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“ Horeèky, kopeèky, pøírody vzácn! skvost,lidem v"em vydan!m na milost nemilost,kdo zl! jsi, nechoï sem, dobøí v"ak vejdìte,chraòte je, "etøte je, milujte, pìstìte. ”Josef Kalus



Identifikaèní údaje:

Úvod

Pøehled v!chozích podkladù

Název: Revitalizace lokality HOREÈKYMísto stavby: k. ú. Fren!tát pod Radho!tìm,k. ú. TrojanoviceDruh stavby: Architektonicko – urbanistická studieZadavatel: Mìsto Fren!tát pod Radho!tìmObec TrojanoviceProjektant: Ing. arch. Kamil Mrva, ÈKA 02 992Kopøivnice, ul. Záhumenní 1358spolupráce:  Krist"na Pavelková Ing. arch. Martin Rosa Ing. Jaroslav Holub Jakub Èervenka

Architektonicko - urbanistická studie, která se pøedkládá pro jednání zastupitelstva mìsta Fren!tátu pod Radho!tìm      a obce Trojanovice, je podkladem pro dal!í stupeò projekèních prací. Studie øe!í lokalitu Horeèky na pomezí dvou katastrù obce Trojanovice a mìsta Fren!tát pod Radho!tìm. Jedná se o soubor kopcù, pahorkù s neudr#o-vanou a zastaralou turistickou, sportovní a kulturní infrastrukturou. Pøi návrhu byly dodr#eny základní parametry zadání, vyvolané zmìny byly vzájemnì se zadavatelem konzultovány a odsouhlaseny.
Pro vypracování architektonicko - urbanistické studie bylo pou#ito nìkolika materiálù: podmínky návrhu na studii, jednání zástupcù zadavatelù a soukrom"ch subjektù, situace území, fotodokumentace místa, studium daného místa a návaznost na !ir!í okolí.Jednání nad prùbìhem studie se úèastnili: Mgr. Jiøí Novotn" (starosta obce Trojanovice), Mgr. Stanislav Hrabovsk" (starosta mìsta Fren!tát p. R.), Mgr. Zdeòka Le!èi!inová (místostarosta mìsta Fren!tát p. R.), Jiøí Ra!ka, Zdenìk Barto!, Marian $ársk", Mgr.Jiøí Novotn" a Ing. Karel Míèek (T.J. Fren!tát p. R.), Leo Barto!, Ing. arch. Ale! Krko!ka.
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Bod 01, 1/2 - Vì# skokanského mùstkuBod 01, 2/2 - Vì# skokanského mùstkuBod 02 - Restaurace RekoviceBod 03 - AmfiteátrBod 04 - Maøenèina studánkaBod 05 - Restaurace U JaníkaBod 06 - Pomník Bøetislava Barto!eBod 07 - Hotel VlèinaBod 08 - Koliba VlèinaBod 09 - Kaple Panny Marie LurdskéBod 10 - Památná lípa U ObrázkuBod 11 - Vyhlídka od Lékárníkovy vilyBod 12, 1/2 - Památník T.G.M.Bod 12, 2/2 - Památník T.G.M.Bod 13 - Stavby pantáty PolachaBod 14 - Su!árna nad LipkouBod 15 - Památná lípa U Lipky
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!IR!Í VZTAHYM1:25000 01

HOREÈKY FREN!TÁT p. R.

TROJANOVICE

RO"NOV p. R. RADHO!#

VELK$JAVORNÍK

PUSTEVNY

Mikroregion Fren%tátsko (tvoøen mìstem Fren%tát pod Radho%tìm a pøilehl&mi obcemi Bordovice, Kunèice pod Ondøejníkem, Lichnov, Tichá, Veøovice a Trojanovice) se nachází na v&chodì Èeské republiky a je souèástí Moravsko-slezského kraje. Centrem tvoøícím bránu        do Beskyd je mìsto Fren%tát pod Radho%tìm. Oblast Fren%tátska obklopená malebn&mi horami vytváøí jedineèné panorama. Øe%ená lokalita Horeèky se rozkládá na území obce Trojanovice a mìsta Fren%tát p. R., spadá do Chránìné krajinné oblasti Beskydy            a v minulosti byla velmi lákav&m cílem pro turisty. Ji' v roce 1884 zde byl zalo'en první turistick& spolek v èesk&ch zemích Pohorská jednota Radho%(, kter& propagoval Radho%(ské Beskydy a postaral se o vybudování turistického zázemí na Pustevnách, Radho%ti a chaty na Velkém Javorníku. Turistika tvoøí pro obyvatele Fren%tátu a jeho okolí v&znamné ekonomické odvìtví, turistika a rekreace je pro nì velmi dùle'itá       z hlediska zamìstnanosti.  
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HISTORIE 02

II. Vojenské mapování (1836-1852)I. Vojenské mapování (1764-1768, 1780-1783)III. Vojenské mapování (1876-1878)
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03VYMEZENÍ ØE!ENÉHO ÚZEMÍPØÍSTUPOVÉ BODYM1:8000

LEGENDA
PØÍSTUPOV" BODHRANICE ØE!ENÉHO ÚZEMÍHRANICE KATASTR. ÚZEMÍINFRASTRUKTURAPØÍSTUPOVÉ BODY

RESTAURACE “NA #ABÁRNÌ”PØÍSTUP OD LÉKÁRNÍKOVY VILYODBOÈKA Z HLAVNÍ KOMUNIKACE FREN!TÁT p.R. - BORDOVICEVSTUP POD MAL"M VIADUKTEM ZA AKVAPARKEMLÁVKA PØES ØEKU LUBINU ZA TENISOV"MI KURTYLÁVKA PØES ØEKU LUBINU ZA ZAHRÁDKÁØSKOU KOLONIÍ MEZI ULICÍ PØÍÈNICE A ØEKOU LUBINOUODBOÈKA ZA BENZÍNOVOU STANICÍ

V1V2V3V4V5V6
V7

V1

V2

V3  

V4  

V5  

V6  

V7  

FREN!TÁT p. R.

RO#NOV p. R.

VELK"JAVORNÍK

BORDOVICENOV" JIÈÍN KOPØIVNICEPØÍBOR

U ka!dého pøístupového bodu bude stát informaèní cedule s mapou Horeèek a informacemi o  této lokalitì

ÚZEMÍ OBCETROJANOVICE

ÚZEMÍ MÌSTAFREN!TÁT POD RADHO!TÌM
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P1
P2

P3
P4

P5

P6

P7

P8
LEGENDA

STEZKY PRO PÌ!ÍCYKLISTICKÁ STEZKAAUTOMOBILOVÁ DOPRAVAOBSLUHA, ZÁSOBOVÁNÍBÌ"KAØSKÁ TRASA, OKRUHLANOVÁ DRÁHAPARKOVÁNÍ
POD SKOKANSK#M AREÁLEMhlavní veøejné parkovi$tìkapacita cca 90 parkovacích míst pro osobníautomobily, 3 stání pro autobusy, nutno navrhnout uzamykatelná stání pro kolavlastníkem pozemku T.J. Fren$tát p. R.U NAVR"ENÉHO SPORT. AREÁLUveøejné parkovi$tìkapacita cca 60 parkovacích míst, mo%nost roz$íøení na vedlej$í pozemekvlastníky pozemkù R. Parma a M. ParmováU "ABÁRNYveøejné parkovi$tìkapacita cca 35 parkovacích míst vlastníkem pozemku pan Leo Barto$V AREÁLU PANTÁTY POLACHAparkovi$tì pouze pro ubytované hostykapacita cca 20 parkovacích místvlastníkem pozemku Obec TrojanovicePOD VÌ"Í SKOKANSKÉHO MÙSTKUparkovi$tì pouze pro potøeby sportovcù a organizátorù závodùkapacita cca 25 parkovacích místvlastníkem pozemku Obec TrojanoviceU KOLIBYparkovi$tì pouze pro ubytované a pro hosty restauracekapacita cca 15 parkovacích místvlastníkem pozemku paní Hana Ze&ováU VLÈINYparkovi$tì èásteènì veøejné a èásteènì pro hosty hotelu nebo restauracekapacita cca 60 parkovacích místvlastníkem pozemku VLÈINA RESORT, a.s.U JANÍKAparkovi$tì pouze pro hosty restauracekapacita cca 10 parkovacích místvlastníkem pozemku pan Jiøí Janík
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P4
P5
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P7
P8

INFRASTRUKTURA: FUNKCEM1:5000 04
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LEGENDA
NAUÈNÁ STEZKA,OKRUH PO V!ZNAMN!CH MÍSTECH LOKALITY HOREÈKYBÌ"KAØSK! OKRUHDAL#Í V!ZNAMNÉ STEZKYOSTATNÍDÌLENÍ ÚSEKÙ

INFRASTRUKTURA: ROZDÌLENÍ NA ÚSEKYM1:5000 05
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06INFRASTRUKTURA: POPIS

DAL!Í DÙLE"ITÉ STEZKY

VLASTNÍCI

Souèasnost:C01: 130 m asfaltov# povrchC02: 410 m lesní pì$inaC03: 390 m lesní pì$ina, osvìtlenaC04: 140 m lesní pì$inaC05: 230 m lesní pì$inaC06: 80 m lesní pì$inaC07: 405 m lesní pì$ina, nezpevnìnáC08: 110 m lesní cestaC09: 375 m lesní pì$ina, nezpevnìnáC10: 280 m lanová dráhaNávrh:Pro funkci organismu Horeèek není nutná kompletní úprava. U v$ech stezek kategorie C kromì lanové dráhy C10 navrhujeme odstranìní poruch povrchu, vyèi$tìní okolí od ne%ádan#ch køovin, umo%nìní prùchodu èi prùjezdu. Úsek C01 navrhujeme doplnit osvìtlením a v úseku C03 upravit stávající osvìtlení (viz v#kres 13 - osvìtlení).Lanovou dráhu bude potøeba v budoucnu zrekonstruovat a poté by mohla nahradit úseky nauèné stezky A01 a A02.
Obec Trojanovice: èást A02, A03, èást A04, A05, A06, èást A07, A08, èást A09, A22, A23, èást C01Mìsto Fren!tát p.R.: Èást A10, A11, A12, A13, A14, A15, èást A18, A27, C02Lesy ÈR: èást A04, èást A07, èást A09, èást A10, èást A18, A19, A20, A21, B01,B02, B03, C02, C03, èást C04, C07, C08, èást C09 T.J. Fren!tát p. R.: Èást A01Severomoravské státní lesy Krnov: èást A01, èást A02, èást A29Jednota: èást A04Leo Barto!: A24, A25, A26Ema Hrubá: èást C09MUDr. Radúz Parma a Mahulena Parmová: A28, èást A29Jiøí Janík: èást C04
Pozn.: Uvedené délky úsekù jsou pouze orientaèní

ne%ádan#ch keøù, úprava stávajícího osvìtlení, souèástí bì%eckého okruhuA20: kamenná dla%ba (viz øe$ení kaple - bod 09, list 23)A21, A22: souèástí bì%kaøského okruhu, vyasfaltování v $íøi min. 3 mA23: vyasfaltování v $íøi min. 3 mA24: zpevnìní, mlatov# povrch v $íøi min.1,5 mA25: mlatov# povrch v $íøce min.1,5 m, osvìtlení zabudované v zemiA26: oprava poruch, dodlá%dìní, osvìtleníA27: mlatov# povrch v $íøce min. 1,5 mA28: zpevnìní, mlatov# povrch v $íøi min.1,5 mA29: vysekání ne%ádan#ch keøù a stromù, zpevnìní, mlatov# povrch v $íøce 1,5 mCELKOVÁ DÉLKA NAUÈNÉ STEZKY: cca 5000 mNauènou stezku bude neustále doprovázet èervená barva. Nìkde bude èervìnì natøené opìradlo lavièky, jinde odpadkov# ko$, mùstek pøes potok, kus zábradlí, ... 
Povede od památníku T.G.M. pøes vyhlídku u Lékárníkovy vily a% ke kapli Panny Marie Lurdské (úseky A20-A24, délka: cca 770 m). Cesta bude doplnìna døevìn#mi sochami.
Úseky A09 a A10 budou doplnìny informaèními tabulemi o horopisu, faunì a floøe Horeèek, vhodné by bylo i vtipnìj$í øe$ení pro malé dìti v podobì døevìn#ch soch zobrazujících typická zvíøata pro tuto oblast, které by mohly slou%it také jako lavièky.Na ka%dém rozcestí a u ka%dého dùle%itého bodu bude umsítìn ukazatel.

Souèasnost: B01: 385 m lesní cestaB02: 110 m lesní cestaB03: 280 m asfaltov# povrchA06, A19, A21, A22: viz v#$eNávrh: cel# okruh bude zpevnìn a vyasfaltován   v $íøce min. 3 m, úsek B03 doplnìn osvìtlením.
CELKOVÁ DÉLKA BÌ"KAØSKÉHO OKRUHU: cca 1500 m

KØÍ"OVÁ CESTA

NAUÈN& ÚSEK O HOROPISU, FAUNÌ A FLOØE HOREÈEK

BÌ"KAØSK& OKRUH

NAUÈNÁ STEZKASouèasnost:A01: 125 m schodi$tì, pøístup ke schodi$ti z panelù, osvìtlenoA02: 135 m schodi$tì, osvìtlenoA03: 70 m asfaltov# povrchA04: 200 m asfaltov# povrchA05: 95 m asfaltov# povrch A06: 125 m asfaltov# povrchA07: 110 m lesní pì$ina, trávaA08: 45 m asfaltov# povrchA09: 250 m lesní pì$ina, zpevnìnáA10: 255 m lesní pì$inaA11: 110 m $tìrková cestaA12: 355 m $tìrková cesta, trávaA13: 70 m asfaltov# povrch, osvìtlenaA14: 80 m $tìrková pì$ina, osvìtlenaA15: 260 m asfaltov# povrch, osvìtlenaA16: 90 m asfaltov# povrch, osvìtlenaA17: 85 m asfaltov# povrch, osvìtlenaA18: 315 m asfaltov# povrch, osvìtlenaA19: 140 m asfaltov# povrch, osvìtlenaA20: 60 m lesní pì$inaA21: 260 m lesní cestaA22: 170 m lesní cestaA23: 65 m lesní cestaA24: 215 m lesní pì$ina, zarostláA25: 75 m pì$ina v trávìA26: 225 m dla%ební kostkyA27: 560 m $tìrková cestaA28: 160 m lesní pì$inaA29: 60 m louka zarostlá keøiNávrh:A01, A02: 160 m, rekonstrukce schodi$'ov#ch stupòù, úprava stávajícího osvìtleníA03, A08: úprava plochy na parkovi$tì, osvìtleníA04, A05: oprava poruch v asfaltu, osvìtleníA06: souèástí bì%kaøského okruhu, vyasfaltování v $íøce min. 3 m, osvìtleníA07, A09, A10, A11: zpevnìní, mlatov# povrch v $íøce min.1,5 m A12: ponechatA13: pouze úprava stávajícího osvìtleníA14: zpevnìní do $íøky 1,5 m, mlatov# povrch, úprava stávajícího osvìtleníA15: úprava stávajícího osvìtlení, do 3 metrù od cesty vysekání døevin, oprava a nátìr lavièekA16, A17: pouze úprava stávajícího osvìtleníA18: oprava poruch v asfaltu, vysekání ne%ádan#ch keøù, úprava stávajícího osvìtleníA19: oprava poruch v asfaltu, vysekání 

Mobiliáø mmcité - www.mmcite.czI. lavièka VERA LV250-LV252 - u památníku T.G.M., na vyhlídce u Lékárníkovy vilyII. odpadkov! ko" DIAGONAL Dg115 III. lavièka KATIA LK156 - u památné lípy U LipkyIV. lavièka FORM LF510 - u památné lípy U Obrázku

I.

IV.

III.

II.

VI. Návrh úprav na rozcestí u Vlèího potoka, kde zatáèí nauèná stezka (rozcestí úsekù A09, A10, C05 a C06)

V. Pøíklad informaèní cedule, která by mìla stát na v!znamn!ch místech nauèné stezky
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07INFRASTRUKTURA: SOUÈASNÉ FOTOGRAFIE 
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FOTOGRAFIE STÁVAJÍCÍHO STAVU TRASY NAVR!ENÉ NAUÈNÉ STEZKY



08V!ZNAMNÉ BODYM1:5000
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LEGENDA

V!ZNAMN! BODNAUÈNÁ STEZKAOSTATNÍ KOMUNIKACENOVÌ VYKÁCENÉ PASEKYV!HLEDYV!ZNAMNÉ BODY
VÌ" SKOKANSKÉHO MÙSTKURESTAURACE REKOVICEAMFITEÁTR MAØENÈINA STUDÁNKARESTAURACE U JANÍKA POMNÍK BØETISLAVA BARTO#E HOTEL VLÈINAKOLIBA VLÈINAKAPLE PANNY MARIE LURDSKÉPAMÁTNÁ LÍPA U OBRÁZKUVYHLÍDKA OD LÉKÁRNÍKOVY VILYPAMÁTNÍK T.G.M.STAVBY PANTÁTY POLACHA SU#ÁRNA NAD LIPKOUPAMÁTNÁ LÍPA U LIPKY
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09AKTIVNÍ LOKALITY: HISTORIEM1:5000

LEGENDA
STRAVOVÁNÍUBYTOVÁNÍSPORTKULTURAHRANICE ØE!ENÉHO ÚZEMÍINFRASTRUKTURALOKALITY

STAVBY PANTÁTY POLACHAHOTEL VLÈINARESTAURACE REKOVICEKOLIBA VLÈINARESTAURACE U JANÍKASKOKANSK" AREÁLAMFITEÁTRRESTAURACE NA #ABÁRNÌHOTEL BARTO!TENISOVÉ KURTYZIMNÍ STADIONRESTAURACE POD VÌ#ÍSJEZDOVKA KALVÁRKAKOUPALI!TÌ NA #ABÁRNÌSÁÒKAØSKÁ DRÁHAKOUPALI!TÌ POD HOREÈKAMI
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10AKTIVNÍ LOKALITY: SOUÈASN! STAVM1:5000

LEGENDA
STRAVOVÁNÍUBYTOVÁNÍSPORTKULTURAHRANICE ØE"ENÉHO ÚZEMÍINFRASTRUKTURALOKALITY

RESTAURACE REKOVICEKOLIBA VLÈINARESTAURACE U JANÍKASKOKANSK! AREÁLRESTAURACE NA #ABÁRNÌHOTEL BARTO"TENISOVÉ KURTYZIMNÍ STADIONCYKLISTICKÁ TRASABÌ#KAØSKÁ TRASA
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11AKTIVNÍ LOKALITY: NÁVRHM1:5000
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STAVBY PANTÁTY POLACHAHOTEL VLÈINARESTAURACE REKOVICEKOLIBA VLÈINARESTAURACE U JANÍKASKOKANSK" AREÁLAMFITEÁTRRESTAURACE NA #ABÁRNÌHOTEL BARTO!TENISOVÉ KURTYZIMNÍ STADIONRESTAURACE POD VÌ#ÍSÁÒKAØSKÁ DRÁHACYKLISTICKÁ TRASA BÌ#KAØSKÁ TRASABÌ#KAØSK" OKRUHDÌTSKÉ HØI!TÌ, PØÍRODNÍ POSILOVNAVÌ# SKOKANSKÉHO MÙSTKULANOVÉ CENTRUMSPORTOVNÍ AREÁL
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12AKTIVNÍ LOKALITY: POPIS

Fren!tát p. R. - Bordovice, kolem restaurace U Janíka, kolem hotelu Vlèina, okolo Rekovic a kolem Pantáty k "abárnì  cyklotrasu zanechat, opravit
Souèasnost: udr#ovaná bì#kaøská dráha smìøující na JavorníkNávrh: dráhu ponechat
Souèasnost: vlastníky pozemku Lesy ÈR a Obec Trojanovice,èást asfaltové a èást lesní cestyNávrh: vytvoøení bì#kaøské trati s asfaltov$m povrchem, celoroènì vyu#ívána (koleèkové bì#ky)
Souèasnost: vlastníkem pozemku JEDNOTA, spotøebitelské dru#stvo v Novém Jièínì, travnat$ porostNávrh: návrh dìtského høi!tì 0-6 let,7-15 let, vytvoøení posilovny v pøírodì
Minulost: sportovní vyu#itíSouèasnost: vlastníkem objektu TJ Fren!tát p.R., vlastníkem pozemku Obec Trojanovice,sportovní vyu#itíNávrh: sportovní a zároveò kulturní vyu#ití, návrh Vertikálního muzea Jiøího Ra!ky a rozhledny (viz bod 01 - list 14)
Souèasnost: lesy, lesní pì!iny, hluboké koryto Vlèího potokaNávrh: vhodn$ terén pro vytvoøení lanového centra
Souèasnost: vlastníky pozemku MUDr. Radúz Parma a Mahulena Parmová,travnat$ porostNávrh: fotbalové høi!tì s bì#eck$m oválem, 1 tenisov$ kurt, 1 høi!tì pro basketbal a 1 pro volejbal, dìtské høi!tì

Návrh:L18 BÌ"KAØSKÁ DRÁHA
L19 BÌ"KAØSK% OKRUH

L20 HØI&TÌ

L21 VÌ" SKOKANSKÉHO MÙSTKU

L22 LANOVÉ CENTRUM
L23 SPORTOVNÍ AREÁL

Souèasnost: hotel i restaurace funkèníUbytovací kapacita: 40 lù#ekStravovací kapacita: 70 míst + 40 v salónkuNávrh: udr#ování provozu
Minulost: tenisové kurtySouèasnost: tenisové kurty funkèníNávrh: udr#ování provozu
Minulost: nekryt$ zimní stadionSouèasnost: zimní stadion funkèníNávrh: zastøe!ení, udr#ování provozu
Minulost: restauraceSouèasnost: vlastníkem Ing. Luká! Machálka,restaurace nefunkèní, probíhá rekonstrukceNávrh: rekonstrukce restaurace, v patøe navr#eno ubytováníUbytovací kapacita: 15 místStravovací kapacita: 50 míst + 50 na terasách
Minulost: ly#aøská sjezdovka, vlekSouèasnost: vlastníkem pan Leo Barto!,nevyu#íváno, vlek ji# neexistuje nenavrhuje se #ádné vyu#ití
Minulost: kamenné pøírodní koupali!tì s restauracíSouèasnost: nefukèní, zasypáno, zarostlé náletov$mi døevinamiNávrh: nenavrhuje se #ádné vyu#ití
Minulost: mo#nost rekreaèního sáòkováníSouèasnost: lesní pì!inyNávrh: obnovení mo#nosti sáòkování, zaji!tìní bezpeènosti
Minulost: pøírodní koupali!tì s restauracíSouèasnost: !kvárové høi!tìNávrh: mo#nost obnovení koupali!tì nebo vytvoøení velkého dìtského høi!tì
Souèasnost: cyklotrasa è. 6195 vede pøes Horeèky od odboèky z hlavní komunikace 

L10 TENISOVÉ KURTY
L11 ZIMNÍ STADION
L12 RESTAURACE POD VÌ"Í

L13 SJEZDOVKA KALVÁRKA
L14 KOUPALI&TÌ NA "ABÁRNÌ

L15 SÁÒKAØSKÁ DRÁHA
L16 PØÍRODNÍ KOUPALI&TÌ POD HOREÈKAMI
L17 CYKLOTRASA

Návrh:

Stravovací kapacita: 50 míst + 40 v salóncíchNávrh: udr#ování provozu restaurace
Minulost: 4 skokanské mùstkySouèasnost: vlastníkem objektù TJ Fren!tát pod Radho!tìm, vlastníci pozemkù Obec Trojanovice, Severomoravské státní lesy Krnov, a T. J. Fren!tát p. R.,mùstky fungují pro tréninky skokanùNávrh: umo#nìní provozu skokansk$ch mùstkù i pro závody; nutná rekonstrukce správní budovy (v$mìna oken, zateplení, rekonstrukce kotelny, rozvodu vody a elektøiny, napojení na plynovou pøípojku, rekonstrukce støechy, pøípadná úprava 1. patra budovy na ubytovnu pro skokany nebo turisty), mo#nost fungování budovy také jako informaèní centrum pro lokalitu Horeèek; demolice a odvoz stávajících bunìk slou#ících jako !atny a technické zázemí, vybudování skladov$ch a opraváøsk$ch prostor a !aten pro závodníky vèetnì sociálního zaøízení – napø. formou montovan$ch døevìn$ch staveb; rekonstrukce budovy pro rozhodèí; rekonstrukce lanové dráhy, rekonstrukce dolní a horní stanice, kompletní renovace elektroinstalace a strojního zaøízení, v$mìna sedaèek vybudování osvìtlení, vybavení LD turnikety; návrh bobové dráhy, cvièné louky, sjezdovky, na vì#i mùstku lezecká stìna, podél mùstku K90 simulace skoku z mùstku, kde se náv!tìvník spustí po lanech a kopíruje dráhu skoku (dnes v Calgary); sjezdovka zasahuje do pozemkù Lesù ÈR a MUDr. Radúze Parmy a Mahuleny Parmové 
Minulost: nekryté pódium s orchestøi!tìm a zázemím, lavièky, poøádání slavností a rùzn$ch hudebních a divadelních pøedstaveníSouèasnost: vlastníkem stavby mìsto Fren!tát p. R., vlastníkem pozemku Obec Trojanovice,dezolátní stav, nevyu#ívánoNávrh: rekonstrukce pro obnovení kulturní funkce, poøádání festivalù, koncertù, divadelních pøedstavení, mo#ná funkce letního kina (viz bod 03 - list 17)
Minulost: restaurace se zahrádkouSouèasnost: restaurace funkèní, mo#nost ubytování (kapacita 4 lù#ka + 2 pøist$lky)Návrh: udr#ování provozu restaurace
Minulost: *** hotel s restaurací 

L06 SKOKANSK% AREÁL

L07 AMFITEÁTR

L08 RESTAURACE NA "ABÁRNÌ
L09 HOTEL BARTO&

L01 STAVBY PANTÁTY POLACHA

L02 HOTEL VLÈINA

L03 RESTAURACE REKOVICE

L04 KOLIBA VLÈINA
L05 RESTAURACE U JANÍKA

Minulost: 3 hotely (Marjánka, Pantáta,Panímáma) s restaurací, chatová osada, pøírodní amfiteátr pro 3000 lidíUbytovací kapacita: 150 lù#ek + 28 pøist$lekStravovací kapacita: 180 místSouèasnost: vlastníkem pan Leo Barto!,areál zchátral$ a nefunkèní, chatová osada sbourána, pozemky zarostlé náletov$mi døevinamiNávrh: objekty budou zrekonstruovány jako hotely pøípadnì byty, pøedpokládá se obnovení restaurace, návrh vykácení ne#ádan$ch stromù a následná mo#nost obnovení chatového kempu.
Minulost: 2 hotely (Stará a Nová Vlèina) s restaurací, vyhlídka pod Novou VlèinouSouèasnost: vlastníkem VLÈINA RESORT,a.s., areál chátrá, momentálnì mimo provoz, nabízí se k prodejiUbytovací kapacita: Nová Vlèina 68 lù#ekStará Vlèina 34 lù#ekNávrh: objekty budou zrekonstruovány opìt na hotely, opravena vyhlídka
Minulost: restaurace se zahrádkou s mo#ností ubytování v øadov$ch chatkách Lidu!ka a Ivanka Souèasnost: vlastníkem JEDNOTA, spotøebitelské dru#stvo v Novém Jièínì,restaurace funkèní, ale chátrá, nevyhovující zaøízení Stravovací kapacita: 30 míst + 80 v sále, velká zahrádkaNávrh: udr#ování funkce restaurace vy#aduje rekonstrukci a vy!!í finanèní náklady, v pøípadì rozvoje Horeèek vhodná úprava patra objektu na ubytování, mo#ná rekonstrukce Lidu!ky a Ivanky
Minulost: restauraceSouèasnost: vlastníkem paní Hana Ze'ová,restaurace funkèníBudoucnost: udr#ování provozu restaurace
Minulost: restaurace se zahrádkou a mal$m podiemSouèasnost: vlastníkem pan Jiøí Janík,restaurace funkèní REVITALIZACE LOKALITY HOREÈKYKAMIL MRVA ARCHITECTS, 2009



LEGENDAOSVÌTLENÍ - 1. FÁZEOSVÌTLENÍ - 2. FÁZENEOSVÌTLENÁ KOMUNIKACEV!ZNAMN! BODDÌLENÍ ÚSEKÙOSVÌTLENÉ OBJEKTYTRASY OSVÌTLENÍ - 1. FÁZEStávající:SCHODI"TÌ PODÉL SKOK. AREÁLUDélka: 260 mPØÍSTUP. CESTA K HOTELU VLÈINA OD ODBOÈKY Z HL. KOMUNIKACE FREN"TÁT P. R. - BORDOVICEDélka: 1020 mHOTEL VLÈINA - KOLEM RESTAURACE U JANÍKA A# K PØÍSTUPOVÉ CESTÌ Délka: 480 mLESNÍ PÌ"INA OD TENIS. KURTÙDélka: 470 mHOTEL VLÈINA - ROZCESTÍ U KOLIBYDélka: 490 mROZCESTÍ - KOLIBADélka: 140 mStávající osvìtlení navrhujeme zrekonstruovat v systému nového osvìtlení.Celková délka: cca 2860 mNové: ROZCESTÍ U REKOVIC - ROZCESTÍ U KOLIBYDélka: 500 mREST. REKOVICE - SKOKANSK! AREÁLDélka: 270 mROZCESTÍ U #ABÁRNY - REKOVICEDélka: 670 mCelková délka: cca 1440 mCelková délka osvìtlen!ch úsekù: cca 4300 mDále bude nasvìtlena vì" a siluety skokanského mùstku (viz øe$ení bodu 01, list 14) a b!val! památník T.G.M. (viz øe$ení bodu 12, list 27).Pozn.: Uvedené délky úsekù jsou pouze orientaèní.
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ochozu rozhledny budou umístìny tabule s pano-ramatick!m popisem pohledù do krajiny. Na rozhlednì je tøeba zachovat anténní systémy. Náv"tìvník Vertikálního muzea Jiøího Ra"ky bude stoupat po schodech vì#e skokanského mùstku a zároveò po pomyslné èasové ose. Stálá expozice bude koncipována tak, aby postupnì pokryla nejdùle#itìj"í momenty  historie  skokanského sportu ve Fren"tátì a# po souèasnost.  Expozice se bude skládat z fotografií, dokumentù a expo-nátù, které budou instalovány podél schodi"tì ve smìru v!stupu.  Po v!stupu na vì# bude mít náv"tìvník mo#nost vyzkou"et si pocity skokana na ly#ích, kdy# si na optickém simulátoru skoku virtuálnì skoèí z Fren"tátského mùstku. Velk! dùraz bude kladen na interaktivní zamìøení celé prohlídky. Na nìkteré z exponátù (ly#aøské vybavení, povrchové hmoty mùstku...) si bude moci náv"tìvník sáhnout (napø: vyfotit se na pevnì instalovan!ch skokansk!ch ly#ích Jakuba Jandy ). V"echny exponáty a fotografie budou opatøeny popisem v nìkolika jazycích. Na vrcholu vì#e bude instalována obrazovka s projekcí krátkého filmu o Jiøím Ra"kovi. Projekce doku-mentu bude probíhat automaticky dvakrát za hodinu. Dále bude umo#nìn v!stup na støechu vì#e, kde bude kromì zábradlí a tabulí s panora-matick!m popisem také instalován triedr slou#ící k rozhledu do celé fren"tátské kotliny lemované panoramatem Moravskoslezsk!ch Beskyd. Vstup do Vertikálního muzea Jiøího Ra"ky bude zpoplat-nìn a zaji"tìn prostøednictvím turniketù u vstupu do vì#e. Zde bude také instalována informaèní tabule s popisem prohlídkové trasy a s pravidly

HISTORIE

SOUÈASNOST
NÁVRH

V 80. Letech za#ívají Horeèky renesanci. Po úspìchu Fren"tátského rodáka Jiøího Ra"ky na olympiádì v Grenoble v roce 1968, kdy Jiøí Ra"ka vybojoval první zlatou olympijskou medaili v historii Èeskoslovenska na zimních hrách, byly Horeèky vyu#ity pro v!stavbu sportovního areálu a v roce 1973 se postavil skokansk! mùstek s kritick!m bodem K90 s umìlou hmotou. V tehdej"í dobì se jednalo o nejvìt"í mùstek s umìlou hmotou na svìtì. K mùstku byla pozdìji postavena také lanová dráha. Na tìchto skokansk!ch mùstcích vyrostlo nìkolik "ampionù a mistrù svìta ve skoku na ly#ích. Zajímavostí mùstku je vì# je postavená na území obce Trojanovice s doskokem na území Fren"tátu p.R. 
Nyní mùstky slou#í k tréninkùm skokanského sportu. Pro v!stup na mùstek se pøi trénincích vyu#ívájí schody podél mùstku. Vì# je tak  dnes naprosto nevyu#ívána.
Cel! areál mùstkù by mìl b!t o#iven o spoustu nov!ch sportovních mo#ností (viz list 12). Zde se budeme zab!vat pouze revitalizací vì#e skokanského mùstku, která by se mìla stát prvním lákadlem, proè by mìl èlovìk vstoupit na území Horeèek s novì rekonstruovanou infrastruk-turou. Vì# bude vyu#ita k vytvoøení Vertikálního muzea Jiøího Ra"ky a rozhledny na støe"e, odkud je jedineèn! v!hled na okolní obce a hory. Na      

I. Souèasn! stav III.V!hled z vì"e skokanského mùstku

 01 - VÌ$ SKOKANSKÉHO MÙSTKU

14BOD 01, 1/2NÁHLED

ONDØEJNÍK RADHO%&

03AMFITEÁTR
01VÌ! SKOKANSKÉHO MÙSTKU

1:5000
02RESTAURACEREKOVICE

pro náv"tìvníky. Severní fasáda vì#e se pokryje lezeckou stìnou, ostatní tøi strany budou proskleny.  Veèerní osvìtlení interiéru v rámci expozice na sebe bude upozoròovat a lákat náv"tìvníky . Vì# bude také osvìtlena jednoduch!m, moderním, úsporn!m systémem, zv!razní se konstrukce mùstku (napø. liniové osvìtlení nájezdu po obou stranách, kabelové LED osvìtlení). Mùstek se tak stane dominantou, které si èlovìk v"imne ji# pøi projí#dìní mìstem.  Provedené úpravy musí zachovat funkènost      a bezpeènost pro potøeby skokanù i náv"tìvníkù.

II. Souèasn! stav - západní fasáda

REVITALIZACE LOKALITY HOREÈKYKAMIL MRVA ARCHITECTS, 2009



 01 - VÌ! SKOKANSKÉHO MÙSTKU

15BOD 01, 2/2NÁHLED

IV. Návrh

V.. Souèasn! stav VI. Souèasn! stav - vstup na západní fasádì VII. Souèasn! stav -pøíchod k vì"iVIII. Souèasn! stav - západní fasáda

IX. Stávající pohled z v!chodní strany XI. Západní fasádaX. Detail schodi#tì XII. Detail schodi#tì
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16BOD 02NÁHLED

 02 - RESTAURACE REKOVICE

SOUÈANOST

NÁVRH
Hostinec Rekovice dnes sice funguje, ale nesplòuje podmínky potøeb spoleènosti, nevyhovuje dne!ním nárokùm stejnì jako ubytování v chatkách Lidu!ka a Ivanka.Objekt je ve vlastnictví JEDNOTY, spotøebitel-ského dru"stva v Novém Jièínì.
Mù"eme pouze doporuèit kompletní renovaci zaøízení restaurace a úpravu fasády. Dle na!eho názoru v tento okam"ik není nutno uva"ovat o mo"nosti ubytování na patøe Rekovic, prioritou je chod restaurace.Pøed zahrádkou restaurace (severní strana) bychom u cesty pøed plotem umístili opìt informaèní ceduli o historii místa a o osobnosti Antonína Baèi Horeèky.Na tomto místì by také vznikl pomysln# start i cíl novì vytvoøeného bì"eckého okruhu. Navrhujeme zde také vybudovat dìtské høi!tì a pøírodní posilovnu.  

HISTORIEBohumír Èetna se o Horeèkách a o jejich nejvy!!ím pahorku zvaném Hradisko zmiòuje jako o místì, kde zaèíná první osidlování Fren!tátské kotliny. Byl to právì Antonín Baèa Horeèka, sala!ník z Horeèek, kter# se nejvíce zaslou"il o vznik samostatné obce Trojanovice. Byl to právì on, správce a starosta osady Paseky, které byly v té dobì pod správou mìsta a kozlovického Vojvody. Antonín Baèa Horeèka nesèetn#mi dopisy pøesvìdèil arcibiskupa Troyera, aby umo"nil osamostatnìní Pasek. Toto se podaøilo v roce 1748. Proto jsou Horeèky v#znamnou lokalitou pro Trojanovskou obec. Rekùv Hostinec, dnes restaurace Rekovice, je dle Trojanovsk#ch kronik rodn#m místem Antonína Baèi Horeèky.     I kdy" Trojanovice vznikly jako samostatná obec, staly se obcí atypickou. Obcí, která obklopuje skoro ze dvou tøetin Fren!tát, a jeliko" nikdy zde nebyl postaven kostel, jsou Trojanovice k Fren!tátu také pøifaøeny. Rekovice fungovaly jako restaurace, v tìsné blízkosti byly vystavìny dvoulù"kové øadové chatky Lidu!ka a Ivanka k ubytování hostù.

03AMFITEÁTR

02RESTAURACEREKOVICE

13STAVBY PANTÁTY POLACHA
1:5000

01VÌ! SKOKANSKÉHO MÙSTKU
Lidu"ka a Ivanka

I. HistorieII. Souèasnost IV. Souèasn! pohled ze severozápaduV. Souèasn! pohled z jihu

III. Návrh 

VI. Stávající stav chatky IvankyVII. Stávající stav Lidu"ky a Ivanky
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 03 - AMFITEÁTR

17BOD 03NÁHLED

03AMFITEÁTR
01VÌ! SKOKANSKÉHO MÙSTKU

02RESTAURACE REKOVICE

1:5000

NÁVRHNavrhujeme odstranìní nynìj!í dla"by na pódiu, polo"it novou podlahu vèetnì nové hydroizolace, vysekat stromy a keøe v blízkém okolí, vyklidit vnitøní prostory, osadit nová okna a dveøe, renovovat podlahu a znovu zaøídit !atny a WC, do  hledi!tì umístit klády k sezení, poté pøípadnì zastøe!it pódium. Obnovení poøádání slavností, koncertù, divadelních pøedstavení,... Mo"ná instalace plátna a projektoru k funkci letního kina.

SOUÈASNOSTMomentálnì je amfiteátr v dezolátním stavu, pódium velké asi 13 x 9 m dnes není vùbec vyu"íváno. Uvnitø je pouze nepoøádek, chybí dveøe i okna, skøíòky i sociální zaøízení, v hledi!ti také chybí lavièky. Orchestøi!tì je zarostlé, místo pro nápovìdu propadlé. Dla"ba na pódiu se rozpadá, ale nikudy nezatéká. Amfiteátr je napojen na elektriku i na vodu. 

HISTORIEPódium bylo v minulosti èasto vyu"íváno k rùzn#m slavnostem a divadelním pøedstavením. Pøed pódiem je dokonce orchestøi!tì a místo pro nápovìdu, pod pódiem bylo zázemí s !atnami, sprchami a WC, kam mìli muzikanti z orchestru pøístup pøímo z orchestøi!tì, úèinkující z pódia scházeli dolù po dvou toèit#ch schodi!tích umístìn#ch v zadních rozích pódia a u"ívali zadní vchod. Ve sva"ité louce byly umístìny lavièky.

I. Návrh úprav amfiteátru

Pohled z hledi!tì na pódiumPohled z pódia do hledi!tì

III. Stávající pohled na amfiteátr z vì"e skokanského mùstku IV. Stávající pohled z pódia do hledi!tì V. Stávající stav - v#chodní pohled

II. Stávající pohled z hledi!tì na pódium

15PAMÁTNÁ LÍPAU LIPKY
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SOUÈASNOST

NÁVRH
U Maøenèiny studánky zùstal kámen, ov!em báseò na nìm vyrytá ji" nelze pøeèíst. Po bustì Josefa Kaluse zbyl pouze pevn# základ pro podstavec na bustu. Kamenná dla"ba u studánky je rozbitá a studánka zde tvoøí kalu"e. Prostor zarùstá ne"ádanou zelení.
Navrhujeme vyèistit cel# prostor, upravit dla"bu pøed studánkou, opravit k ní vedoucí schùdky, upravit kamennou zídku, pøipevnit na ni døevìné sedáky a prostor doplnit odpadkov#m ko!em. Dále bychom ka"dopádnì restaurovali ryt# ver! od Josefa Kaluse. Ke studánce bychom do svahu opøeli a pøipevnili ceduli s informacemi a fotografiemi t#kajícími se osobnosti a díla Josefa Kaluse a Maøenèiny studánky. Na zbytek kamenného soklu pùvodního podstavce s bustou Josefa Kaluse povìsíme kovovou destièku s nápisem, kter# byl pùvodnì na podstavci busty.

HISTORIEKalusovo záti!í u Maøenèiny studánky na Horeèkách na rozcestí nad Vlèím potokem bylo vybudováno v letech 1930 a" 1937 pøedev!ím zásluhou fren!tátského Okra!lovacího spolku. V roce 1930 byla na kameni u studánky vyryta báseò Josefa Kaluse:„Studánko  èistá,  z  rosn!ch  perel  tkaná,buï  "ehnána  a  v#emi  milována,"íznivé  napoj,  kdy"  jdou  kolem  tebe,a  vlo"  jim  do  nitra  kus  svého  nebe.“ 
Ve dnech 3.- 6. 7. 1937 byl v dobì fren!tátsk#ch Krajov#ch slavností odhalen pomník Josefa Kaluse. Jeho bronzová busta byla dílem Jana Knebla. Fren!tátsk# rodák Josef Kalus byl básník a spisovatel "ijící v letech 1855 - 1934. Psal poezii, která povzná!ela svou lehkostí, idealismem a romantismem. V#bìr z jeho vzpomínek a z básnické tvorby vy!el v roce 1977 pod názvem Rodné hory moje.

I. Pùvodní stav: Maøenèina studánka s bustou J. Kaluse II. Souèasn! stav III. Návrh - záti#í Josefa Kaluse

 04 - MAØENÈINA STUDÁNKA

18BOD 04NÁHLED

04MAØENÈINA STUDÁNKA
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07HOTEL VLÈINA

Vlèí potok

ji! neexistujícírozhledna Libu"inka

IV. Návrh - úprava schodù a zídky k sezení

V. Stávající stav - v pozadí hotel Nová Vlèina REVITALIZACE LOKALITY HOREÈKYKAMIL MRVA ARCHITECTS, 2009



 05 - RESTAURACE U JANÍKA

05RESTAURACE U JANÍKA

1:500019BOD 05NÁHLED

06POMNÍK B. BARTO!E

Lubina

2 salónky s poèty 25 a 15 míst. Po severní stranì objektu je èásteènì zpevnìná a èásteènì travnatá plocha slou!ící k pøípadnému parkování s kapacitou pøibli!nì 10 aut.  
Tento objekt má dlouholetou historii a stejnì jako historie celé Barto"ovy Horeèky by se mìla opìt sepsat na informaèní ceduli. Tu bychom umístili k plotu k pì"inì vedoucí k památníku Bøetislava Barto"e (viz. bod 06, v#kres 20). Místo je vhodné k poøádání rùzn#ch akcí pod "ir#m nebem.

NÁVRH
HISTORIE
SOUÈASNOST
Soukrom# Barto"ùv hostinec na Barto"ovì Horeèce. 
Dnes je Vala"ská hospoda U Janíka stále         v provozu. K hospùdce patøí také pozemek       u protìj"í strany cesty s podiem a ustaven#mi stoly a lavièkami slou!ícími jako hledi"tì. Objekt je v dobrém stavu, udr!ován vlastníkem panem Jiøím Janíkem. K restauraci o kapacitì  40 míst pøiléhají 

IV. Stávající stav V. Stávající  stav - severní pohled, parkování VI. Návrh umístìní informaèní cedule 

I. Stávající stav restaurace: ji!ní pohled

III. Historická fotografie - tehdy restaurace U Barto"e 

II. Stávající stav pøilehlého pozemku s pódiem a se stoly s lavièkami

07HOTEL VLÈINA

REVITALIZACE LOKALITY HOREÈKYKAMIL MRVA ARCHITECTS, 2009



 06 - POMNÍK BØETISLAVA BARTO!E

20BOD 06NÁHLED

SOUÈASNOST

NÁVRH

Prostor vyhlídky je vydlá"dìn#, lemovan# kovov#m zábradlím. K samotnému pomníku vedou kamenné schùdky a vydlá"dìn# úzk# chodník. Kolem pomníku je do oblouku postavena nízká zídka, u které dnes stojí dvì lavièky. Zeleò je neudr"ovaná. 
Prostor pøed vyhlídkou bychom vyrovnali do úrovnì vyhlídky a pokryli kamennou dla"bou. Na zídku navrhujeme pøipevnit konzolové sezení. Chodník k pomníku se roz$íøí a také vydlá"dí kameny, zbytek povrchu se zatrávní. Po pravé stranì pomníku bychom osekali nízké vìtve stromu zastiòující pomník. Je také potøeba vysekat rostoucí stromy pod vyhlídkou, které by zanedlouho znemo"nily v#hled. Bylo by vhodné pøipevnit k zábradlí vyhlídky ceduli se siluetami v#hledu a popisem. K zábradlí je$tì pøed vyhlídkou se umístí informaèní cedule o osobnosti a díle malíøe Bøetislava Barto$e. Zde je také vhodné místo pro odpadkov# ko$, smìrník        a malou informaèní mapku Horeèek.

I. Návrh - pohled z vyhlídky na pomníkII. Návrh - pohled od pomníku na vyhlídku

III. Historická fotografie II. Stávající pohled z vyhlídkyIV. Stávající stav

05RESTAURACE U JANÍKA

1:5000

06POMNÍK B. BARTO!E

Lubina

07HOTEL VLÈINA
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 07 - HOTEL VLÈINA

21BOD 07NÁHLED
09KAPLE PANNYMARIE LURDSKÉ

04MAØENÈINA STUDÁNKA
1:5000

07HOTEL VLÈINA

Nová Vlèina

Stará Vlèina

ji! neexistujícírozhledna Libu"inka

SOUÈASNOST

NÁVRH

Stávající objekty Nová a Stará Vlèina vytváøejí polouzavøen! klidov! prostor, kter! je navr"en pro vyu"ití ke sportovním a odpoèinkov!m funkcím. Pøed objekty je rozlehlá plocha slou"ící jako parkovi#tì zahaleno zelení. Kapacita hotelu Nová Vlèina je pøedpokládaná v poètu 68 lù"ek vèetnì 9 apartmánù. Kapacita ubytovací èásti Stará Vlèina je 34 lù"ek vèetnì 3 apartmánù. Vlastníkem je VLÈINA RESORT, a.s., v tuto chvíli jsou objekty nabízeny k prodeji. 
Ideální budoucností by byla rekonstrukce hotelù na úroveò odpovídající dne#ním standardùm. Na zpevnìn!ch plochách pøed obìma objekty lze vybudovat taneèní parket, venkovní gril, letní bar apod. Mohla by se také znovu postavit rozhledna Libu#inka, k tomu by ov#em bylo nutné vykácet stromy na vrcholku kopce pro obnovení pùvodního v!hledu z rozhledny. Celkov! prostor potøebuje proèistit okolní zeleò, doplnit mobiliáøem a opìt umístit informaèní ceduli o historii a souèasnosti komplexu. 

HISTORIEKomplex Vlèina se nachází v nádherném prostøedí a je tvoøen objekty Nová a Stará Vlèina.Stará Vlèina:Tato vala#ská hospoda na Horeèkách byla vybudovaná mìstem v roce 1905 ze zemìdìlské usedlosti, pozdìji slou"ila jako hotel.Nová Vlèina:Z èásti døevìná stavba na vysoké kamenné podezdívce, stojící volnì ve svahu s v!hledem do fren#tátské kotliny. Tato moderní architektura 40. let 20. století byla postavena podle projektu známého èeského architekta Bohuslava Fuchse (1895 - 1972). Vybavení interiérù je z návrhù Kamila Fukse a vnitøní umìlecká v!zdoba prof. A. Strnadela, E. Miléna a prof. K. Langera námìtovì i v!razovì èerpá z místních tradic a historie. Stavba byla dokonèena v letech 1945 - 1947. Z této doby pochází také v!zdoba interiéru. V!hled z jednotliv!ch pokojù je buï na mìsto Fren#tát   p. R. nebo do lesoparku. Nová Vlèina je národní kulturní památkou. Poblí" Vlèiny byla postavena také rozhledna Libu#inka, která se v#ak nedochovala.

IV. Souèasn! stav Staré VlèinyIII. Historická fotografie Staré VlèinyI. Historická fotografie Staré VlèinyII. Souèasn! stav Staré Vlèiny V. Historická fotografie hotelu Nová VlèinaVI. Souèasn! stav hotelu Nová Vlèina VII. Historická fotografie vyhlídky pod Novou VlèinouVIII. Souèasn! stav vyhlídky pod Novou Vlèinou

IX. Ji" neexistující rozhledna Libu#inka

REVITALIZACE LOKALITY HOREÈKYKAMIL MRVA ARCHITECTS, 2009



 08 - KOLIBA VLÈINA

22BOD 08NÁHLED
1:5000

09KAPLE PANNY MARIE LURDSKÉ
10 PAMÁTNÁ LÍPA U OBRÁZKU 08 KOLIBA VLÈINA

ji! neexistujícírozhledna Libu"inka

HISTORIENa místì dne!ní Koliby mìl pùvodnì stát pomník obìtem válek, idea Sdru"ení osvobozen#ch politick#ch vìzòù a pozùstal#ch, které vedl Richard Korta. Pan Prof. Alois Zbavitel domluvil zakázku pomníku s Albínem Polá!kem a ten jej zpracoval jako Kristovu hlavu s trnovou korunou. Hlava mìla stát na podstavci s èelní deskou se jmény obìtí nebo s nápisem, kter# pomník zasvìtí v!em obìtem válek. Hlava Krista byla roku 1947 odlita do bronzu. Polá!ek se v dopisech prof. Zbavitelovi svìøuje, "e by byl radìji, kdyby socha byla z kamene, a "e zv#!ené náklady na v#robu sochy uhradí. Toto se v!ak neuskuteènilo, proto"e Albín Polá!ek se dostal do finanèních potí"í poté, co do!ly peníze na památník T.G.M. v Chicagu a Polá!ek jeho budování zaèal platit sám. Poøád v!ak bylo mo"no postavit pomník s bronzov#m odlitkem. Svaz osvob. polit. vìzòù a pozùstal#ch se v!ak roku 1949 usnesl, "e se s odhalením pomníku poèká na 5. v#roèí od konce svìtové války. V roce 1950 u" ale nebyla politická vùle tento památník realizovat z dùvodu nábo"enského charakteru pomníku. Polá!ek byl ne!$asten ze vzniklé situace a navrhoval, aby hlava Krista byla umístìna na jeho pozemku na Lánském. Socha tak mìla b#t alespoò jeho pomníkem ve Fren!tátì. Faktem v!ak zùstává, "e dílo bylo vìnováno obìtem válek a dùstojn# pomník dodnes nebyl Fren!tátem instalován. Díky úøednické ignoraci fren!tátského vedení koncem 60. let do!lo ke zmìnì poslední vùle Albína Polá!ka a ve!keré své dílo, které chtìl vìnovat mìstu, zùstalo na Floridì v USA. Dnes se mìsto staví ke svému rodákovi opìt velmi neuctivì, kdy" v celém roèním kulturním plánu 2009 nemìlo zaøezeno 130. v#roèí od narození tohoto svého nejvìt!ího a nejslavnìj!ího umìlce. Stejnì ignorantsky se zachoval fren!tátsk# národní v#bor, kdy" se rozhodl na místì, které bylo urèeno pro památník obìtem válek, postavit hospodu Kolibu Vlèinu.

SOUÈASNOSTObjekt hospùdky Koliby Vlèiny je v soukromém vlastnictví paní Hany Ze$ové a je dobøe opeèováván, stejnì jako pozemky paní Ze$ové, kde má udr"ované trávníky, záhony a upravené parkovi!tì.
NÁVRHDo trávy u cesty po levé stranì schodi!tì vedoucího ze silnice ke Kolibì bychom umístili informaèní ceduli o zajímavé historii místa a svazu bojovníkù za svobodu.

I. Pohled na místo pro postavení cedule o historii místa a svazu bojovníkù za svoboduII. Souèasn! stav Koliby Vlèiny III. Pohled pøes Parkovi"tì smìrem k Lurdské kapli

IV. Socha Utrpení - Albín Polá"ek REVITALIZACE LOKALITY HOREÈKYKAMIL MRVA ARCHITECTS, 2009



 09 - KAPLE PANNY MARIE LURDSKÉ

23BOD 09NÁHLED
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09KAPLE PANNY MARIE LURDSKÉ
10 PAMÁTNÁ LÍPA U OBRÁZKU 08 KOLIBA VLÈINA

ji! neexistujícírozhledna Libu"inka

SOUÈASNOSTU Maøenèiny studánky zùstal kámen, ov!em báseò na nìm vyrytá u" nelze pøeèíst. Po bustì Josefa Kaluse zbyl pouze pevn# základ pro podstavec na bustu. Kamenná dla"ba u studánky je rozbitá a studánka zde tvoøí kalu"e

I. Historická fotografie - tehdej!í stav zelenìII. Stejn" pohled dnes - nynìj!í stav zelenì 

HISTORIE

SOUÈASNOST
NÁVRH

Lurdskou kapli Panny Marie nechala vybudovat v roce 1902 man"elka továrníka Bumbaly jako dík za navrácené zdraví. Vedení Fren!tátského národního v#boru chtìlo kapli dokonce zlikvidovat, proto"e vypadala jako bunkr. Na!tìstí stála na Trojanovském katastru a Trojanovsk# národní v#bor likvidaci nepovolil.
V pohledové stranì kapli tvoøí trojúhelníková kamenná zeï s otvoremi kryt#m kovovou møí"í, za ní" je prostor s inscenovanou svatyní. Pøed vstupem stojí døevìná zvonièka, k ní" vede krátká vy!lapaná pì!inka lemovaná alejí letit#ch stromù. 
Vydlá"dili bychom pì!inku v aleji kamennou dla"bou, která by dále pokraèovala do plochy pøed kaplí bez jak#chkoli schodù. V kamenné dla"bì budou zabudovány svìtla, která osvìtlí koruny stromù. Podél kamenného chodníku budou postaveny kamenné zídky s døevìn#mi deskami k sezení a se zabudovan#mi odpad-kov#mi ko!i. Dále navrhujeme vysekat pás ne"ádané zelenì od aleje po památnou lípu a nechat zde pouze trávu, jak tomu bylo døíve. Pøed alej bychom na pravou stranu podél cesty vysadili zeleò, která by zabránila lidem jít mimo pøístupov# chodník. Také by zde stála informaèní cedule o historii kaple a Bumbalovy rodiny.

IV. Stávající pøístupová pì!inka V. Návrh kamenné dla#by

III. Návrh úprav prostoru pøed kaplí

VI. Stávající stav VII. Stávající stav

REVITALIZACE LOKALITY HOREÈKYKAMIL MRVA ARCHITECTS, 2009



 10 - PAMÁTNÁ LÍPA U OBRÁZKU
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ji! neexistujícírozhledna Libu"inka

SOUÈASNOST

NÁVRH

Lípa zde roste ji! 320 let. Je vysoká 29 metrù a po obvodu kmene mìøí 540 centimetrù. Lípa zøejmì ji! musela b"t oøezána a rána je pøikryta #indelem. Jedná se o lípu malolistou. Na lípì visí obrázek Panny Marie, u kterého je umístìno klekátko. O tento prostor je zøejmì peèováno.
Zemì je v tìchto místech prorostlá koøeny letit"ch stromù, nenavrhujeme tedy !ádné úpravy terénu. Mo!ná lze jen do svahu postavit jednoduché úzké døevìné schùdky pro komfortnìj#í pøístup k lípì. Vymìnili bychom stávající lavièky za nové. Dále bychom vyèistili prostor od ne!ádan"ch rostlin a okolo volného prostoru vysadili kvetoucí rostliny èi keøe, které by opticky uzavøely kruh okolo památné lípy. Dále doporuèujeme odborné o#etøení lípy a opravu #indele. Cesta probíhající pod lípou je souèástí navr!eného bì!kaøského okruhu, bude tedy vyasfaltována.

I. NávrhIII. Stávající stav- pohled z cesty II. Souèasn! stavV. Stávající stav - prorostlá zemì vedle lavièek

IV. Stávající stav

REVITALIZACE LOKALITY HOREÈKYKAMIL MRVA ARCHITECTS, 2009



 11 - VYHLÍDKA OD LÉKÁRNÍKOVY VILY

25BOD 11NÁHLED

13STAVBY PANTÁTY POLACHA

12PAMÁTNÍK T.G.M.

11VYHLÍDKAOD LÉKÁRNÍKOVYVILY

1:5000

NÁVRHJe nutné vysekání náletov!ch døevin a obnovení pùvodních pasek, abychom opìt umo"nili v!hled do krajiny. Jedná se pøedev#ím o pozemky, jejich" dne#ním vlastníkem je pan Leo Barto# (pozemky v jeho vlastnictví zaznaèeny v náhledové mapce zelenou hranicí). Cesta, u ní" by mìla b!t plánovaná vyhlídka, nyní slou"í jako bì"kaøská trasa smìrem na Javorník. Vytvoøili bychom zde odpoèinkové místo, plochu s kamennou dla"bou, lavièkami a mal!mi stromky. Na zábradlí u vyhlídky by byla cedule s popsan!mi siluetami krajiny a s historick!mi fotografiemi. Také zde bude tabule o historii PJR a chaty na Javorníku.

III. Tehdej!í v"hled od Lékárníkovy vily, je vidìt Polachùv Pantáta s chatovou osadou (Marjánka je!tì nestojí)

IV. Lékárníkova vila

I. Souèasná fotografie místa pro stavbu vyhlídkyII. Návrh nové vyhlídky

REVITALIZACE LOKALITY HOREÈKYKAMIL MRVA ARCHITECTS, 2009
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 12 - PAMÁTNÍK T.G.M.
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11VYHLÍDKAOD LÉKÁRNÍKOVYVILY
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IV. Pùvodní podoba pomníku, v!hled na MarjánkuV. Fotografie stavu pøed zaèátkem rekonstrukce 2009

III. Odhalení pomníku T.G.M. - rok 1938

HISTORIERok odhalení památníku prvního èeskosloven-ského prezidenta byl je!tì rokem klidn"m. Památník odhalil v roce 1938 tehdej!í ministr po!t a telegrafù pan Alois Tuèn". Pøítomni byli také starosta Fren!tátu Rudolf Skøivan, starosta Trojanovic Josef Mal", dále pak generál Braun, okresní hejtman Cidlík a dárce sochy Petr Polach. Projev pøednesl profesor Vaverka. Autorem sochy byl profesor Bublik z Vala!ského Meziøíèí. Socha stála 80 000,- Kès a stála na podstavci ze slezské #uly v pozadí se ètyømi pylony pro øecké ohnì. V popøedí byl prvorepublikov" znak. Akce se zúèastnilo 5000 lidí. Socha prezidenta v!ak nebyla na podstavci pøíli! dlouho. Jeliko# ji# 15. bøezna roku 1939 byli nìmeètí vojáci ve Fren!tátì. Socha stála v klidu a# do vyhlá!ení sbìru barevn"ch kovù k Hitlerov"m narozeninám dne 18. dubna 1940. Pantáta sochu údajnì Hitlerovi daroval aby zachránil svého zetì Adolfa Polá!ka z vìzení - to ov!em není ovìøeno. Ten byl skuteènì propu!tìn, ale nesmìl pøekroèit hranice katastru Fre!ntátu. Poté Polach po dohodì s fren!tátsk"m faráøem nechal na podstavec postavit kamennou sochu sv. Václava. Horeèky za#ívaly temnìj!í období, kdy se od roku 1941 a# do roku 1945 po Horeèkách prohánìla nìmecká mláde# Hitlerjugend. V roce 1946 dostal pantáta Polach dopis od neznámého pisatele, kter" mu sdìlil, #e ve sbìrnì kovù-!rotù v Hradci Králové, kde za okupace pracoval, le#í socha TGM, kterou poznal z náv!tìvy Horeèek a proto ji ukryl. Pantáta do Hradce zajel, sochu skuteènì na!el a nechal ji pøevézt do Fren!tátu. Po men!ích opravách byla tato socha opìt postavena slavnostnì na své místo dne 7. záøí 1947. Shodou okolností ve stejn" den se také pokládal základní kámen pro památník padl"ch ve svìtov"ch válkách. Obou slavností se zùèastnilo kolem 20.000 lidí. Úèastníci obou slavností byli velmi spokojeni     a vznikla zde také my!lenka zøídit z Horeèek národní park s umìleck"mi díly fren!tátsk"ch rodákù, umìlcù Jana Knebla, Albína Polá!ka     a Bøetislava Barto!e.Sochu T.G.M. v!ak neèekal dobr" osud. V noci   z 9. na 10. kvìtna roku 1953 byla místní poboèkou SNB zorganizována akce, kdy socha byla strhnuta a odvezena do státního podniku MEZ    a poté do kovo !rotu v Ostravì, kde za ni byla vyplacena èástka 24.000,- Kès. Poté bylo pøíslu!níky SNB sepsáno trestní stíhání na neznámého pachatele, i kdy# byl pachatel znám. My!lenka umístit sochu zpìt byla o#ivena je!tì v roce 1968, ale MNV v Trojanovicích to nepovolil.

I. Pùvodní podoba pomníku II. Fotografie stavu pøed zaèátkem rekonstrukce 2009

REVITALIZACE LOKALITY HOREÈKYKAMIL MRVA ARCHITECTS, 2009



 12 - PAMÁTNÍK T.G.M.

27BOD 12, 2/2NÁHLED

SOUÈASNOSTV leto!ním roce je zeleò kolem památníku upravována dle projektu Ing. Jana Habra nákladem 800 000,- Kè. 750 000,- tvoøí podpora ze Státního fondu "ivotního prostøedí, zbytek financuje obec Trojanovice. Schodi!tì            s podstavcem pro budoucí sochu rekonstruuje vlastním nákladem souèasn# majitel památníku pan Leo Barto!. K jakému úèelu bude slou"it památník, je na majiteli památníku nebo na !ir!í diskusi za pomoci Muzejní a vlastivìdné spoleènosti.

IX. Fotografie pøed zaèátkem rekonstrukce 2009VIII. Historická fotografie - ji! bez sochy T.G.M.

VI. Fotografie pøed zaèátkem rekonstrukce 2009VII. Návrh úprav

REVITALIZACE LOKALITY HOREÈKYKAMIL MRVA ARCHITECTS, 2009

X. Zaèátek rekonstrukce 2009 - vyzdvihnut prvorepublikov" znak na své pùvodní místo

NÁVRHUva"uje se zde o umístìní sochy Utrpení od Albína Polá!ka a tím o vytvoøení pomníku obìtem válek, kter# se plánoval hned po 2. svìtové válce na místì dne!ní hospody Koliby, roku 1947 se také slavnostnì pokládal základní kámen, ov!em dodnes pomník nebyl zrealizován (viz historie Koliby Vlèiny - bod 08 - list 22). I kdy" socha Utrpení znázoròující hlavu Krista byla zpracována  pøímo na zakázku k vytvoøení pomníku obìtem válek na Horeèkách, socha je nyní umístìna na høbitovì ve Fren!tátì pod Radho!tìm. Projekt úprav lesoparku okolo památníku T.G.M. ji" byl zpracován panem Ing. Janem Habrem. Upravuje se zeleò, rekonstruuje podstavec        a prostøední pøístupové schodi!tì. Zv#!ením dùstojnosti místa by jistì byla také rekonstrukce obou boèních schodi!$ a vodorovn#ch chodníkù   k dotvoøení obdélníku, jak tomu bylo pùvodnì (viz list 26, fotografie III.). Památník bude nasvìtlen. Dalo by se zde uva"ovat o osvìtlení schodi!$ solárními lampami. Navrhujeme také osvìtlení pøístupového chodníku vedoucího od staveb pantáty Polacha, a to svìtly zabudovan#mi       v zemi. K tomuto chodníku bychom pøistavili dvì informaèní cedule, jednu o osobnosti a díle Albína Polá!ka a druhou o historii památníku T.G.M. 
Leto#ní 21. srpen snad nastartoval novou éru památníku, kdy! majitel nechal na dvoutunov" podstavec ze slezské !uly po více jak padesáti letech vyzdvihnout prvorepublikov" znak lva. „Vìøím, !e tím do#lo ke  zlomovému okam!iku nejen památníku, ale cel"ch Horeèek,“ uzavøel trojanovick" starosta.Úryvek z Novojièínského deníku - 1. 9. 2009
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Marjánka
Pantáta

Panímáma

SOUÈASNOSTVlastníkem areálu je dnes pan Leo Barto!. Komplex bohu"el není funkèní a chátrá. Polovina Marjánky musela b#t u" pøed desítkami let sbourána. Chatová osada se nedochovala vùbec a tamní pozemky zarùstají náletov#mi døevinami. Objekt Panímáma je nyní v rekonstrukci.

REVITALIZACE LOKALITY HOREÈKYKAMIL MRVA ARCHITECTS, 2009

HISTORIEHoreèky si za první republiky vybral továrník a tehdej!í pøedseda okra!lovacího spolku ve Fren!tátì  pan Petr Polach, pøezdívan# „Pantáta“. Ten zde také vystavìl nejprve v roce 1932 chatovou osadu, která se do dne!ních dnù nedochovala. Poté postavil v roce 1934 útulnu Pantáta, v roce 1936 útulnu Panímáma a v roce 1938 útulnu Marjánka. K tomu také Petr Polach vybudoval pøírodní koupali!tì, které se v!ak stejnì jako chatová osada nedochovalo. Stavby dùstojnì postávají na ji"ním svahu, v tichém prostøedí s v#hledem na panorama horského masivu Beskyd. Roku 1935 byl za hotelem Pantáta postaven také nov# amfiteátr s "ivou scenérií Radho!tì. V hledi!ti bylo 3000 míst.  Budovatelskou èinnost na Horeèkách zavr!il pantáta Polach vybudováním památku T.G.M. dne 24. èervence v roce 1938. K hotelùm patøily je!tì gará"e u silnice pod svahem, parkovi!tì pøímo u objektù, volejbalové høi!tì a ly"aøsk# vlek Kalvárka. Pantáta Polach zde ji" v roce 1938 poøádal firemní kongresy. Lze jej tedy pova"ovat za prùkopníka dnes velmi moderní a preferované kongresové turistiky. Dodnes se zachoval film     z jeho pozùstalosti, kdy se na Horeèkách v zimì roku 1940 konal kongres textilních továrníkù. Hlavní budova Pantáta nabízela 3 dvoulù"kové    a 2 tøílù"kové pokoje s pøedsíòkou a umyvadlem, ke spoleènému sociálnímu zaøízení mìli hosté pøísup z chodby. Dále Pantáta poskytoval prostor pro restauraci, jídelnu, spoleèenskou místnost, klubovnu, bar, terasu, kanceláøe a sklady. Penzion Marjánka nabízel 14 dvoulù"kov#ch pokojù s mo"ností pøist#lky a 14 tøílù"kov#ch. Penzion Panímáma poskytoval ubytování ve 34 dvoulù"kov#ch pokojích. Cel# komplex tak mohl ubytovat a" 178 hostù. 

NÁVRHPan Barto! plánuje zrekonstruovat v!echny tøi objekty, a to Pantátu na hotel a Panímámu        s Marjánkou na byty. Projekt na rekonstrukci Panímámy je ji" zpracován panem Ing. Petrem Stiborou a momentálnì probíhá realizace. Marjánce navrhujeme ponechat pùvodní funkcionalistick# vzhled, takté" Pantátovi bychom pøi rekonstrukci zanechali jeho podobu. V pøípadì vzrùstu zájmu o ubytování na Horeèkách mohou v budoucnu fungovat v!echny objekty jako hotel. Ke komplexu staveb bychom postavili opìt informaèní ceduli o historii celého areálu a o kolébce kongresové turistiky v ÈSR. V okolí areálu bychom vykáceli náletové døeviny pro obnovení pùvodních prùhledù a pro umo"nìní pøípadného obnovení Polachovy chatové osady.
II. Pantáta 1936III. Marjánka, Pantáta, Panímáma a chatová osada - 1938

IV. Historická fotografieV. Souèasná fotografieI. Pantáta s chatovou osadou  (1934-35)

VI. Souèasn! stav Pantáty - západní pohled

VIII. Souèasn! stav Marjánky - jihov!chodní pohled

VII. Souèasn! stav Panímámy - jihozápadní pohled

IX. Návrh rekonstrukce Panímámy od Ing. Petra Stibory
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NÁVRHObjekt mù"eme vidìt i z trasy navr"ené nauèné stezky. Proto bychom k cestì postavili informaèní ceduli, která na v#znamnou stavbu upozorní a informuje náv$tìvníky o osobnosti a díle architekta Du$ana Jurkovièe. Dále navrhujeme vyèistit prostor kolem cesty a proèi$tìním zelenì také umo"nit pøístup náv$tìvníkùm alespoò kolem plotu. Ideálním návrhem by bylo muzeum Du$ana Jurkovièe, ov$em to v$e zále"í na majiteli stavby.

HISTORIE

SOUÈASNOST

Stavbu su$árny na ovoce (Papratné na Horeèkách) provedl v roce 1897 Vsetínsk# stavitel Michal Urbánek podle návrhu architekta Du$ana Jurkovièe. Oba autoøi také spolupracovali na Pustevensk#ch stavbách – Mamìnka a Libu$ín. V$echny tyto stavby jsou ovlivnìny lidovou architekturou a dobovou secesí. Stavba byla provedena pro pøedsedu Pohorské jednoty Radho$% JUDr. Edvarda Parmu. Jedná se o podsklepenou stavbu na obdélném pùdorysu s obíhající zdobenou pavlaèí. Sedlová støecha s polovalbou krytá $indelem a ukonèená ví"kou s korouhví a romantick#mi komíny. V padesát#ch letech slou"ila pøedchozím majitelùm jako chlév.
Toto Jurkovièovo dílo patøí k dosud nepubliko-van#m v odborné literatuøe. Objekt je v soukromém vlastnictví akademického malíøe Martina Strnadela a je s péèí udr"ován. Pùvodní brána se ale rozpadá. Objekt i s bránou je oplocen. 
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IV. Brána - pùvodní stav (foto www.jurkovic.cz)III. Dne!ní ruina brány

I. Stávající stav - v"chodní pohled (foto www.jurkovic.cz) II. Pohled z trasy nauèné stezky, návrh umístìní informaèní cedule 

1:5000

V. Stávající stav - ji#ní pohled (foto www.jurkovic.cz)
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30BOD 15NÁHLEDNÁVRHNavrhujeme v!mìnu lavièky a umístìní odpadko-vého ko"e.SOUÈASNOSTLípa má dnes 270 let, obvod kmene 470 centimetrù a v!"ku 21 metrù. Roste na pozemku soukromého vlastníka PhDr. Du"ana Dobe"e. Pøed lípou stojí lavièka, která je ji# znaènì ponièená. Poblí# se nenachází #ádn! odpadkov! ko", po zemi se válí odpadky. 

HISTORIEJedná se o lípu malolistou vysazenou ji# pøed rokem 1740. Lípa byla vyhlá"ena chránìn!m stromem Radou ONV Nov! Jièín ji# v roce 1980 jako esteticky v!znamná èást krajiny podle tehdy platn!ch pøedpisù.
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I. Návrh úprav prostoru pøed lípou

II. Stávající stav
01VÌ" SKOKANSKÉHO MÙSTKU
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