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ABSTRAKT 

Cílem této bakalářské práce je analyzovat nejvýznamnější veřejné prostory 
statutárního města Frýdek-Místek. Jde o Zámecké náměstí a náměstí Svobody. 
Analyzuje se fungování prostoru, doprava, pohyb osob, zeleň, vnímání prostoru a další 
aspekty, které jsou pro dané místo typické. V závěru práce jsou místa přehledně 
vyhodnocena. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Veřejný prostor města Frýdek-Místek, urbanistická analýza, město 

ABSTRACT 

The aim of this bachelor thesis is to analyse the most significant public spaces 
of the statutory town Frýdek-Místek. These are Castle Square and Liberty Square. 
There is analysing place function, traffic, movement of persons, vegetattion, space 
perception and other aspects, which are typical for the analysed place. Places are 
clearly evaluated in conclusion.   

KEYWORDS 

Public places of Frýdek-Místek, urbanistic analysis, city 
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1. ÚVOD 

Ústředním motivem bakalářské práce je vytvoření urbanistické analýzy, která by 

měla poukázat na to, jak prostor funguje, či nefunguje. Čerpá hlavně z myšlenek a 

názorů světově uznávaného dánského architekta a urbanisty Jana Gehla, který se 

zabývá otázkou "znovuoživení" městských center metodou návratu k lidskému měřítku 

a principem správného formování měst.  

Pro analýzu jsem si vybral frýdecké náměstí a místecké náměstí, která jsou 

nejvýznamnějšími veřejnými prostory městských částí a zároveň i jejich centry. Tyto 

místa jsem analyzoval a porovnal v mnoha směrech a ohledech. Chtěl bych také 

poukázat na to, jak je veřejný prostor ve městě důležitý. Tím není pouze plocha 

náměstí a budovy, ale že pro něj jsou velmi důležití i lidé, kteří prostor dotváří.  

Veřejným prostorem totiž nemůže být kus plochy pokryté dlažbou bez života, ale je 

důležité udělat z něj místo pro život, kde by se lidé setkávali, trávili volný čas a 

docházelo mezi nimi ke vzájemné interakci. K tomu všemu může přispět například 

absence aut, výskyt zeleně nebo městský mobiliář. 

Práce je doplněna historickými i aktuálními fotografiemi a mapami, které nám 

mohou napovědět, jak prostory v minulosti fungovaly a mohou nám dopomoci k 

navrácení života do těchto míst. 

Analýza se zabývá pouze teorií, kdy se autor snaží pouze poukázat na problémy 

veřejných prostor. Vychází z pozorování a hodnocení vybraných míst a vytváří 

urbanistické studie, které napomáhají kvalitnímu plánování měst a zlepšování života v 

nich. 
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2. O MĚSTU 

Frýdek-Místek leží v Moravskoslezském kraji na východě České republiky, poblíž 

státní hranice s Polskem a Slovenskem, na soutoku řek Ostravice a Morávky. Názvy 

dvou hlavních částí města jsou již z pojmenování jasné. Jde o část frýdeckou a 

místeckou, které spolu kooperují, ale místní mezi sebou vedou také neutichající spory, 

která z částí je lepší a kdo ze je z které z nich. Město je doslova moravsko-slezské, 

jelikož jím prochází hranice těchto dvou celků, kterou tvoří řeka Ostravice. V konečném 

důsledku je tedy Frýdek slezský a Místek moravský. Ve městě žije necelých 60 000 

obyvatel a celková rozloha všech městských částí  je 5 161 ha. Mezi tyto části patří 

Frýdek, Chlebovice, Lískovec u Frýdku-Místku, Lysůvky, Místek, Panské Nové Dvory a 

Skalice u Frýdku-Místku. Město je v současnosti obcí s rozšířenou působností a 

pověřeným obecním úřadem a 1. července roku 2006 se Frýdek-Místek stal 

statutárním městem. Díky své poloze na východě republiky zde převládá strojní 

průmysl, zakořeněný hluboko do historie města. [8], [3] 

 

Obr. 1 Širší vztahy - [Zdroj [9], Zpracování: Vlastní] 
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2.1. SPÁDOVÉ OBLASTI A ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ 

Mezi povinnosti obcí s rozšířenou působností patří také poskytovat menším 

obcím ve svém správním obvodu např. školní nebo zdravotní služby. Městu náleží 

spravovat celkem 37 obcí, včetně svého centra Frýdku-Místku. Mezi tyto obce patří 

např. Brušperk, Paskov, Žermanice, Dobrá nebo Nošovice. Na mapě uvedené níže 

můžeme vidět výčet všech těchto obcí s jejich polohou. [10] 

 

Obr. 2 Spádové oblasti [Zdroj [9],[10], Zpracování: Vlastní] 

Zájmové území tvoří obce poskytující obyvatelům Frýdku-Místku podmínky, 

jaké jim jejich město nenabídne, nebo jen v omezené míře nebo kvalitě. Obyvatelé jsou 

tedy nuceni dojíždět za lepšími podmínkami. Tyto obce mohou nabízet např. pracovní 

místa (Ostrava, Nový Jičín, Český Těšín, Havířov), obchody (Ostrava, Český Těšín, 

Bielsko Biała, Olomouc), kulturní vyžití (Ostrava, Frýdlant nad Ostravicí), sport (Ostrava, 

Příbor, Frýdlant nad Ostravicí), lázně (Klimkovice), nemocnice (Bílovec) a další. 
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Obr. 3 Zájmové území [Zdroj: [9], Zpracování: Vlastní] 

2.2. DOPRAVA V OKOLÍ MĚSTA 

Město je díky své příhraniční poloze důležitým dopravním uzlem pro 

vnitrostátní i zahraniční dopravu. Na sever od města vede dálnice D56 směrem na 

Ostravu a na východ dálnice D48, vedoucí do Polska. D48 pokračuje i na západ jako 

silnice pro motorová vozidla směrem na Nový Jičín a potom zase jako dálnice na 

Olomouc. Veškerá doprava směřující od Olomouce na Polsko musí projet intravilánem 

města.  Opatřením, které mnohonásobně sníží procento dopravy ve městě by měl být v 

budoucnu obchvat města. Tento obchvat by měl zajišťovat tunel, který nahradí 

stávající spojnici dálnice D48 skrz město. Tuto spojnici nyní tvoří silnice I. třídy. Tato 

silnice by ovšem měla sloužit výhradně potřebám města, nikoliv k jeho průjezdu. Tento 

fakt dokazují každodenní kolony, tvořící se převážně na příjezdu do Místku od Nového 

Jičína, kde se doprava kvůli SSZ hromadí. V konečném důsledku by se mělo snížit 

procento výskytu TNV, snížit hluk, emise a zlepšit životní prostředí nebo bezpečnost 

silničního a pěšího provozu. [4],[11] 
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Obr. 4 Doprava v okolí města [Zdroj: [9], Zpracování: Vlastní] 

Z mapy můžeme vidět že osa místní železnice kopíruje toky řek Ostravice a 

Morávky. V katastrálním území města se nachází dvě vlakové zastávky - Frýdek-Místek 

a Lískovec. Železniční uzel v intravilánu spojuje Ostravu, Český Těšín a 

Valašské Meziříčí. Nevýhodou je absence železničního spoje mezi Frýdkem-Místkem a 

Novým Jičínem nebo Studénkou (významný železniční uzel v okolí).  
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2.3. URBANISTICKÝ VÝVOJ MĚSTA 

Výstavbu Frýdku i Místku můžeme charakterizovat jako nepravidelnou, kdy 

město vznikalo chaoticky a postupně se rozrůstalo okolo městských center. Tato centra 

nejčastěji fungovala jako místo k setkávání a obchodovalo se zde s řemeslnými výrobky 

a potravinami. Díky obchodu, který v těchto centrech probíhal mohla města 

prosperovat a neustále se rozvíjet až do podoby, jakou mají dnes. V minulosti dvě 

oddělená centra měst Frýdek a Místek se natolik rozrůstala, až se úplně přiblížila k řece 

Ostravici a následně se díky historickým událostem spojila v jeden celek s názvem 

Frýdek-Místek. 

 

Obr. 5 Mapa z 19. století [Zdroj: [12], Zpracování: Vlastní] 

 

Obr. 6 Mapa z roku 2018 [Zdroj: [13], Zpracování: Vlastní] 

První dochovaná zmínka o městu pochází z roku 1267, kdy se hovoří o trhové 

vsi se 40 lány s názvem Friedberg. V historii města se hovoří o mnoha vlastnících 
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města, kteří město spravovali a zasloužili se o jeho rozvoj a budování. Jeden z 

nejvýznamnějším vlastníků byl Jiří z Oppersdorfu. Ten se zasloužil o rozsáhlé přístavby 

a nástavby frýdeckého zámku. Nechal například vybudovat nové patrové křídlo s 

bránou, východní křídlo a celkově se zasloužil o novou podobu zámku. Po ujednání s 

českým králem Přemyslem Otakarem II. a opolským knížetem Vladislavem byla 

stanovena hranice mezi Moravou a opolským knížectvím podél toku řeky Ostravice. 

Řeka tvořila zemskou hranici mezi Moravou a Slezskem. [3] 

Město během své existence zastihlo i mnoho stinných období. Mezi tato období 

se řadí hlavně povodně nebo požáry, které zastihly jak Frýdek, tak i Místek. Ve Frýdku 

několikrát požáry zachvátily vnitřní část města, kdy tato pohroma nejvíce postihla 

dřevěné chalupy nebo kostely. Jeden z největších požárů Frýdku se datuje do roku 

1688. To vyhořelo celé vnitřní město se zámkem, kaple, škola, fara a kostel. Místek byl 

také mnohokrát zasažen požáry. Zde to například v roce 1669 odneslo 21 měšťanských 

domů. Po těchto prvních požárech se lidé poučili a ke stavbě domů začali více používat 

kámen. Ani po tomto opatření se obyvatelé požárům nevyhnuli. Nejčastěji padly za 

oběť obytné domy nebo kostely. [3] 

Důležitým okamžikem ve vývoji města bylo založení podniku Karlova huť roku 

1833. Tento podnik byl důležitým zdrojem ekonomických příjmů města a poskytoval 

mnoho pracovních míst. S následným rozvojem města se rozšiřoval i podnik Karlova 

huť, který se ve 20. století přejmenoval na Válcovny plechu a stal se jedním ze symbolů 

města. To můžeme později sledovat i v pojmenovávání domů nebo spolků, např. 

Kulturní dům Válcoven plechu na Heydukově ulici nebo fotbalový tým válcovenských 

fotbalistů. V posledních letech se vystřídalo mnoho majitelů tohoto podniku a 

několikrát změnil název. Mezi nejznámější názvy z minulých let patří ArcelorMittal a 

nyní podnik nese název GO Steel Frýdek Místek a.s. [3],[14] 

Roku 1870 byla ve Frýdku založena Frýdecká spořitelna. Ta od roku 1902 sídlila 

v nové budově postavené v blízkosti náměstí a dodnes je jednou z dominant 

městského centra. Nyní se zde nachází kanceláře magistrátu města. [3] 
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Od roku 1871 se ve městě postupně začala rozvíjet veřejná doprava. První 

dráha vedla z Frýdku do Ostravy na trase Frýdlant - Ostrava. Tato dráha byla prvním 

krokem k rozvoji městské a meziměstské dopravy. Rozmach železniční dopravy v 19. 

století dal vzniknout další železniční trase v roce 1888. Nová trasa vedla východně na 

Těšín a dál do Polska. [3] 

V 19. století vzniklo ve městě několik veřejných škol a město se stalo 

významným vzdělávacím centrem. V roce 1875 byla založena židovskou obcí budova 

školy, která se dochovala dodnes a sídlí na ulici Revoluční č.p. 1280. Poté byl v roce 

1888 položen základní kámen Bezručovy školy, která se také dochovala dodnes a je 

jednou z hlavních dominant Frýdku. Roku 1895 bylo díky místním obrozencům 

založeno ještě české gymnázium v Místku. Jenou z nejmonumentálnějších a 

nejvýznamnějších budov v je také ZUŠ, která se nachází v těsné blízkosti místeckého 

náměstí. Tato budova vznikla v roce 1899 a původně sloužila jako sídlo Místecké 

spořitelny. [3] 

Počátek 20. století byl ve znamení rozvoje kulturního života ve městě. Rok 1900 

dal vzniknout Národnímu domu v Místku na Palackého ulici. Od doby jeho založení 

budova sloužila i k jiným účelům, ale nyní slouží opět jako středisko kulturního vyžití a 

volného času. Dalším důležitým okamžikem v rozvoji kultury města bylo roku 1927 

založení kina Vlast v Místku (2003 rekonstruováno na multifunkční centrum). [3] 

Rok 1963 byl počátečním rokem velkých změn města. Počátkem těchto změn 

byla výstavba prvního velkého sídliště ve městě - Riviéra. V dalších letech byly také 

vystavěny inženýrské sítě, kanalizace a rekonstruovány vodovody. Za oběť výstavby 

nových sídlišť a komunikací padlo mnoho domů a domků. Likvidovaly se jak obyčejné 

budovy, tak i budovy s významnou historickou a architektonickou hodnotou.1 [3] 

                                                      

1 [3] ADAMEC, Tomáš. Frýdek-Místek Výběrové kalendárium. Kultura F-M, 2017. 
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Rok 1976 byl dalším rokem, kdy byl Frýdek-Místek podstatně změněn. Změny 

začaly odstřelením několika budov v centru Místku. To mělo uvolnit místo pro nový 

průtah městem. Roku 1977 byly strženy další domy v oblasti od Palackého ulice 

směrem k autobusovému nádraží. Stavební úpravy zasáhly i náměstí, kde byly 

upraveny místní prodejny a zadní trakty domů. [3] 

Roku 1985 byl položen základní kámen další městské dominanty. Tou byla 

Víceúčelová sportovní hala, zimní stadion, který doposud ve městě chyběl. Tato 

budova sloužila obyvatelům dlouhých 28 let do doku 2013, kdy byla i přes 

nespokojenost místních zbourána za účelem výstavby obchodního centra. [3] 

Počátek 21. století byl ve znamení zejména povýšení města Frýdek-Místek na 

statutární město. To se stalo roku 2006. Další významnou událostí bylo zahájení 

projektu MHD zdarma v roce 2011, kdy město chtělo odlehčit dopravní situaci a zlepšit 

životní prostředí ve městě.2 V roce 2013 byla zbourána zmíněná Víceúčelová sportovní 

hala a na jejím místě vzniklo obchodní centrum Frýda a v roce 2014 vyrostla vedle ní 

nová hala Polárka jako náhrada za bývalou halu. [3] 

 

Obr. 7 Karlova huť r. 1930 [Zdroj: [15]]  

                                                      

2 [3] ADAMEC, Tomáš. Frýdek-Místek Výběrové kalendárium. Kultura F-M, 2017. 
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3. FRÝDECKÉ NÁMĚSTÍ 

Centrum Frýdku se nachází na kopci nad řekou Ostravicí. To nám poskytuje 

nevšední výhledy jak na místeckou, tak na frýdeckou část města a přilehlý Lískovec. V 

blízkém okolí náměstí se nachází dvě dominanty, viditelné již z dálky. První dominantou 

je frýdecký zámek, rozléhající se na západní části návrší. Zámek je původně gotický 

hrad s jádrem z 1. poloviny 14. století, později upravovaný. Dnes nabízí k prohlídce dvě 

expozice - zámeckou a rozsáhlou expozici beskydského a podbeskydského regionu, 

dokumentující historii a kulturu beskydské oblasti.3 Druhou dominantou je Svatojánská 

věž, která se nachází severovýchodně od náměstí a je součástí kostela sv. Jana Křtitele. 

Díky těmto dominantám je poměrně lehké se na náměstí dostat a orientovat se dle 

nich. Člověk neznalý města se zde může lehce vyznat díky věžím, čnících se v okolí. 

Náměstí není jednolité, či jednotvárné a orientace v tomto prostoru je díky tomu 

mnohem lehčí. Prostor má tvar obdélníku a leží v mírném sklonu na východ. Je 

mnohem jednodušší se vyznat na obdélníkovém náměstí než na čtvercovém. [16], [7] 

 

                                                      

3  [16] Frýdek (zámek) - Wikipedie [online]. Dostupné z: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Frýdek_(zámek) 
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Obr. 8 Cesty na ZN a orientační body [Zdroj: Vlastní, [17], [18], Zpracování: Vlastní] 

 

Tři strany Zámeckého náměstí jsou obklopeny domy, které mají smíšenou 

funkci a západní strana náleží frýdeckému zámku. Na náměstí vedou dvě příjezdové 

cesty, umožňující vjezd dopravě a dalšími šesti cestami je možné se na náměstí dostat 

pěšky. Komunikace určené pro auta jsou udržované a pokryty převážně žulovou 

dlažbou. Přístupové cesty pro chodce na náměstí jsou převážně dlážděny žulovými 

kostkami. Ulice Hluboká vedoucí ze severní strany je vydlážděna kamennými bloky 

nepravidelných tvarů a je výhradně určena pro pěší pohyb osob. Tato ulice patří k 

nejstarším a dříve nejfrekventovanějším tepnám městské části Frýdku. Procházela jí 

zřejmě od 14. století obchodní cesta. Její název byl pravděpodobně dán velkým spádem 

ze Zámeckého náměstí k bývalé Leskovické bráně.4 [19] 

Povrch náměstí je až na jeho střed pokryt také žulovou dlažbou. Dlažba z kostek 

sjednocuje prostor.5 Jeho střed je potom pokryt dlažbou kamennou. Tyto druhy 

povrchu  společně se zámkem a městským domy místu dodávají svůj historický akcent.

                                                      

4 [19] Vítejte ve Frýdku-Místku [online]. Dostupné z: http://www.visitfm.cz/kam-ve-
fm/pamatky/277-ulice-hluboka 

5 [2] GEHL, Jan. Nové městské prostory. Šlapanice: ERA, 2002. ISBN 80-86517-09-8. 
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Obr. 9 Poloha Zámeckého náměstí 

[Zpracování: Vlastní] 

 

Obr. 10 Grafické vyobrazení ZN 

[Zpracování: Vlastní] 

 

Obr. 11 Zámecké náměstí 

[Zpracování: Vlastní] 

Obr. 12 Plochy pro pěší na ZN 

[Zpracování: Vlastní]

Výrazným prvkem v prostoru je kamenná kašna z roku 1863 s litinovou sochou 

sv. Floriána z roku 1894 uprostřed frýdeckého Zámeckého náměstí.6 Sv. Florian je zde 

vyobrazen ve zbroji s praporem v levé ruce a džbánem vody v pravé ruce. Tímto 

džbánem hasí miniaturu hořící budovy u jeho nohou. Toto ztvárnění má poukazovat na 

množství požárů v historii Frýdku-Místku a sv. Florian jakožto patron hasičů má město 

chránit od těchto pohrom. Tento střed náměstí dále doplňují lavičky ohraničující tento 

                                                      

6 [20] Hrady.cz [online]. Dostupné z: https://www.hrady.cz/index.php?OID=5017 
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ostrůvek a jsou natočeny směrem ke kašně. Lavičky mají mezi sebou asi pět metrů 

volného prostoru. Tato vzdálenost je klasifikována jako "veřejná", neboli vzdálenost 

formálního kontaktu. Je to vzdálenost mezi učitelem a žákem, knězem a věřícím, 

vzdálenost, kterou si volíme, když chceme vidět a slyšet pouličního umělce, a zároveň je 

to signál, že nechceme být součástí toho, co se děje.7 [2], [20], [1] 

 

Obr. 13 Kašna se sv. Florianem na Zámeckém náměstí [Zdroj: Vlastní] 

Pro  fungování veřejného prostoru je důležitá jeho mnohotvárnost. Lidé zde 

vykonávají činnosti nucené, mezi které patří například chůze do školy, práce, nebo 

obchodu. 8 Ale důležité pro udržení a oživení místa jsou také činnosti volitelné. Mezi ty 

patří rekreační a volnočasové aktivity, jako je např. kochání se pohledem na město.9 

Tyto aktivity se dají provozovat i na frýdeckém náměstí. Lidé zde mohou pozorovat z 

laviček kašnu, nebo se mohou přesunout do zámku nebo za něj do zámeckého parku a 

užívat si přírodu a výjimečné pohledy na město. Se zvyšující se kvalitou městského 

                                                      

7 [1] GEHL, Jan. Města pro lidi. Brno: Partnerství, 2012. ISBN 978-80-260-2080-6. 

8 [1] GEHL, Jan. Města pro lidi. Brno: Partnerství, 2012. ISBN 978-80-260-2080-6. 

9 [1] GEHL, Jan. Města pro lidi. Brno: Partnerství, 2012. ISBN 978-80-260-2080-6. 
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prostoru se zvyšuje i zájem o volitelné a společenské aktivity.10 Náměstí bych ovšem 

klasifikoval jako prostor s nízkou kvalitou městského prostředí, jelikož zde není aktivita, 

která by člověka nějakým způsobem donutila zastavit se na delší než nezbytnou dobu. 

[1] 

 

Obr. 14 Grafické znázornění vztahů mezi venkovní kvalitou a venkovními aktivitami 

[Zdroj: [1]] 

                                                      

10 [1] GEHL, Jan. Města pro lidi. Brno: Partnerství, 2012. ISBN 978-80-260-2080-6. 
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Obr. 15 Vyobrazení fasád městských domů na Zámeckém náměstí 

[Zdroj: [21], Zpracování: Vlastní] 

Celkem se na náměstí nachází 33 domů a 1 zámek. Městské domy jsou 

přehlídkou stavebních stylů. Najdeme zde domy s barokními, renesančními, klasicistní 

či gotickými úpravami. Jejich jádra jsou buď původní nebo přestavěna do jiných 

architektonických stylů. Domy byly častokrát během 19. - 21. století opravovány, 

upravovány, nebo zvyšovány o jedno či dvě patra. Z opravených fasád můžeme 

usoudit, že jsou domy udržovány. Barvy fasád se často opakují. Většinou jde o světlé 

odstíny žluté, zelené a oranžové. 27 z 33 stávajících domů je nemovitými kulturními 

památkami, zapsanými v Památkovém katalogu (domy mimo evidenci jsou v mapě 

označeny ●). Tento katalog je spravován Národním památkovým ústavem. [21] 
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3.1. ÚZEMNÍ PLÁN FRÝDECKÉ ČÁSTI 

 

Obr. 16 Hlavní výkres ÚP - Frýdek [Zdroj: [22], Zpracování: Vlastní] 

Jak můžeme vidět na výřezu hlavního výkresu územního plánu, tak v okolí 

náměstí mají vzniknout nové či upravené plochy smíšené, bydlení, zeleně a 

občanského vybavení. V řadě těchto změn se bude jednat o změnu stávající funkce 

plochy, tzn. plocha smíšená bude stavebními úpravami změněna na plochu obytnou 

atd. Tyto úpravy se týkají všech ploch navržených ke změně, kromě plochy nacházející 

se severně od náměstí s označením Z210. Nyní se zde nachází zelená louka, která má 

být využita jako plocha smíšená obytná městská. [22] 

Návrhy mají dle ÚP respektovat architektonické, historické a přírodní hodnoty 

řešeného území. Budou navrženy plochy zeleně na veřejných prostranstvích a doplnění 

sítě komunikací pro pěší a pro cyklistickou dopravu. Stávající veřejná prostranství jako 

jsou náměstí a další zůstanou zachována a jako nová veřejná prostranství se navrhují 

plochy veřejně přístupné zeleně. [22] 
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3.2. VÝVOJ FRÝDKU OD ROKU 1836 DO ROKU 2019 

 

Obr. 17 Frýdek v roce 1836 [Zdroj: [23]] 

 

Obr. 19 Frýdek v roce 1952 [Zdroj: [23]] 

 

Obr. 18 Frýdek v roce 1903 [Zdroj: [23]] 

 

Obr. 20 Frýdek v roce 2019 [Zdroj: [9]]

 

První mapka z roku 1836 nám ukazuje původní zástavbu od které se odvíjela 

všechna ostatní. Vidíme zde pouze měšťanské domy na náměstí a další domy v okolí 

pod náměstím. Na mapě z roku 1903 se městská zástavba více rozrostla do širšího okolí 

a vznikly i budovy s velkým půdorysným rozměrem. Mapka z roku 1952 ukazuje zásadní 

změny v uspořádání města. Na východ od centra vznikla řada městských bloků s 

obytnou funkcí, které doplňovaly plochy hřišť a budovy tkalcoven. Rozlehlý areál pro 

sporty vznikl také jižně od náměstí a funguje dodnes. Je zde poznat i vliv rozvíjející se 

dopravní infrastruktury a rozšiřující se silniční síť. Je zde už i zavedena železniční trasa 

jak na Ostravu, tak i Český Těšín. Poslední mapa z roku 2019 nám ukazuje vznik 

nákupního centra v blízkosti řeky Ostravice. 
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Obr. 21 Frýdecké náměstí rok 1914 

[Zdroj: [24]]

 

Obr. 22 Frýdecké náměstí rok 2019 

[Zdroj: Vlastní] 

Z tohoto porovnání můžeme vidět patrné úpravy hlavně v oblasti frýdeckého 

zámku. Na zámku byla během let opravena střecha. Byly zde nahrazeny keramické 

tašky za kovové a byly zastavěny střešní vikýře. Původní výsadba malých stromků před 

zámkem se zde již nenachází a byla nahrazena velkými keři. V místě dnešní zastávky 

autobusů stávaly kdysi koňské povozy. Rozdíl je zde také ve fasádách domů. Ty byly 

pravděpodobně během let opravovány a přebarvovány až do dnešního stavu. Domy 

mají pravděpodobně stále stejnou funkci jako v minulosti - v přízemí obchody a v 

patrech poté obytné jednotky. Od roku 1914 zde díky prudkému rozvoji technologií ve 

20. století přibylo veřejné osvětlení a automobily. [3] 
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3.3. HISTORICKÝ KRUHOVÝ OBJEZD 

Při příchodu na náměstí můžeme vidět, že náměstí neslouží jen lidem, ale 

především autům. Je zde zřízeno mnoho parkovacích stání, která se nachází téměř po 

celém obvodu u domů, a také obklopují ostrůvek ve středu náměstí. Počet parkovacích 

míst se zde vyšplhal na 133. 

Tab. 1: Tabulka dopravy na Zámeckém náměstí [Zdroj, Zpracování: Vlastní] 

 

Dle výpočtů uvedených do tabulky dopravy na Zámeckém náměstí můžeme 

vidět procentuální zastoupení plochy určené pro automobily a pro lidi. Z celkové 

plochy náměstí byly odečteny plochy pro chodce - ostrůvek a chodníky a poté zbylá 

plocha pro dopravu byla dále rozdělena na komunikace a parkovací stání. Z tohoto 

jednoduchého výpočtu lze usoudit, jaký druh dopravy na náměstí převažuje.  

 

Obr. 23 Doprava na Zámeckém náměstí [Zdroj, Zpracování: Vlastní] 
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Auta nemají přesně vymezené cesty po kterých se mohou pohybovat, a tak 

mohou být potencionální hrozbou pro všechny obyvatele, kteří se na náměstí 

nacházejí. Na náměstí není téměř žádná překážka nebo zábrana, která by byla schopna 

zamezit vjezd automobilů. Touto zábranou je myšlen ať už obyčejný vyvýšený 

obrubník, nebo ochranný sloupek, který by odděloval pěší od automobilové dopravy. 

Obyvatelé a návštěvníci náměstí zde nejsou v bezpečí, jelikož chodník je ve stejné 

výšce jako povrch náměstí. To nám může evokovat to, že v minulosti se s vjezdem pro 

auta nepočítalo, protože toto provedení bez obrubníků je ideálním prostorem pro 

pohyb osob. Tento pohyb by byl s vyvýšenými obrubníky obtížnější. Ať už pro maminky 

s kočárky, nebo pro lidi s omezenou možností pohybu. Toto provedení by zde bylo na 

místě, kdyby zde nebyl umožněn přístup autům. V tomto případě si mohou obyvatelé 

připadat ohroženi, jelikož nárazníky aut často trčí daleko za hranu chodníku a chodci se 

jim musí v některých případech vyhýbat a brání jim to v pohybu i v prostoru určeném 

výhradně pro ně. Oddělení automobilové od pěší dopravy by se dalo řešit např. 

zelenými pásy, které by tyto dvě složky oddělily a vnesly by také do prostoru více 

zeleně. Na celém náměstí neexistuje téměř jediné místo, kde by chodec byl v bezpečí a 

auto se zde nedostalo. [1], [2] 

V takto vysoké míře výskytu aut je také velmi těžké navázat aktivní kontakt mezi 

lidmi. Ve výšce pohledu člověka se většinou nachází zaparkované nebo projíždějící 

auto. Aktivním kontaktem si lidé vyměňují pozdravy a hovoří se známými, s nimiž se 

potkali. Zde je možnost takového setkání téměř nulová. Lidé přes auta často nejdou 

vidět a musí se mezi nimi proplétat a dávat si pozor, ať si s nějakým nezkříží cestu. [1], 

[2] 

Kašna se sochou sv. Floriana umístěna ve středu náměstí slouží jako kruhový 

objezd. Někdy může náměstí připomínat spíše historické parkoviště, než centrum 

města. Ve své podstatě se zde jedná o raritu, jelikož tento ostrůvek kruhového objezdu 

je také obklopen zaparkovanými auty. 

Dle mého názoru toto parkování a povolení vjezdu pro auta bez jakéhokoliv 

omezení je pro místo škodlivé a zbytečné. Kousek pod náměstím na sever je u 
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obchodního domu velké venkovní i vnitřní parkoviště s velmi vysokou kapacitou, která 

čítá stovky parkovacích míst. Tudíž se nabízí velmi prosté řešení - autům zakázat vjezd, 

nebo alespoň parkování. Automobily mohou parkovat bez problémů a zdarma v okolí a 

náměstí nemusí sloužit jako parkoviště a centru se uleví od velkého náporu dopravy. 

 

Obr. 24 Parkování v okolí Zámeckého náměstí [Zdroj, Zpracování: Vlastní] 

Parkovací stání na náměstí je placené v pracovní dny od 7:00 do 17:00 a v 

sobotu od 7:00 do 12:00. Cena za zaparkování začíná na 5 Kč za půl hodiny, 20 Kč 

hodina a každá další započatá hodina 30 Kč. Pro řidiče, kteří si potřebují cokoliv na 

náměstí rychle zařídit je pětikoruna naprosto zanedbatelná částka a bez problému tuto 

ji obětují. V jiných městech bývá poplatek již za první půlhodinu mnohonásobně vyšší a 

řidiči si často rozmyslí, jestli chtějí zaparkovat své auto přímo na náměstí, nebo obětují 

deset minut svého času k tomu, aby na náměstí šli pěšky. Systém jakým náměstí 

funguje je pro život na náměstí silně nevyhovující.  

S problémem vjíždění automobilů do centrálních částí města se potýkal 

například i Londýn. Zde zavedli v roce 2002 mýto, což znamená, že motoristé musí platit 

za jízdu do vyznačených částí vnitřního města. Díky tomuto systému se v Londýně snížil 

procentuální výskyt automobilů o 41% a zvýšil výskyt cyklistů o 48% oproti původnímu 
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stavu.11 Obdoba tohoto systému by se dala uplatnit i ve Frýdku. Zavedení poplatku za 

vjezd do centra by snížila výskyt automobilů a zvýšila by se životní úroveň v této 

městské části, kterou doslova zahltila automobilová doprava. [1] 

Centra měst vždy sloužila jako místa pro setkávání obyvatel a bylo zde důležité 

lidské měřítko, které mohou automobily narušovat. Náměstí by se po tomto zásahu 

mohlo stát mnohem lepším místem pro život a trávení volného času obyvatel. Lidem 

by byla umožněna vzájemná setkávání a člověk by se zde cítil mnohem bezpečněji. 

Náměstí má svůj skrytý potenciál stát se místem k zastavení a to hlavně pro chodce, 

nikoliv zastavením pro auta. [1], [2] 

 

Obr. 25 Fotografie nevhodného parkování u kašny - [Zdroj: Vlastní] 

Dále se zde nachází autobusová zastávka, která náměstí obsluhuje v průběhu 

týdne. Autobusy zde jezdí v 1 až 2 hodinových intervalech. MHD je pro velká města 

velmi stěžejní dopravní složkou a je třeba ji podporovat. V tomto případě bych ovšem 

volil jiné řešení, než zastavování autobusů přímo na náměstí. Jsou zde možnosti zřízení 

zastávky v blízkém okolí a nemusí se narušovat život na náměstí. Intervaly jízd sice 

nejsou nijak velké, ale historické centrum není v tomto případě nutno zatěžovat 

                                                      

11 [1] GEHL, Jan. Města pro lidi. Brno: Partnerství, 2012. ISBN 978-80-260-2080-6. 
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městskou hromadnou dopravou. Celkově je MHD ve městě dobře zvládnutá a městem 

podporována. 

I Kodaň se svého času řídila potřebami aut. Po druhé světové válce se stejně 

jako další města začala rychle rozvíjet a při plánování se vycházelo vstříc masivně 

narůstajícímu automobilismu. Jak říká Jan Gehl, v té době architekti nejvíce hleděli na 

měřítko celého města. Měřítko místa či dokonce měřítko lidské nebylo bráno v potaz.12 

[25] 

V šedesátých letech ale Kodaň změnila kurz. „Při hledání řešení automobilismu 

vyšli z jednoduché myšlenky: když nebude v centru kde zaparkovat, nebudou tam jezdit 

auta,“ vysvětluje Gehl.13[25] 

3.4. DLAŽBA NA ÚKOR ZELENĚ 

Zeleně na náměstí příliš nenajdeme. Jsou zde vysazeny 4 stromy kolem kašny, 

jeden vzrostlý strom v západním rohu náměstí a malé zelené plošky s keři v popředí 

zámku. Více zeleně by přitom z náměstí udělalo mnohem atraktivnější místo pro život a 

v letních dnech by obyvatelům města osvěžila vzduch díky svým ochlazovacím a čistícím 

schopnostem.14 Je zde možnost i prostor nahradit stávající povrch z žulových kostek a 

vytvořit několik zelených ploch s nízkými i vysokými dřevinami a květinami. Zeleň by 

místu vdechla život a dala by člověku důvod se zastavit. [1] 

                                                      

12 [25] Ekolist.cz [online]. Dostupné z: https://ekolist.cz/cz/kultura/clanky/vizionarsky-
architekt-jan-gehl-ve-meste-nejde-o-stesti-aut-ale-lidi 

13 [25] Ekolist.cz [online]. Dostupné z: https://ekolist.cz/cz/kultura/clanky/vizionarsky-
architekt-jan-gehl-ve-meste-nejde-o-stesti-aut-ale-lidi 

14
 [1] GEHL, Jan. Města pro lidi. Brno: Partnerství, 2012. ISBN 978-80-260-2080-6. 
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Obr. 26 Zeleň na Zámeckém náměstí [Zdroj, Zpracování: Vlastní] 

3.5. ŽIVOT NA FRÝDECKÉM NÁMĚSTÍ 

Po celém obvodu náměstí se nachází mnoho veřejných podniků lákající 

návštěvníky k občerstvení. Najdeme zde různé podniky od rychlého občerstvení po 

restaurace. Ty mají často zařízené venkovní posezení a tak si můžou obyvatelé 

vychutnat své jídlo na vzduchu a pozorovat život na náměstí. Nachází se zde 6 

restaurací, 2 kavárny a 1 rychlé občerstvení. Ostatní přízemí domů slouží jako prodejny 

nebo služby. Ty jsou ovšem v dnešní době mnohem méně navštěvovány z důvodu 

zřízení velkých nákupních center, které tyto prodejny a služby soustřeďují na jednom 

místě.15 [1] 

Náměstí poskytuje také základní mobiliář. Ten tvoří lavičky, umístěné kolem 

kašny. Žádná z nich ovšem není umístěna pod stromem, který by člověku poskytl stín. 

Kvůli okolnímu hluku tento ostrůvek není ideální místo k relaxaci. K nerušenému 

odpočinku je mnohem lepší malý park za zámkem s výhledem na město. Na náměstí je 

také dostatek košů a to jak u kašny, tak i po obvodu náměstí a náměstí je díky tomu 

poměrně čisté a uklizené. Po náměstí jsou také rovnoměrně rozmístěny sloupy 

veřejného osvětlení, které po setmění poskytují dostatek světla i k nočnímu životu. 

                                                      

15 [1] GEHL, Jan. Města pro lidi. Brno: Partnerství, 2012. ISBN 978-80-260-2080-6. 
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Najdeme zde i interaktivní informační tabuli s mapou města, hlasovými nahrávkami a 

informacemi o zajímavých místech ve Frýdku-Místku, která by návštěvníci při své 

návštěvě neměli vynechat. V mobiliáři náměstí se nachází také stojan na kola. 

  

Obr. 27, 28, 29 Ukázky mobiliáře na ZN [Zdroj: Vlastní] 

Náměstí je celé pod širou oblohou. Nejsou zde žádná zastřešená místa, která by 

mohla návštěvníky ochránit před náhlým deštěm nebo větrem, jako jsou například 

podloubí. V této situaci je pouze možnost schovat se do restaurace, či jiného podniku, 

nebo navštívit expozici místního zámku. Postavení malého zastřešeného místa nebo 

altánu by návštěvníky jistě potěšilo. Lidé by se mohli před nepříznivým počasím 

schovat pod střechu. Při větším počtu lidí na tak malém místě, by mohlo dojít i k  

vzájemné interakci, která je klíčovou součástí městského života. 

Chodníky jsou asi 1,5 metru široké a tak pohyb po nich je téměř bez problému a 

lidé do sebe nenaráží. Častokrát ovšem do chodníku zasahují nárazníky aut, nebo 

vystavené výrobky prodejen, které tvoří hraniční linii prostoru.  

Hraniční linii tvoří především výlohy prodejen, u kterých dochází k interakci mezi 

exteriérem a interiérem. Je to zóna, kde se aktivity uvnitř budov mohou rozšířit do 

veřejného prostoru náměstí.16 [1] 

                                                      

16 [1] GEHL, Jan. Města pro lidi. Brno: Partnerství, 2012. ISBN 978-80-260-2080-6. 
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4. POZOROVÁNÍ FRÝDECKÉHO NÁMĚSTÍ 

Náměstí jsem podrobil celkem třem hodinových pozorováním jak během 

víkendu, tak i pracovního týdne. Pozorování se týkalo počtu aut a cyklistů přijíždějících 

na náměstí a doby zdržení a pohybu osob. Zjištěné počty a poznámky jsem převedl do 

přehledných grafů a grafických znázornění. Snažil jsem se náměstí pozorovat i v různé 

dny, ať jsou měření různorodá. Z pozorování se dalo zjistit mnoho informací o 

fungování prostoru. 

V následujících mapách jsou barevnými čarami vyznačeny nejvyužívanější cesty 

na náměstí s počty osob, které tyto cesty využily. Dále barevné puntíky znázorňují 

místo a dobu zdržení jednotlivce či skupiny. Vykřičníky v mapách znázorňují možný 

střet chodce a automobilu. 
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4.1. ČTVRTEK 11. DUBNA 2019 NA FRÝDECKÉM NÁMĚSTÍ 

Čas:  10:32 - 11:32 
Podmínky: chladno, zataženo s mírným sněžením a deštěm 
Průměrná doba zdržení: 8 minut 

 

Obr. 30 Grafické znázornění zdržení a pohybu osob na ZN 11. 4. 

[Zdroj, Zpracování: Vlastní] 

Tab. 2: Tabulka a graf zdržení osob na ZN 11. 4. [Zdroj, Zpracování: Vlastní] 
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V mapě jsou vyobrazeny výsledky měření z 11. dubna 2019. V důsledku 

nepříznivého počasí se během tohoto měření nenaskytlo mnoho osob, které by se na 

náměstí zdržovaly. Celkem bylo napočítáno 12 subjektů. Většina se zdržela do 10 minut 

a pár z nich i 20 minut. Největší skupinkou, která zde zavítala byl hlouček asi osmi 

turistů, kteří chvíli pobyli u kašny a zase pokračovali směrem do zámku. Nejdelší 

zdržení měli lidé na okrajích náměstí. Ti se mohli alespoň z části schovat do vchodu 

domu a tam v suchu déšť přečkat. Kvůli chladnému počasí, během kterého měření 

probíhalo, nikdo z lidí nevyužil lavičky. Jak můžeme vidět na mapě tak nejvíce lidí 

procházelo středem náměstí, kudy si svou cestu zkracovali. V této cestě přes 

úhlopříčku museli překonat dvě oblasti, kde mohli narazit na projíždějící auto. Našli se 

ovšem i lidé, kteří si cestu zkrátili jen z části a nebo využili plné funkce chodníků po 

obvodu a tímto si zvolili nejbezpečnější možnou cestu. 

 

Obr. 31 Graf sčítání druhů dopravy na ZN 11. 4. [Zdroj, Zpracování: Vlastní] 

Největší část grafu tvoří automobily, kterých se na náměstí během hodiny 

pozorování vyskytlo ohromných 195. Při přepočtu na minuty nám vychází přibližně 

3 automobily za minutu. Množství aut téměř dvojnásobně převyšuje výskyt chodců. 

Vyskytlo se zde i 6 nákladních vozidel a 1 cyklista. 

  

Cyklisté 
1 

Automobily 
195 

Nákladní auta 
6 

Chodci 
101 

Sčítání druhů dopravy na ZN 11. 4. 
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4.2. PÁTEK 17. KVĚTNA NA FRÝDECKÉM NÁMĚSTÍ 

Čas:  12:40 - 13:40 
Podmínky: slunečno, teplo 
Průměrná doba zdržení: 10 minut 

 

Obr. 32 Grafické znázornění zdržení a pohybu osob na ZN 17. 5. 

[Zdroj, Zpracování: Vlastní] 

Tab. 3: Tabulka a graf zdržení osob na ZN 17. 5. [Zdroj, Zpracování: Vlastní] 
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Teplé a slunečné počasí přivedlo na náměstí o něco více lidí. Ti svůj volný čas 

trávili především ve středu náměstí na lavičkách okolo kašny a občas se našel i někdo 

kdo, postával u zámku, nebo na chodnících po obvodu. Počet subjektů se navýšil na 23 

a průměrná doba zdržení na 10 minut. Lidé svůj čas trávili čekáním, telefonováním 

nebo trávením času s dětmi. Opět zde zavítala skupinka turistů. Nyní zde zůstali po 

dobu asi 15 minut a pokračovali opět směrem k zámku. Na lavičkách se vystřídalo 

poměrně dost lidí. Je to asi nejoblíbenější místo na náměstí. Nejdelší dobu zde strávila 

matka se svým malým dítětem. Počty lidí, kteří náměstí křižovali se navýšily. Přibylo jak 

lidí využívající chodníky, tak i těch, kteří si svou cestu zkrátili.  

 

Obr. 33 Graf sčítání druhů dopravy na ZN 17. 5. [Zdroj, Zpracování: Vlastní] 

Hodnoty výskytu chodců a automobilů se zde téměř vyrovnaly. Tento výsledek 

vznikl pravděpodobně díky slunečného a teplého počasí. Lidé nechali svá auta doma a 

zvolili ke své dopravě raději chůzi. Příznivé podmínky na náměstí přitáhly i několik 

cyklistů. 

  

Cyklisté 
3 

Automobily 
150 

Nákladní auta 
1 

Chodci 
169 

Bus 
1 

Sčítání druhů dopravy na ZN 17. 5. 
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4.3. SOBOTA 18. KVĚTNA 2019 NA FRÝDECKÉM NÁMĚSTÍ 

Čas:  15:02 - 16:02 
Podmínky: slunečno, teplo  
Průměrná doba zdržení: 9 minut 

 

Obr. 34 Grafické znázornění zdržení a pohybu osob na ZN 18. 5. 

[Zdroj, Zpracování: Vlastní] 

Tab. 4: Tabulka a graf zdržení osob na ZN 18. 5. [Zdroj, Zpracování: Vlastní] 

 



 

41 

 

V mapě jsou vyobrazeny výsledky měření z 18. května 2019. Celkový počet 

subjektů se během víkendu zvýšil na 28. Převážná většina lidí ale na náměstí nepobyla 

dlouho, a tak průměrná doba zdržení klesla na 9 minut. Byli to převážně turisté, kteří 

se na chvíli zastavili na lavičce, podívali se na kašnu a náměstí a pokračovali dál k 

zámku. Našli se zde ovšem i lidé kteří na lavičkách strávili i půl hodiny, což se mi během 

mého pozorování na tomto místě stalo poprvé. Bylo to pravděpodobně i díky tomu, že 

parkovací místa na náměstí byla obsazena asi z 50% oproti předešlému dni. Lidem se 

tímto uvolnily průhledy, které se zde při zaparkovaných autech nepoštěstí vidět a tak si 

mohli užívat pohledů na historické městské domy. Byla zde i pocitově snížena hladina 

hluku. 

 

Obr. 35 Graf sčítání druhů dopravy na ZN 18. 5. [Zdroj, Zpracování: Vlastní] 

Grafu nyní po třech měřeních vládnou chodci. Automobilů zde projelo mnohem 

méně než ostatní dny a počet cyklistů se navýšil na 12. Přes sobotu se na náměstí 

vystřídalo také mnoho turistů.   

Cyklisté 
12 

Automobily 
72 

Nákladní auta 
0 

Chodci 
173 

Sčítání druhů dopravy na ZN18. 5. 
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5. MÍSTECKÉ NÁMĚSTÍ 

Místecké náměstí, známé také jako Náměstí Svobody se nachází v místecké 

části Frýdku-Místku. Vzdušnou čarou je vzdáleno 1150 metrů od Frýdeckého náměstí a 

nadmořská výška náměstí je 291 m n. m. Městské centrum s náměstím se nachází na 

trojúhelníkovém městském bloku, který je obklopen silnicemi II. třídy. [8] 

Náměstí je rovinaté, má tvar čtverce a jeho rozloha činí přibližně 0,45 ha. Na 

jeho jihozápadní a částečně i severní straně je lemováno podloubím a po celém 

obvodu pak opravenými historickými domy, z nichž většina se může chlubit pozdně 

renesančním jádrem. Náměstí oživuje trojboký, 8 m vysoký kamenný mariánský sloup, 

na jehož vrcholu klečí na obláčcích Panna Marie.17 Největší dominantou je věž kostela 

sv. Jakuba, čnícího se vysoko nad střechy starých měšťanských domů. [32] 

 

Obr. 36 Cesty na NS a orientační body [Zdroj: [18], Vlastní, Zpracování: Vlastní] 

Náměstí je přístupné ze všech světových stran. K orientaci v prostoru nám může 

posloužit věš Kostela sv. Jakuba ležící severně od náměstí, vzdálena od něj několik 

                                                      

17 [32] Vítejte ve Frýdku-Místku [online]. Dostupné z: http://www.visitfm.cz/kam-ve-
fm/pamatky/poznavejte-frydek-mistek/trasa-1-mistek 
 

 



 

43 

 

desítek metrů. Náměstí může na člověka působit jednotvárně a lehce se zde může 

ztratit. Po příchodu na náměstí si člověk po chvíli nepamatuje, kterou cestou přišel. 

Náměstí je čtvercové, což je horší na orientaci než náměstí obdélníkové. Na náměstí 

vedou dvě příjezdové cesty pro auta a šest cest pro pěší. Autem není vůbec 

jednoduché se na náměstí dostat, jelikož řidiči musí překonat několik bloků a zatáček 

aby se zde dostali. Přístup pro chodce je mnohem jednodušší. 

Obr. 37 Poloha Náměstí Svobody 

[Zpracování: Vlastní] 

Obr. 39 Zástavba na NS 

[Zpracování: Vlastní] 

 Obr. 38 Grafické vyobrazení NS 

[Zpracování: Vlastní] 

Obr. 40 Plochy pro pěší na NS 

[Zpracování: Vlastní]
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Podloubí je na náměstí velmi oblíbeným prvkem (obr. 43). Lidé jej využívají jak v 

teplých dnech, kdy jeho stín vytvoří příjemný chládek, tak i v deštivých dnech, kdy zase 

poslouží jako ochrana proti dešti. V podloubí se také nachází mnoho obchodů. 

Oblíbenosti se těší pravděpodobně i díky své vlastnosti navozovat pocit bezpečí. 

Povrch náměstí převážně pokryt žulovou broušenou šedou dlažbou. Úhlopříčku 

náměstí, spojující východní a západní roh tvoří pás široký asi 10 metrů. Tento pás je 

lemován žulovou broušenou dlažbou s načervenalým odstínem a doplněn žulovými 

kostkami (obr. 41), které jsou použity i na obvodu náměstí pro komunikaci. Tato 

kombinace tvoří zajímavý architektonický prvek. Severnímu cípu náměstí dominuje 

kašna, zřízena roku 2017 (obr. 42). [26]

  

Obr. 41, 42, 43 Fotografie prvků na NS - [Zdroj: Vlastní] 

 
 

 
 

Obr. 44, 45 Fotografie místeckého mobiliáře [Zdroj: Vlastní]

Lavičky umístěné na náměstí ve hloučcích jsou přiraženy úplně na sebe 

(obr. 45). Tímto vzniká mezi sedícími na lavičkách velmi malá vzdálenost. Člověk, který 
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zde sedí má méně soukromí a je obklopen cizími lidmi. Tato vzdálenost se dá 

klasifikovat jako společenská (1,20 - 3,7 metrů), až osobní (0,45 - 1,20 metrů).18 [1] 

Stejně jako v každém veřejném prostoru se zde dají vykonávat činnosti nucené i 

volitelné. V důsledku umístění obchodního řetězce v blízkosti náměstí se zde vyskytuje 

mnoho lidí, kteří směřují svou cestu na nákup nebo z nákupu. Náměstí je ale také 

centrum volitelných aktivit. Mnoho lidí zde sedí na lavičkách, relaxují a kochají se 

městem. Na severní straně náměstí se přes léto nachází dvě zahrádky - kavárna a 

restaurace. Ty bývají často plné v průběhu celého týdne. Mnoho společenských aktivit 

zajišťují i místní organizace kulturních akcí na náměstí. Ty sem díky koncertům či trhům 

přivádějí návštěvníky z celého okolí. Kvalita prostředí je díky malému výskytu 

automobilů a přítomnosti kašny, laviček a kulturního vyžití na náměstí na střední 

úrovni. Usoudil jsem to z toho, že náměstí žije a funguje v mnoha ohledech a z 

vlastních zkušeností zde žijí i milí a vstřícní lidé. [1] 

 

Obr. 46 Pohled na Náměstí Svobody [Zdroj: Vlastní] 

                                                      

18 [1] GEHL, Jan. Města pro lidi. Brno: Partnerství, 2012. ISBN 978-80-260-2080-6. 
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Obr. 47 Vyobrazení fasád městských domů na Náměstí Svobody 

[Zdroj: [21], Vlastní, Zpracování: Vlastní] 

Celkem se na náměstí nachází 25 domů, z toho 21 je vedeno v Památkovém 

katalogu jako nemovité kulturní památky (domy mimo evidenci jsou v mapě 

označeny ●). Domy jsou dvou až tří podlažní s klasicistními, barokními, gotickými či 

renesančními prvky. Všechny z nich prošly novodobými úpravami během 19. až 21. 

století, ale zůstal jim jejich historický vzhled. Barvy na fasádách jsou často světlé 

odstíny žluté, zelené či červené. V přízemí jedenácti  domů se dodnes nachází funkční 

podloubí. [21] 
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5.1. ÚZEMNÍ PLÁN MÍSTECKÉ ČÁSTI 

 

Obr. 48 Hlavní výkres ÚP - Místek [Zdroj: [22], Zpracování: Vlastní] 

Převážná část centrálního městského bloku náleží plochám smíšeným obytným 

a veřejným prostranstvím. V ostatních blocích už jde převážně o funkci obytnou, 

občanského vybavení a dopravní. Na severovýchod od náměstí, kde se nyní nachází 

parkoviště s velkou kapacitou má vzniknout plocha smíšená obytná a blok se tímto 

ucelí na funkci výhradně smíšenou, až na pár malých plošek zeleně nebo dopravy. Další 

výrazná změna se týká výstavby nových obytných ploch na východ od náměstí na místě 

nynějších smíšených ploch. [22] 

Centrum poskytuje svým obyvatelům veškeré potřeby k životu. Nachází se zde 

téměř vše od ploch obytných a občanského vybavení po plochy sportovních zařízení 

nebo parku, který je zde také lokálním biocentrem. Doprava v této části je také dobře 

zvládnutá. To nám dokazuje malý provoz na náměstí, mnoho parkovišť v okolí a 

zajištění městské hromadné dopravy. [22] 
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5.2. VÝVOJ MÍSTKU OD 1833 DO ROKU 2019 

 

Obr. 49 Místek v roce 1833 [Zdroj: [27]] 

 

Obr. 51 Místek v roce 1952 [Zdroj: [27]] 

 

Obr. 50 Místek v roce 1909 [Zdroj: [27]] 

 

Obr. 52 Místek v roce 2019 [Zdroj: [9]]

Na levé horní mapce z roku 1833 můžeme vidět centrum Místku, tvořící 

náměstí s měšťanskými domy a v jeho okolí. Jižně od centra se již nachází kostel sv. 

Jana a Pavla, dochovaný dodnes. V té době se ještě asi 800 metrů jižně od centra 

nacházelo návrší zvané Pukla a mezi tímto návrším a městským intravilánem se 

nacházel systém rybníků.19 Na další mapě z roku 1909 nepozorujeme žádné výrazné 

změny, kromě zaniklých rybníků. Další změnu pozorujeme v městské zástavbě, která se 

mírně rozrostla i mimo intravilán. Mapa z roku 1952 nám již přinesla mnoho změn. 

Zaniklé rybníky daly vzniknout loukám, na kterých vznikly městské bloky s obytnými 

                                                      

19 [28] Hrady.cz [online]. Dostupné z: https://www.hrady.cz/?OID=5081 
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domy. Městských bloků v okolí vzniklo mnoho a počet obyvatel díky rozvíjejícímu se 

průmyslu stoupá. Je zde už i vidět náznak rozvíjející se dopravní infrastruktury. Spojnice 

silnic tvoří křižovatky s nájezdy a dělícími ostrůvky a doprava dostává určitý řád. Vznikla 

i komunikace vedoucí na sever, která byla ovšem v dalších letech zrušena a nahrazena 

dálnicí s nadúrovňovou křižovatkou v intravilánu města. Rok 2019 nám ukazuje 

stávající podobu Místku. Dnešní ulice Janáčkova byla více napřímena, čemuž padlo za 

oběť několik městských bloků. Celkově byl intravilán Místku kvůli narůstající dopravě 

razantně změněn. [28] 

 

Obr. 53 Náměstí Svobody 1940 

[Zdroj: [29]] 

 

Obr. 54 Náměstí Svobody 2019 

[Zdroj, Zpracování: Vlastní] 

Na fotografii z roku 1940 můžeme vidět ještě starou střechu kostela, která byla 

ovšem v roce 1991 Stavebním podnikem Opava opravena. Na fotografii z r. 2019 už 

vidíme střechu novou. Opravami a vnějšími úpravami prošly i domy na náměstí, které 

mají zrekonstruované fasády. Další změnou je průběh komunikace náměstím, viz oddíl 

5.3. Doprava na Náměstí Svobody. Posledními změnami je zřízení nové kašny v rohu 

náměstí a odebrání ochranných sloupků okolo mariánského sloupu. [30]  
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5.3. DOPRAVA NA NÁMĚSTÍ SVOBODY 

Z historické ortofotomapy z 50. let 20. století (obr. 55) můžeme zjistit důležité 

informace jak asi prostor fungoval v minulosti. Zvýrazněný pás, vedoucí úhlopříčně 

dnešním náměstím není jen vizuálním prvkem, ale vyznačuje trasu kudy vedla 

komunikace. Tato cesta nyní slouží jako část plochy, kde se pohybují chodci. Silnice pro 

auta byla umístěna na obvod náměstí. Uspořádání náměstí, kdy komunikace vedla 

úhlopříčně bylo poměrně úsporné z hlediska většího prostoru pro pěší. V tabulce č. 5 

můžeme vidět porovnání využití plochy náměstí auty a chodci v minulosti a nyní. 

Plocha pro chodce se nynějším uspořádáním snížila o 13,3%. 

 

Obr. 55 Historická ortofotomapa z 50. let 20. století [Zdroj: [31], Zpracování: Vlastní] 

Tab. 5: Porovnání využití ploch náměstí v minulosti a nyní [Zdroj, Zpracování: Vlastní] 
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Místecké náměstí je na tom ale s dopravou podstatně lépe než náměstí 

frýdecké. Náměstí zde neslouží jako kruhový objezd a nejsou zde zřízena parkovací 

místa pro auta. Vjezd ovšem povolen mají, a tak při potřebě zastavit parkují podélně u 

vozovky dvěma koly na sníženém chodníku. Auta se po náměstí pohybují po 

čtvercovém obvodu kolem domů a neohrožují obyvatele nacházející se ve středu 

náměstí. Parkování je vyřešeno venkovními parkovišti v okolí s poměrně velkou 

kapacitou. Jedno parkoviště se nachází asi 150 metrů na jihozápad na ulici J. V. Sládka s 

kapacitou 60 parkovacích míst a druhé asi 200 metrů na  severovýchod na ulici 

Pivovarská s kapacitou 120 parkovacích míst. Další vysokokapacitní parkoviště jsou 

severně od náměstí na ulici 8. pěšího pluku, kde je mezi jízdními pruhy zřízen široký 

ostrůvek s parkovacími místy. V okruhu 400 metrů od náměstí se nachází přes 900 

parkovacích míst. To je pravděpodobně jeden z důvodů, proč nejezdí tolik aut na 

náměstí. 

 

Obr. 56 Parkování v okolí Místeckého náměstí [Zdroj: [18], Zpracování: Vlastní] 

Stejně jako na náměstí Frýdeckém jsou zde obrubníky chodníků snížené na asi 

3 cm a tak je náměstí téměř bez bariér, které by sloužily jako hranice mezi silnicí a 

chodníkem. Na mnoha místech po obvodu náměstí mohou řidiči najet na chodník a 
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nechat zde auto stát. I když jsou chodníky velmi široké, tak zaparkované auto zde může 

narušovat prostor a tvořit překážku v místě, kde se pohybují výhradně chodci. Stejná 

výška obrubníku je i na hranici mezi silnicí a středem náměstí. Do středu náměstí auta 

nejezdí, i když je zde také poměrné nízký obrubník, na který by bez problému mohlo 

auto vjet. Povrchová úprava úhlopříčky náměstí naznačuje zaniklou cestu pro 

automobily, která vedla skrz náměstí, nikoliv po jeho obvodu. Z toho to důvodu byly 

pravděpodobně zřízeny ochranné sloupky na protilehlých rozích tohoto pásu.  

 

Obr. 57 Doprava na Náměstí Svobody [Zpracování: Vlastní] 

Dostupnost náměstí je díky své poloze v centru velmi pohodlná. Obyvatelé ze 

vzdálenějších částí města mohou využít městskou hromadnou dopravu. Nejbližší 

zastávka se nachází asi 100 metrů na jihozápad od náměstí. Autobusy tuto zastávku 

obsluhují během týdne v různých intervalech, které se pohybují od pěti do dvaceti 

minut a příchod k zastávkám je bezproblémový. 
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Na náměstí můžeme nalézt také několik nově zřízených stojanů na kola, které 

jsou hojně využívány cyklisty. Místecká část je rovinatá a tak je zde cyklistická doprava 

velmi oblíbená. Jízda na kole se stala významným prostředkem k cestování po městě. 

Je rychlejší a levnější něž jiné dopravní možnosti a prospívá osobnímu zdraví. Město 

tuto formu dopravy neustále podporuje jak nákupem stojanů na kola, tak i zřizováním 

cyklistických stezek. Díky cyklostezce, která se nachází asi 200 metrů východně od 

náměstí zde často zavítají i cyklisté. Dalo by se říci, že se i Místek inspiroval Dánskou 

Kodaní, která se několik let snažila vytvořit lepší a bezpečnější podmínky pro 

cyklistickou dopravu, což se jí také povedlo. Zdejší rozvoj cyklistické dopravy je na 

správné cestě k dosažení stejných úspěchů, kterých dosáhla i dánská metropole. [1] 

Díky parkovištím v okolí, zastávkám městské hromadné dopravy a podpoře 

cyklistů náměstí tolik netrpí náporem aut. Na náměstí převládá hlavně pěší a během 

letních dnů také cyklistická doprava.  

5.4. ZELEŇ 

Na náměstí najdeme pouhé čtyři stromy, které jsou pravidelně rozmístěny po 

okraji plochy pro chodce. Více zeleně by náměstí oživilo a člověk by se zde cítil 

mnohem lépe. Stromy a květiny přitom dávají v horkých letních měsících stín, ochlazují 

a čistí vzduch, definují městský prostor a pomáhají akcentovat důležitá místa.20 [1] 

  

                                                      

20 [1] GEHL, Jan. Města pro lidi. Brno: Partnerství, 2012. ISBN 978-80-260-2080-6. 
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5.5. ŽIVOT NA MÍSTECKÉM NÁMĚSTÍ 

U každého stromu na náměstí se nachází několik laviček, sloužící k odpočinku ať 

už chodců nebo cyklistů. Lavičky jsou díky stromům ve stínu, což v letních dnech 

obyvatelé ocení. Pokud lidé nechtějí jen sedět na lavičkách, je zde možnost využít 

místních restaurací či kaváren se zahrádkami a občerstvit se.  

Díky absenci automobilů, které na náměstí téměř nejezdí, je zde klid i když se 

náměstí nachází v samém centru města. Hluk by šel jistě ještě snížit, pokud by na 

náměstí měla auta úplný zákaz a parkovala jen v okolí náměstí, kde jsou kapacity pro 

zaparkování velké. Lidé na náměstí by potom nebyli ničím rušeni a mohli si povídat a 

naslouchat tomu, co se kolem nich zrovna děje. 

Po vizuální stránce se náměstí zařazuje mezi náměstí, která nejsou příliš 

zamořena moderní architekturou a místo má stále svůj nádech minulosti. Tento pocit 

mohou navozovat historické budovy, které jsou díky městu a obyvatelům stále 

udržované. Stejně jako na téměř každém jiném náměstí v České republice se v přízemí 

budov nachází obchody a služby, jako jsou například holičství, rychlé občerstvení, 

restaurace, či jiné prodejny.  
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6. POZOROVÁNÍ MÍSTECKÉHO NÁMĚSTÍ 

Náměstí jsem podrobil celkem třem hodinových pozorováním jak během 

víkendu, tak i pracovního týdne. Pozorování se týkalo počtu aut a cyklistů přijíždějících 

na náměstí a doby zdržení a pohybu osob. Zjištěné počty a poznámky jsem převedl do 

přehledných grafů a grafických znázornění. Snažil jsem se náměstí pozorovat i v různé 

dny, ať jsou měření různorodá. Z pozorování se dalo zjistit mnoho informací o 

fungování prostoru. 

V následujících mapách jsou barevnými čarami vyznačeny nejvyužívanější cesty 

na náměstí s počty osob, které tyto cesty využily. Dále barevné puntíky znázorňují 

místo a dobu zdržení jednotlivce či skupiny. Vykřičníky v mapách znázorňují možný 

střet chodce a automobilu. 

Ke znázornění počtu a doby zdržení lidí na lavičkách (A, B, C, D) zde slouží 

především tabulka, která se vztahuje k mapě. V této lokalitě bylo využívání laviček 

velmi časté a v mapě by se vyznačené body překrývaly. V mapách jsou vyznačena 

pouze zdržení, která nejsou spjata s lavičkami.  
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6.1. ČTVRTEK 11. DUBNA 2019 NA MÍSTECKÉM NÁMĚSTÍ 

Čas:  12:05  - 13:05 
Podmínky: chladno, polozataženo, občasně slunečno 
Průměrná doba zdržení: 9 minut 

 

Obr. 58 Grafické znázornění zdržení a pohybu osob na NS 11. 4. 

[Zdroj, Zpracování: Vlastní] 

Tab. 6: Tabulka a graf zdržení osob na NS 11. 4. [Zdroj, Zpracování: Vlastní] 
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V mapě jsou vyobrazeny výsledky měření z 11. dubna 2019. Již na první pohled 

bylo vidno, že výsledky z pozorování místeckého náměstí budou diametrálně odlišné 

oproti pozorování na náměstí frýdeckém. Časový rozdíl mezi pozorováními byl asi půl 

hodiny, ale výsledky byly neuvěřitelně odlišné. Celkový počet subjektů, které se zdržely 

byl 38. Během tohoto pracovního dne zde lidé chodili převážně na nákupy nebo z 

nákupu, nebo si něco zařídit, či nakoupit. Největší skupina lidí která se zde zdržela byli 

turisté. Ti se zde zůstali uprostřed náměstí asi deset minut a poté odešli. Kvůli 

chladnějšímu počasí se zde lidé zdrželi maximálně 25 minut, nejčastěji to bylo ovšem 

do 10 minut. Nejfrekventovanějšími cestami byly křižující náměstí v úhlopříčných 

směrech a velmi oblíbenou cestou bylo i podloubí. 

 

Obr. 59 Graf sčítání druhů dopravy na NS 11. 4. [Zdroj, Zpracování: Vlastní] 

Doprava na náměstí se dá rozdělit do kategorií - pěší, automobily, cyklisté a 

nákladní. Jak můžeme vidět v grafu, pěší doprava automobilovou výrazně převyšuje. 

Pozadu nezůstává ani cyklistická doprava, která zde tvoří výrazné procento, i když 

podmínky v době pozorování nebyly k vyjížďce na kole nejpříznivější.  

  

Cyklisté 
21 

Automobily 
58 

Nákladní auta 
2 

Chodci 
275 

Sčítání druhů dopravy na náměstí  11. 4. 
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6.2. PÁTEK 17. KVĚTNA 2019 NA MÍSTECKÉM NÁMĚSTÍ 

Čas: 10:50 - 11:50 
Podmínky: slunečno, teplo 
Průměrná doba zdržení: 21 minut 

 

Obr. 60 Grafické znázornění zdržení a pohybu osob na NS 17. 5. 

[Zdroj, Zpracování: Vlastní] 

Tab. 7: Tabulka a graf zdržení osob na NS 17. 5. [Zdroj, Zpracování: Vlastní] 
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V mapě jsou vyobrazeny výsledky měření z pátku 17. května. Toto měření bylo z 

důvodu velkého počtu návštěvníků velmi náročné. Celkový počet skupinek či 

jednotlivců, kteří se zastavili na náměstí bylo ohromných 58 a jejich průměrná doba 

zdržení byla 21 minut. Tato doba byla velmi zkreslena dvěma skupinkami dětí, které si 

hrály celou hodinu u kašny a zabíraly některé lavičky v bodu C. Nejvyužívanějšími 

cestami byly opět cesty křižující náměstí a podloubí.  

  

Obr. 61 Graf sčítání druhů dopravy na NS 17. 5. [Zdroj, Zpracování: Vlastní] 

Největší část grafu opět zahrnují chodci, po nich automobily a cyklisté. Se 

zlepšujícími se venkovními podmínkami se zvyšuje výskyt chodců a cyklistů. 

  

Cyklisté 
30 

Automobily 
62 

Nákladní auta 
0 

Chodci 
308 

Sčítání druhů dopravy na NS  17. 5. 



 

60 

 

6.3. SOBOTA 18. KVĚTNA 2019 NA MÍSTECKÉM NÁMĚSTÍ 

Čas:  16:45 - 17:45 
Podmínky: slunečno, teplo 
Průměrná doba zdržení: 16 minut 

 

Obr. 62 Grafické znázornění zdržení a pohybu osob na NS 18. 5. 

[Zdroj, Zpracování: Vlastní] 

Tab. 8: Tabulka a graf zdržení osob na NS 18. 5. [Zdroj, Zpracování: Vlastní] 
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V mapě jsou vyobrazeny výsledky měření ze soboty 18. května. Celkový počet 

subjektů, jež se na náměstí zastavily byl tento den 42. Lidé tento den více využívali 

laviček, namísto chůze. K velmi využívaným cestám se přidala i severní strana náměstí. 

 

Obr. 63 Graf sčítání druhů dopravy na NS 18. 5. [Zdroj, Zpracování: Vlastní] 

Návštěvníků náměstí oproti předcházejícím pozorováním razantně ubylo. Snížil 

se ovšem i počet automobilů a celkově se na náměstí vyskytlo méně lidí. Cyklisté mají v 

grafu stále výrazné procento.  

Cyklisté 
19 

Automobily 
31 

Nákladní auta 
0 

Chodci 
182 

Sčítání druhů dopravy na  NS 18. 5. 
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7. POROVNÁNÍ 

 

Obr. 64 Porovnání doby zdržení 11. 4. 2019 [Zdroj, Zpracování: Vlastní] 

 

Obr. 65 Porovnání doby zdržení 17.5. 2019 [Zdroj, Zpracování: Vlastní] 

 

Obr. 66 Porovnání doby zdržení 18. 5. 2019 [Zdroj, Zpracování: Vlastní] 
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Z výsledných grafů, založených na pozorování frýdeckého a místeckého náměstí 

v různých dnech, můžeme vidět, že se lidé více zdržovali na náměstí místeckém. 

Nejvyšší doby zdržení zde několikrát sahaly i k hodinové hranici. Nejvíce lidí zde ovšem 

přečkalo dobu kratší než 10 minut. Jak můžeme vidět na grafech, tak se zvyšující se 

dobou pobytu na náměstí se snižovala četnost lidí, kteří se zde zdržovali. Tento klesající 

trend je u obou náměstí. Nejčastěji zde lidé na někoho čekali, nebo jen prohodili pár 

slov se známými. Možnost aktivního kontaktu byla mnohem větší na místeckém 

náměstí, proto zde byly pravděpodobně naměřeny takto vysoké hodnoty. Na dobu 

zdržení může mít vliv i hladina hluku, která je na místeckém náměstí díky menšímu 

dopravnímu zatížení nižší. Dalším důvodem může být umístění laviček. Na frýdeckém 

jsou všechny umístěny na slunci, na místeckém naopak ve stínu. To může během 

slunečných dnů rapidně prodlužovat dobu pobytu na nich. 

 

Obr. 67 Porovnání druhů dopravy [Zdroj, Zpracování: Vlastní] 

Graf nám ukazuje, že během všech měření byl na frýdeckém náměstí 

několikanásobně vyšší výskyt automobilů než na místeckém. To je způsobeno 

příznivými podmínkami pro řidiče na Zámeckém náměstí. Velké množství parkovacích 
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míst za poměrně nízké ceny zde přiláká velké množství řidičů, a to především v 

průběhu pracovních dnů. Během víkendu se výskyt aut snížil na polovinu a lidé se 

mohli těšit nižšímu hluku a bezpečnějšímu provozu. To způsobilo i vyšší doby pobytu 

lidí na náměstí. Takto vysoká frekvence je ovšem pro náměstí naprosto likvidující z 

pohledu života osob na tomto místě. 

Z hlediska dopravy je na tom mnohem lépe náměstí v Místku. Člověk si zde 

přijde mnohem bezpečněji, protože zde není neustále ohrožován vozidly. Významné 

plusové body dostává náměstí také za hojně využívanou a podporovanou cyklistickou 

dopravu, která je v dnešní době jedním z hlavních řešení jak efektivně bojovat s 

neustále rostoucí automobilovou dopravou a podporovat životní prostředí. Tento druh 

dopravy snižuje emise škodlivých látek v ovzduší a prospívá i ke zdraví člověka. 21[1] 

Odhadem se dá z pozorování určit i doba zdržení řidičů na náměstí. Řidiči se 

nejčastěji zdrží přibližně do 30 minut. Z tohoto se dá usoudit, že nejčastější důvod k 

dopravě ne náměstí autem je nákup, nebo rychlé vyřízení povinností či pracovní 

schůzky. Tato doba parkování je i nejlevnější. Ostatní lidé pravděpodobně na náměstí 

bydlí, nebo pracují a auta si zde nechávají zaparkované. To dosvědčují i dopravní 

značky s nápisy "RESERVÉ", kterých je na náměstí nejvíce hlavně po obvodu. Tyto místa 

bývají nejčastěji využívána jako stání pro místní obyvatele nebo firmy. 

  

                                                      

21 [1] GEHL, Jan. Města pro lidi. Brno: Partnerství, 2012. ISBN 978-80-260-2080-6. 
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8. ZÁVĚR 

Kvalitní veřejné prostory jsou pro dnešní život ve městě velmi důležitým 

bodem. Jsou to místa, kde se lidé setkávají, komunikují, nakupují nebo odpočívají a 

proto je důležité o tyto prostory dbát zvýšenou pozornost. Ve vedení obce a kraje je 

důležité si ujasnit a vytyčit, jakým směrem by se pojetí veřejných prostor mělo ubírat. 

Tato analýza, zabývající se polohou, historií, dopravní infrastrukturou, pohybem 

osob a dalšími aspekty nám poskytuje informace o nynějším fungování analyzovaných 

náměstí. Obě náměstí mají své klady i zápory. U Zámeckého náměstí ovšem zápory 

převyšují klady a tato analýza by mohla pomoci k uvědomění, aby město více dbalo o 

kvalitu prostorů pro obyvatele. Pro auta jsou vyhrazeny silnice, pro lidi zase městské 

parky a náměstí. Vytlačení automobilové dopravy by znovu oživilo centra měst, jako se 

tomu stalo například v centru Kodaně. Podpora pěší a cyklistické dopravy je jedním z 

klíčových řešení k vrácení života do měst. Město se ubírá správným směrem a tyto 

druhy dopravy se snaží podporovat pěšími zónami a cyklostezkami. V neposlední řadě 

je také důležitý dobrý systém MHD, který má Frýdek-Místek na velmi vysoké úrovni. 

Z pohledu člověka, který náměstí několikrát navštívil musím říci, že obě náměstí 

mají svůj potenciál se stát zónami určenými výhradně pro lidi. Obyvatelé by určitě tato 

místa navštěvovali rádi a mnohem více, kdyby zde byly pro ně příznivější podmínky. Je 

to jen o prvním kroku, kterým by mělo být odstranění vozidel. Dále na náměstích 

zavést více zeleně, doplnit městský mobiliář a udělat místo pro lidi atraktivnější. 

Představme si tato náměstí jako plochu plnou života, kde lidem nehrozí žádné 

nebezpečí a lidé si pobyt na náměstí naplno užívají. Místa by se stala mnohem 

vyhledávanějšími turisty a rostla také poptávka, která by zvýšila i výnosy podnikatelů v 

okolí. Více lidí by zde utratilo více peněz a město by na tom vydělalo mnohem více, než 

z poplatku za parkování. Takto to funguje v mnoha evropských velkoměstech. Určitě by 

se tato šablona dala použít i na toto okresní město. 
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Závěrem bych chtěl uvést tabulku, ve které je uvedeno mé objektivní 

hodnocení vybraných prostorů. Toto hodnocení vychází z analýzy a pozorování obou 

náměstí. 

Tab. 9: Tabulka závěrečného zhodnocení [Zpracování: Vlastní] 

 

 

 

  

 FRÝDEK MÍSTEK 

Pocit bezpečí ★ ★★★★ 

Výskyt lidí ★★ ★★★★ 

Možnost sedět ★★★ ★★★★ 

Ochrana před deštěm ★ ★★★ 

Pobyt osob ★★ ★★★★ 

Pohyb ★ ★★★ 

Zeleň ★ ★ 

Výskyt cyklistů ★ ★★★ 

Historická hodnota ★★★ ★★★ 

Památky ★★★★ ★★ 

Turisté ★★★ ★★ 

Klid ★ ★★★★ 

Možnost interakce ★ ★★★ 

Přirozené měřítko ★★ ★★★ 

Místní klima ★★ ★★★ 

Estetická kvalita ★★ ★★★ 

Celkový dojem ★★ ★★★ 



 

67 

 

9. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

9.1. KNIŽNÍ ZDROJE 

[1] GEHL, Jan. Města pro lidi. Brno: Partnerství, 2012. ISBN 978-80-260-2080-6. 

[2] GEHL, Jan. Nové městské prostory. Šlapanice: ERA, 2002. ISBN 80-86517-09-8. 

[3] ADAMEC, Tomáš. Frýdek-Místek Výběrové kalendárium. Kultura F-M, 2017. 

[4] ŽÁČEK, Rudolf, VESELSKÁ Jiřina, BOGAR Karel a URBANEC Jiří. Frýdek-Místek. 

Okresní vlastivědné muzeum ve Frýdku-Místku, 1983. 

[5] HNILIČKA, Pavel. Sídelní kaše: otázky k suburbánní výstavbě kolonií rodinných 

domů. Brno: ERA, 2005. ISBN 80-736-6028-8. 

[6] ADAMEC, Tomáš. Frýdek-Místek. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 

2014. ISBN 978-80-7422-314-3. 

[7] WEISSBROD, Marek. Frýdecký zámek. Frýdek-Místek: Muzeum Beskyd, 2009. 

ISBN 978-80-86166-26-1. 

9.2. INTERNETOVÉ  ZDROJE 

[8] Frýdek-Místek -  Wikipedie [online]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Frýdek-Místek 

[9] Mapy.cz [online]. Dostupné z: http://mapy.cz 

[10] Města a obce [online]. Dostupné z: 

http://mesta.obce.cz/obce_orp.asp?zujorp=598003 

[11] Ředitelství silnic a dálnic ČR [online]. Dostupné z: 

https://www.rsd.cz/wps/portal/web/mapa-

projektu/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOK9Pb09DZ2cDbzdjQ0

MDRzNXFyNTX1CDAwMDIEKIoEKnN0dPUzMfYAiJhZGBp4uTh4u5pa-

BgaeZsTpN8ABHA0I6Q_XjwIrwecCsAI8VhTkhkYYZDoqAgCJ8XUV/#/stavby/D4

8/d48-frydek-mistek-obchvat-i.-etapa?filters[]=StavbyRealizace 

[12] Z 19. století - Mapy.cz [online]. Dostupné z: https://mapy.cz/19stoleti 



 

68 

 

[13] Mapa veřejných prostranství - GIS statutárního města Frýdek-Místek [online]. 

Dostupné z: https://gis.frydekmistek.cz/mapa/verejna-prostranstvi/ 

[14] Go Steel Frýdek Místek a.s. [online]. Dostupné z: 

https://www.gosteel.cz/historie-spolecnosti/ 

[15] Aukro [online]. Dostupné z: https://aukro.cz/karlova-hut-okr-frydek-mistek-

arcelormittal-valcovny-plechu-fm-6943089215 

[16] Frýdek (zámek) - Wikipedie [online]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Frýdek_(zámek) 

[17] Svatojánská věž [online]. Dostupné z: 

http://www.svatojanskavez.cz/prohlidka-veze/uvod/ 

[18] Google maps [online]. Dostupné z: 

https://www.google.cz/maps/place/Frýdek-Místek/ 

[19] Vítejte ve Frýdku-Místku [online]. Dostupné z: http://www.visitfm.cz/kam-ve-

fm/pamatky/277-ulice-hluboka 

[20] Hrady.cz [online]. Dostupné z: https://www.hrady.cz/index.php?OID=5017 

[21] Mapa pasportu památek - GIS statutárního města Frýdek-Místek [online]. 

Dostupné: https://gis.frydekmistek.cz/mapa/pasport-pamatek/ 

[22] Územní plán města. Frydekmistek.cz [online]. Dostupné z: 

https://www.frydekmistek.cz/cz/obcan/organy-mesta/magistrat-

mesta/odbor-uzemniho-rozvoje-a-stavebniho-radu/uzemni-plany-a-

uap/uzemni-plan-mesta/platny-uzemni-plan-frydku-mistku/ 

[23] Archivní mapy (Frýdek) - ČUZK [online]. Dostupné z: 

https://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/am_query_05.html?mapxy=-

467300+-1118600 

[24] Fotohistorie.cz [online]. Dostupné z: 

http://www.fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=6597 

[25] Ekolist.cz [online]. Dostupné z: 

https://ekolist.cz/cz/kultura/clanky/vizionarsky-architekt-jan-gehl-ve-meste-

nejde-o-stesti-aut-ale-lidi 



 

69 

 

[26] Polar.cz [online]. Dostupné z: 

https://polar.cz/zpravy/frydeckomistecko/frydek-mistek/11000009887/na-

mistecke-namesti-svobody-se-vratila-kasna 

[27] Archivní mapy (Místek)- ČUZK [online]. Dostupné z: 

https://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/am_query_05.html?mapxy=-

467900+-1119600 

[28] Hrady.cz [online]. Dostupné z: https://www.hrady.cz/?OID=5081 

[29] Fotohistorie.cz [online]. Dostupné z: 

http://www.fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=6598 

[30] Dějiny kostela sv. Jakuba. Dostupné z: 

http://www.farnostmistek.cz/public/upload/pdf/Historie%20kostelu/historie

%20jakub.pdf 

[31] Národní archiv leteckých snímků [online]. Dostupné z: 

https://lms.cuzk.cz/lms/lms_prehl_05.html?lastextent=-470400,-1117100,-

465400,-1122100&rokod=1936&rokdo=2014 

[32] Vítejte ve Frýdku-Místku [online]. Dostupné z: http://www.visitfm.cz/kam-ve-

fm/pamatky/poznavejte-frydek-mistek/trasa-1-mistek  



 

70 

 

10. SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek 1 Širší vztahy 

Obrázek 2 Spádové oblasti 

Obrázek 3 Zájmové území 

Obrázek 4 Doprava v okolí města 

Obrázek 5 Mapa z 19. století 

Obrázek 6 Mapa z roku 2018 

Obrázek 7 Karlova huť r. 1930 

Obrázek 8 Cesty na ZN a orientační body 

Obrázek 9 Poloha Zámeckého náměstí 

Obrázek 10 Grafické vyobrazení ZN 

Obrázek 11 Zámecké náměstí 

Obrázek 12 Plochy pro pěší na ZN 

Obrázek 13 Kašna se sv. Florianem na Zámeckém náměstí  

Obrázek 14 Grafické znázornění vztahů mezi venkovní kvalitou a venkovními 

aktivitami 

Obrázek 15 Vyobrazení fasád městských domů na Zámeckém náměstí 

Obrázek 16 Hlavní výkres ÚP - Frýdek 

Obrázek 17 Frýdek v roce 1836 

Obrázek 18 Frýdek v roce 1903 

Obrázek 19 Frýdek v roce 1952 

Obrázek 20 Frýdek v roce 2019 

Obrázek 21 Frýdecké náměstí rok 1914 

Obrázek 22 Frýdecké náměstí rok 2019 

Obrázek 23 Doprava na Zámeckém náměstí 

Obrázek 24 Parkování v okolí Zámeckého náměstí 

Obrázek 25 Fotografie nevhodného parkování u kašny 

Obrázek 26 Zeleň na Zámeckém náměstí 

Obrázek 27 Ukázky mobiliáře na ZN 



 

71 

 

Obrázek 28 Ukázky mobiliáře na ZN 

Obrázek 29 Ukázky mobiliáře na ZN 

Obrázek 30 Grafické znázornění zdržení a pohybu osob na ZN 11. 4. 

Obrázek 31 Graf sčítání druhů dopravy na ZN 11. 4. 

Obrázek 32 Grafické znázornění zdržení a pohybu osob na ZN 17. 5. 

Obrázek 33 Graf sčítání druhů dopravy na ZN 17. 5. 

Obrázek 34 Grafické znázornění zdržení a pohybu osob na ZN 18. 5. 

Obrázek 35 Graf sčítání druhů dopravy na ZN 18. 5. 

Obrázek 36 Cesty na NS a orientační body 

Obrázek 37 Poloha Náměstí Svobody 

Obrázek 38 Grafické vyobrazení NS 

Obrázek 39 Zástavba na NS 

Obrázek 40 Plochy pro pěší na NS 

Obrázek 41 Fotografie prvků na NS 

Obrázek 42 Fotografie prvků na NS 

Obrázek 43 Fotografie prvků na NS 

Obrázek 44 Fotografie místeckého mobiliáře 

Obrázek 45 Fotografie místeckého mobiliáře 

Obrázek 46 Pohled na Náměstí Svobody 

Obrázek 47 Vyobrazení fasád městských domů na Náměstí Svobody 

Obrázek 48 Hlavní výkres ÚP - Místek 

Obrázek 49 Místek v roce 1833 

Obrázek 50 Místek v roce 1909 

Obrázek 51 Místek v roce 1952 

Obrázek 52 Místek v roce 2019 

Obrázek 53 Náměstí Svobody 1940 

Obrázek 54 Náměstí Svobody 2019 

Obrázek 55 Historická ortofotomapa z 50. let 20. století 

Obrázek 56 Parkování v okolí Místeckého náměstí 

Obrázek 57 Doprava na Náměstí Svobody  



 

72 

 

Obrázek 58 Grafické znázornění zdržení a pohybu osob na NS 11. 4. 

Obrázek 59 Graf sčítání druhů dopravy na NS 11. 4. 

Obrázek 60 Grafické znázornění zdržení a pohybu osob na NS 17. 5. 

Obrázek 61 Graf sčítání druhů dopravy na NS 17. 5. 

Obrázek 62 Grafické znázornění zdržení a pohybu osob na NS 17. 5. 

Obrázek 63 Graf sčítání druhů dopravy na NS 18. 5. 

Obrázek 64 Porovnání doby zdržení 11. 4. 

Obrázek 65 Porovnání doby zdržení 17. 5. 

Obrázek 66 Porovnání doby zdržení 18. 5. 

Obrázek 67 Porovnání druhů dopravy 

  



 

73 

 

11. SEZNAM TABULEK 

Tabulka 1 Tabulka dopravy na Zámeckém náměstí 

Tabulka 2 Tabulka a graf zdržení osob na ZN 11. 4. 

Tabulka 3 Tabulka a graf zdržení osob na ZN 17. 5. 

Tabulka 4 Tabulka a graf zdržení osob na ZN 18. 5. 

Tabulka 5 Tabulka porovnání využití ploch náměstí v minulosti a nyní 

Tabulka 6 Tabulka a graf zdržení osob na NS 11. 4. 

Tabulka 7 Tabulka a graf zdržení osob na NS 17. 5. 

Tabulka 8 Tabulka a graf zdržení osob na NS 18. 5. 

Tabulka 9 Tabulka závěrečného zhodnocení  



 

74 

 

12. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

FAST Fakulta stavební 

VUT  Vysoké učení technické 

ZUŠ  Základní umělecká škola 

MHD Městská hromadná doprava 

TNV Těžká nákladní vozidla 

SSZ Světelná signalizační zařízení 

NS Náměstí Svobody 

ZN Zámecké náměstí 

ÚP Územní plán 

např. Například 

atd. A tak dále 

ha Hektar 

tzn. To znamená 

m Metr 

n. m. Nad mořem 

viz Sloveso ,,vidět" v rozkazu, které má funkci odkazovací 


