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ABSTRAKT 

Cílem této bakalářské práce je analyzovat a porovnat dvě městská centra 

Frýdku-Místku. Těmito centry jsou Zámecké náměstí ve Frýdku a náměstí Svobody v 

Místku. Práce v úvodu seznamuje čtenáře s pojmem veřejný prostor a jeho definicemi. 

Analyzuje se fungování prostoru, doprava, pohyb osob, zeleň, vnímání prostoru a další 

aspekty, které jsou pro dané místo typické. Další částí práce je samotná analýza prostor 

jak v textovém, tak grafickém provedení.  V závěru jsou porovnány výsledky z měření. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Veřejný prostor města Frýdek-Místek, urbanistická analýza, město 

ABSTRACT 

The aim of this bachelor degree is to analyse and compare two city centres of 

Frýdek-Místek. These centres are Caste Square in Frýdek and Liberty Square in Místek. 

Thesis in beginning introduce the reader with term public space and its definitions. 

There is analying place function, traffic, movement of persons, vegetattion, space 

perception and other aspects, which are typical for the analysed place. Next part of 

thesis is main analyse of places in text and graphic form. In the end are reults of 

measurement compared. 

KEYWORDS 

Public places of Frýdek-Místek, urbanistic analysis, city 

  



 

 

 

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE 

Pavel Žerdík Komplexní urbanistická analýza vybraného veřejného prostoru v 

městě Frýdku-Místku. Brno, 2020. 75 s, bez příloh. Bakalářská práce. Vysoké učení 

technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav architektury. Vedoucí práce 

Ing. arch. Jan Májek, Ph.D. 

  



 

 

 

PROHLÁŠENÍ 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl 

všechny informační zdroje. 

V Brně dne 4. 6. 2020 

 

  Pavel Žerdík 

  autor práce 



 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Na tomto místě bych rád poděkoval svému vedoucímu bakalářské práce, 

Ing. arch. Janu Májkovi, Ph.D, za jeho rady, ochotu a vynaložený čas na společné 

konzultace. Díky patří také mým rodičům za podporu po celou dobu mého studia. 

  



 

 

 

Obsah 

1. Úvod ........................................................................................................................ 10 

2. Veřejný prostor ........................................................................................................ 11 

2.1. Lidé ....................................................................................................... 12 

2.2. Živá veřejná prostranství ....................................................................... 12 

2.3. Prostorové aspekty ................................................................................ 13 

2.4. Povrch ................................................................................................... 14 

2.5. Zeleň ...................................................................................................... 14 

2.6. Doprava ................................................................................................. 16 

2.7. Umělecká díla a architektura ................................................................. 17 

3. O městu ....................................................................................................................... 18 

3.1. Spádové oblasti a zájmové území ......................................................... 19 

3.2. Členitost terénu ..................................................................................... 20 

3.3. Historie města ........................................................................................ 21 

3.4. Městské památkové zóny ...................................................................... 22 

3.5. Pozorování............................................................................................. 22 

4. Frýdecké náměstí (Zámecké náměstí) ..................................................................... 23 

4.1. Širší vztahy Zámeckého náměstí ........................................................... 25 

4.2. Městská památková zóna Frýdek .......................................................... 26 

4.3. Funkční vybavenost ve Frýdku ............................................................. 27 

4.4. Návaznost na okolí ................................................................................ 28 

4.5. Výška budov.......................................................................................... 29 

4.6. Parter ..................................................................................................... 30 

4.7. Průhledy ................................................................................................ 32 

4.8. Analýza dopravy ................................................................................... 34 

4.9. Analýza zeleně ...................................................................................... 37 

4.10. Umělecká díla a architektura ................................................................. 39 

4.11. Pohyb osob na Zámeckém náměstí ....................................................... 42 

5. Místecké náměstí (Náměstí Svobody) ..................................................................... 46 

5.1. Širší vztahy Náměstí Svobody .............................................................. 49 



 

 

 

5.2. Městská památková zóna Místek .......................................................... 50 

5.3. Funkční vybavenost v Místku ............................................................... 51 

5.4. Návaznost na okolí ................................................................................ 52 

5.5. Výška budov.......................................................................................... 53 

5.6. Parter ..................................................................................................... 54 

5.7. Kompoziční osy .................................................................................... 55 

5.8. Analýza dopravy ................................................................................... 57 

5.9. Analýza zeleně ...................................................................................... 60 

5.10. Umělecká díla a architektura ................................................................. 62 

5.11. Pohyb osob na Náměstí Svobody .......................................................... 64 

6. Porovnání ................................................................................................................. 68 

7. Závěr ........................................................................................................................ 70 

8. Seznam použité literatury ........................................................................................ 71 

9. Seznam obrázků ....................................................................................................... 73 

10. Seznam tabulek ........................................................................................................ 74 

11. Seznam grafů ........................................................................................................... 74 

12. Seznam použitých zkratek ....................................................................................... 75 

 

 



 

10 

 

1. Úvod 

Ústředním motivem bakalářské práce je vytvoření komplexní analýzy. Ta má 

čtenáři prezentovat jak prostor funguje a zda je vyhovující z hlediska pohybu osob, 

bezpečí, prostorových aspektů, zeleně, dopravy, architektury atd. 

Práce čerpá především 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 byla vybrána dvě historická jádra Frýdku-Místku. Toto město bylo 

zvoleno na základě jeho velikosti, významu a blízkosti od autorova bydliště. Jádry 

města jsou Zámecké náměstí a Náměstí Svobody. Tato místa byla analyzována a 

porovnána v mnoha směrech a ohledech. Práce poukazuje na důležitost veřejného 

prostoru ve městě. 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 

např. aktivní parter budov, městský mobiliář, vhodné usměrnění dopravy a další. 

Práce je doplněna o historické fotografie, které jsou porovnány s aktuálními 

snímky. Rozdíl informuje o vývoji prostoru a jeho změnách v časovém horizontu 

desítek let. 

Analýza poukazuje na klady a zápory daných lokalit z různých pohledů. Vychází 

z pozorování a hodnocení vybraných míst a vytváří studie, které napomáhají kvalitnímu 

plánování měst a zlepšování života v nich. 
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2. Veřejný prostor 

Veřejnými prostranstvími, neboli prostory jsou nezastavěné plochy ve městech 

sloužící každému bez omezení. Patří mezi ně náměstí, návsi, ulice, parky nebo prostory 

před školami, kostely, divadly atd. Jsou využívány ke konání společenských akcí, 

komunikaci, scházení, trávení volného času a dalším aktivitám běžného života. Dochází 

zde ke střetávání roviny sociální a politické. Tyto funkce byly vždy pro veřejný prostor 

klíčové. [1][5] 

Pro hodnotný život ve městě jsou velmi důležité kvalitní veřejné prostory. Tyto 

prostory by mělo město udržovat v dobrém stavu a udělat je pro jeho obyvatele co 

nejatraktivnější a nejpříjemnější. Dobrý stav veřejných prostor poté může vést ke 

zkvalitnění života ve městě a k jeho oživení. [1] 

§ 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích definuje pojem „veřejné prostranství“ 

následovně. „Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, 

veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící 

obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.“
1
 [13] 

V protikladu veřejného prostoru stojí prostor soukromý. Typickým znakem 

soukromého prostoru je omezený přístup. Hranice mezi těmito prostory se nazývá 

hraniční linie. Dle Jana Gehla se hraniční linie dělí na měkké a tvrdé. Měkké hraniční 

linie se dají chápat jako různorodé. Při pohledu na měkkou linii se člověku nabízí 

pohled na transparentní průčelí, široká okna, mnoho vchodů v řadě, rozmanité výlohy s 

vystaveným zbožím, které člověka vybízejí aby se zastavil a zboží si prohlédnul. Tvrdé 

hraniční linie jsou jejich přímým kontrastem. Fasády domů jsou monotónní, s málo 

okny a vchody. Tvoří je dlouhé úseky zdiva, kdy má člověk málo vjemů a důvodů, aby 

svou chůzi přerušil a zastavil se.
2
 

S hraniční linií úzce souvisí i pojem parter, který se dá chápat jako prostranství 

před budovou, fasáda domu, či zahrádka před domem v úrovni přízemí.
3
 Vzhled parteru 

informuje obyvatele o účelu budovy. Pohledem člověk často snadno rozezná, zda se 

                                                 

1
 [13] ČESKO. § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). In: Zákony pro lidi.cz 

[online]. [cit. 11. 5. 2020]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-128 
2
 [1] GEHL, Jan. Města pro lidi. Brno: Partnerství, 2012, str. 79. ISBN 978-80-260-2080-6. 

3
 [16] parter - Katedra urbanismu a územního plánování. Katedra urbanismu a územního 

plánování [online]. Dostupné z: http://www.uzemi.eu/pojmy/parter 
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jedná o budovu k bydlení, komerci, veřejné správě atd. Tyto informace dávají u 

komerčních a veřejných prostor např. reklamní cedule, stojany, nápisy, které mají za 

úkol člověka informovat o účelu, upoutat pozornost a navigovat jej. Tyto prvky se 

nazývají reklamní neboli vizuální smog. Parter obytných budov, nebo prostoru k 

bydlení je často méně výrazný a bez těchto reklamních sdělení. Ty jsou většinou 

nahrazeny zvonkem a jmenovkou. 

2.1. Lidé 

Lidé jsou nejdůležitější složkou veřejného prostoru. Využívají jej každodenně v 

průběhu celého dne všechny věkové skupiny. Pobyt na veřejných prostranstvích musí 

být pro správný chod města příjemný, atraktivní a bezpečný. [1] 

Je nutné myslet jak na potřeby dětí, tak obyvatel v důchodovém věku. Děti ocení 

dětské hřiště, kde se mohou scházet a hrát si. Mládež od 12 let poté často využívá 

veřejných místo jako schody, parky, hřiště a dalších míst, kde mohou sedět, povídat si a 

kde mají své soukromí. Dospělí lidé mohou svůj volný čas trávit v kavárnách, 

restauracích nebo parcích. A pro lidi v důchodovém věku poskytnout možnosti 

pasivního (lavičky na v blízkosti domovů, ...) i aktivního (turistické trasy, 

kulturní akce, ...) odpočinku. Pro všechny tyto skupiny obyvatel je důležité, aby se na 

veřejných prostorech cítili bezpečně, příjemně a mohli zde vykonávat jejich aktivity. [1] 

2.2. Živá veřejná prostranství 

Skutečný nebo pociťovaný pocit bezpečí může člověku navodit mnoho 

elementů. Základem je udržovat v intravilánu (zastavěná plocha obce) města život tím, 

že lidé prochází veřejným prostorem pěšky a tráví zde svůj volný čas. Přítomnost 

ostatních obyvatel jednotlivci naznačuje, že je místo v pořádku a bezpečné. Člověk při 

chůzi vnímá nejen život na ulici, ale také mimo ni. Pocit bezpečí na veřejných 

prostorech nedílně souvisí se soukromou sférou města. Lidé kráčející ulicí chtějí mít 

přehled nejen o dění na chodníku nebo vozovce, ale také o tom, co se děje v pateru 

budov v průběhu celého dne. To platí také naopak, kdy lidé z nižších poschodí pozorují z 

oken co se děje venku.
4
 Kontinuitu mezi veřejným a soukromým prostorem podporují 

                                                 

4
 [1]  GEHL, Jan. Města pro lidi. Brno: Partnerství, 2012, str. 98, 99. ISBN 978-80-260-2080-6. 
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např. měkké hraniční linie s okny a výlohami směřujícími do ulice. Díky těmto liniím je 

zde během dne téměř stálá lidská aktivita (prodejci, zákazníci, obyvatelé, ...). Je ovšem 

důležité aby se zde procházející lidé cítili bezpečně i v noci, kdy jsou podniky zavřené. 

U prodejen se toho dosáhne dostatečným osvětlením prosklených výloh a okolí. U 

obytných částí zase signalizují přítomnost lidí světla z oken budov.
5
 Všechny části 

intravilánu města doplňuje pouliční osvětlení. Při správném sjednocení těchto prvků je v 

nočních ulicích dostatek světla, aby se zde lidé cítili příjemně. [1] 

Opakem bezpečných prostor jsou místa bez života, monofunkční budovy zbavené 

po většinu dne aktivity, zavřená, pustá a tmavá průčelí. Tyto části města mohou být 

často spojována s vyšší mírou vandalismu a kriminality.
6
[1] 

2.3. Prostorové aspekty 

Prostorové aspekty veřejného prostoru jsou velmi rozsáhlé. Zaobírají se polohou, 

zástavbou, měřítkem, předpokládanou funkcí, atd. Poloha prostoru určuje zda se bude 

jednat např. o náměstí, ulici, park atd. Směrem od centra po okraj intravilánu nejčastěji 

vznikají náměstí, návsi, tržiště, ulice, malé veřejné prostory, sportoviště, parky a jiné. 

Tyto místa jsou logicky propletena dopravními sítěmi a obytnými prostory. Tento druh 

uspořádání je dán historickým vývojem sídel. Kolem středu města určeného k setkávání 

a obchodu vedly ulice lemované budovami k bydlení. V pozdější době tyto místa 

vyplnily parky, sportoviště a další veřejná prostranství. Toto uspořádání v dnešní době 

řeší územní plán. Je to základní prvek pro funkční a trvale udržitelný rozvoj města. Cíle 

územního plánování definuje §18 stavebního zákona následovně. „(1) Cílem územního 

plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, 

spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 

hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje 

potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích“.
7
 

[11][6] 

                                                 

5
 [1] GEHL, Jan. Města pro lidi. Brno: Partnerství, 2012, str. 99. ISBN 978-80-260-2080-6. 

6
 [1] GEHL, Jan. Města pro lidi. Brno: Partnerství, 2012, str. 99. ISBN 978-80-260-2080-6. 

7
 [11] ČESKO. § 18 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon). In: Zákony pro lidi.cz [online]. [cit. 11. 5. 2020]. Dostupné z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-183 
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V neposlední řadě je důležité určení funkce daného prostoru. Ta je dána 

aktivitami, které zde budou obyvatelé vykonávat. Pro správný chod prostoru musí být 

zajištěny vhodné podmínky pro nezbytné a volitelné venkovní aktivity. Zajištěním 

vhodných podmínek se podporuje sociální život mezi obyvateli na veřejných 

prostorech. [1] 

a) nezbytné venkovní aktivity 

 Zahrnuje aktivity každodenního života, které jsou obyvatelé nuceni 

vykonávat. Patří mezi ně chůze do práce, školy, na nákup, ... [1] 

b) volitelné, rekreační aktivity 

 Zahrnuje aktivity vykonávané obyvateli za vhodných podmínek a z jejich 

vlastní iniciativy. Patří mezi ně procházky, sezení, sport, turistika, ... [1] 

Vhodným zajištěním podmínek je myšleno vhodné zvolení městského mobiliáře. 

Ten nejčastěji obsahuje lavičky, koše, stojany na kola, informační tabule, autobusové 

zastávky, osvětlení atd.  

2.4. Povrch 

Pro veřejné prostory jsou také důležité správně zvolené druhy a barvy povrchu. 

Ty by měly být voleny v souvislosti s významem a využitím prostoru.  

Na historická místa se použijí typické kamenné dlažby. Pro místa určená 

převážně pro chůzi ve městě je vhodné použít hladkou kamennou dlažbu. Ta má 

zajišťovat pohodlnou a bezpečnou chůzi. [27] 

Povrch parků pak bude většinou travnatý, či nezpevněný z přírodních materiálů. 

Na pojížděné plochy je nutné použít materiály odolné vůči pojezdu automobilů. 

Vhodnou kombinací zmíněných materiálů a jejich barev se vymezí v prostoru plochy 

určené pro chůzi a jízdu. Je také důležité myslet na osoby s omezenou schopností 

orientace a pohybu a použít zde vhodné vodící prvky (kontrast hrubých a hladkých 

materiálů, navazující povrchy). [27] 

2.5. Zeleň 

Pro člověka je kontakt s přírodou velmi důležitý a ve městě má zeleň 

nezastupitelnou roli. Pro zakládání ploch veřejné zeleně je důležitá vazba na 
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urbanistickou koncepci územního plánu. Územní plán tyto plochy ve městě racionálně 

usměrňuje. 

Zeleň v zastavěném území má pozitivní i negativní vlivy. Mezi pozitivní 

vlastnosti zeleně patří zvlhčování vzduchu. Suchý letní vzduch je zvlhčován výparem 

vody z rostlin a stromů. Stromy obvykle obsahují 60-70% vody a rostliny i více. 

Zvlhčování vzduchu napomáhá lepšímu dýchání. Druhým pozitivem je zachycování 

prašného spadu. Ten se dá definovat jako sedimentace hrubé frakce prachových částic 

na ploše listů. Tyto částice vznikají např. při provozu na komunikacích a jsou pro lidský 

organizmus škodlivé. Je tedy nutná jejich eliminace v ovzduší. Snižování teploty 

intravilánu je další důležitou funkcí zeleně. Stavební prvky během letního dne absorbují 

mnoho slunečních paprsků přeměněných na teplo, které ze stavebních konstrukcí sálá i 

dlouhé hodiny po západu slunce a negativně zvyšuje teplotu ve městě. Poslední 

hygienickou funkcí je tlumení hluku. Hustá zeleň také dokáže lehce tlumit zvuk. Hluk 

se šíří prostorem v kulovitých vlnách. Když vlna narazí na homogenní překážku, odrazí 

se podle zákona „úhel odrazu rovná se úhlu dopadu“ a zvyšuje hlučnost prostředí před 

překážkou dozvukem. Hlavní podíl na pohlcování zvukových vln mají listy.  Čím hustší 

je koruna a větší povrch listů, tím více je tlumení hluku efektivnější. [17] 

Zeleň a její rekreační funkce má pozitivní vliv na duševní a psychické zdraví 

člověka. Toto tvrzení je podloženo řadou studií. Opakovaně se potvrdilo, že parky, 

městské lesy, zahrady, dvory se zelení a další zelené plochy v lidských sídlech snižují 

stres, deprese a pocit úzkosti a smutku a omezují příliš impulzivní jednání, zlepšují 

smyslové vnímání, paměť, pozornost, schopnost se soustředit a logické myšlení, a to i u 

hyperaktivních dětí, a urychlují dobu zotavování se ze stresu. 
8
 [10] 

V poslední řadě má zeleň také estetickou funkci. Svou přítomností oživuje 

veřejné prostory a dá se také využít k prostorovému členění. Může oddělovat např. 

prostory určené pro odlišný druh dopravy (chodník a silnice).[17] 

Přítomnost zeleně v zastavěném území má také negativní vlivy. Rostliny ve 

vegetačním období produkují velké množství alergenů, které mohou u řady obyvatel 

vyvolat alergické reakce. Dále je to poškozování mobiliáře, povrchů komunikací a 

                                                 

8
 [10] KABISCH, Nadja. Nature based solutions to climate change adaptation in urban areas: 

linkages between science, policy and practice. New York, NY: Springer Berlin 

Heidelberg, 2017. ISBN 978-3-319-53750-4. 
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inženýrských sítí. To je způsobeno neudržitelným růstem podzemních i nadzemních 

částí rostlin a stromů. V průběhu celého roku dochází také ke znečišťování okolí 

(opadané listí, úlomky větví, pyl, ...). Je nutné tento biologický odpad z veřejných míst 

odstraňovat a likvidovat. Při nedostatečné údržbě může docházet ke znečišťování 

komunikací nebo ucpávání okapů a kanalizací. 

2.6. Doprava 

„Trvalá udržitelnost města se obvykle zvyšuje tehdy, když velkou část dopravního 

systému tvoří tzv. „zelená mobilita“, tedy doprava pěší, cyklistická a veřejná 

doprava.“
9
 

Doprava výrazně ovlivňuje život ve městech a je jejich nedílnou součástí. 

Dopravní prostředky obyvatelům usnadňují pohyb po městě i mimo něj. V dnešní době 

by se již rozsáhlá sídla bez logické dopravní sítě neobešla. S výjimkou chůze slouží 

dnes k pohybu po městě tři druhy dopravy. Nejčastěji je zastoupena doprava silniční, do 

které patří automobily, motocykly, autobusy, trolejbusy a kola. Na druhém místě je 

doprava kolejová. Tu tvoří železnice, tramvaje, metra a pozemní lanové dráhy. Třetím 

využívaným druhem je doprava vodní, do které patří lodě a jiné prostředky pohybující 

se po vodní hladině.  

Systém linek některých zmíněných druhů městské dopravy na území města tvoří 

tzv. městskou hromadnou dopravu (autobusy, vlaky, tramvaje, lodě, ..). Ta je jednou z 

nejvýznamnějších složek dopravy ve městě. Na celém území města nebo regionu 

zajišťuje městská hromadná doprava přepravu osob vedle dopravy individuální (kolo, 

motocykl, automobil, ...). Městská hromadná doprava má relativně nízkou míru 

znečištění, je dostupná všem, je méně energeticky náročná a je schopna přepravit 

mnohem více osob než doprava individuální. Nevýhodou může být v některých 

případech její rychlost, nedostatečná dopravní obslužnost v méně obydlených částech 

města atd. [18] 

                                                 

9
 [1] GEHL, Jan. Města pro lidi. Brno: Partnerství, 2012, str. 7. ISBN 978-80-260-2080-6. 
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2.7. Umělecká díla a architektura 

Mezi umělecká díla patří historické budovy, kašny,  sochy, nebo ostatní 

architektonické výtvory. Pro veřejný prostor je architektura velmi důležitá. Reflektuje 

význam, historii a náboženství dané oblasti. Nejvýznamnější díla se mohou stát 

dominantami města. Ty jsou poté se sídlem vzájemně spojovány. Příkladem může být 

Chrám svaté Barbory, který je spojován s Kutnou Horou a naopak. Významným 

prvkem staveb a děl je také užitý umělecký sloh. Ten prezentuje životní styl nebo 

historické období ve kterém dílo vzniklo. [6] 

Umělecká díla a architektura v oblasti podporují stacionární aktivity spolu s 

turismem. Jejich funkcí je také zvýšení estetického vzhledu veřejných prostor. Je tedy 

důležité, aby tyto budovy a prvky byly udržovány v reprezentativním stavu. [1] 
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3. 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 Frýdek a Místek. Město je doslova moravsko-

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

Frýdek tedy náleží Slezsku a Místek Moravě.  

K 1. lednu 2020 žije ve městě Frýdek-Místek 55 557 obyvatel. Rozloha Frýdku 

činí 1281 ha a Místku 1179 ha. [18][19] 

Frýdek-Místek je tvořen 7 katastrálními územími. Mezi ty části patří Frýdek, 

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

Skalice u Frýdku-Místku. Město v současnosti plní funkci obce 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. [20] 

 

Obrázek 1: Širší vztahy 

Zdroj: www.mapy.cz 

Zpracování: autor práce 



 

19 

 

3.1. Spádové oblasti a zájmové území 

Mezi povinnosti obcí s rozšířenou působností patří poskytovat menším obcím ve 

svém správním obvodu např. školní nebo zdravotní služby. Frýdku-Místku náleží 

spravovat celkem 37 obcí.[20] 

 

Baška 

Brušperk 

Bruzovice 

Dobrá 

Dobratice 

Dolní Domaslavice 

Dolní Tošanovice 

Fryčovice 

Frýdek-Místek 

Horní Domaslavice 

Horní Tošanovice 

Hukvaldy 

Kaňovice 

Kozlovice 

Krásná 

Krmelín 

Lhotka 

Lučina 

Morávka 

Nižní Lhoty 

Nošovice 

Palkovice 

Paskov 

Pazderna 

Pražmo 

Raškovice 

Řepiště 

Sedliště 

Soběšovice 

Staré Město 

Staříč 

Sviadnov 

Třanovice 

Vojkovice 

Vyšní Lhoty 

Žabeň 

Žermanice [20]

 

 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). 
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3.2. Členitost terénu 

 

Obrázek 2: Příčný řez řešenými náměstími 

Zdroj: https://ags.cuzk.cz/dmr/, www.google.cz/maps/ 

Zpracování: autor práce 

Frýdecká část města je mnohem hornatější než místecká. Příčný řez vedený 

územím ukazuje převýšení mezi oběma řešenými prostory. Tento výškový rozdíl mezi 

Náměstím Svobody a Zámeckým náměstím činí 31 metrů. Členitost terénu může 

ovlivňovat pohyb obyvatel. Vyvýšená místa jsou často vyhledávána obyvateli za účelem 

navštívení vyhlídky. Cyklisté se zase mohou těmto místům vyhýbat z důvodu 

náročnosti. Nižší výskyt cyklistů na frýdeckém náměstí byl zaznamenán z pozorování 

viz kapitola 4.8. Analýza dopravy. 
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3.3. Historie města 

Výstavbu Frýdku a Místku můžeme charakterizovat jako typicky založená 

města, která se ještě před spojením rozrůstala okolo svých městských center. Tato 

centra tvoří náměstí, která fungovala jako místa k setkávání a obchodování. Dvě 

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

následně se díky historickým událostem ve 20. století spojila v jeden celek s názvem 

Frýdek-Místek. [3] 

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

vsi s názvem Friedberg, nyní Místek. Město během své existence zastihlo 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. 

Tato pohroma nejvíce postihla dřevěné chalupy a kostely. Po těchto prvních požárech se 

lidé poučili a ke stavbě domů začali upřednostňovat kámen. Ovšem ani po tomto 

opatření se obyvatelé požárům nevyhnuli. Nejčastěji padly za oběť obytné domy nebo 

kostely. [3] 

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

významným vzdělávacím centrem. 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 české gymnázium v Místku. Jednou z 

nejmonumentálnějších a nejvýznamnějších budov v je také ZUŠ, která se nachází v 

těsné blízkosti místeckého náměstí. [3] 

Počátkem velkých změn ve městě byl rok 1963. Ty toho roku započaly 

výstavbou sídliště Riviéra, inženýrskými sítěmi, kanalizací a rekonstrukcí vodovodu. V 

roce 1976 bylo odstřeleno několik budov v centru Místku aby uvolnily místo novému 

průtahu městem. Stavební úpravy města zasáhly i náměstí, kde byly upraveny místní 

prodejny a zadní trakty domů. [3] 

Roku 1985 byla ve Frýdku postavena Víceúčelová sportovní hala, která se stala 

jednou z dominant města. V roce 2013 byla ovšem nahrazena obchodním centrem 

Frýda. Náhradou zbourané haly se stala hala Polárka, která vyrostla v sousedství 

obchodního centra. [3] 
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3.4.  Městské památkové zóny 

Obě historická centra se nachází v městských památkových zónách. Zóny jsou 

vymezeny vyhláškou ministerstva kultury ČR č. 476/1992 Sb. Ty vznikly díky 

historickému a kulturnímu významu daných lokalit. Pro ochranu těchto území  je nutné 

respektovat památkovou hodnotu zóny, historické objekty a je nutné neodkladně 

provádět udržovací práce do doby, než bude provedena celková obnova.
10

 [11] 

V městské památkové zóně obvykle stojí méně kulturních památek než v 

městské památkové rezervaci. Většinou mají dochovaný půdorys a hmotnou skladbu 

zástavby. [24] 

3.5. Pozorování 

Obě náměstí byla podrobena pozorování, které probíhalo celkem ve čtyřech po 

sobě jdoucích podzimních dnech (čtvrtek až neděle) v časech od 10:00 do 15:00. Díky 

takto zvoleným dnům se do měření promítly dny pracovní a víkendové. Zvolený časový 

úsek ukazuje hodnoty v dopoledních i odpoledních hodinách. Období, kdy docházelo k 

měření bylo 26. - 29. září 2019 na náměstí ve Frýdku a 17. - 20. října 2019 na 

náměstí v Místku. Odstup mezi měřeními byl zapříčiněn různorodostí počasí. Pro 

měření bylo zásadní pozorovat prostory v přibližně stejných povětrnostních podmínkách 

a stejných dnech. Toho bylo dosaženo díky aktuální předpovědi počasí. 

Během místního šetření bylo bráno především v potaz počasí a teplota, pohyb,  

chování a doba zdržení osob, počet vjíždějících aut a cyklistů do prostoru a počet osob, 

které na náměstí vešly. Pozorování bylo prováděno většinou ve dvou lidech, kdy jeden 

pozoroval zdržení osob a druhý počítal auta, osoby a cyklisty. Celkem ve dvou z osmi 

měření bylo měření prováděno za přítomnosti jedné osoby. Z důvodu absence druhé 

osoby mohou být hodnoty ve dnech 26. 9. a 17. 10. mírně zkresleny. Přítomnost 

lidského faktoru v měření mohla zapříčinit i další odchylky od skutečnosti.  

Naměřené hodnoty se odráží v kapitolách o analýze dopravy a o analýze pohybu 

osob.  

                                                 

10
 [11] ČESKO. § 3 vyhlášky č. 476/1992 Sb., ministerstva kultury České republiky o prohlášení 

území historických jader vybraných měst za památkové zóny. In: Zákony pro lidi.cz 

[online]. [cit. 11. 5. 2020]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-476 
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4. Frýdecké náměstí (Zámecké náměstí) 

Frýdecké náměstí, neboli Zámecké náměstí je historickým centrem frýdecké 

části města. Nachází se na kopci nad řekou Ostravicí a jeho rozměry jsou 

110 x 55 metrů. Dominantou náměstí je frýdecký zámek, rozléhající se na západní části 

návrší. Původně gotický hrad dnes slouží jako turistický cíl se stávající a dočasnou 

expozicí. [25] 

 

Obrázek 3: Podrobná mapa Zámeckého náměstí 
Zpracování: autor práce 

Řešená plocha náměstí je v mapách vymezena fasádami domů. Na náměstí vede 

celkem 6 koridorů pro pěší chůzi. Čtyři z těchto vstupních koridorů sdílí svůj prostor s 

vozidly. Chodníky po obvodu náměstí a středový ostrůvek slouží výhradně pro pohyb 

chodců. Na těchto plochách jsou rovnoměrně rozmístěny lampy veřejného osvětlení a 
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odpadkové koše. Střed náměstí tvoří středový ostrůvek s kašnou. Ta je obklopena 

čtyřmi vzrostlými lípami a šesti lavičkami umístěnými do půlkruhu a směřujícími ke 

kašně. Vzdálenost mezi lavičkami je přibližně 4 metry a (...) lze popsat jako vzdálenost 

spíše formálního kontaktu a jednostranné komunikace. Je volena když chceme vidět co 

se kolem děje, a zároveň je to signál, že nechceme být součástí.
11

[1] 

Nachází se zde také stojan na kola, informační tabule a nadzemní hydrant. 

Druhý stojan na kola se nachází u chodníku na severní části náměstí. 

 

Obrázek 4: Zámecké náměstí 

Zdroj: autor práce 

 

Obrázek 5: Druhy povrchů na Zámeckém náměstí 

Zdroj: autor práce 

Zpracování: autor práce 

Celý povrch náměstí a chodníků tvoří převážně křemenné kvádry poskládané do 

půlkruhových rastrů, které jsou použity na celou plochu náměstí. Výjimkou je středový 

ostrůvek, který je dlážděn říčními valouny. 

                                                 

11
 [1] GEHL, Jan. Města pro lidi. Brno: Partnerství, 2012, str. 47. ISBN 978-80-260-2080-6. 
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4.1. Širší vztahy Zámeckého náměstí 

 

Obrázek 6: Širší vztahy Frýdek 
Zpracování: autor práce  
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Vyznačená místa v mapě přibližují vybavenost a uspořádání Frýdku. V přímé 

návaznosti na náměstí se nachází zámek, Zámecký park a park Pod zámkem. Tento 

komplex je spolu s náměstím jedním z turisticky nejvyhledávanějších  

míst Frýdku-Místku. Město má také rozvinutý systém vzdělávacích institucí od 

mateřských školek po vyšší odborné školy. Nachází se zde také mnoho sportovišť v čele 

s fotbalovým a zimním stadionem. 

4.2. Městská památková zóna Frýdek 

 

Obrázek 7: Památková zóna Frýdek 

Zdroj: www.pamatkovykatalog.cz 

Zpracování: autor práce 

Historické centrum Frýdku se nachází v městské památkové zóně. Ta byla 

vymezena roku 1992. V zóně se nachází celkem 62 objektů nemovitých kulturních 

památek. Mezi nejrozsáhlejší patří Frýdecký zámek a jeho okolí, kostel sv. Jana Křtitele 

a Komenského sady s kostelem sv. Jošta. [26][28] 
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4.3. Funkční vybavenost ve Frýdku 

 

Obrázek 8: Funkční vybavenost 

Zdroj: www.gis.frydekmistek.cz 

Zpracování: autor práce 

Blízké okolí Zámeckého náměstí tvoří plochy smíšené obytné. Ty se nachází 

také východně od náměstí a jsou určeny k polyfunkčnímu využití. A to převážně pro 

obytné objekty s vestavěnou občanskou vybaveností a pro veřejná prostranství. 

Přípustné pro tyto plochy jsou stavby např. pro veřejnou správu, kulturu, ubytování, 

stravování, zdravotní služby, obchodní prodej atd. Nepřípustné využití těchto staveb je 

pro stavbu rodinných domů, zahrádkových osad, sport (velkoplošná zařízení), stavby 

pro těžký průmysl, čerpacích stanic, autoservisů atd. [21] 
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 Zámek, magistrát, pension pro seniory a SOŠ a VOŠ požární ochrany jsou 

plochami veřejné infrastruktury. Budovy pro bydlení v bytových domech se nachází v 

širším okolí náměstí, převážně v severní a jižní části. Ty jsou doplněny plochami pro 

bydlení v rodinných domech. Plochami rozsáhlého komerčního typu jsou prodejny 

ležící severně od náměstí. Několik budov malého komerčního typu se nachází na západ 

od náměstí. Dle územního plánu v okolí vzniknou nové plochy smíšené, komerční a 

bytové.  

4.4. Návaznost na okolí 

 

Obrázek 9: Návaznost na okolní veřejné prostory 

Zpracování: autor práce 

V přímé návaznosti na řešený prostor se nachází frýdecký zámek s jeho vnitřním 

nádvořím a přilehlými parky. Vstup na nádvoří zámku vede přímo z náměstí. Tento 

vstup je otevřen denně pouze v otevírací dobu. Nádvoří je dále propojeno branou se 

zámeckými parky. Z náměstí je přístup do parků možný také z jeho jihozápadního rohu. 

Parky jsou veřejnosti neustále k dispozici. Celý tento komplex je významným 

turistickým cílem. Zámek nabízí různé druhy expozic a prohlídkových okruhů.  
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Ulice Hluboká, vedoucí na náměstí je jednou z nejstarších ulic ve Frýdku. 

Nahází se v ní mnoho replik dřevěných a zděných kupeckých domů. Tato ulice vede z 

náměstí směrem k barokní bazilice Navštívení Panny Marie a míjí velký obchodní 

řetězec. Významným veřejným prostorem je také třída T. G. Masaryka. Nachází se zde 

mnoho budov smíšené obytné funkce a zastávka MHD. Tato třída se kříží s ulicí 

Radniční, která vede kolem magistrátu města přímo na náměstí. 

Náměstí plní díky zámku a poloze především funkci rekreační (turistickou). 

4.5. Výška budov 

 

Obrázek 10: Výška budov na Zámeckém náměstí 

Zpracování: autor práce 

Mapa informuje o výškové hladině budov v okolí Zámeckého náměstí. Budovy 

ležící na obvodu náměstí spadají především do hladiny 2 - 4 podlažních budov.  

Výška budov na náměstí je omezena na 4 nadzemní podlaží s obytným 

podkrovím, nebo 5 nadzemními podlažími bez obytného podkroví. [21] 
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I při odlišné podlažnosti je výšková hladina střech téměř identická. Rozdíly 

domů jsou nejčastěji v jednotkách metrů. Takto uspořádaná výšková hladina střech dává 

vyniknout okolním výškovým dominantám.  

První z nich je zámecká věž o výšce 35 metrů a druhou je věž Svatojánská o 

výšce 72 metrů. Ta náleží kostelu sv. Jana Křtitele a slouží jako vyhlídková věž. 

4.6. Parter 

 

Obrázek 11: Funkce přízemí budov na Zámeckém náměstí 

Zpracování: autor práce 

Parter budov nejčastěji slouží prodeji nebo službám. Druhé a vyšší podlaží jsou 

využívána k bydlení a ubytování hostů. Aktivní parter se zde vyznačuje atraktivními 

výlohami, restauračními předzahrádkami nebo vystaveným zbožím před prodejnami. 

Budovy s komerčním prodejem na jihu náměstí mají často vystavené své výrobky před 
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prodejnou. Jde o květinářství a  prodejnu výrobků manufaktury. Výrobky jsou zde 

vystaveny pouze v době prodeje. Předzahrádky restaurací jsou v provozu od jara do 

podzimu a jsou vybaveny markýzami, které chrání návštěvníky před sluncem a deštěm. 

           

Obrázek 12: Aktivní parter na Zámeckém náměstí 
Zdroj: autor práce 
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4.7. Průhledy 

 

Obrázek 13: Průhledy na Zámeckém náměstí 

Zpracování: autor práce 

Na náměstí se nachází 4 urbanisticky komponované průhledy. Všechny 

vycházejí z ulic a cest vedoucích na Zámecké náměstí a směřují na významné výškové 

dominanty v okolí. Těmito dominantami jsou zámecká věž a Svatojánská věž. 

Vyznačené průhledy spojují přilehlé a odlehlé prostory. V následujících příkladech jde 

o přilehlé budovy v místě pohledu a odlehlé dominanty. 
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Obrázek 14: Průhled z ulice Řeznická na 

zámeckou věž [A] 

Zdroj: autor práce 

Zpracování: autor práce 

 

Obrázek 16: Průhled z ulice Řeznická na 

Svatojánskou věž [B] 
Zdroj: autor práce 

Zpracování: autor práce 

 

Obrázek 15: Průhled z ulice Radniční na 

zámeckou věž [A] 
Zdroj: autor práce 

Zpracování: autor práce 

 

Obrázek 17: Průhled od Zámeckého parku 

na Svatojánskou věž [B] 

Zdroj: autor práce 

Zpracování: autor práce
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4.8. Analýza dopravy 

 

Obrázek 18: Doprava v okolí Zámeckého náměstí 
Zpracování: autor práce 

Pohyb automobilů na náměstí a přilehlých ulicích je usměrněn zónou 30 km/h se 

zákazem zastavení. Parkování je zde povoleno pouze na placených, označených 

parkovištích. Velké parkovací plochy se nachází na náměstí a jeho okolí. Největšími z 

nich jsou venkovní a podzemní parkoviště obchodního řetězce. Další menší parkovací 

plochy se nachází v okolí magistrátu města. 

Silnice III. třídy vedoucí z náměstí se napojují na severu a severovýchodě na 

silnici II. třídy. Na náměstí se nachází autobusová zastávka Frýdek, Zámecké náměstí  a 
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ve vzdálenosti do 300 metrů od náměstí leží další dvě. MHD je ve městě Frýdek-Místek 

zdarma. Díky tomu je tento druh dopravy ve městě hojně využíván. 

Takto usměrněná doprava umožňuje bezproblémový přístup na náměstí jak 

chodcům, tak řidičům. Na náměstí se dá dojet také na kole. Cyklistika je zde ovšem 

využívána nejméně viz kap. 6. Je to pravděpodobně způsobeno polohou náměstí na 

kopci a s tím souvisejícím převýšením. 

 

Obrázek 19: Doprava na Zámeckém náměstí 
Zpracování: autor práce 

Na náměstí se nachází dvě komunikace pro vjezd a čtyři pro výjezd. 

Nejvyužívanějšími koridory k příjezdu a výjezdu z náměstí jsou ulice Zámecká a 

Radniční. Jednosměrné ulice Řeznická a Hluboká slouží převážně pro místní obyvatele, 

prodejce a podnikatele. Směr jízdy vozidel po ploše náměstí je usměrněn pomocí 

pravidel pohybu po kruhovém objezdu.  



 

36 

 

Ulice Zámecká je asfaltovaná. Všechny ostatní povrchy pro pohyb vozidel jsou 

dlážděny křemennými kvádry. Řidiči jsou nuceni na tomto hrubém povrchu svá vozidla 

značně zpomalit, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození otřesy.  

Automobilová doprava se na křemenné dlažbě více "uklidní". Užitý druh 

povrchu je při pojezdu vozidel oproti asfaltu značně hlučnější. To může být pro chodce 

výhodou, jelikož slyší blížící se vozidlo. Křemenná dlažba je pro historická centra 

vhodná také z hlediska estetického.[27] 

 

Obrázek 20: Parkování na Zámeckém náměstí v pracovní den 

Zdroj: autor práce 

Zpracování: autor práce 

 

Obrázek 21: Parkování na Zámeckém náměstí během víkendu 

Zdroj: autor práce 

Zpracování: autor práce 

Na náměstí je přibližně 133 parkovacích stání. Ty se nachází po obvodu náměstí 

a okolo středového ostrůvku. Stání je zde povoleno pouze po zaplacení poplatku u 

parkovacího automatu. Doložené fotografie ukazují značný rozdíl v počtu 

zaparkovaných vozidel během pracovního dne a víkendu. 

 Chodci Automobily Cyklisté 

 /den /hodina /den /hodina /den /hodina 

Čtvrtek 26. 9. 842 168 1142 228 32 6 

Pátek 27. 9. 970 194 963 193 19 4 

Sobota 28. 9. 622 124 684 136 54 11 

Neděle 29. 9. 587 117 598 120 40 8 

Celkem 3021 151 3387 169 145 7 

Tabulka 1: Výsledky sčítání chodců, vozidel a cyklistů na Zámeckém náměstí 

Zdroj: autor práce 

Zpracování: autor práce 
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Analýza dopravy vychází z pozorování, které probíhalo od čtvrtka 26. září do 

neděle 29. září 2019. Vždy v pravidelných časech od 10:00 do 15:00. V tabulce jsou 

zaznamenány  počty subjektů, které na náměstí vešly/vjely. Nejrušnější dny pro 

jednotlivé skupiny jsou v tabulce zvýrazněny podtržením. 

4.9. Analýza zeleně 

 

Obrázek 22: Zeleň v širším okolí Zámeckého náměstí 

Zpracování: autor práce 

V okolí Zámeckého náměstí se nachází mnoho ploch zeleně. Primárně jde o 

přilehlý park Pod zámkem a Zámecký park, na který navazuje park Jižní svahy. Tyto 
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plochy se svažují směrem od náměstí k silnici II. třídy, řece a železnici. Parky nabízí 

mnoho udržovaných chodníků s výhledy na místeckou část města. Chodníky jsou díky 

vzrostlým stromům převážně ve stínu. Západně od náměstí se rozléhají Komenského 

sady. Ty obklopují kostel sv. Jošta. Plochy zeleně na veřejných prostranstvích vzájemně 

s plochami zeleně přírodního charakteru kopírují také koryto řeky Ostravice. 

 

Obrázek 23: Zeleň v blízkém okolí Zámeckého náměstí 

Zpracování: autor práce 

Na náměstí se nachází okrasná zeleň. Kašnu na středovém ostrůvku ohraničují 

čtyři lípy srdčité o výšce okolo 7-8 metrů, rozmístěné pravidelně okolo kašny. Stromy 

ve středu náměstí prostor oživují a dle mých odhadů nijak nezasahují do stávajících 

inženýrských sítí, které většinou vedou v prostoru komunikace nebo chodníku. Lípa 

srdčitá, vysoká asi 18 metrů se nachází také na zatravněné ploše v západní části 

náměstí. Tuto plochu zdobí také 7 keřů tisu červeného, které lemují vstup na zámecké 

nádvoří.  
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4.10. Umělecká díla a architektura 

Na Zámeckém náměstí se nachází dvě umělecká díla. První z nich je pískovcový 

sloup umístěný před budovou zámku. Na tomto sloupu stojí socha svatého Jana 

Nepomuckého u jehož nohou se nachází dva putti (malí, nazí chlapci s křidélky). [13] 

Druhým uměleckým dílem je litinová socha sv. Floriana uprostřed kašny. 

Florian je zde vyobrazen ve zbroji s praporem v levé ruce a džbánem vody v pravé. 

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. Kašna je nemovitou kulturní památkou.[3] 

Dle vlastního názoru umělecká díla přidávají na hodnotě celé městské 

památkové zóny. Podporují volitelné aktivity. Kašna v klidové zóně středového 

ostrůvku je jedním z prvních míst, kam lidé (především turisté) zamíří a zdrží se u nich. 

Tyto umělecké prvky nebrání nijak v pohybu a do místa zapadají.   

          

Obrázek 24: Pískovcový sloup se sochou sv. 

Jana Nepomuckého 

Zdroj: autor práce 

Obrázek 25: Kašna se sochou sv. Floriana 

Zdroj: autor práce 
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Obrázek 26: Popis architektonických prvků na fasádě domu č. p. 43 

Zdroj: autor práce 

Zpracování: autor práce 

Na náměstí se nachází 30 domů, které jsou vedeny na seznamu památkového 

katalogu vedeny jako nemovité kulturní památky. Tyto domy mají často zdobené fasády 

uměleckými architektonickými prvky z různých historických období. Příklad fasády s 

těmito prvky poukazuje na historickou hodnotu budov na náměstí. 
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Jedním z těchto domů je tříosý dům č. p. 43. Ten má v jeho přízemí výrazná 

klenutá okna a dveře a na fasádě je použit bosovaný kámen (plastické vyznačení 

zdiva). Okna v prvním patře jsou zdobena šembránou (dekorativní orámování oken), 

festony (plastická dekorace květinových závěsů) a reliéfními dekoracemi. Prostřední 

okno má ve vrchní části zvýrazněný klenák (dekorativní prvek nad oknem). Okna v 

druhém patře mají výrazné nadokenní římsy s reliéfními dekoracemi a střední okno 

zdobí suprafenestra (plasticky zdobená výplň pole nad okny) a náznak balustrády 

(ozdobné zábradlí). Celou fasádu zakončuje konzolová římsa a po bocích ji doplňují 

pilastry (reliéfní plastické pilíře). [13] 

         

Obrázek 27: Frýdecké náměstí rok 

1978 

Zdroj: www.fm.denik.cz 

Obrázek 28: Frýdecké náměstí rok 2019 
Zdroj: autor práce 

 

Z porovnání fotografií lze vidět, že středový ostrůvek zde ještě před 41 lety 

neexistoval. Střed náměstí zde tvořila pouze osamocená kašna. V dnešní době již kašnu 

obklopují stromy a lavičky, které vymezují prostor výhradně pro pobyt osob. Touto 

úpravou vznikla na náměstí klidová zóna. 
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4.11. Pohyb osob na Zámeckém náměstí 

Den Počasí Teplota [°C] Srážky [mm] Využití park. míst [%] 

Čtvrtek 26. 9. Polojasno 18 0 60 

Pátek 27. 9. Jasno 19 0 65 

Sobota 28. 9. Polojasno 18 0 30 

Neděle 29. 9. Jasno 21 0 40 

Tabulka 2: Podmínky během pozorování na Zámeckém náměstí 

Zpracování: autor práce 

Pozorování probíhalo za podmínek, kdy pobyt venku byl velmi příjemný. 

Všechna měření se obešla bez srážek a za ideálních teplot, kdy nebylo horko ani zima. 

Pozorování zde hlavně během pracovního týdne komplikovalo množství zaparkovaných 

aut, přes která bylo špatně vidět na chodce, což se během víkendu zlepšilo. Procentuální 

hodnoty využití parkovacích míst bylo určeno z odhadu. 

 

Obrázek 27: Trasování chodců v pátek 27. 9. 

Zpracování: autor práce 

 

Obrázek 28: Trasování chodců v sobotu 28. 9. 

Zpracování: autor práce 
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Trasování chodců probíhalo ve stejné časové úseky o délce 15 minut. Všechna 

trasování ukázala, že velké množství lidí si diagonálně zkracuje cestu skrze středový 

ostrůvek. Toto chování je pro člověka přirozené. Pohyb člověka se neubírá pouze 

kolmými směry, ale své cesty si často úhlopříčně zkracuje. Toto chování se dá lehce 

vypozorovat z vyšlapaných cestiček v parcích v okolí křížení cest nebo šlépějí ve sněhu. 

Zkracováním zde dochází také ke křížení tras chodců a automobilů. 

Trasování v dopoledních hodinách vyšlo vždy řidší než v hodinách odpoledních. 

Z toho vyplývá, že v měřené dny se zrovna na náměstí vyskytovalo více subjektů 

odpoledne. Různá hustota tras chodců se dá také pozorovat na vstupu do zámku. Ta je 

během víkendu mnohem hustší než v pracovní den.  

 

Obrázek 29: Zóny zdržení osob na Zámeckém náměstí 
Zpracování: autor práce 

Náměstí bylo rozděleno do čtyř jednotlivých segmentů. Prvním jsou plochy se 

smíšeným pohybem vozidel a chodců. Tento segment je jediný, kde se pohybují 

vozidla. Je ze všech největší. Druhým segmentem jsou chodníky, které se nachází po 
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celém obvodu náměstí a slouží výhradně chodcům. Třetí částí je plocha středového 

ostrůvku, neboli klidové zóny. Nachází se zde lavičky, stromy a kašna. Čtvrtým 

segmentem jsou zatravněné okrasné plochy. V tabulkách nebyl tento segment zahrnut z 

důvodu nulového zdržení. 

Celkové držení osob na frýdeckém náměstí od 26. do 29. 9. 2019 

 Plochy se smíšeným pohybem vozidel a chodců 

zdržení [minuty] 

do 10 

do 20 

do 30 

do 40 

do 50 

do 60 

celkem 

čtvrtek 26. 9. 

pátek 27. 9. 

sobota 28. 9. 

neděle 29. 9. 

celkem 

 

do 10 do 20 do 30 do 40 do 50 do 60 celkem 

čtvrtek 26. 9. 22 2 0 0 0 0 24 

pátek 27. 9. 10 4 0 0 0 0 14 

sobota 28. 9. 22 3 0 0 0 0 25 

neděle 29. 9. 14 5 0 0 0 0 19 

celkem 68 14 0 

 

0 0 0 82 

Plochy chodníků 

zdržení [minuty] do 10 do 20 do 30 do 40 do 50 do 60 celkem 

čtvrtek 26. 9. 45 9 7 0 0 0 61 

 
pátek 27. 9. 18 17 6 0 0 0 41 

sobota 28. 9. 38 18 11 0 0 0 67 

neděle 29. 9. 45 12 3 0 0 0 60 

celkem 146 56 27 0 0 0 229 

Plocha středového ostrůvku 

zdržení [minuty] do 10 do 20 do 30 do 40 do 50 do 60 celkem 

čtvrtek 26. 9. 37 20 4 11 2 0 74 

pátek 27. 9. 29 12 10 16 7 3 77 

sobota 28. 9. 43 21 25 10 15 2 116 

neděle 29. 9. 36 24 13 18 5 0 96 

celkem 145 77 52 55 29 5 363 

        

Celkový počet osob, které se zdržely na frýdeckém náměstí  674 
Tabulka 3: Zdržení osob na Zámeckém náměstí 

Zpracování: autor práce 

Během čtyřdenního pozorování se na Zámeckém náměstí zdrželo mezi desátou a 

třetí hodinou odpolední celkem 674 osob. Klidová zóna středového ostrůvku byla 

plochou s nejvíce zdrženími (363 osob/4dny). Lidé zde svůj čas trávili především na 

lavičkách nebo u kašny a doba zdržení dosahovala až 1 hodiny. Druhým místem, kde se 

lidé nejvíce zdržovali byly plochy chodníků. Lidé se zde často krátkodobě zastavovali u 

prodejen, nebo se známými, které zrovna potkali. Nejméně využívanou plochou, kde se 

lidé zdržovali byla smíšená plocha vozidel a chodců. Lidé zde nejčastěji trávili svůj čas 

čekáním u svých vozidel, nebo v nich. 
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Graf 1: Celkové zdržení osob na Zámeckém náměstí od 26. do 29. 9. 

Zpracování: autor práce 

Průměrná doba zdržení [minuty] 

 místo den prům. 
ČT PÁ SO NE 

plochy se smíšeným pohybem vozidel a chodců 10,8 12,9 11,2 12,6 11,9 

plochy chodníků 13,8 17,1 16,0 13,0 15,0 

plocha středového ostrůvku 19,3 26,0 24,7 22,9 23,2 

průměr 14,6 18,6 17,3 16,2 16,7 

Tabulka 4: Průměrné doby zdržení osob na Zámeckém náměstí 

Zpracování: autor práce 

Z výsledných tabulek byla vypočítána doba průměrného zdržení na Zámeckém 

náměstí. Celkem 674 lidí se zde během čtyř měřících dnů zdrželo v průměru necelých 

17 minut. 

  

68 

14 
0 0 0 0 

146 

56 

27 

0 0 0 

145 

77 

52 55 

29 

5 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

Do 10 Do 20 Do 30 Do 40 Do 50 Do 60 

P
o

če
t 

[o
so

b
y

] 

Doba zdržení [minuty] 

Celkové zdržení osob na frýdeckém náměstí od 26. do 

29. 9. 2019 
Plochy se smíšeným pohybem 

vozidel a chodců 
Plochy chodníků 

Plocha středového ostrůvku 



 

46 

 

5. Místecké náměstí (Náměstí Svobody) 

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

Frýdku-Místku. Vzdušnou čarou je od frýdeckého vzdáleno 1150 metrů. Náměstí je 

rovinaté a jeho rozměry jsou 65 x 75 metrů. Náměstí je z části lemováno podloubím a 

opravenými historickými domy. Na sever od náměstí se nachází kostel sv. Jakuba, jehož 

věž vyčnívá vysoko nad měšťanské domy a celému prostoru dominuje. Celý prostor je 

pomyslně uzavřen okolními budovami. 

 

Obrázek 30: Podrobná mapa Náměstí Svobody 

Zpracování: autor práce 

Řešená plocha náměstí je v mapách vymezena fasádami domů. Do analýzy se 

ovšem promítá také plocha přilehlých podloubí, která k Náměstí Svobody patří. 
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Obrázek 31: Průchod 

Zdroj: autor práce 
Obrázek 32: Podloubí 

Zdroj: autor práce

Na náměstí vede celkem pět koridorů pro pěší chůzi. Z jihozápadní strany vede 

na náměstí průchod skrz budovy a napojuje se na podloubí. Tento průchod spojuje 

náměstí s ulicí Ostravská. Celou západní část náměstí lemuje podloubí. To se objevuje 

také na třech dalších místech. Podloubí doplňuje chodníky, vedoucí po obvodu náměstí.  

 

Obrázek 33: Povrchy na Náměstí Svobody 

Zdroj: autor práce 

Zpracování: autor práce 

Významnou plochou pro chůzi je také celá středová část náměstí, která tvoří 

klidovou zónu. Úhlopříčkou vede pás široký asi 10 metrů, který je lemován žulovou 

broušenou dlažbou s načervenalým odstínem a doplněn křemennými kvádry. Ty jsou 

použity také na plochy chodníků a silnic po obvodu. Severní a jižní trojúhelník středové 

plochy je dlážděn šedou žulovou broušenou dlažbou.  

Na středové ploše se nachází 16 laviček umístěných ve skupinách po čtyřech. 

Stromy na náměstí jsou těmito skupinkami obklopovány a orientace laviček je směrem 

od stromů. Po celém obvodu středové plochy jsou umístěny koše a lampy pouličního 
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osvětlení. Pravidelně osvětleno je také podloubí. Poblíž jednotlivých rohů středové 

klidové zóny jsou umístěny nadzemní hydranty. V severním rohu se nachází kašna a ve 

středu náměstí mariánský sloup. U východního a západního vstupního koridoru jsou 

umístěny stojany na kola. 

 

Obrázek 34: Náměstí Svobody 

Zdroj: autor práce 

Náměstí je centrem venkovních společenských událostí ve Frýdku-Místku. 

Konají se zde jarmarky, koncerty, a jiné kulturní události. 
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5.1. Širší vztahy Náměstí Svobody 

 

Obrázek 34: Širší vztahy Místek 

Zpracování: autor práce 
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Vyznačená místa v mapě širších vztahů přibližují vybavenost a uspořádání 

Místku. Na východ od náměstí leží sady Bedřicha Smetany, které nabízí místa pro 

aktivní (hřiště, cyklostezka, ...) i pasivní odpočinek (lavičky, kino, altán, ...). V okolí se 

leží také další menší parky. V Místku se nachází také velké množství vzdělávacích 

zařízení, která jsou doplněny sportovními areály. V severní části leží poliklinika a menší 

pečovatelská zařízení. Na jihovýchod od náměstí se nachází magistrát města, úřad 

sociálních zařízení a Národní dům. Jižně a východně od náměstí jsou vybudovány 

podchody, které usnadňují chodcům cesty do centra. 

5.2. Městská památková zóna Místek 

 

Obrázek 35: Památková zóna Místek 

Zdroj: www.pamatkovykatalog.cz 

Zpracování: autor práce 

Historické jádro Místku bylo ministerstvem kultury v roce 1992 vyhlášeno 

městskou památkovou zónou. Na území této zóny se nachází 33 objektů, označených 

jako národní kulturní památky. Mezi ně patří i kostel sv. Jakuba, základní umělecká 

škola nebo mariánský sloup na náměstí. [28] 
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5.3. Funkční vybavenost v Místku 

 

Obrázek 36: Funkční vybavenost v Místku 

Zpracování: autor práce 

Všechny budovy ležící v městské památkové zóně plní funkci ploch smíšených 

obytných městských. Ty jsou určeny k polyfunkčnímu využití. Podmínky užití těchto 

ploch je již zmíněno v kapitole 4.3 Funkční vybavenost ve Frýdku. 

Na západ od náměstí leží převážně plochy bydlení v bytových a rodinných 

domech. Mezi budovy občanského vybavení veřejné infrastruktury patří gymnázium 

Petra Bezruče ležící na západě. Na východě to je poté magistrát a obchodní akademie. 

Mezi objekty občanského vybavení komerčního typu patří několik obchodů východně 

od náměstí. Dle územního plánu vzniknou v severovýchodní části nové plochy smíšené 

obytné městské. 
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5.4. Návaznost na okolí 

 

Obrázek 37: Návaznost na okolní veřejné prostory 

Zpracování: autor práce 

V přímé návaznosti na místecké náměstí je Farní náměstí, které leží na severu a 

je spojeno s Náměstím Svobody úzkou uličkou. Na tomto náměstí se nachází kostel 

sv. Jakuba, který je vyhledáván především věřícími. Antonínovo náměstí a Malé 

náměstí se v létě mění na tržiště s ovocem a zeleninou. Nachází se zde také obchodní 

řetězec a menší obchůdky. Na ulici 8. pěšího pluku jsou zastávky především městských 

linek MHD, poliklinika a několik prodejen. 

 Náměstí Svobody zde plní funkci přirozené křižovatky pro pěší. Spojují se zde 

všechny světové strany a okolí nabízí základní občanskou vybavenost. 
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5.5. Výška budov 

 

Obrázek 38: Výška budov na Náměstí Svobody 

Zpracování: autor práce 

Výška budov na náměstí leží v téměř stejné výšce. Ta se mírně liší na východní 

a severní straně náměstí. Výškové rozdíly mezi hřebeny střech jsou cca 2 metry. 

Náměstí respektuje územní plán, který omezuje počet podlaží ploch smíšených 

obytných městských na 4 až 5. Výjimkou je panelová budova severovýchodně od 

náměstí. Počet podlaží je zde 6 a 7.  

Nižší zástavba na náměstí zde dává vyniknout výškové dominantě. Tou je věž 

kostela sv. Jakuba o výšce 46 metrů. 
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5.6. Parter 

 

Obrázek 39: Funkce přízemí budov na Náměstí Svobody 

Zpracování: autor práce 

Přízemí budov na náměstí slouží převážně komerčnímu prodeji. Ten je doplněn 

pěti stravovacími zařízeními a občanskými službami. Ve vyšších podlažích se obvykle 

nachází byty nebo kanceláře. 

Aktivní parter budov se zde nachází především v podloubí, kde je mnoho místa 

pro vystavení nabízeného zboží (textil, květiny, ...). Prodejny mimo podloubí mají své 

zboží vystaveno minimálně. To je většinou nahrazeno cedulemi s nabídkou zboží a 

prosklenými výlohami. Aktivní parter podporují také předzahrádky na severní straně 

náměstí.  
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Obrázek 40: Předzahrádka 

Zdroj: autor práce 
Obrázek 41: Vystavené zboží v podloubí 

Zdroj: autor práce 

5.7. Kompoziční osy 

 

Obrázek 42: Kompoziční osy na Náměstí Svobody 

Zpracování: autor práce 
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Obrázek 43: Kompoziční osa dominantami náměstí 

Zdroj: autor práce 

Zpracování: autor práce 

Poloha uměleckých děl tvoří záměrně založenou kompoziční osu. Osa protíná 

mariánský sloup, kašnu a věž kostela sv. Jakuba. Výchozím bodem je socha Panny 

Marie, která hledí a kyne levicí ke kostelní věži.  

         

Obrázek 44: Diagonála pro vozidla rok 

neznámý 

Zdroj: www.fm.denik.cz 

Zpracování: autor práce 

Obrázek 45: Diagonála pro chodce rok 

2020 

Zdroj: autor práce 

Zpracování: autor práce

Druhou kompoziční osou je diagonála, naznačena na povrchu středové plochy 

pro chodce. Spojuje ulice J. V. Sládka a Štursovu. V minulosti touto diagonálou vedla 

silnice pro vozidla a koňské povozy. Nyní slouží výhradně chodcům a urychluje jejich 

pohyb skrz náměstí.  
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5.8. Analýza dopravy 

 

Obrázek 46: Doprava v okolí Náměstí Svobody 
Zpracování: autor práce 

Náměstí spolu s přilehlými uličkami a náměstími leží v pěší zóně. Povolení k 

vjezdu se zde vztahuje pouze na zásobování a držitele parkovacích karet vydanými 

magistrátem města Frýdek-Místek. Díky tomuto omezení netrpí náměstí náporem 

dopravy. 

V blízkém okolí náměstí se nachází mnoho placených i neplacených parkovišť. 

Nejvyužívanější parkovací místa jsou na ulici 8. pěšího pluku (bezplatná). Všechna 

ostatní parkoviště v okolí jsou placená. 

Ulice J. V. Sládka je jedinou komunikací vedoucí vozidla ze silnic III. třídy na 

náměstí. Ve vzdálenosti do 200 m se nachází dvě autobusové zastávky. Větší z nich se 
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nachází na ulici 8. pěšího pluku a obsluhuje převážně městské linky. Rovinatý Místek 

nabízí oproti Frýdku lepší podmínky pro cyklistiku. Nachází se zde mnoho cyklostezek, 

díky kterým se cyklisté dostanou bez problému až k náměstí. 

Takto usměrněná doprava v okolí je příznivá především pro chodce, kteří mají v 

pěších zónách klidný pohyb téměř bez vozidel. Zajištěny jsou potřeby řidičů (mnoho 

parkovišť), chodců (blízká MHD) i cyklistů (cyklostezky, stojany na kola).  

 

Obrázek 47: Doprava na Náměstí Svobody 
Zpracování: autor práce 

Doprava je na místeckém náměstí usměrněna pomocí pravidel pohybu na 

kruhovém objezdu. Automobily jsou přiváděny na náměstí ulicí J. V. Sládka. Do ulic 

Tržní a Štursova se dá vozidlem dostat výhradně z náměstí.  
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Na náměstí nejsou vymezena parkovací stání. Vozidla která parkují na náměstí 

na nezbytně nutnou dobu stojí podélně po obvodu. To se týká především zásobování a 

držitelů karet. 

 Chodci Automobily Cyklisté 

 /den /hodina /den /hodina /den /hodina 

Čtvrtek 17. 10. 983 197 163 33 86 17 

Pátek 18. 10. 1059 212 203 41 98 20 

Sobota 19. 10. 790 158 111 22 123 25 

Neděle 20. 10. 964 193 94 20 88 18 

Celkem 3796 190 571 29 395 20 

Tabulka 5: Výsledky sčítání chodců, vozidel a cyklistů na Náměstí Svobody 

Zpracování: autor práce 

Analýza dopravy vychází z pozorování, které probíhalo od čtvrtka 17. října do 

neděle 20. října 2019. Vždy v pravidelných časech od 10:00 do 15:00. V tabulce jsou 

zaznamenány počty subjektů, které na náměstí vešly/vjely. Nejrušnější dny pro 

jednotlivé skupiny jsou v tabulce zvýrazněny podtržením. 

         

Obrázek 48: Náměstí Svobody 20. století 

Zdroj: www.fm.denik.cz 

 

Obrázek 49: Náměstí Svobody 21. století 

Zdroj: autor práce

Díky rekonstrukci se na přelomu 20. a 21. století náměstí ulevilo od náporu 

automobilů. Parkoviště v centrální ploše náměstí nahradila pěší zóna a plocha nyní 

slouží pouze chodcům. Vytlačením dopravy se uvolnily chodcům cesty vedoucí skrz 

náměstí. 
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5.9. Analýza zeleně 

 

Obrázek 50: Zeleň v širším okolí Náměstí Svobody 
Zpracování: autor práce 

Sady Bedřicha Smetany tvoří 7,2 ha ploch veřejné zeleně. V parku se nachází 

sportoviště, altán, lavičky, památníky, dětské hřiště atd. Je to významné místo pro 

volitelné a rekreační aktivity. Lidé mohou odpočívat v prostorách parku, nebo využít 

cyklostezku, která vede podél řeky. Vzrostlé stromy zde v létě poskytují příjemná 

odpočinková místa ve stínu. 

Na jih od náměstí leží Malý park. V něm se nachází kostel Všech svatých. 

Ostatní plochy veřejné zeleně doprovázejí plochy silnic I. třídy v podobě zelených pásů 

se vzrostlými stromy a keři. 
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Obrázek 51: Zeleň v blízkém okolí Náměstí Svobody 
Zpracování: autor práce 

Veřejnou zeleň na Náměstí Svobody tvoří 4 javory dosahující výšky 6-7 metrů. 

Ty jsou obklopeny lavičkami, které jsou oblíbeným místem pro zastavení. Během letní 

sezóny se na náměstí vyskytují také květináče s ozdobnými květinami. Ostatní zeleň se 

nachází na ulicích Ostravská a Hlavní třída. 

Zeleň je zde volena v přiměřené míře. Stromy na náměstí v letních měsících 

poskytují lidmi vyhledávaný stín. 
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5.10. Umělecká díla a architektura 

Na Náměstí Svobody se nachází dvě umělecká díla. První z nich je pískovcová 

kašna, která zde vznikla v roce 2017. Ta je replikou klasicistní kašny, která na náměstí 

stávala do roku 1910. Středový sloup kašny připomíná malý obelisk. Na něm jsou 

umístěny 4 lví hlavy které tryskají vodu. Voda je v kašně od jara do podzimu. [29] 

Druhým uměleckým dílem je pískovcový mariánský sloup. V jeho spodní části 

se nachází reliéfní dekorace v podobě postavy. Vrchní část sloupu zdobí kartuše s 

textem. Rohy trojúhelníkového sloupu jsou zdobeny volutami (spirálovitý dekorační 

prvek). Na sloupu je vyobrazena Panna Marie na obláčcích se zdviženou levicí. U jejich 

nohou se nachází dva putti.  

Umělecká díla historického vzhledu do místa městské památkové zóny zapadají. 

Podporují stacionární aktivity a přidávají na estetičnosti náměstí. Atraktivita tekoucí 

vody místo oživuje. 

      

Obrázek 52: Mariánský sloup 

Zdroj: autor práce 

 

Obrázek 53: Kašna 

Zdroj: autor práce 
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Obrázek 54: Popis architektonických prvků na fasádě domu č. p. 6 

Zdroj: autor práce 

Zpracování: autor práce 

Jednou z nemovitých kulturních památek je také dům č. p. 6. Okna a dveře v 

přízemí jsou zdobeny klenbami se zvýrazněnými klenáky (dekorativní prvek nad 

oknem). Fasádu zdobí bosovaný kámen (plastické vyznačení zdiva). V prvním patře se 

pod okny nachází balustráda (ozdobné zábradlí) a z boku jsou okna doplněna pilastry 

(reliéfní plastické pilíře). Nad okny se nachází zvýrazněné klenáky a nadokenní římsy. 

Okna v druhém patře zdobí podokenní reliéfní dekorace a pilastry. Nadokenní římsy 

jsou zdobeny festony (plastická dekorace květinových závěsů)  a  valutovými frontony 

(zdobená nadokenní římsa). Místo nad frontony je po celé šíři zdobeno girlandou 

(plastický ozdobný závěs z květin). Čtyřosá fasáda je zakončena konzolovou římsou. 

[13] 
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5.11. Pohyb osob na Náměstí Svobody 

Den Počasí Teplota [°C] Srážky [mm] 

Čtvrtek 17. 10. Jasno 20 0 

Pátek 18. 10. Jasno 18 0 

Sobota 19. 10. Polojasno 19 0 

Neděle 20. 10. Jasno 21 0 

Tabulka 6: Podmínky během pozorování na Náměstí Svobody 
Zpracování: autor práce 

Pozorování probíhalo za převážně slunečného počasí. Teplota se pohybovala 

kolem 20 stupňů celsia a srážky byly 0 mm. Povětrnostní podmínky byly ideální pro 

pobyt venku. Množství lidí proudících na náměstí bylo místy velmi intenzivní.  

 

Obrázek 55: Trasování chodců v pátek 18. 10. 
Zpracování: autor práce 

 

Obrázek 56: Trasování chodců v sobotu 19. 10. 
Zpracování: autor práce 
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Trasování probíhala v časových úsecích o délce 15 minut. Hustota tras chodců 

během trasování je v dopoledních hodinách nižší. Nejvyužívanější jsou trasy diagonálou 

náměstí a podloubím na západní straně náměstí. Méně využívaná je trasa z Farního 

náměstí do ulice Tržní. V této cestě je umístěna kašna a mariánský sloup. Z místního 

šetření bylo také vypozorováno, že lidé často vychází z ulice Stará cesta vedoucí od 

obchodního řetězce. Přítomnost osob s nákupními taškami odkazovala na jejich aktuální 

aktivity, které zde vykonávají. To je způsobeno řadou prodejen na náměstí a v okolí. 

Zásadní rozdíl v trasování během týdne a víkendu se ve výsledcích výrazně 

neprojevil. Nejvýraznější rozdíl je v počtu zaznamenaných subjektů. Jejich pohyb po 

náměstí se téměř nezměnil. 

Obrázek 57: Zóny zdržení osob na Náměstí Svobody 

Zpracování: autor práce 

Náměstí bylo rozděleno do čtyř segmentů. V těchto segmentech bylo 

zaznamenáváno zdržení osob po dobu čtyř dnů po pěti hodinách. První zóna náleží 

plochám chodníků a podloubí po obvodu náměstí. Sloupy v podloubí mohly hodnoty z 
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důvodu nepřehlednosti mírně ovlivnit. Druhou zónou je středová plocha náměstí 

zahrnující diagonálu, kašnu a mariánský sloup. Třetí částí je plocha laviček a jejich 

blízké okolí. Zóna náležící pro pohyb vozidel byla z tabulek vynechána z důvodu 

nulových hodnot. 

Celkové držení osob na místeckém náměstí od 17. do 20. 10. 2019 

 Plocha chodníků a podloubí 

zdržení [minuty] do 10 do 20 do 30 do 40 do 50 do 60 celkem 

čtvrtek 17. 10. 37 17 15 0 0 0 69 

pátek 18. 10. 35 24 9 0 0 0 68 

sobota 19. 10. 29 15 0 0 0 0 44 

neděle 20. 10. 32 11 5 0 0 0 48 

celkem 133 67 29 0 0 0 229 

Plocha středu náměstí určena chodcům 

zdržení [minuty] do 10 do 20 do 30 do 40 do 50 do 60 celkem 

čtvrtek 17. 10. 48 12 3 0 0 0 63 

pátek 18. 10. 55 21 0 0 0 0 76 

sobota 19. 10. 23 37 13 0 0 0 73 

neděle 20. 10. 49 11 0 0 0 0 60 

celkem 175 81 16 0 0 0 272 

Zdržení na lavičkách 

zdržení [minuty] do 10 do 20 do 30 do 40 do 50 do 60 celkem 

čtvrtek 17. 10. 81 38 25 13 17 12 186 

pátek 18. 10. 74 26 35 14 22 7 178 

sobota 19. 10. 64 43 49 22 0 6 184 

neděle 20. 10. 73 56 57 13 9 19 227 

celkem 292 163 166 62 48 44 775 

        

Celkový počet osob, které se zdržely na místeckém náměstí  1276 
Tabulka 7: Zdržení osob na Náměstí Svobody 

Zpracování: autor práce 

Celkový počet osob, které se na náměstí zdržely se během čtyř denního měření 

vyšplhal k číslu 1276. Výsledek je oproti Zámeckému náměstí (674 osob) téměř 

dvojnásobný. Lidé se nejčastěji zdržovali na lavičkách, na kterých setrvávali od 

krátkých (minuty) do dlouhých (hodina a déle) intervalů. Svůj čas zde nejčastěji trávili 

čekáním na své známé nebo s nimi. Výsledek zaznamenaný ze středové plochy je 

ovlivněn přítomností kašny. Osoby se u ní zdržely většinou do 10 minut. Nejčastěji to 

byli rodiče s dětmi. Plocha chodníků a podloubí sloužila převážně pro krátká zastavení 

většinou do 20 minut. 
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Graf 2: Celkové zdržení osob na Náměstí Svobody od 17. do 20. 10. 

Zpracování: autor práce 

Průměrná doba zdržení [minuty] 

 místo den prům. 
ČT PÁ SO NE 

plocha chodníků a podloubí 16,8 16,2 13,4 14,4 15,2 

plocha středu náměstí určena chodcům 12,9 12,8 18,6 11,8 14,0 

zdržení na lavičkách 23,7 24,7 22,9 25,0 24,1 

průměr 17,8 17,9 18,3 17,1 17,8 

Tabulka 8: Průměrné doby zdržení osob na Náměstí Svobody 

Zpracování: autor práce 

Z naměřených údajů byla vypočítána průměrná doba zdržení osob. Celkem 1276 

lidí zde strávilo v průměru necelých 18 minut.  

Na místeckém náměstí jsou dle mých odhadů aktivity nucené a volitelné v 

rovnováze. Bývá zde mnoho lidí, kteří hojně využívají laviček k odpočinku, nebo zde 

tráví svůj volný čas. Na druhé straně je zde velké množství lidí, kteří pouze prochází. 
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6. Porovnání 

Frýdecké 

náměstí 
 

Místecké 

náměstí 
Počasí/teplota 

Polojasno/18 Čtvrtek Jasno/20 

Jasno/19 Pátek Jasno/18 

Polojasno/18 Sobota Polojasno/19 

Jasno/21 Neděle Jasno/21 

Celkový počet vcházejících a vjíždějících 

3021 Chodci 3796 

3387 Automobily 571 

145 Cyklisté 395 

Průměrná doba strávená na náměstí [minuty] /den 

14,6 Čtvrtek 17,8 

18,6 Pátek 17,9 

17,3 Sobota 18,3 

16,2 Neděle 17,1 

16,7 Průměr 17,8 

674 
Počet osob, které se 

během měření zdržely 
1276 

Tabulka 9: Porovnání 

Zpracování: autor práce 

V tabulce porovnání lze vidět různorodé hodnoty, které byly na náměstích 

naměřeny. Ve stejné dny a během podobných povětrnostních podmínek se některé 

hodnoty několikanásobně liší. Největší rozdíl je v počtu vjíždějících vozidel. Na 

frýdecké náměstí vjelo téměř 6x více automobilů než na náměstí místecké. 

Výskyt cyklistů je ve Frýdku mnohem nižší než v Místku. Je to dáno 

kopcovitým okolím, které je pro cyklisty obtížnější vyjet. Rovinatý Místek nabízí 

mnohem více příležitostí a možností pro cyklistiku. Cyklistická doprava je ekologická a 

podporuje zdravý životní styl. 

Průměrná doba zdržení osob na náměstích se liší přibližně o 1 minutu. Rozdíl 

mezi počty osob, které se na náměstích zdržely je ovšem téměř dvojnásobný. Nejčastěji 
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se lidé na obou náměstích zdržovali v klidových zónách, které tvoří především středové 

plochy náměstí. Ty disponují zelení, lavičkami, uměleckými díly a jsou uzpůsobeny 

především pro pobyt a pohyb osob. 

Vysoký počet osob, které se na místeckém náměstí zdržely, je dán především 

jeho polohou, funkcí a také množstvím laviček. Náměstí Svobody lidé využívají při 

aktivitách běžného života jako je cesta na nákup, do práce, do školy, k odpočinku nebo 

pouze k projití. Pěší zóna, ve které se náměstí nachází, poskytuje příznivé podmínky pro 

chodce. Zámecké náměstí je navštěvováno především za účelem nákupu a k návštěvě 

zámku. Ten dodává frýdeckému náměstí jeho kulturní a historický význam a podporuje 

turismus ve Frýdku-Místku.  

Dobré podmínky pro pohyb a parkování vozidel na Zámeckém náměstí 

podporují místní služby a prodejce. Na druhou stranu mohou omezovat pohyb chodců. 

Vhodným kompromisem by bylo zrušení parkovacích stání okolo středového ostrůvku. 

Ten by se stal dostupnějším pro lidi, snížil by se počet zaparkovaných vozidel na 

náměstí a klidová zóna by v prostoru více vynikla. Po této úpravě by na náměstí zůstalo 

stále přibližně 100 parkovacích stání, která dle mého názoru prostoru dostačují. 
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7. Závěr 

Hodnocení kvality veřejných prostor je velmi komplexní. Existuje mnoho 

aspektů, které ji mohou ovlivňovat. Hmotná struktura doplněna o přítomnost lidí 

vykonávající aktivity běžného života je výchozím bodem, který jednotlivec vnímá. 

Subjektivita názorů na kvalitu veřejných prostor se liší. Chodec pohybující se prostorem 

pěšky bude mít odlišný pohled než řidič, který jím pouze projíždí. Při navrhování je 

důležité pohlížet na místa z pohledu lidí všech věkových kategorií a jejich běžných 

aktivit a potřeb. Kvalita zpracování a logická provázanost jednotlivých prostorů 

dodávají městu jeho osobitý charakter. V neposlední řadě je zásadní dbát na kulturně 

historickou minulost města a udržovat jeho estetiku. 

Cílem bakalářské práce bylo komplexně analyzovat vybrané veřejné prostory.  

Zvolená náměstí byla na základě různých pohledů posouzena a přehledně zaznamenána. 

Velikost, historie, význam, struktura obyvatelstva a rysy obou náměstí umožnily provést 

analýzu, která porovnává podobné prostory se společnými znaky. 

Místním šetřením bylo zjištěno chování a pohyb obyvatelstva na vybraných 

náměstích. Obdobné povětrnostní podmínky byly výchozím bodem všech pozorování. 

V závěru práce byly všechny naměřené hodnoty zaznamenány do tabulky. 
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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 

tzv. takzvaný, takzvaně 

ÚP územní plán 

NC nákupní centrum 

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 

 


