelových sídlišť je zde barev použito jako 
akcentu jinak čistě bílé stavby, který však ctí hmotovou kompozici.

působit dobře. Dům byl totiž koncipován jako jeden čistý celek, který 
samozřejmě ztrácí každým podobným zásahem svůj výraz a charak-
ter.

DOPORUČENÍ
 Výše zmíněný nešvar není možné v zásadě kritizovat. Domy, 
které vznikaly v 70. letech, jsou náročné na údržbu i na provoz. Navíc 
jsou tyto domy obecně velmi špatně přijímány. Bude tedy nutné se 
nejprve vypořádat s dobou, ve které vznikly a pak přijmout i samotné 
domy, které jsou jednoduše další etapou života města.

159. Průčelí, původní projek-
tová dokumentace (rok 1973) 

160. Půdorys přízemí, původní 
projektová dokumentace 
(rok 1973) 

161. Perspektiva od okrskového 
střediska Krym, studie
(rok 1966) 

162. Pohled ze třídy 8. pěšího 
pluku (rok 1980)
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M31 HASIČSKÝ DŮM
Malé náměstí 98

K.Ú.: Místek
P.Č.: 127

TYP OBJEKTU: městský polyfunkční dům
VYUŽITÍ: městský polyfunkční dům
ROK VZNIKU: 1928
ARCHITEKT: nedohledán
INVESTOR: nedohledán

VLASTNICKÉ PRÁVO:
fyzická osoba (Smolík Jakub)

M32 NÁJEMNÍ DŮM MUDr. F. VOJKOVSKÉHO
Malé náměstí 103

K.Ú.: Místek
P.Č.: 133

TYP OBJEKTU: nájemní dům
VYUŽITÍ: nájemní dům
ROK VZNIKU: 1932-1933
ARCHITEKT: Akad.arch. Lubomír Šlapeta, Akad.arch. 
Čestmír Šlapeta, Praha
INVESTOR: MUDr. F. Vojkovský, lékař

VLASTNICKÉ PRÁVO:
fyzické osoby (více vlastníků)

POPIS
 Třípodlažní nárožní budova se nachází na Malém náměstí. 
Dnešní označení náměstí působí nepatřičně, protože druhá uliční 
fronta byla vybourána při stavbě průtahu Hlavní třídy. Hasičský dům 
byl první v této řadě domů a stal se tak řídícím prvkem při rozšiřování 
kompaktní zástavby městského jádra směrem k Frýdku.
 Jedná se o jednoduchý modernistický dům. Sokl je laděn 
v jiném barevném odstínu a od zbytku domu je oddělen patrovou 
římsou. Nároží je zaobleno a je zdůrazněno dvěma oválnými balkony 
a atikou. Vstup je umístěný do zkoseného nároží. Původně byl vstup 
umístěn i ze strany dnešní Hlavní třídy.

ZDŮVODNĚNÍ
 Jak již bylo řečeno, jedná se o zástavbu z 30. let, která 
kontinuálně navazovala na starší zástavbu jádra. Urbanisticky je tento 
dům a potažmo celý blok důležitý pro jakési vymezení vstupu do cen-
tra. Je ale na druhou stranu pravdou, že Hlavní třída byl zásah natolik 
velký, že zcela změnila poměry v popisovaném místě. Úloha celého 
bloku domů je dnes trochu nejasná a jejich budoucí smysl je závislý 
na budoucím charakteru hlavní třídy.

POZOROVÁNÍ
 Dům se nachází v dobrém technickém stavu a je zachován v 
takřka původním stavu.

DOPORUČENÍ
 V rámci celého prostoru Malého náměstí je také dobré 
poznamenat nepříliš šťastné umístění “prodejních budek ”. Není 
chybou jejich umístění, ale jejich samotné vyznění v prostoru. Svou 
jednostrannou orientací z části náměstí tvoří záda a naprosto hluchý 
koridor. Prostory mezi nimi působí podobně a nepomůže tomu ani 
umístění laviček. Zmíněnému místu by daleko lépe vyhovovalo vari-
abilní umístění tržních stánků či podobných lehkých pavilonů, které 
dokážou lépe komunikovat se svěřeným prostorem a místo tak lépe 
oživit. Z toho by nakonec mohl těžit i výše popsaný dům.

POPIS
 Lubomír Šlapeta vypracoval několik studií hlavního průčelí 
novostavby řadového domu, v nichž varioval na téma lapidárního 
členění plochy různými typy nebo uspořádáním trojdílného okna. 
Nakonec uskutečněné, celkem konvenční řešení koresponduje s 
obdobně řešenou dispozicí.
 Staveništěm byla řadová parcela 18,6 m ve frontě. Podle 
předpisů stavebního úřadu je dům třípodlažní, hlavní římsa jakož i 
šikmá střecha probíhá se stávajícími domy sousedními. Uliční průčelí 
směřuje k jihu. V přízemí jsou místnosti ordinační, průjezd a prodejna 
s dílnou. Byt lékařů zabírá celé I. patro a obsahuje 5 pokojů, obyt-
nou halu a veškeré žádoucí příslušenství. Současně s ordinací jest 
ústředně vytápěn. V II. patře jest jeden dvoupokojový byt a jeden byt 
dvoupokojový s halou, oba s veškerým moderním příslušenstvím. 
Průčelí, řešené v hladkých plochách a přímých liniích, působí klidně 
a tvoří s přilehlou zahradní úpravou harmonické pozadí k Štursovu 
pomníku. tt 

ZDŮVODNĚNÍ
 Jedná se o další realizaci bratří Šlapetů, tentokráte v měřítku 
nájemního domu. Principy, které bratři Šlapetové uplatňovali ve své 
tvorbě, jsou dodnes platné a ač se jedná o dům starý více než 80 let, 
působí stále svěže a moderně. 

POZOROVÁNÍ
 Dům je zachován v celkem nezměněném stavu vyjma 
změny parteru, kde došlo k přesunu původní výlohy z jedné strany na 
druhou. 

163. Pohled na Malé náměstí, 
Hasičský dům je vpravo
(období 1. republiky) 

165. Návrh průčelí, studie 
(30. léta) 

164. Pohled z Hlavní třídy, 
projektová dokumentace rekon-
strukce (rok 1974) 

166. Pohled z dnešní Hlavní 
třídy (nedatováno) 
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Ing.arch. Kamil Zezula  

Ing.arch. Adam Zezula

září

2016

M33 OBYTNÝ DŮM MANŽELŮ PASEKOVÝCH A TAICHMANOVÝCH
Malé náměstí 104

K.Ú.: Místek
P.Č.: 134/1

TYP OBJEKTU: městský polyfunkční dům
VYUŽITÍ: městský polyfunkční dům
ROK VZNIKU: 1932
ARCHITEKT: Stanislav Paseka, Místek
INVESTOR: manželé Pasekovi, manželé Taichmanovi

VLASTNICKÉ PRÁVO:
HELIANT CZ, a.s.

M34 CAFÉ AVION
Hlavní třída 96

K.Ú.: Místek
P.Č.: 125

TYP OBJEKTU: kavárna, obytný dům
VYUŽITÍ: kavárna, polyfunkční městský dům
ROK VZNIKU: 1900
ARCHITEKT: nejspíš Hermann Ripper; stavitel Josef Rohan, 
oba Místek
INVESTOR: nedohledán

VLASTNICKÉ PRÁVO:
LICHNA TRADE CZ, s.r.o.

POPIS
 Dvoupatrový obytný dům, který dříve stál vedle budovy piv-
ovaru. Má zcela jednoduché průčelí, kde se uplatňuje pouze patrová 
římsa a na ni navazující balkon. Je to princip definování soklu, byť již 
v naprosto minimalizované podobě. U sousedního Šlapetova domu 
se však s tímto prvkem již nesetkáme.

ZDŮVODNĚNÍ
 Jak už bylo řečeno u dvou sousedních domů, jejich význam 
spočívá hlavně v zachování jakési urbanistické stopy.

POZOROVÁNÍ
 Podle dochovaných fotografií nedošlo k žádné zásadní 
úpravě či změně. Dům se díky ne úplně citlivému trasování průtahu 
dostal do hraniční pozice vůči dnešní Hlavní třídě. Zde jde více než 
kdekoliv jinde vidět násilnost průtahu k zachovalé zástavbě. 

DOPORUČENÍ
 Dům má podobný problém jako slavnější Café Avion. Hlavní 
třída příliš nerespektovala odstup od fasád domů a některé domy se 
dostaly ke zmíněnému průtahu příliš blízko. Dnes vyvolávají dojem 
neprůchodnosti. Zvlášť v kombinaci se zábradlím, které samo o sobě 
vyvolává stísněný dojem.

POPIS
 V roce 1900 vyrostl vedle spořitelny s radnicí, podobně 
jako ve Frýdku, dvoupodlažní dům, v jehož přízemí fungovalo takz-
vané Café Avion, vyhlášená secesní kavárna. V patrech pak architekt 
vytvořil několik luxusních bytů. Projekt tohoto domu se zalomeným 
půdorysem se dochoval pouze z části. Z rukopisu stavby by se dalo 
soudit, že autorem je místní architekt a stavitel Hermann Ripper.
Stavební práce vykonal Josef Rohan. Fasádu autor dekoroval bosáží 
a četnými rostlinnými ornamenty ve štuku. K nároží přičlenil arkýř 
procházející přes dvě patra a podpíraný dvojicí atlantů, mezi nimiž se 
v přízemí nacházel hlavní vchod.
 Zachoval se plán na adaptaci „Kavárny Avion“ pro A. Rit-
terovou na Nádražní ulici v Místku (dnes Hlavní třída) z roku 1930. uu

ZDŮVODNĚNÍ
 Je až s podivem, že tento dům není zařazen na seznamu ne-
movitých kulturních památek obdobně jako sousední budova dnešní 
hudební školy. Jedná se totiž o krásný secesní dům velkorysého 
měřítka. 

POZOROVÁNÍ
 Dnešní stav je smutný. Hlavní třída se totiž dostala příliš 
blízko k průčelí domu. Na původní pěší trasu už nezbyl prostor. Mon-
umentální průčelí domu se dostalo do slepé uličky s odstupem od 
Hlavní třídy sotva pár metrů. Odříznutí domu od jakékoliv průchodné 
trasy a nesmyslné zarůstání vzrostlými stromy je logickým důsledkem 
dnešního zanedbaného stavu. 

DOPORUČENÍ
 Domu by bezpochyby prospělo znovuobnovení pěší trasy, 
která by procházela kolem něj. Je samozřejmě otázkou, na kolik je 
dnes tato úvaha vůbec možná.

167. Pohled z dnešní Hlavní 
třídy (období 2. světové války), 
zmiňovaný dům je druhý zprava 

168. Půdorys 2. NP, původní 
projektová dokumentace 

(rok 1932) 

169. Pohled z dnešní Hlavní 
třídy od Hudební školy a interiér 
restaurace (kolem roku 1906) 

170. Pohled z dnešní Hlavní 
třídy od ulice Palackého (kolem 
roku 1935) 
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M37
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M35 MECHANICKÁ TKALCOVNA, BĚLIDLO A ÚPRAVNA A. LAMBERGER  
M36 OBYTNÝ DŮM A. LAMBERGER  
M37 PLAVECKÝ BAZÉN A SPORTOVNÍ HALA HORNICKÉHO UČILIŠTĚ 
M38 BLOK OBYTNÝCH DOMŮ NA HLAVNÍ TŘÍDĚ
M42 MĚSTSKÝ DŮM NA BÝVALÉ CÍSAŘSKÉ ULICI č.p. 764
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M35 MECHANICKÁ TKALCOVNA, BĚLIDLO A ÚPRAVNA ALOIS LAMBERGER
Hálkova 938

M36 OBYTNÝ DŮM ALOIS LAMBERGER
Hálkova 934

K.Ú.: Místek
P.Č.: 2219

TYP OBJEKTU: mechanická tkalcovna
VYUŽITÍ: budova k pronájmu/ k prodeji, bez využití
ROK VZNIKU: 1893
ARCHITEKT: Carl Korn, Bialsko Biale
INVESTOR: Alois Lamberger, majitel textilní továrny

VLASTNICKÉ PRÁVO:
SLEZAN FM, a.s.

K.Ú.: Místek
P.Č.: 2208

TYP OBJEKTU: obytný dům 
VYUŽITÍ: obytný dům
ROK VZNIKU: konec 19. stol.
ARCHITEKT: nedohledán
INVESTOR: Alois Lamberger, majitel textilní továrny

VLASTNICKÉ PRÁVO:
fyzická osoba (Mada Libor)

POPIS
 Zatímco frýdecké textilní podniky byly soustředěny na 
poměrně malém území, které si uchovalo svůj charakter, místecké 
byly rozprostřeny po obvodu města, byly jím pohlceny a mnohé 
zanikly. Mezi dochovanými solitéry vyniká kvalitou architektury i 
mírou zachování tkalcovna firmy Alois Lamberger, vybudovaná na 
místě staršího mlýna na levém břehu Ostravice. Základní koncept 
prostorového uspořádání provozů byl stejný. Základ tvořily přízemní 
haly tkalcovny pro 400 stavů, po jejich obvodu byly uspořádány po-
mocné provozy, kotelna a strojovna s parním strojem. Výstavně bylo 
pojato uliční, osově souměrné průčelí s centrálním vstupem, které 
doplňovala parková úprava s fontánou. Zatímco původní projekt dával 
tkalcovně podobu šedových hal a uliční průčelí výškově členil, druhý 
posunul dál jak výpravnost architektury, tak architektonické členění 
vlastní tkalcovny. Šedové střechy byly nahrazeny kombinací nízkých 
pultových a sedlových střech s příčnými světlíky. Dvoupodlažní bu-
dova v uličním průčelí spojila kanceláře, expedici, sklady i byty. Hlavní 
vstup v mělkém rizalitu s předsazením je zvýrazněn dvouramenným 
schodištěm a štítem s hodinami. Velkorysý koncept počítal také s 
vilou majitele, obytnými domy a malou kolonií. vv

ZDŮVODNĚNÍ
 Po demolici frýdecké přádelny A. Landsbergera se jedná o 
nejmonumentálnější a rozsahem největší zachovalou stavbu tohoto 
druhu ve Frýdku-Místku.

POZOROVÁNÍ
 Stavba se dochovala ve velkém rozsahu, včetně původních 
výrobních hal. Dnes je nevyužívaná a oproti obrázku z 19. století, kdy 
tvořila průčelí upravovanému veřejnému prostoru, je zarostlá a skrytá 
v korunách náletových dřevin.

DOPORUČENÍ
 Nejedná se pouze o obrovský objekt, ale rovnou o celý 
areál. Najít využití pro tak obrovský soubor staveb není samozřejmě 
snadné. Zde by proto mělo platit více, než kdekoliv jinde rozumné, 
uvážené a trpělivé jednání, které snad bude mít šťastnější konec než 
ve frýdeckém případě.

POPIS
 Dvoupodlažní obytný objekt, který se nachází v blízkosti 
Lambergerovy tkalcovny. Byl prvním ze tří obytných objektů, které 
byly postaveny v oblouku kolem veřejného parku, který se rozkládal 
před monumentálním průčelím vlastní tkalcovny. Jedná se jedno-
duchý hranolovitý dům se sedlovou střechou a architektizovaným 
průčelím v historizujícím stylu. Na fasádě se uplatňuje výrazně plas-
tická bosáž, patrové římsy, šambrány kolem oken v přízemí a fron-
tony nad okny 2. NP.

ZDŮVODNĚNÍ
 Vybraný dům může být nápomocen ve zpětném vymezení 
předprostoru před budovou tkalcovny, jehož dnešní absence je cit-
elná. 
 
POZOROVÁNÍ
 Vybraný dům je jediným ze tří zmiňovaných obytných domů, 
který si dochoval svůj původní výraz a charakter. Jeho průčelní fasá-
da je dle pozorování na hraně havarijního stavu.

DOPORUČENÍ
 Výběrem tohoto domu neupozorňujeme na dům samotný. 
Sám o sobě se nejedná o nijak výjimečný případ. Jak už bylo řečeno 
výše, jeho existence je logicky spjata s existencí a využitím tkalcovny. 
Sám nemá nejspíš příliš velký smysl, ale bezesporu se může stát zají-
mavým kotvícím a vymezujícím prvkem daného prostoru. Je tím, kdo 
může pokračovat v započatém dialogu s tkalcovnou.

171. Pohled od dnešní benzi-
nové stanice (kolem roku 1914) 

172. Průčelní pohled, původní 
projektová dokumentace 

(kolem roku 1893) 

173. Pohled od dnešního 
areálu Selika, vybraný objekt se 
nachází úplně vlevo 
(kolem roku 1892) 
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M37 PLAVECKÝ BAZÉN A SPORTOVNÍ HALA HORNICKÉHO UČILIŠTĚ
Pionýrů 2069

K.Ú.: Místek
P.Č.: 1951/2

TYP OBJEKTU: plavecký bazén, sportovní hala a kino
VYUŽITÍ: plavecký bazén a sportovní hala
ROK VZNIKU: úvodní projekt 1963
ARCHITEKT: Hutní projekt Frýdek-Místek; Šlahař, Lakomý, 
Labaj
INVESTOR: nejspíš Krajský investiční útvar nebo Důl 
Paskov a Staříč

VLASTNICKÉ PRÁVO:
Moravskoslezský kraj

K.Ú.: Místek
P.Č.: 1905, 1904, 1901, 1900
TYP OBJEKTU: blok obytných domů
VYUŽITÍ: bytové domy
ROK VZNIKU:1939-1941
ARCHITEKT: Jan Klema (829); Rudolf Plachý (828, 827); 
Jaro Čermák (826), všichni Místek
INVESTOR: Místecká spořitelna (829), menželé Bláhovi 
(828), manželé Růžičkovi (827), manželé Michaljovi (826)

VLASTNICKÉ PRÁVO:
fyzické osoby (více vlastníků)

M38 BLOK OBYTNÝCH DOMŮ NA HLAVNÍ TŘÍDĚ
Hlavní třída 829, 828, 827, 826

POPIS
 Nejzajímavějším prvkem na této stavbě je určitě hmota 
bazénu a tělocvičen. V půdorysu se jedná o obdélník, který se dělí na 
3 sekce (2 tělocvičny a 1 plavecký bazén). Po obvodu jsou vztyčeny 
prefabrikované železobetonové sloupy ve formě obraceného “Y”. 
Tyto nosné prvky pak nesou mohutnou obrubu, která střídavě stoupá 
a klesá a vytváří tak charakteristický vzhled budovy. Do obvodové 

obruby je pak ukotvena lanová konstrukce střechy. Z geometrického 
hlediska se jedná o 3 hyperbolické paraboloidy. Rozdílový trojúhelník 
mezi nejnižším a nejvyšším bodem obruby je vyplněn transparentním 
materiálem, což vytváří dojem, jako by střecha levitovala či jako by se 
dotýkala budovy jen v několika málo bodech. Tento účin je podpořen 
prázdnými nárožími.
 Původní řešení počítalo s trochu jiným konstrukčním 
řešením. Zastřešení mělo být podobně expresivní, ale místo lanové 
konstrukce vetknuté do obruby po celém obvodu se mělo jednat o 
lanové vazníky napnuté pouze v jednom směru.

ZDŮVODNĚNÍ
 Samotné zastřešení je po zbourání víceúčelové sportovní 
haly bezpochyby nejodvážnější konstrukcí ve městě. 

POZOROVÁNÍ
 Budova tělocvičen a bazénu byla již několikrát rekonstruová-
na. Ač by rekonstrukce mohly dopadnout i lépe, podstatné je, že 
hlavní výraz objektu byl zachován. POPIS

 Jedná se o blok čtyř čtyřpodlažních řadových činžovních 
domů, které byly postaveny na konci 30. let. Dům č. p. 829 byl 
postaven jako činžovní dům Místecké spořitelny a byl navrhnut 
Janem Klemou. Dům č. p. 828 byl postaven manželi Bláhovými, 
projekt zpracoval Rudolf Plachý. Dům č. p. 827 navrhnul také Ru-
dolf Plachý, tentokrát pro manžely Růžičkovy. Poslední dům č. p. 
826 patřil manželům Michaljovým, přičemž projekt zpracoval Jaro 

Čermák. 
 Nejvýraznější je nárožní dům č. p. 829, který má výjimečně 
dynamickou až organickou formu. Skládá se ze dvou hmot. Nižší je 
umístěná rovnoběžně s řekou, vyšší a v nároží zaoblená, pak sleduje 
směr Hlavní třídy. Tento dům přechází v zalomený dům č. p. 828. 
Stojí na půdorysu lichoběžníku a umožňuje tak pokračování v organ-
ické uliční čáře, která nejspíš vychází z původní trasy Hlavní třídy.
 Všechny domy mají jednoduché čisté průčelí, přičemž se na 
nich uplatňují jemné rozdíly v odstínech omítky, obložení soklu nebo 
okenních šambrán keramickými pásky atd.

ZDŮVODNĚNÍ
 Jedná se o krásný příklad jednoduché architektury řadové 
zástavby, kdy každý dům je jiný a přesto dohromady vytváří harmon-
ický celek. Domy byly zkolaudovány sice na začátku 40. let, nicméně 
kvalita není nižší než u historizující řadové zástavby z přelomu století. 
Toto tvrzení podporuje i architektonicky ztvárněné nároží a dynam-
ická organická linie uliční čáry. Dvorní průčelí domů navíc vytváří 
dohromady zajímavý celek. 

POZOROVÁNÍ
 Domy jsou samozřejmě již zrekonstruovány a došlo i k 
mírným změnám, nicméně hlavní myšlenka a hmotové uspořádání se 
zachovalo. Barevnost fasád je nyní provedena v jemných odstínech. 
K domu č. p. byl v 50. letech napojen další dům, aby se tak tento blok 
domů napojil na sídliště “Spořilov”, které v této době vznikalo.

174. Pohled od dnešního areálu 
Selika (rok 1963) 

175. Půdorys 1. NP, úvodní 
projekt (rok 1963) 

176. Perspektiva, původní 
projektová dokumentace 
(nedatováno) 

177. Uliční průčelí celého bloku 
domů, původní projektová 
dokumentace (rok 1940)
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M42 MĚSTSKÝ DŮM NA BÝVALÉ CÍSAŘSKÉ ULICI č.p. 764
Pionýrů 764

K.Ú.: Místek
P.Č.: 1741/1

TYP OBJEKTU: řadový městský dům
VYUŽITÍ: středisko volného času Klíč
ROK VZNIKU: před 1894
ARCHITEKT: nedohledáno
INVESTOR: Julie Berknopfová zz

VLASTNICKÉ PRÁVO:
Statutární město Frýdek-Místek

POPIS
 Dvoupodlažní dům s historizující fasádou, který stojí ve 
zvláštním územím, které vzniklo plošnou asanací v 50. letech 20. 
století. Dnešní ulice Pionýrská vede v původní stopě ulice, jež byla 
hlavní spojnicí mezi ještě samostatnými městy Frýdkem a Místkem. 
Dům má neobarokní fasádu s patrovými a podokenními římsami.

ZDŮVODNĚNÍ
 Dům je jedním z posledních objektů, které unikly plošné 
asanaci této části města. Je historickou připomínkou toho, že tudy 
vedla významná ulice lemována obdobnými domy. Fasáda domu je 
typickou ukázkou historizující architektury přelomu století. 

POZOROVÁNÍ
 Dům má již vyměněná okna, nicméně fasáda se 
pravděpodobně zachovala až do současné doby. 

DOPORUČENÍ
 Mimo práci s fasádou, kterou je určitě vhodné zachovat, 
zde možná více vyvstává otázka samotného charakteru ulice Pionýr-
ská. Dnešní stav je špatně uchopitelný. Je směsí parkoviště, pěší 
zóny, slepé ulice a ulice, jež se ztrácí v rozvolněné sídlištní zeleni. 
Domnívám se, že dřívější význam ulice ospravedlňuje potencionálně 
vloženou energii do jejího řešení, kdy by bylo vhodné zamyslet se, jak 
taková a vlastně jediná přirozená spojnice obou historických center 
má vypadat.

196. Ulice Pionýrů před de-
molicí (rok 1956) 197. Původní Císařská ulice, v 

popředí Karolínské lázně 
(rok 1930)
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MU1 SÍDLIŠTĚ WOLKEROVA - SPOŘILOV
Wolkerova, Spořilov, Riegrova, Karla Hynka Máchy

K.Ú.: Místek

TYP URBANISTICKÉHO SOUBORU: sídliště
DATACE: 50. léta
CHARAKTERISTIKA: sídliště postaveno za socialistického 
realizmu, městské prostory, fungující parter

f08

f06
f01

f02

f11 f14

f16f17

f08

f06
f01

f02

f11 f14

f16f17

POPIS
 Sídliště Wolkerova - Spořilov navazuje na o něco málo starší 
blok domů z počátku 40. let. Ve stejné době byl k těmto domům 
přistavěn ještě jeden bytový dům na ulic Wolkerova. Na ten potom 
navázala nejcharakterističtější část zmiňovaného obytného souboru, 
tj., dvakrát zalomený bytový dům o 4 podlažích a obytném podkroví. 
1. NP sloužilo pro komerční účely jako obchodní parter. Tento dům 
společně s dalšíma dvěma domy na ulici Wolkerova a s šesti na ulici 
Spořilov vycházely z tendence zvané “socialistický realismus”. Je to 
znát hlavně na fasádách domů, kde se uplatňují různé socialistické 
motivy, balustrády a bosáže (v jistém ohledu totiž čerpá z renesance 
jakožto “národního” slohu).

ZDŮVODNĚNÍ
 Vybrané sídliště má především urbanistickou hodnotu, ze-
jména pak část zalomeného domu, který tvoří jakýsi středobod celého 
obytného souboru. Svým uspořádáním vytváří nálevkovitý tvar, 
přičemž směrem k řece Ostravici se rozšiřuje. Navíc se zde nachází 
obchodní parter, takže celý prostor má opravdu městský charakter, 
čemuž pomáhá i samotná podstata jeho polyfunkčnosti. Celé sídliště 
pak může těžit z blízkosti řeky, jakožto přirozeného rekreačního kori-
doru uprostřed města.

POZOROVÁNÍ
 Sídliště i dnes působí velice příjemným dojmem. Disponuje 
veřejnými prostory s člověku blízkým měřítkem. Doprava v klidu je 
prozatím kapacitně dostačující. Prozatím také nedošlo k zateplení, 
potažmo k nabarvení jednotlivých domů, vyjma kromě jediného.

DOPORUČENÍ
 Je více než pravděpodobné, že k opravám fasád dojde i zde. 
Příkladem by mohl být Havířov, kde barevnost domů zůstala v de-
centním jednotném okrovém odstínu, která je pro “sorelu” jako ta-
kovou přirozenou barvou. Byla by škoda, kdyby zde došlo k doslova 
barevné “hysterii”, kterou známe zejména z panelových sídlišť. První 
zrekonstruovaný dům může být jistě optimistickým příslibem do bu-
doucna.

178. Ulice Wolkerova, pohled k 
řece (rok 2014) 

179. Ulice Wolkerova, pohled k 
městu (rok 2014) 
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M39 KINO PETRA BEZRUČE
Frýdlantská 612

K.Ú.: Místek
P.Č.: 3482/2

TYP OBJEKTU: kino
VYUŽITÍ: budova se momentálně nepoužívá
ROK VZNIKU: 70. léta
ARCHITEKT: Krajský projektový ústav Ostrava, Šlosar
INVESTOR: Krajský investorský útvar Ostrava

VLASTNICKÉ PRÁVO:
Statutární město Frýdek-Místek

POPIS
 Objekt kina tvoří spolu s lokálním obchodním centrem uce-
lený komplex budov umístěný na pěší ose spojující sídliště Riviéra 
s historickým jádrem města. Je tvořeno jednoduchou kvádrovou 
hmotou s celoproskleným průčelím směřujícím do prostoru „malého 
náměstí“. Toto prosklené průčelí prosvětluje dvoupodlažní vstupní 
foyer, kde jsou v 1.NP umístěné šatny návštěvníků kina a ve 2.NP 
výstavní prostor s občerstvením před vstupem do promítacího sálu 
kina. Hmota sálu se výrazně uplatňuje obkladem i zaobleným tvarem 
v prostoru foyeru. Uvnitř sálu je zajímavý originální podhled tvořený 
na koso zavěšenými prázdnými kubusy bílých krychlí.

ZDŮVODNĚNÍ
 Objekt kina představuje ukázkové zapojení občanské, resp. 
veřejné stavby (v době svého vzniku nemohlo být na kino nahlíženo 
jako na stavbu komerčního charakteru) do městské struktury. Má 
vazbu na přiměřeně dimenzovaný veřejný prostor, leží na důležitém 
pěším tahu a zároveň se odlišuje od okolní bytové zástavby. Stavba 
má kultivovaný jednoduchý detail a svým proskleným průčelím nava-
zuje na odkaz bruselského stylu. Vnitřním prostorem dává možnost 
kromě přestavení kina také výstavním aktivitám.

POZOROVÁNÍ
 Kina všeobecně prožívají úpadek. Tím, že ve Frýdku-Místku 
je provozováno jiné kino, (které však nemá zdaleka tak ideální ur-
banistické vazby a možnosti jako kino Petra Bezruče), budova ztrácí 
na významu. To se odráží jak v zanedbané údržbě, tak přilehlého 
veřejného prostoru.

DOPORUČENÍ
 Budova si zaslouží pro své architektonické i urbanistické 
hodnoty oživení. To znamená rekonstrukci technického vybavení pro 
potřeby multifunkčního kulturního zařízení a to nejen pro kino, ale 
zároveň pro koncerty, přednášky a foyeru pak pro výstavy. Fasáda 
objektu vyžaduje výměnu otvorových výplní a opravy omítek. Vše v 
co nejbližší shodě s původním konceptem. Toto znovunabytí energie 
by pomohlo celému prostoru. 

M40 LOKÁLNÍ CENTRUM RIVIÉRA
Frýdlantská 770

K.Ú.: Místek
P.Č.: 3482/3

TYP OBJEKTU: velkoprodejna, pošta
VYUŽITÍ: obchodní centrum, restaurace
ROK VZNIKU: projekt 1966
ARCHITEKT: Krajský projektový ústav Ostrava II, Atelier 5, 
Chválek, Vrána
INVESTOR: Krajský investorský útvar Ostrava

VLASTNICKÉ PRÁVO:
Moravel, a.s.

POPIS
 Lokální obchodní centrum tvoří jedno celé podélné průčelí 
prostoru (malého náměstí) před kinem Petra Bezruče, které je orien-
továno do pěší osy, vedoucí ze sídliště Riviéra na náměstí Svobody 
v Místku. Budova má betonovou skeletovou konstrukci, která má do 
prostoru náměstí dvě nadzemní podlaží – 2. a 3. NP, do prostoru ulice 
(z druhé strany objektu) tři podlaží – 1, 2 a 3 NP. Zvolené uspořádání 
znamená, že podlažní plochy ve 2. a 3.NP mohly být plně využity jako 
prodejní plochy, zatímco sklady a zásobování mohlo probíhat v 1.NP. 

Do prostoru náměstí se objekt otevírá výkladními skříněmi a vstupy 
do obchodů, které jsou ve 3.NP přístupné z venkovní terasy. Ta se 
výrazně podílí na horizontálním členění objektu a spolu se výstupní 
rampou tvoří výraz objektu. Z terasy je možné vstoupit do sousedního 
objektu kina. 

ZDŮVODNĚNÍ
 Z hlediska urbanistického se objekt významně podílí na 
utváření veřejného prostoru. Typologicky zastupuje obchodní cen-
trum objekty, kde jsou jednotlivé obchody a občanská vybavenost 
přístupné zvenku, ve 2. NP pak z průběžné horizontální kryté terasy. 
Celý objekt pak vyniká kultivovaností, jednoduchými formami a lid-
ským měřítkem. Objekt lze přiradit k pozdnímu bruselskému stylu s 
brutalistickými prvky.

POZOROVÁNÍ
 V souvislosti s výstavbou obřích nákupních center a 
supermarketů s příslušejícími parkovacími plochami, pozbývá tento 
objekt na významu. Postupný úpadek se projevuje i na vzhledu a 
údržbě objektu.

DOPORUČENÍ
 Oživení funkcí by zajisté přineslo i lepší údržbu či opravu 
obvodového pláště objektu. Takové oživení je však možné pouze v 
souvislosti s oživením nejen obchodního střediska, ale i navazujícího 
objektu kina. Přesto při jakémkoliv zásahu do vzhledu objektu by bylo 
nanejvýš vhodné respektovat původní jak hmotové, tak barevné i ma-
teriálové řešení.

183. Pohled z dnešního náměstí 
Evropy, původní projektová 

dokumentace (1966) 

180. Pohled z dnešního náměstí 
Evropy, ještě se sochou Evropy 
od sochaře Dryáka 
(před rokem 2009) 

181. Podhled v interiéru sálu 
kina (nedatováno) 

182. Pohled od dnešního hřiště 
7. ZŠ (70. léta) 
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MU2 SÍDLIŠTĚ NOVÁ RIVIÉRA
28. října, Václava Talicha, 1. máje, Josefa Suka, Beethovenova, Mozartova, Frýdlantská

POPIS
 Sídliště Riviera je tvořeno zajímavou kompozicí vějířovitě se 
rozvíjejících čtyř paprsků tří čtyřpodlažních a jednoho osmipodlažního 
deskového domu, každého o osmi sekcích, které vycházejí z ge-
ometrického centra sídliště, kterým je bývalý místecký hřbitov, dnes 
Janáčkův park. Paprsky jsou ukončeny jednopodlažními čtvercovými 
objekty technických pavilonů. Kolmo na paprsky pak navazují další 
čtyři čtyřsekcové a třísekcové čtyřpodlažní deskové domy, které tvoří 
uliční frontu objízdné obslužné komunikace, ulice 28. října, která má 
oblý, půlkruhový tvar a přibližně kopíruje tok blízké řeky Ostravice. U 
centrálního parku je umístěno okrskové obchodní středisko Jadran s 
restaurací. Jeho součástí je centrální veřejný prostor, z kterého vybíhá 
osa sídliště. Ta je tvořena jedením z paprsků a jeho prodloužením 
– pěší osa, která je navíc rytmizována čtveřicí dvanáctipodlažních 
věžových domů. Na této pěší ose je umístěna také základní škola a 
městská vybavenost, lokální obchodní středisko a kino Petra Bezruče. 
Pěší osa navazuje na historické centrum Místku, náměstí Svobody. 
Celý soubor je zasazen do zeleného přírodního rámce, který přes ko-
munikaci 28. října koresponduje se zeleným pásem podél řeky Os-
travice.

ZDŮVODNĚNÍ
 Sídliště je učebnicovým příkladem optimálního sídliště 
dle školy W. Gropia a M. Wagnera, kdy má obytný útvar dopravu 
po obvodě a uvnitř zeleň s objekty občanského vybavení a pěšími 
trasami. Má navíc lidské měřítko. Pěší trasa, její hlavní osa, je vedena 
již z náměstí Svobody a propojuje tak ideálně původní historickou 
městskou strukturu s novým obytným útvarem.

POZOROVÁNÍ
 Organizace pěší a vozidlové dopravy, resp. její oddělení a 
napojení tvoří dodnes spolu s přírodním rámcem útvaru a jeho lid-
ským měřítkem největší a stále funkční hodnotu území. Poddimenzo-
vána je však doprava v klidu – parkování vozidel, protože s dnešním 
stupněm motorizace autoři komplexu nemohli počítat. V detailu jed-
notlivých domů se pak negativně uplatňuje novodobá nekoordino-
vaná barevnost zateplovacích systémů jednotlivých objektů.

K.Ú.: Místek

TYP URBANISTICKÉHO SOUBORU: sídliště
DATACE: 60. léta
CHARAKTERISTIKA: panelové sídliště, rozvolněný urban-
ismus, město v zeleni, občanská vybavenost, pěší trasy, 
různá typologie, napojení na město, okružní obslužná 
komunikace

DOPORUČENÍ
 Z urbanistického hlediska by bylo vhodné řešit dopravu v 
klidu – např. patrovými nebo podzemními garážemi, aby zvyšující 
se stupeň automobilizace nevytlačil ze souboru zeleň.  V detailu jed-
notlivých objektů by bylo vhodné koordinovat barevnost zbývajících, 
ještě nezateplených objektů.

187. Hlavní osa směřující do 
centra (rok 2014) 

186. Centrální veřejné pros-
tranství, před okrskovým 

střediskem “Jadran” 
(rok 2014)

MÍSTEK C l K 58

SCHÉMA l M 1:2500

rozevírání a orientace k řece

hlavní obslužná komunikace
hlavní osy a pěší trasy

objekty tvořící sídliště

občanská vybavenost park

veř. prostranství
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OZN. Č.PARCELY ULICE Č.P. MAJITEL BÝVALÁ FUNKCE TYP OBJEKTU DATACE
VÝŘEZ A

M01 149/1 Hlavní třída 109 fyzická osoba (SJM Železníkovi) SOKOLSKÝ PAVILON “SOKOLÍK” Sokolík 1931-1932
M02 153 Hlavní třída 113 TEFCO CZ, a.s. NĚMECKÝ DŮM bývalá restaurace "U Čecha" 1899
M03 150 Hlavní třída 110 Česká republika BUDOVA ČESKOSLOVENSKÝCH FINANČNÍCH ÚŘADŮ Policie ČR 1931-1932
M04 151/1 Hlavní třída 111 Statutární město Frýdek-Místek CEJCHOVNÍ ÚŘAD městská knihovna 1910
M05 152 Hlavní třída 112 Statutární město Frýdek-Místek MĚSTSKÉ KINEMATOGRAFICKÉ DIVADLO městská knihovna, kino Vlast 1927

M06a 174/1 Politických obětí 119 Dětské ambulance, s.r.o. OBYTNÝ DVOJDŮM MANŽELŮ JOSEFA A RŮŽENY ROHANOVÝCH ambulance, kanceláře 1903-1904
M06b 177 Politických obětí 120 fyzické osoby (více vlastníků)
M07 213 Hlavní třída 133 KOMPAS, komanditní spol. NÁRODNÍ ZÁLOŽNA MÍSTECKÁ prostory k pronájmu/ prodeji 1927-1928

M08a 206 Palackého 130 Moravskoslezský kraj DVOJDŮM JANA KLEMY bytový dům, kanceláře 1924
M08b 205 Palackého 129 Statutární město Frýdek-Místek DVOJDŮM JANA KLEMY bytový dům, kanceláře
M09 200 Palackého 127 Komunistická strana Čech a Moravy MĚSTSKÝ DŮM č.p. 127 kancelářská budova 1908
M10 199 Palackého 115 Česká republika OKRESNÍ NEMOCENSKÁ POJIŠŤOVNA Magistrát města Frýdku-Místku 1936
M11 199 Palackého 115 Česká republika OKRESNÍ ÚŘAD A ČETNICKÁ STANICE Okresní správa sociálního zabezpečení 1936-1940
M12 179 Palackého 121 Česká republika DŮM MANŽELŮ MUSILOVÝCH A F. A. DOSTÁLA Krajská hygiencká stanice počátek 20. stol.
M13 180 Palackého 122 Česká republika DŮM VINCENCE PROCHÁZKY Zdravotní ústav 1902
M14 183 Palackého 123 Moravskoslezský kraj ČESKÉ MATIČNÍ GYMNÁZIUM Obchodní akademie 1899
M15 323 Palackého 202 fyzická osoba (Fridrich Petr) ČERMÁKOVA VILA v rekonstrukci 1927
M16 915 F. Čejky 450 Katolický lidový dům Místek LIDOVÝ DŮM sál, restaurace 1930
M17 622 Janáčkova 310 Statutární město Frýdek-Místek MÍSTECKÁ NEMOCNICE integrované centrum dílen Žirafa 1879
M18 819 Komenského 402 Statutární město Frýdek-Místek MĚŠŤANSKÁ DÍVČÍ ŠKOLA škola 1910-1911
M19 824 Komenského 404 Statutární město Frýdek-Místek ČESKÁ OBECNÁ ŠKOLA, PŮV. UTRAKVISTICKÁ OBECNÁ ŠKOLA škola 1884, 1899
M20 887/2 Komenského 436 fyzické osoby (více vlastníků) OBECNÍ DŮM PRO DŮSTOJNÍKY bytový dům 1924

M21a 890/1 Komenského 437 Statutární město Frýdek-Místek OBECNÍ DVOJDŮM PRO DŮSTOJNÍKY bytový dům 1924
M21a 891/1 Komenského 438 fyzické osoby (více vlastníků)
M22 907 Komenského 446 fyzické osoby (více vlastníků) OBYTNÝ DŮM PRO VOJENSKÉ GÁŽISTY bytový dům 1929
M23 910/1 Komenského 447 Česká republika BRIGÁDNÍ, POSÁDKOVÉ A OKRESNÍ DOPLŇOVACÍ VOJENSKÉ VELITELSTVÍ úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 1928

M24a 882 F. Čejky 432 fyzické osoby (více vlastníků) STÁTNÍ OBYTNÝ DŮM PRO VOJENSKÉ GÁŽISTY bytový dům 1926
M24b 881 F. Čejky 433 fyzické osoby (více vlastníků)
M24c 879 F. Čejky 434 fyzické osoby (více vlastníků)
M25 1052/1 Československé armády 517 Moravskoslezský kraj NĚMECKÁ OBECNÁ A MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA gymnázium Petra Bezruče před 1904

M26a 1239 Koláříková 582 fyzická osoba (Nohel Vratislav) DVOJDOMEK PRO MANŽELE KONEČNÉ A J. PALEČKA dvojdomek 1933
M26b 1230 Koláříková 578 fyzická osoba (Ryška Jaroslav)
M27 1497 Lidická 644 fyzická osoba (Mathema Jana) VILA JUDr. A. MACOURKA vila 1932-1933
M28 1783/1 8. pěšího pluku 399 MARTIN INVEST a.s., v likvidaci OKRSKOVÉ STŘEDISKO ANENSKÁ “KRYM” komerční centrum, prostory k pronájmu/ prodeji 1968

M29a 1699/20,21 8. pěšího pluku 1975 Statutární město Frýdek-Místek BUDOVA OKRESNÍHO VÝBORU KOMUNISTICKÉ STARNY ČESKOSLOVENSKA kanceláře, FIT centrum, jazyková škola 1973
M29b 1699/27 8. pěšího pluku 2389 fyzická osoba (Jendrejovský Jan)
M29c 1699/4 8. pěšího pluku 2380 LIMIT INVEST, s.r.o.
M29d 1699/12 8. pěšího pluku 2380 LIMIT INVEST, s.r.o.
M30 61/1 8. pěšího pluku 85 Stavovská, s.r.o. MÍSTECKÁ POLIKLINIKA poliklinika 1980
M31 127 Malé náměstí 98 fyzická osoba (Smolík Jakub) HASIČSKÝ DŮM polyfunkční městský dům 1928
M32 133 Malé náměstí 103 fyzické osoby (více vlastníků) NÁJEMNÍ DŮM MUDr. F. VOJKOVSKÉHO polyfunkční městský dům 1932-1933
M33 134/1 Malé náměstí 104 HELIANT CZ, a.s. MĚSTSKÝ DŮM č.p. 104 polyfunkční městský dům 1932
M34 125 Hlavní třída 96 LICHNA TRADE CZ, s.r.o. KAVÁRNA AVION kavárna,  polyfunkční městský dům 1900

VÝŘEZ B
M35 2219 Hálkova 938 SLEZAN FM, a.s. MECHANICKÁ TKALCOVNA, BĚLIDLO A ÚPRAVNA ALOIS LAMBERGER prostory k pronájmu/ prodeji 1893
M36 2208 Hálkova 934 fyzická osoba (Mada Libor) OBYTNÝ DŮM ALOIS LAMBERGER obytný dům konec 19. stol.
M37 1951/2 Pionýrů 2069 Moravskoslezský kraj PLAVECKÝ BAZÉN A SPORTOVNÍ HALA HORNICKÉHO UČILIŠTĚ plavecký bazén, sportovní hala 60. léta

MÍSTEK l s 03
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M38a 1905 Hlavní třída 829 fyzické osoby (více vlastníků) BLOK OBYTNÝCH DOMŮ NA HLAVNÍ TŘÍDĚ blok obytných domů začátek 40. let
M38b 1904 Hlavní třída 828 fyzické osoby (více vlastníků)
M38c 1901 Hlavní třída 827 fyzické osoby (více vlastníků)
M38d 1900 Hlavní třída 826 fyzické osoby (více vlastníků)
M42 1741/1 Pionýrů 764 Statutární město Frýdek-Místek MĚSTSKÝ DŮM NA BÝVALÉ CÍSAŘSKÉ ULICI č.p. 764 SVČ Klíč před 1894

MU1 více Wolkerova, Spořilov více více SÍDLIŠTĚ SPOŘILOV sídliště ve stylu "sorely" 50. léta

VÝŘEZ C
M39 3482/2 Frýdlantská 612 Statutární město Frýdek-Místek KINO PETRA BEZRUČE bývalé kino, momentálně nevyužíváno 70. léta
M40 3482/3 Frýdlantská 770 Moravel, a.s. LOKÁLNÍ CENTRUM RIVIÉRA komerční centrum 1966

MU2 více tř. 28. října, 1. máje více více SÍDLIŠTĚ NOVÁ RIVIÉRA panelové sídliště 60.-70. léta

MÍSTEK l s 04
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s01 KOSTEL SV. MARTINA S FAROU

S01 JUBILEJNÍ ŠKOLA VE SKALICI

VÝPIS NKP A VYBRANÝCH OBJEKTŮ V ČÁSTI SKLAICE

VÝŘEZ A 1:5000
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národní kulturní památka

vybrané objekty

LEGENDA

S01

S01

s01



84
Pasportizace potencionálně architektonicky cenných staveb  v k.ú. Frýdek-Místek - DOPLNĚNÍ 2016_IX s výjimkou 

městských památkových zón Frýdek a Místek a staveb, již zařazených na seznamu nemovitých kulturních památek
janda:zezula 

architekti  
Ing.arch. Kamil Zezula  

Ing.arch. Adam Zezula

září

2016

S01 JUBILEJNÍ ŠKOLA VE SKALICI
Skalice 192

K.Ú.: Skalice u Frýdku-Místku
P.Č.: 230

TYP OBJEKTU: škola
VYUŽITÍ: základní škola
ROK VZNIKU: 1928-1929
ARCHITEKT: František Filipec (zednický mistr) ab

INVESTOR: obec Skalice

VLASTNICKÉ PRÁVO:
Statutární město Frýdek-Místek

POPIS
 Skalická jubilejní škola byla postavena po více jak padesáti 
letých tahanicích jako třípodlažní budova se čtyřmi třídami. Jedná 
se o jednoduchou hmotu se symetrickým průčelím s trojúhelníko-
vým štítem, který akcentuje vlastní vstup. Uliční průčelí doplňuje re-
liéf státního znaku a nápis “Jubilejní škola”. Do dvora pak vstupuje 
hmota schodiště. Fasáda je jemně členěna římsami a kazetami. Sokl 
je obložený kamenem.

ZDŮVODNĚNÍ
 Skalická škola zásadním způsobem nevybočuje z charak-
teru stavění tehdejší doby. Nicméně až dodnes se zachovala v takřka 
nezměněné podobě a je na ní pěkně vidět, jakou úroveň měla ar-
chitektura financována z veřejných peněz. Zvlášť pro malou obec jako 
je Skalice, představuje budova školy podobně důležitý prvek, jakým 
je třeba kostel.

POZOROVÁNÍ
 Ačkoliv se nejedná o budovu památkově chráněnou, dle 
dostupných dokumentů skalická Jubilejní škola žádnou z dosavadních 
rekonstrukcí neutrpěla. Při poslední opravě došlo pouze k výměně 
oken a renovaci fasády, která se drží ve stále stejných barevných 
odstínech. Dokonce se vyhnula trendu “pastelkových škol”, kdy 
obrovské množství nově rekonstruovaných zařízení pro děti nese se-
bou infantilní malůvky. 

DOPORUČENÍ
 Škola je nově a zdařile opravena, takže se v blízké době 
nedají očekávat žádné zásahy. Otázkou snad může být její předprostor 
a jeho ztvárnění. Domnívám se, že v tomto případě je zeleň už za 
hranicí, která by budově přinášela jakýkoliv benefit a bylo by dobré ji 
nějakým způsobem redukovat.

198. Pohled na čerstvě 
dokončenou školu (rok 1929) 

199. Pohled na dokončenou 
školu (po roce 1930) 

DOPLNĚNÍ 2016_IX l K 63
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S01 230 Skalice 192 Statutární město Frýdek-Místek JUBILEJNÍ ŠKOLA VE SKALICI obecná škola 1929-1930

SKALICE l s 05
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VÝPIS

a. F04/ ATELIER ŠTĚPÁN. Rekonstrukce BOROMEA; A 1.01 Souhrnná a technická zpráva. 

Brno 2007

b. F04/ POLÁŠEK, Jaroslav. Komentář k vybraným stavbám. Frýdek-Místek 2014

c. F08/ POLÁŠEK, Jaroslav. Komentář k vybraným stavbám. Frýdek-Místek 2014

d. F10/ POLÁŠEK, Jaroslav. Komentář k vybraným stavbám. Frýdek-Místek 2014

e. F13/ POLÁŠEK, Jaroslav. Komentář k vybraným stavbám. Frýdek-Místek 2014

f. F14/ POLÁŠEK, Jaroslav. Komentář k vybraným stavbám. Frýdek-Místek 2014

g. F16/ POLÁŠEK, Jaroslav. Komentář k vybraným stavbám. Frýdek-Místek 2014

h. F22/ POLÁŠEK, Jaroslav. Komentář k vybraným stavbám. Frýdek-Místek 2014

i. F27/ POLÁŠEK, Jaroslav. Komentář k vybraným stavbám. Frýdek-Místek 2014

j. F31/ POLÁŠEK, Jaroslav. Komentář k vybraným stavbám. Frýdek-Místek 2014

k. F32/ POLÁŠEK, Jaroslav. Komentář k vybraným stavbám. Frýdek-Místek 2014

l. F43/ STÁTNÍ PROJEKTOVÝ ÚSTAV BRNO. PC - 71 Ubytovna Frýdek-Místek; 1.1.1. Tech-

nická zpráva. Brno 1982

m. F44/ POLÁŠEK, Jaroslav. Komentář k vybraným stavbám. Frýdek-Místek 2014

n. F47/ RYŠKOVÁ, Michaela; JUŘÁK, Petr. Kulturní dědictví textilního průmyslu Frýdku-Míst-

ku. Ostrava 2014, s 110-111

o. F48/ RYŠKOVÁ, Michaela; JUŘÁK, Petr. Kulturní dědictví textilního průmyslu Frýdku-Míst-

ku. Ostrava 2014, s 111-114

p. F49/ RYŠKOVÁ, Michaela; JUŘÁK, Petr. Kulturní dědictví textilního průmyslu Frýdku-Míst-

ku. Ostrava 2014, s 113

q. F50/ POLÁŠEK, Jaroslav. Komentář k vybraným stavbám. Frýdek-Místek 2014

r. F51/ RYŠKOVÁ, Michaela; JUŘÁK, Petr. Kulturní dědictví textilního průmyslu Frýdku-Míst-

ku. Ostrava 2014, s 115-117

s. F53/ RYŠKOVÁ, Michaela; JUŘÁK, Petr. Kulturní dědictví textilního průmyslu Frýdku-Míst-

ku. Ostrava 2014, s 118-120

t. F54/ RYŠKOVÁ, Michaela; JUŘÁK, Petr. Kulturní dědictví textilního průmyslu Frýdku-Míst-

ku. Ostrava 2014, s 120-123

u. F56/ POLÁŠEK, Jaroslav. Komentář k vybraným stavbám. Frýdek-Místek 2014 

v. FU6/ POLÁŠEK, Jaroslav. Komentář k vybraným stavbám. Frýdek-Místek 2014 

w. M01/ POLÁŠEK, Jaroslav. Komentář k vybraným stavbám. Frýdek-Místek 2014

x. M02/ POLÁŠEK, Jaroslav. Komentář k vybraným stavbám. Frýdek-Místek 2014

y. M03/ POLÁŠEK, Jaroslav. Komentář k vybraným stavbám. Frýdek-Místek 2014

z. M04/ POLÁŠEK, Jaroslav. Komentář k vybraným stavbám. Frýdek-Místek 2014

aa. M05/ POLÁŠEK, Jaroslav. Komentář k vybraným stavbám. Frýdek-Místek 2014

bb. M06/ POLÁŠEK, Jaroslav. Komentář k vybraným stavbám. Frýdek-Místek 2014

cc. M07/ POLÁŠEK, Jaroslav. Komentář k vybraným stavbám. Frýdek-Místek 2014

dd. M08/ POLÁŠEK, Jaroslav. Komentář k vybraným stavbám. Frýdek-Místek 2014

ee. M11/ POLÁŠEK, Jaroslav. Komentář k vybraným stavbám. Frýdek-Místek 2014

ff. M11/ MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC. Lubomír Šlapeta - Čestmír Šlapeta, Architektonické 

dílo, katalog k výstavě. Olomouc - Brno 2003, s 150

gg. M12/ POLÁŠEK, Jaroslav. Komentář k vybraným stavbám. Frýdek-Místek 2014

hh. M13/ POLÁŠEK, Jaroslav. Komentář k vybraným stavbám. Frýdek-Místek 2014

ii. M14/ POLÁŠEK, Jaroslav. Komentář k vybraným stavbám. Frýdek-Místek 2014

jj. M15/ POLÁŠEK, Jaroslav. Komentář k vybraným stavbám. Frýdek-Místek 2014

KNIHY A PUBLIKACE

01.  ADAMEC, Tomáš; KLEGA, Milan; PETER, Václav. POZDRAV Z FRÝDKU-MÍSTKU. 

Frýdek-Místek 2009

02.  PETER, Václav. POHLEDY ZE STARÝCH ČASŮ. Frýdek-Místek 1993

03. RYŠKOVÁ, Michaela; JUŘÁK, Petr. KULTURNÍ DĚDICTVÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU 
FRÝDKU-MÍSTKU. Ostrava 2014, s 110-111

04. MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC. Lubomír Šlapeta - Čestmír Šlapeta, Architektonické dílo, 

katalog k výstavě. Olomouc - Brno 2003

05. Kolektiv autorů. ŠKOLNÍ KRONIKA OBECNÉ ŠKOLY VE SKALICI. Skalice 1929 (poskyt-

nuto Muzeem ve Skalici)

06. Frýdecká spořitelna. 60 LET FRÝDECKÉ SPOŘITELNY. Frýdek 1929 (poskytnuto Muzeem 

ve Skalici)

FOTOGRAFIE V HLAVIČKÁCH

 Všechny fotografie, které jsou použity v hlavičkách jednotlivých položek, jsou 

součástí fotoarchivu autora (ZEZULA, Adam. Frýdek-Místek 2014 v případě doplnění 2016_IX 

pochází fotografie z roku 2016). kk. M16/ POLÁŠEK, Jaroslav. Komentář k vybraným stavbám. Frýdek-Místek 2014

ll. M17/ POLÁŠEK, Jaroslav. Komentář k vybraným stavbám. Frýdek-Místek 2014

mm. M18/ POLÁŠEK, Jaroslav. Komentář k vybraným stavbám. Frýdek-Místek 2014

nn. M19/ POLÁŠEK, Jaroslav. Komentář k vybraným stavbám. Frýdek-Místek 2014

oo. M20/ POLÁŠEK, Jaroslav. Komentář k vybraným stavbám. Frýdek-Místek 2014

pp. M21/ POLÁŠEK, Jaroslav. Komentář k vybraným stavbám. Frýdek-Místek 2014

qq. M25/ POLÁŠEK, Jaroslav. Komentář k vybraným stavbám. Frýdek-Místek 2014

rr. M26/ MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC. Lubomír Šlapeta - Čestmír Šlapeta, Architektonické 

dílo, katalog k výstavě. Olomouc - Brno 2003, s 90

ss. M27/ MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC. Lubomír Šlapeta - Čestmír Šlapeta, Architektonické 

dílo, katalog k výstavě. Olomouc - Brno 2003, s 98

tt. M32/ MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC. Lubomír Šlapeta - Čestmír Šlapeta, Architektonické 

dílo, katalog k výstavě. Olomouc - Brno 2003, s 102

uu. M34/ POLÁŠEK, Jaroslav. Komentář k vybraným stavbám. Frýdek-Místek 2014 

vv. M35/ RYŠKOVÁ, Michaela; JUŘÁK, Petr. Kulturní dědictví textilního průmyslu Frýdku-

Místku. Ostrava 2014, s 125-131

Doplnění 2016_IX

ww. F57/ POLÁŠEK, Jaroslav. Komentář k vybraným stavbám. Frýdek-Místek 2016

xx. F58/ POLÁŠEK, Jaroslav. Komentář k vybraným stavbám. Frýdek-Místek 2016

yy. F59/ POLÁŠEK, Jaroslav. Komentář k vybraným stavbám. Frýdek-Místek 2016

zz. M42/ POLÁŠEK, Jaroslav. Komentář k vybraným stavbám. Frýdek-Místek 2016

ab. S01/ Kolektiv autorů. ŠKOLNÍ KRONIKA OBECNÉ ŠKOLY VE SKALICI. Skalice 1929, s 1

ZDROJE
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architekti  
Ing.arch. Kamil Zezula  

Ing.arch. Adam Zezula

září

2016

01. F01/ Půdorys 2.NP, dokumentace na rekonstrukci ústředního topení (poč. 90. let); 

MmFM SSÚ spis F464

02. F02/ Půdorys 2.NP, dům č.p. 487, původní projektová dokumentace(rok 1929); MmFM 

SSÚ spis F487

03. F02/ Půdorys 2.NP, dům č.p. 486, původní projektová dokumentace(rok 1929), MmFM 

SSÚ spis F486

04. F03/ Situace, původní projektová dokumentace (rok 1893); MmFM SSÚ spis F1220

05. F04/ Pohled z ulice Revoluční (stav kolem roku 1900); ADAMEC, Tomáš; KLEGA, Milan; 

PETER, Václav. Pozdrav z Frýdku-Místku. Frýdek-Místek 2009, s 47

06. F04/ Uliční průčelí, původní projektová dokumentace(rok 1889); MmFM SSÚ spis F1282

07. F05/ Původní dispozice Orlovny 1.NP (nedatováno); MmFM SSÚ  spis F1281

08. F06/ Průčelí, dochovaná dokumentace, realizace však proběhla pravděpodobně podle 

jiných plánů (rok 1898); MmFM SSÚ spis F1280

09. F06/ Průčelí (rok 1940); http://www.wikipedia.cz

10. F07/ Průčelí, původní projektová dokumentace (rok 1924); MmFM SSÚ  spis F1289

11. F07/ Půdorys 1 NP, původní projektová dokumentace (rok 1924); MmFM SSÚ spis 

F1289

12. F08/ Pohled z Mariánského náměstí (stav kolem roku 1940); ADAMEC, Tomáš; KLEGA, 

Milan; PETER, Václav. Pozdrav z Frýdku-Místku. Frýdek-Místek 2009, s 50

13. F08/ Půdorys 2. NP , projektová dokumentace přestavby (rok 1928); MmFM SSÚ spis 

F1287, F1288

14. F09/ Pohled z věže Mariánského kostela (stav kolem roku 1948); ADAMEC, Tomáš; 

KLEGA, Milan; PETER, Václav. Pozdrav z Frýdku-Místku. Frýdek-Místek 2009, s 50

15. F09/ Půdorys 2. NP, projektová dokumentace pří- a přestavby (stav kolem roku 1938); 

MmFM SSÚ spis F145, F146

16. F10/ Pohled z Bruzovské ulice (stav kolem roku 1913); ADAMEC, Tomáš; KLEGA, Milan; 

PETER, Václav. Pozdrav z Frýdku-Místku. Frýdek-Místek 2009, s 81

17. F10/ Průčelí a půdorys 1. NP, původní projektová dokumentace (rok 1882); MmFM SSÚ 

spis F1860

18. F11/ Pohled z dnešní třídy T. G. Masaryka, budova vlevo (stav kolem roku 1900); 

ADAMEC, Tomáš; KLEGA, Milan; PETER, Václav. Pozdrav z Frýdku-Místku. Frýdek-Místek 

2009, s 66

VÝPIS

19. F11/ Půdorys 1. NP, původní projektová dokumentace (rok 1891); MmFM SSÚ spis 

F453

20. F12/ Průčelí, původní projektová dokumentace (po roce 1914) se zakreslenou nadstav-

bou z roku 1959; MmFM SSÚ  spis F493

21. F12/ Půdorys 2. NP, původní projektová dokumentace (po roce 1914); MmFM SSÚ spis 

F493

22. F13/ Pohled z tř. T. G. Masaryka (kolem roku 1935); ADAMEC, Tomáš; KLEGA, Milan; 

PETER, Václav. Pozdrav z Frýdku-Místku. Frýdek-Místek 2009, s 24

23. F13/ Půdorys 2.NP, původní projektová dokumentace (rok 1930); MmFM SSÚ spis F492

24. Doplnění 2016_IX/ neobsazeno

25. F14/ Půdorysy přízemí, původní projektová dokumentace (kolem roku 1923); MmFM 

SSÚ spis F490, F491

26. F15/ Průčelí z ulice Jirásková, původní projektová dokumentace (rok 1912); MmFM SSÚ 

spis F488, F489

27. F15/ Půdorys přízemí, původní projektová dokumentace (rok 1912); MmFM SSÚ  spis 

F488, F489

28. F16/ Průčelí z ulice Jirásková, původní projektová dokumentace (rok 1920); MmFM SSÚ 

spis F506

29. F16/ Půdorys přízemí, původní projektová dokumentace (rok 1920); MmFM SSÚ  spis 

F506

30. F17/ Průčelí z Jiráskovy ulice, projektová dokumentace k rekonstrukci (rok 1990); 

MmFM SSÚ spis F457

31. F17/ Půdorys přízemí, projektová dokumentace k rekonstrukci (rok 1990); MmFM SSÚ 

spis F457

32. F18/ Průčelí z třídy T. G. M., původní projektová dokumentace (rok 1924); MmFM SSÚ 

spis F1131

33. F18/ Půdorys 2.NP, původní projektová dokumentace (rok 1924); MmFM SSÚ spis 

F1131

34. F19/ Průčelí z třídy T. G. M., projektová dokumentace k přestavbě (rok 1937); MmFM 

SSÚ spis F1134

35. F19/ Půdorys 1. NP, projektová dokumentace k přestavbě (rok 1937); MmFM SSÚ spis 

F1134

36. F20/ Pohled od dnešního Katastrálního úřadu na řadu domů na tř. T. G. Masaryka 

(kolem roku 1935); PETER, Václav. Pohledy ze starých časů. Frýdek-Místek 1993, s 32

37. F20/ Průčelí, projektová dokumentace k rekonstrukci (rok 1992); MmFM SSÚ spis 

F1135

38. F21/ Půdorys 2. NP, projektová dokumentace k přestavbě  (rok 1959); MmFM SSÚ spis 

F1146

39. F21/ Panorama “Slezských Hradčan”, vybraný dům se nachází vlevo před frýdeckou 

spořitelnou (rok 1935); http://skupinahrozen.cz/svatojanskavez/

40. F22/ Pohled z Těšínské ulice na frýdecké panorama, vybraný dům se nachází nejspíš 

zcela vlevo (nedatováno); http://www.muzeumbeskyd.com

41. FU1/ Hasičská ulice, pohled k Těšínské ulici (rok 2014); ZEZULA, Adam; fotoarchiv 

autora

42. FU1/ Hrana svahu, pod Hasičskou ulicí (rok 2014); ZEZULA, Adam; fotoarchiv autora

43. F23/ Část průčelí z třídy T. G. M., projektová dokumentace k adaptaci parteru (rok 1992); 

MmFM SSÚ spis F1121

44. F24/ Třída T. G. M., v levé frontě domů lze vidět vystupující arkýř domu č.p. 1118 (neda-

továno); http://vegi66.rajce.idnes.cz/Stary_Frydek-Mistek_73-86/

45. F25/ Průčelí, rekonstrukce fasády a zateplení podkroví (rok 1992); MmFM SSÚ spis 

F1117

46. F26/ Situace, původní projektová dokumentace (rok 1892); MmFM SSÚ spis F1109, 

F1108

47. F27/ Uliční průčelí, původní projektová dokumentace (rok 1892); MmFM SSÚ spis 

F1109, F1108

48. F27/ Půdorys přízemí, původní projektová dokumentace (rok 1892); MmFM SSÚ spis 

F1109, F1108

49. F28/ Půdorys přízemí, původní projektová dokumentace (rok 1892); MmFM SSÚ spis 

F633, F634

50. F29/ Pohled na nároží, stav ještě bez okolních domů (počátek 20. stol.); RYŠKOVÁ, 

Michaela; JUŘÁK, Petr. Kulturní dědictví textilního průmyslu Frýdku-Místku. Ostrava 2014, 

s 83

51. F30/ Pohled, původní projektová dokumentace (rok 1936); MmFM SSÚ spis F602

52. F30/ Půdorys přízemí, původní projektová dokumentace (rok 1936); MmFM SSÚ spis 

F602

53. F31/ Dnešní ulice T. G. Masaryka, dům č.p. 600 je 3. zleva (období 1. republiky); 

ADAMEC, Tomáš; KLEGA, Milan; PETER, Václav. Pozdrav z Frýdku-Místku. Frýdek-Místek 

2009, s 24   

54. F31/ Půdorys přízemí, projektová dokumentace přístavby (rok 1925); MmFM SSÚ spis 

F600

55. F32/ Nárožní průčelí, původní projektová dokumentace (rok 1923); MmFM SSÚ spis 

F1100, F1099

56. F32/ Půdorys přízemí, původní projektová dokumentace (rok 1923); MmFM SSÚ spis 

F1100, F1099

57. F33/ Situace, původní projektová dokumentace (rok 1957); MmFM SSÚ spis F2322, 

F2321, F2320

58. F34/ Průčelní pohled, původní projektová dokumentace (rok 1957); MmFM SSÚ spis 

F2319

59. F34/ Boční pohled, původní projektová dokumentace (rok 1957); MmFM SSÚ spis 

F2319

60. F35/ Nárožní pohled, od bělidla bratří Neumannů (rok 1901); ADAMEC, Tomáš; KLEGA, 

Milan; PETER, Václav. Pozdrav z Frýdku-Místku. Frýdek-Místek 2009, s 95   

VYSVĚTLIVKY

MmFM SSÚ  Magistrát města Frýdku-Místku, spisovna stavebního úřadu,   

   Radniční 1148, 738 01, Frýdek-Místek

SOkA FM SSÚ  Státní okresní archiv ve Frýdku-Místku, spisovna stavebního   

   úřadu, Bezručova 2145, 738 01, Frýdek-Místek

FA MB FM  Fotoarchiv Muzea Beskyd Frýdek-Místek, Hluboká 66, 738 01   

   Frýdek-Místek

FAMS   Fotoarchiv Muzea Skalice, Skalice 61, 739 08, Frýdek-Místek

SEZNAM VYOBRAZENÍ 01
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janda:zezula 

architekti  
Ing.arch. Kamil Zezula  

Ing.arch. Adam Zezula

září

2016

61. F36/ Uliční průčelí z ulice Pekařská, původní projektová dokumentace (rok 1900); 

MmFM SSÚ spis F649

62. F36/ Ulice Pekařská, směrem k bělidlu bratří Neumannů (20. léta 20. stol.); ADAMEC, 

Tomáš; KLEGA, Milan; PETER, Václav. Pozdrav z Frýdku-Místku. Frýdek-Místek 2009, s 95  

63. F37/ Rozvinutý pohled, projektová dokumentace k rekonstrukci (rok 1980); MmFM SSÚ 

spis F646, F647

64. F38/ Průčelí, projektová dokumentace k rekonstrukci (rok 1975); SOkA FM SSÚ spis 

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTÍKOVO NÁMĚSTÍ

65. F38/ Půdorys přízemí, stávající stav, projektová dokumentace k rekonstrukci (rok 1975); 

SOkA FM SSÚ spis F639

66. F39/ Průčelí, původní projektová dokumentace (rok 1910); ADAMEC, Tomáš; KLEGA, 

Milan; PETER, Václav. Pozdrav z Frýdku-Místku. Frýdek-Místek 2009, s 67  

67. F39/ Dnešní Kostíkovo náměstí (počátek 20. stol.); ADAMEC, Tomáš; KLEGA, Milan; 

PETER, Václav. Pozdrav z Frýdku-Místku. Frýdek-Místek 2009, s 25 

68. F40/ Průčelí, původní projektová dokumentace (rok 1912); MmFM SSÚ spis F637

69. F40/ Půdorys přízemí, původní projektová dokumentace (rok 1912); MmFM SSÚ spis 

F637

70. F41/ Vstupní průčelí, pohled od dnešní ulice Sadová (kolem roku 1935); ADAMEC, 

Tomáš; KLEGA, Milan; PETER, Václav. Pozdrav z Frýdku-Místku. Frýdek-Místek 2009, s 104

71. F41/ Půdorys přízemí, původní projektová dokumentace (rok 1931); MmFM SSÚ spis 

F667

72. F42/ Průčelí, původní projektová dokumentace (rok 1901); MmFM SSÚ spis F591

73. F42/ Půdorys přízemí, původní projektová dokumentace (rok 1901); MmFM SSÚ spis 

F591

74. F43/ Půdorys typického podlaží, původní projektová dokumentace (rok 1982); MmFM 

SSÚ spis F494

75. F43/ Pohled od estakády, původní projektová dokumentace (rok 1982); MmFM SSÚ spis 

F494

76. F44/ Pohled od vlakového nádraží (kolem roku 1937); PETER, Václav. Pohledy ze 

starých časů. Frýdek-Místek 1993, s 43

77. F44/ Průčelí, nerealizovaná varianta (rok 1925); MmFM SSÚ spis F1087

78. F45/ Situace vybraných objektů (situace kolem roku 1900); RYŠKOVÁ, Michaela; 

JUŘÁK, Petr. Kulturní dědictví textilního průmyslu Frýdku-Místku. Ostrava 2014, s 81

79. F45/ Tkalcovna A. Landsberger č. I, tzv. Málkovice (rok 2014); ZEZULA, Adam; foto-

archiv autora

80. F45/ Bělidlo a tkalcovna A. Landsberger č. II, tzv. Rechle (rok 2014); ZEZULA, Adam; 

fotoarchiv autora

81. F45/ Obytný dům A. Landsbereger (rok 2014); ZEZULA, Adam; fotoarchiv autora

82. F46/ Průčelí, původní projektová dokumentace (rok 1910); MmFM SSÚ spis F1094

83. F46/ Situace, původní projektová dokumentace (rok 1910); MmFM SSÚ spis F1094

84. F47/ Průčelí, od nádraží (rok 1967); RYŠKOVÁ, Michaela; JUŘÁK, Petr. Kulturní dědictví 

textilního průmyslu Frýdku-Místku. Ostrava 2014, s 110

85. F48/ Uliční průčelí, původní projektová dokumentace (rok 1896); RYŠKOVÁ, Michaela; 

JUŘÁK, Petr. Kulturní dědictví textilního průmyslu Frýdku-Místku. Ostrava 2014, s 112

86. F48/ Dobová fotografie z návštěvy Valentiny Těreškovové (rok 1967); 

http://www.frydekmistek.cz

87. F49/ Půdorys přízemí, původní projektová dokumentace (rok 1912); MmFM SSÚ spis 

F3180

88. F50/ Situace, původní projektová dokumentace přístaveb (rok 1901); MmFM SSÚ spis 

F1088

89. F50/ Pohled na dostavbu proluky, původní projektová dokumentace přístaveb (rok 

1901); MmFM SSÚ spis F1088

90. F51/ Půdorys přízemí, původní projektová dokumentace (rok 1912); RYŠKOVÁ, Michae-

la; JUŘÁK, Petr. Kulturní dědictví textilního průmyslu Frýdku-Místku. Ostrava 2014, s 128

91. F52/ Uliční průčelí, původní projektová dokumentace (rok 1887); MmFM SSÚ spis 

F1082

92. F52/Půdorys přízemí, původní projektová dokumentace (rok 1887); MmFM SSÚ spis 

F1082

93. F53/ Dnešní ulice Slezská (20. léta); ADAMEC, Tomáš; KLEGA, Milan; PETER, Václav. 

Pozdrav z Frýdku-Místku. Frýdek-Místek 2009, s 95

94. F54/ Půdorys přízemí, původní projektová dokumentace (rok 1912); RYŠKOVÁ, Michae-

la; JUŘÁK, Petr. Kulturní dědictví textilního průmyslu Frýdku-Místku. Ostrava 2014, s 57

95. FU2/ Horní část dnešní tř. T. G. Masaryka (období 1. republiky); ADAMEC, Tomáš; 

KLEGA, Milan; PETER, Václav. Pozdrav z Frýdku-Místku. Frýdek-Místek 2009, s 24

96. FU2/ Spodní úsek tř. T. G. Masaryka (rok 2014); ZEZULA, Adam; fotoarchiv autora

97. F55/Pohled z ulice Křižíkova, původní projektová dokumentace (rok 1937); MmFM SSÚ 

spis F1379

98. F55/ Půdorys 2. NP, původní projektová dokumentace (rok 1937); MmFM SSÚ spis 

F1379

99. F56/ Pohled, projektová dokumentace k připravované rekonstrukci (rok 2014); http://

www.frydekmistek.cz

100. FU3/ Centrální prostor před kulturním domem (rok 2014); ZEZULA, Adam; fotoarchiv 

autora

101. FU3/ Ulice Čs. červeného kříže, od kulturního domu (rok 2014); ZEZULA, Adam; foto-

archiv autora

102. FU4/ Vnitřní prostor obytného souboru (rok 2014); ZEZULA, Adam; fotoarchiv autora

103. FU4/ Vnitřní prostor obytného souboru (rok 2014); ZEZULA, Adam; fotoarchiv autora 

104. FU5/ Dnešní stav typického vchodu do čtyřdomku (rok 2014); ZEZULA, Adam; foto-

archiv autora

105. FU5/ 103. Dnešní stav typického vchodu do čtyřdomku (rok 2014); ZEZULA, Adam; 

fotoarchiv autora

106. FU6/ Pohled od Lískovce z jihozápadu (období 1. republiky); ADAMEC, Tomáš; KLEGA, 

Milan; PETER, Václav. Pozdrav z Frýdku-Místku. Frýdek-Místek 2009, s 71

107. FU6/ Ulice J. Kaluse (rok 2014); ZEZULA, Adam; fotoarchiv autora

108. M01/ Pohled od řeky Ostravice (30. léta 20. stol.); ADAMEC, Tomáš; KLEGA, Milan; 

PETER, Václav. Pozdrav z Frýdku-Místku. Frýdek-Místek 2009, s 103

109. M01/ Pohled, původní projektová dokumentace (rok 1932); MmFM SSÚ spis M109

110. M02/ Pohled bývalého autobusového stanoviště (kolem roku 1915); PETER, Václav. 

Pohledy ze starých časů. Frýdek-Místek 1993 s 78

111. M02/ Původní ulice v místě dnešní Hlavní třídy, v pozadí Německý dům (počátek 20. 

stol.); http:// www.frydekmistek.cz

112. M03/ Průčelní pohled, původní projektová dokumentace (rok 1931); MmFM SSÚ spis 

M110

113. M03/ Půdorys přízemí, původní projektová dokumentace (rok 1931); MmFM SSÚ spis 

M110

114. M04/ Průčelní pohled, původní projektová dokumentace (rok 1910); MmFM SSÚ spis 

M111

115. M05/ Pohled na veřejný prostor mezi kinem a Německým domem (rok 1932); PETER, 

Václav. Pohledy ze starých časů. Frýdek-Místek 1993, s 82

116. M05/ Půdorys přízemí, původní projektová dokumentace (rok 1927); MmFM SSÚ spis 

M112

117. M06/ Půdorys přízemí, původní projektová dokumentace (rok 1903); MmFM SSÚ spis 

M119

118. M07/ Pohled z dnešní Hlavní třídy od Hudební školy (období první republiky); AD-

AMEC, Tomáš; KLEGA, Milan; PETER, Václav. Pozdrav z Frýdku-Místku. Frýdek-Místek 

2009, s 35

119. M07/ Pohled na veřejný prostor před záložnou z věže Hudební školy (30. léta); PETER, 

Václav. Pohledy ze starých časů. Frýdek-Místek 1993, s 70

120. M08/ Půdorys přízemí, původní projektová dokumentace (rok 1924); MmFM SSÚ spis 

M130 

121. M08/ Levá polovina průčelí, dle původní projektová dokumentace (rok 1924); MmFM 

SSÚ spis M130

122. M09/ Pohled z Palackého ulice (kolem roku 1919); PETER, Václav. Pohledy ze starých 

časů. Frýdek-Místek 1993, s 99

123. M09/ Pohled z Palackého ulice (nedatováno); http://fotojarinko.rajce.idnes.cz

124. M10/ Zakreslení stávajícího stavu průčelí z Palackého ulice, projektová dokumentace

rekonstrukce domu (rok 1981); MmFM SSÚ spis M115 (M126)

125. M11/ Půdorys 2. NP, původní projektová dokumentace (rok 1937); MmFM SSÚ spis 

M115

126. M11/ Detail schodiště (40. léta); MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC. Lubomír Šlapeta - 

Čestmír Šlapeta, Architektonické dílo, katalog k výstavě. Olomouc - Brno 2003, s 150

127. M12/ Pohled z ulice Politických obětí (kolem roku 1918); PETER, Václav. Pohledy ze 

starých časů. Frýdek-Místek 1993, s 98
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128. M12/ Pohled na nárožní arkýř (nedatováno); http://fotojarinko.rajce.idnes.cz

129. M13/ Pohled od dnešního magistrátu, společně s domem manželů Musilových a F. 

A. Dostála (kolem roku 1919); ADAMEC, Tomáš; KLEGA, Milan; PETER, Václav. Pozdrav z 

Frýdku-Místku. Frýdek-Místek 2009, s 62

130. M13/ Půdorys 1. NP, dle původní projektové dokumentace (kolem roku 1902); MmFM 

SSÚ spis M121

131. M14/ Pohled od dnešního magistrátu, (kolem roku 1908); ADAMEC, Tomáš; KLEGA, 

Milan; PETER, Václav. Pozdrav z Frýdku-Místku. Frýdek-Místek 2009, s 62

132. M14/ Půdorys 2. NP, stav před přístavbou nové části, (nedatováno); MmFM SSÚ spis 

M123

133. M15/ Pohled od dnešní průmyslové školy, dle původní projektové dokumentace (rok 

1925); MmFM SSÚ spis M202

134. M15/ Půdorys přízemí, dle původní projektové dokumentace (rok 1925); MmFM SSÚ 

spis M202

135. M16/ Pohled z ulice F. Čejky (kolem roku 1930); ADAMEC, Tomáš; KLEGA, Milan; 

PETER, Václav. Pozdrav z Frýdku-Místku. Frýdek-Místek 2009, s 57

136. M17/ Pohled z Janáčkovy ulice (kolem roku 1908); ADAMEC, Tomáš; KLEGA, Milan; 

PETER, Václav. Pozdrav z Frýdku-Místku. Frýdek-Místek 2009, s 57

137. M18/ Pohled z Komenského ulice (období první republiky); ADAMEC, Tomáš; KLEGA, 

Milan; PETER, Václav. Pozdrav z Frýdku-Místku. Frýdek-Místek 2009, s 63

138. M18/ Pohled na celkovou situaci včetně Lidového domu a důstojnických domů (období 

první republiky); ADAMEC, Tomáš; KLEGA, Milan; PETER, Václav. Pozdrav z Frýdku-Místku. 

Frýdek-Místek 2009, s 63

139. M19/ Pohled na celkovou situaci včetně Lidového domu a důstojnických domů (období 

první republiky); ADAMEC, Tomáš; KLEGA, Milan; PETER, Václav. Pozdrav z Frýdku-Místku. 

Frýdek-Místek 2009, s 63

140. M19/ Půdorys přízemí, nerealizována varianta, původní projektová dokumentace (rok 

1899); MmFM SSÚ spis M404

141. M20/ Pohled z Komenského ulice, původní projektová dokumentace (rok 1923); 

MmFM SSÚ spis M436

142. M20/ Půdorys 1. NP, původní projektová dokumentace (rok 1923); MmFM SSÚ spis 

M436

143. M21/ Pohled z Komenského ulice (pravá polovina průčelí), původní projektová doku-

mentace (rok 1923); MmFM SSÚ spis M437, M438 

144. M21/ Půdorys 1. NP, polovina výkresu, původní projektová dokumentace (rok 1923); 

MmFM SSÚ spis M437, M438 

145. M22/ Pohled z Komenského ulice, původní projektová dokumentace (rok 1929); 

MmFM SSÚ spis M446

146. M22/ Půdorys 1. NP, polovina výkresu, dle původní projektové dokumentace (rok 

1929); MmFM SSÚ spis M446

147. M23/ Průčelí, původní projektová dokumentace (rok 1927); MmFM SSÚ spis M447

148. M23/ Půdorys přízemí, původní projektová dokumentace (rok 1927); MmFM SSÚ spis 

M447

149. M24/ Uliční průčelí, polovina výkresu, původní projektová dokumentace (rok 1925); 

MmFM SSÚ spis M432, M433, M434

150. M24/ Půdorys 1. NP, polovina výkresu, původní projektová dokumentace (rok 1925); 

MmFM SSÚ spis M432, M433, M434

151. M25/ Pohled z dnešního parkoviště (kolem roku 1910); PETER, Václav. Pohledy ze 

starých časů. Frýdek-Místek 1993, s 93

152. M25/ Pohled z dnešního parkoviště (kolem roku 1904); ADAMEC, Tomáš; KLEGA, 

Milan; PETER, Václav. Pozdrav z Frýdku-Místku. Frýdek-Místek 2009, s 64

153. M26/ Pohled od dnešní Ostravské ulice (kolem roku 1933); MUZEUM UMĚNÍ OLO-

MOUC. Lubomír Šlapeta - Čestmír Šlapeta, Architektonické dílo, katalog k výstavě. Olomouc 

- Brno 2003, s 90

154. M26/ Půdorys přízemí (kolem roku 1933); MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC. Lubomír 

Šlapeta - Čestmír Šlapeta, Architektonické dílo, katalog k výstavě. Olomouc - Brno 2003, s 

90

155. M27/ Pohled ze zahrady (kolem roku 1933); MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC. Lubomír 

Šlapeta - Čestmír Šlapeta, Architektonické dílo, katalog k výstavě. Olomouc - Brno 2003, s 

98

156. M27/ Půdorys přízemí (kolem roku 1933); MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC. Lubomír 

Šlapeta - Čestmír Šlapeta, Architektonické dílo, katalog k výstavě. Olomouc - Brno 2003, s 

98

157. M28/ Perspektivní schéma, původní projektová dokumentace (rok 1968); MmFM SSÚ 

spis M399

158. M28/ Pohled z dnešního parkoviště, původní projektová dokumentace (rok 1968); 

MmFM SSÚ spis M399

159. M29/ Průčelí, původní projektová dokumentace (rok 1973); MmFM SSÚ spis M1975

160. M29/ Půdorys přízemí, původní projektová dokumentace (rok 1973); MmFM SSÚ spis 

M1975

161. M30/ Perspektiva od okrskového střediska Krym, studie (rok 1966); MmFM SSÚ spis 

M85

162. M30/ Pohled ze třídy 8. pěšího pluku (rok 1980); MmFM SSÚ spis M85

163. M31/ Pohled na Malé náměstí, Hasičský dům je vpravo (období 1. republiky); AD-

AMEC, Tomáš; KLEGA, Milan; PETER, Václav. Pozdrav z Frýdku-Místku. Frýdek-Místek 

2009, s 33

164. M31/ Pohled z Hlavní třídy, projektová dokumentace rekonstrukce (rok 1974); MmFM 

SSÚ spis M98

165. M32/ Návrh průčelí, studie (30. léta); MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC. Lubomír Šlapeta - 

Čestmír Šlapeta, Architektonické dílo, katalog k výstavě. Olomouc - Brno 2003, s 102

166. M32/ Pohled z dnešní Hlavní třídy (nedatováno); MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC. 

Lubomír Šlapeta - Čestmír Šlapeta, Architektonické dílo, katalog k výstavě. Olomouc - Brno 

2003, s 102

167. M33/ Pohled z dnešní Hlavní třídy (období 2. světové války), zmiňovaný dům je druhý 

zprava; ADAMEC, Tomáš; KLEGA, Milan; PETER, Václav. Pozdrav z Frýdku-Místku. Frýdek-

Místek 2009, s 33

168. M33/ Půdorys 2. NP, původní projektová dokumentace (rok 1932);  MmFM SSÚ spis 

M104

169. M34/ Pohled z dnešní Hlavní třídy od Hudební školy a interiér restaurace (kolem roku 

1906); ADAMEC, Tomáš; KLEGA, Milan; PETER, Václav. Pozdrav z Frýdku-Místku. Frýdek-

Místek 2009, s 84

170. M34/ Pohled z dnešní Hlavní třídy od ulice Palackého (kolem roku 1935); ADAMEC, 

Tomáš; KLEGA, Milan; PETER, Václav. Pozdrav z Frýdku-Místku. Frýdek-Místek 2009, s 35

171. M35/ Pohled od dnešní benzinové stanice (kolem roku 1914); PETER, Václav. Pohledy 

ze starých časů. Frýdek-Místek 1993, s 65

172. M35/ Průčelní pohled, původní projektová dokumentace (kolem roku 1893); RYŠKOVÁ, 

Michaela; JUŘÁK, Petr. Kulturní dědictví textilního průmyslu Frýdku-Místku. Ostrava 2014, 

s 127

173. M36/ Pohled od dnešního areálu Selika (kolem roku 1892); ADAMEC, Tomáš; KLEGA, 

Milan; PETER, Václav. Pozdrav z Frýdku-Místku. Frýdek-Místek 2009, s 74

174. M37/ Pohled od dnešního areálu Selika (rok 1963); SOkA FM SSÚ spis HORNICKÉ 

UČILIŠTĚ

175. M37/ Půdorys 1. NP, úvodní projekt (rok 1963); SOkA FM SSÚ spis HORNICKÉ 

UČILIŠTĚ

176. M38/ Perspektiva, původní projektová dokumentace  (nedatováno); MmFM SSÚ spis 

M827

177. M38/ Uliční průčelí celého bloku domů, původní projektová dokumentace (rok 1940); 

MmFM SSÚ spis M827

178. MU1/ Ulice Wolkerova, pohled k řece (rok 2014); ZEZULA, Adam; fotoarchiv autora

179. MU1/ Ulice Wolkerova, pohled k městu (rok 2014); ZEZULA, Adam; fotoarchiv autora

180. M39/ Pohled z dnešního náměstí Evropy, ještě se sochou Evropy od sochaře Dryáka 

(před rokem 2009); http://www.fan-tom.cz

181. M39/ Podhled v interiéru sálu kina (nedatováno); http://kina.mraveniste.cz

182. M40/ Pohled od dnešního hřiště 7. ZŠ (70. léta); http://fotojarinko.rajce.idnes.cz

183. M40/ Pohled z dnešního náměstí Evropy, původní projektová dokumentace (1966); 

SOkA FM SSÚ spis VELKOPRODEJNA A POŠTA ZA KINEM PETRA BEZRUČE

184. Doplnění 2016_IX/ neobsazeno

185. Doplnění 2016_IX/ neobsazeno  

186. MU2/ Centrální veřejné prostranství, před okrskovým střediskem “Jadran” (rok 2014); 

ZEZULA, Adam; fotoarchiv autora

187. MU2/ Hlavní osa směřující do centra (rok 2014); ZEZULA, Adam; fotoarchiv autora
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Doplnění 2016_IX

188. F57/ Pohled na levou část Zámeckého náměstí (rok 1911); FA MB FM, inventární č. 

FM37218 S

189. F57/ Dům č.p. 1257 před poslední rekonstrukcí (rok 1990); FA MB FM, inventární č. 

D3011

190. F58/ Pohled na Radniční ulici směrem k budově spořitelny, ještě s nárožní věžičkou 

(mezi lety 1939-1945); FA MB FM, inventární č. FM37103 S

191. F58/ Půdorys 1.NP, původní projektová dokumentace (rok 1929); MmFM SSÚ spis 

F1148

192. F59/ Pohled na budovu radnice (před rokem 1930); fotoarchiv Jaroslava Poláška

193. F59/ Pohled do Radniční a části Bruzovské ulice, vpravo ještě Frýdecká spořitelna bez 

2. křídla (rok 1912); FA MB FM, inventární č. FM37105

194. FU7/ Pohled na rodinný dělnický dům těsně po výstavbě, dnešní ul. V. Vantucha (rok 

1929); FA MB FM, inventární č. FM03977

195. FU7/ Nerealizované rozšíření dělnické kolonie (rok 1930); MmFM SSÚ spis F1336

196. M42/ Ulice Pionýrů před demolicí (rok 1956); FA MB FM, inventární č. FM03977

197. M42/ Původní Císařská ulice (rok 1930); ADAMEC, Tomáš; KLEGA, Milan; PETER, 

Václav. Pozdrav z Frýdku-Místku. Frýdek-Místek 2009, s 92, o 203

198. S01/Pohled na Jubilejní školu před dokončením (rok 1930); Frýdecká spořitelna. 60 let 

Frýdecké spořitelny. foto č.23

199. S01/Pohled na nově dokončenou školu (po roce 1930); FAMS

200.  F14/ Pohled z dnešní Jiráskovy ulice (po roce 1924); Frýdecká spořitelna. 60 let Frý-

decké spořitelny. foto č. 27
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 Tento dokument by nemohl vniknout bez pomoci pana Mgr. 
Jaromíra Poláška z Muzea Beskyd, který nám značně pomohl s historickými 

souvislostmi a pro velkou část vybraných objektů doplnil obsáhlý popis.

 Dále bychom rádi poděkovali paní Sylvě Konečné z Magistrátu 

města Frýdek-Místek, která s námi strávila několik dní v archivu vyhledáváním 

spisů k převážné části vybraných objektů. 

 Dále bychom chtěli poděkovat za konzultace panu Milanu Litterák-
ovi, který je místním pamětníkem a pomohl nám objasnit spoustu souvis-

lostí.

 V neposlední řadě děkujeme paní Mgr. Petře Novákové, která se 

postarala o korekturu textu.

Doplnění 2016_IX

 V rámci práce na rozšíření dokumentu děkuji znovu panu Mgr. 
Jaromíru Poláškovi stejně jako paní Sylvě Konečné. Data o Jubilejní škole 

ve Skalici jsme získali díky ochotě Skalického muzea, kde mi byl nápomo-

cen pan Melichařík. S dohledáním určitých informací nám pomohla i paní 

ředitelka skalické školy paní Mgr. Denisa Rožnovská.

PODĚKOVÁNÍ


