“ Horeèky, kopeèky, pøírody vzácný skvost,
lidem všem vydaným na milost nemilost,
kdo zlý jsi, nechoï sem, dobøí však vejdìte,
chraòte je, šetøte je, milujte, pìstìte. ”
Josef Kalus
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spolupráce:

Úvod
Architektonicko - urbanistická studie, která se pøedkládá pro
jednání zastupitelstva mìsta Frenštátu pod Radhoštìm
a obce Trojanovice, je podkladem pro další stupeò
projekèních prací. Studie øeší lokalitu Horeèky na pomezí
dvou katastrù obce Trojanovice a mìsta Frenštát pod
Radhoštìm. Jedná se o soubor kopcù, pahorkù s neudržovanou a zastaralou turistickou, sportovní a kulturní
infrastrukturou. Pøi návrhu byly dodrženy základní parametry
zadání, vyvolané zmìny byly vzájemnì se zadavatelem
konzultovány a odsouhlaseny.

Pøehled výchozích podkladù
Pro vypracování architektonicko - urbanistické studie bylo
použito nìkolika materiálù: podmínky návrhu na studii,
jednání zástupcù zadavatelù a soukromých subjektù,
situace území, fotodokumentace místa, studium daného
místa a návaznost na širší okolí.
Jednání nad prùbìhem studie se úèastnili: Mgr. Jiøí Novotný
(starosta obce Trojanovice), Mgr. Stanislav Hrabovský
(starosta mìsta Frenštát p. R.), Mgr. Zdeòka Lešèišinová
(místostarosta mìsta Frenštát p. R.), Jiøí Raška, Zdenìk
Bartoš, Marian Žárský, Mgr.Jiøí Novotný a Ing. Karel Míèek
(T.J. Frenštát p. R.), Leo Bartoš, Ing. arch. Aleš Krkoška.
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HOREÈKY

FRENŠTÁT p. R.

VELKÝ
JAVORNÍK
Mikroregion Frenštátsko (tvoøen mìstem Frenštát
pod Radhoštìm a pøilehlými obcemi Bordovice,
Kunèice pod Ondøejníkem, Lichnov, Tichá,
Veøovice a Trojanovice) se nachází na východì
Èeské republiky a je souèástí Moravskoslezského kraje. Centrem tvoøícím bránu
do Beskyd je mìsto Frenštát pod Radhoštìm.
Oblast Frenštátska obklopená malebnými horami
vytváøí jedineèné panorama.
Øešená lokalita Horeèky se rozkládá na území
obce Trojanovice a mìsta Frenštát p. R., spadá
do Chránìné krajinné oblasti Beskydy
a v minulosti byla velmi lákavým cílem pro turisty.
Již v roce 1884 zde byl založen první turistický
spolek v èeských zemích Pohorská jednota
Radhoš(, který propagoval Radhoš(ské Beskydy
a postaral se o vybudování turistického zázemí
na Pustevnách, Radhošti a chaty na Velkém
Javorníku. Turistika tvoøí pro obyvatele Frenštátu
a jeho okolí významné ekonomické odvìtví,
turistika a rekreace je pro nì velmi dùležitá
z hlediska zamìstnanosti.

TROJANOVICE

ROŽNOV p. R.
RADHOŠ#
ŠIRŠÍ VZTAHY
M1:25000
PUSTEVNY
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I. Vojenské mapování (1764-1768, 1780-1783)
III. Vojenské mapování (1876-1878)

II. Vojenské mapování (1836-1852)

HISTORIE
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LEGENDA
BORDOVICE
NOVÝ JIÈÍN

KOPØIVNICE
PØÍBOR

V3

PØÍSTUPOVÝ BOD
HRANICE ØEŠENÉHO ÚZEMÍ
HRANICE KATASTR. ÚZEMÍ
INFRASTRUKTURA

PØÍSTUPOVÉ BODY
V4

V1
V2
V3
V4
V5
V6
FRENŠTÁT p. R.

ÚZEMÍ MÌSTA
FRENŠTÁT
POD RADHOŠTÌM

V2

V7

RESTAURACE “NA ŽABÁRNÌ”
PØÍSTUP OD LÉKÁRNÍKOVY VILY
ODBOÈKA Z HLAVNÍ KOMUNIKACE
FRENŠTÁT p.R. - BORDOVICE
VSTUP POD MALÝM VIADUKTEM
ZA AKVAPARKEM
LÁVKA PØES ØEKU LUBINU ZA
TENISOVÝMI KURTY
LÁVKA PØES ØEKU LUBINU ZA
ZAHRÁDKÁØSKOU KOLONIÍ MEZI
ULICÍ PØÍÈNICE A ØEKOU LUBINOU
ODBOÈKA ZA BENZÍNOVOU STANICÍ

V5

ÚZEMÍ OBCE
TROJANOVICE

V6
VELKÝ
JAVORNÍK
U každého pøístupového bodu bude stát informaèní
cedule s mapou Horeèek a informacemi o této lokalitì

V1
VYMEZENÍ ØEŠENÉHO ÚZEMÍ
PØÍSTUPOVÉ BODY
M1:8000

V7
ROŽNOV p. R.
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LEGENDA
STEZKY PRO PÌŠÍ
CYKLISTICKÁ STEZKA
AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA
OBSLUHA, ZÁSOBOVÁNÍ
BÌŽKAØSKÁ TRASA, OKRUH
LANOVÁ DRÁHA

P8

PARKOVÁNÍ
P1

P7

P2

P3
P6

P4
P5

P1
P5

P2

P6

P7

P4
P8
P3

POD SKOKANSKÝM AREÁLEM

hlavní veøejné parkovištì
kapacita cca 90 parkovacích míst pro osobní
automobily, 3 stání pro autobusy, nutno
navrhnout uzamykatelná stání pro kola
vlastníkem pozemku T.J. Frenštát p. R.

U NAVRŽENÉHO SPORT. AREÁLU

veøejné parkovištì
kapacita cca 60 parkovacích míst, možnost
rozšíøení na vedlejší pozemek
vlastníky pozemkù R. Parma a M. Parmová

U ŽABÁRNY

veøejné parkovištì
kapacita cca 35 parkovacích míst
vlastníkem pozemku pan Leo Bartoš

V AREÁLU PANTÁTY POLACHA

parkovištì pouze pro ubytované hosty
kapacita cca 20 parkovacích míst
vlastníkem pozemku Obec Trojanovice

POD VÌŽÍ SKOKANSKÉHO MÙSTKU

parkovištì pouze pro potøeby sportovcù
a organizátorù závodù
kapacita cca 25 parkovacích míst
vlastníkem pozemku Obec Trojanovice

U KOLIBY

parkovištì pouze pro ubytované a pro hosty
restaurace
kapacita cca 15 parkovacích míst
vlastníkem pozemku paní Hana Ze&ová

U VLÈINY

parkovištì èásteènì veøejné
a èásteènì pro hosty hotelu nebo restaurace
kapacita cca 60 parkovacích míst
vlastníkem pozemku VLÈINA RESORT, a.s.

U JANÍKA

parkovištì pouze pro hosty restaurace
kapacita cca 10 parkovacích míst
vlastníkem pozemku pan Jiøí Janík

INFRASTRUKTURA: FUNKCE
M1:5000
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LEGENDA

A13

NAUÈNÁ STEZKA,
OKRUH PO VÝZNAMNÝCH
MÍSTECH LOKALITY HOREÈKY
BÌŽKAØSKÝ OKRUH
DALŠÍ VÝZNAMNÉ STEZKY
OSTATNÍ
DÌLENÍ ÚSEKÙ

A14

A15

A12

C03

A16
C04

A17

C07

A11

C08

C05

A19

A22

A23

A18

A20

A21

C02

A10
C06

B02

A09
C10

B03
B01
A24

A07

A08
A03

A06

A25
C09
A26

A02

A01
A29

A04

A05

A28
C01

A27

INFRASTRUKTURA:
ROZDÌLENÍ NA ÚSEKY
M1:5000
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NAUÈNÁ STEZKA
Souèasnost:
A01: 125 m

I.

III.

II.
Mobiliáø mmcité - www.mmcite.cz
I. lavièka VERA LV250-LV252 - u památníku T.G.M.,
na vyhlídce u Lékárníkovy vily
II. odpadkový koš DIAGONAL Dg115
III. lavièka KATIA LK156 - u památné lípy U Lipky
IV. lavièka FORM LF510 - u památné lípy U Obrázku

IV.

V. Pøíklad informaèní
cedule, která by mìla
stát na významných
místech nauèné stezky

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

A02:
A03:
A04:
A05:
A06:
A07:
A08:
A09:
A10:
A11:
A12:
A13:
A14:
A15:
A16:
A17:
A18:
A19:
A20:
A21:
A22:
A23:
A24:
A25:
A26:
A27:
A28:
A29:

135
70
200
95
125
110
45
250
255
110
355
70
80
260
90
85
315
140
60
260
170
65
215
75
225
560
160
60

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

schodištì, pøístup ke schodišti
z panelù, osvìtleno
schodištì, osvìtleno
asfaltový povrch
asfaltový povrch
asfaltový povrch
asfaltový povrch
lesní pìšina, tráva
asfaltový povrch
lesní pìšina, zpevnìná
lesní pìšina
štìrková cesta
štìrková cesta, tráva
asfaltový povrch, osvìtlena
štìrková pìšina, osvìtlena
asfaltový povrch, osvìtlena
asfaltový povrch, osvìtlena
asfaltový povrch, osvìtlena
asfaltový povrch, osvìtlena
asfaltový povrch, osvìtlena
lesní pìšina
lesní cesta
lesní cesta
lesní cesta
lesní pìšina, zarostlá
pìšina v trávì
dlažební kostky
štìrková cesta
lesní pìšina
louka zarostlá keøi

Návrh:
A01, A02: 160 m, rekonstrukce schodiš'ových
stupòù, úprava stávajícího osvìtlení
A03, A08: úprava plochy na parkovištì,
osvìtlení
A04, A05: oprava poruch v asfaltu, osvìtlení
A06: souèástí bìžkaøského okruhu,
vyasfaltování v šíøce min. 3 m, osvìtlení
A07, A09, A10, A11: zpevnìní, mlatový povrch
v šíøce min.1,5 m
A12: ponechat
A13: pouze úprava stávajícího osvìtlení
A14: zpevnìní do šíøky 1,5 m, mlatový povrch,
úprava stávajícího osvìtlení
A15: úprava stávajícího osvìtlení, do 3 metrù
od cesty vysekání døevin, oprava a nátìr
lavièek
A16, A17: pouze úprava stávajícího osvìtlení
A18: oprava poruch v asfaltu, vysekání
nežádaných keøù, úprava stávajícího
osvìtlení
A19: oprava poruch v asfaltu, vysekání

nežádaných keøù, úprava stávajícího
osvìtlení, souèástí bìžeckého okruhu
A20: kamenná dlažba (viz øešení kaple - bod
09, list 23)
A21, A22: souèástí bìžkaøského okruhu,
vyasfaltování v šíøi min. 3 m
A23: vyasfaltování v šíøi min. 3 m
A24: zpevnìní, mlatový povrch v šíøi min.1,5 m
A25: mlatový povrch v šíøce min.1,5 m,
osvìtlení zabudované v zemi
A26: oprava poruch, dodláždìní, osvìtlení
A27: mlatový povrch v šíøce min. 1,5 m
A28: zpevnìní, mlatový povrch v šíøi min.1,5 m
A29: vysekání nežádaných keøù a stromù,
zpevnìní, mlatový povrch v šíøce 1,5 m
CELKOVÁ DÉLKA NAUÈNÉ STEZKY:
cca 5000 m
Nauènou stezku bude neustále doprovázet
èervená barva. Nìkde bude èervìnì natøené
opìradlo lavièky, jinde odpadkový koš, mùstek
pøes potok, kus zábradlí, ...
KØÍŽOVÁ CESTA
Povede od památníku T.G.M. pøes vyhlídku u
Lékárníkovy vily až ke kapli Panny Marie Lurdské
(úseky A20-A24, délka: cca 770 m). Cesta bude
doplnìna døevìnými sochami.
NAUÈNÝ ÚSEK O HOROPISU, FAUNÌ A
FLOØE HOREÈEK
Úseky A09 a A10 budou doplnìny informaèními
tabulemi o horopisu, faunì a floøe Horeèek,
vhodné by bylo i vtipnìjší øešení pro malé dìti v
podobì døevìných soch zobrazujících typická
zvíøata pro tuto oblast, které by mohly sloužit také
jako lavièky.
Na každém rozcestí a u každého dùležitého bodu
bude umsítìn ukazatel.

BÌŽKAØSKÝ OKRUH
Souèasnost:
B01: 385 m
lesní cesta
B02: 110 m
lesní cesta
B03: 280 m
asfaltový povrch
A06, A19, A21, A22: viz výše
Návrh: celý okruh bude zpevnìn a vyasfaltován
v šíøce min. 3 m, úsek B03 doplnìn osvìtlením.
CELKOVÁ DÉLKA BÌŽKAØSKÉHO OKRUHU:
cca 1500 m

DALŠÍ DÙLEŽITÉ STEZKY
Souèasnost:
C01: 130 m
C02: 410 m
C03: 390 m
C04: 140 m
C05: 230 m
C06:
80 m
C07: 405 m
C08: 110 m
C09: 375 m
C10: 280 m

asfaltový povrch
lesní pìšina
lesní pìšina, osvìtlena
lesní pìšina
lesní pìšina
lesní pìšina
lesní pìšina, nezpevnìná
lesní cesta
lesní pìšina, nezpevnìná
lanová dráha

Návrh:
Pro funkci organismu Horeèek není nutná
kompletní úprava. U všech stezek kategorie C
kromì lanové dráhy C10 navrhujeme odstranìní
poruch povrchu, vyèištìní okolí od nežádaných
køovin, umožnìní prùchodu èi prùjezdu.
Úsek C01 navrhujeme doplnit osvìtlením a v
úseku C03 upravit stávající osvìtlení (viz výkres
13 - osvìtlení).
Lanovou dráhu bude potøeba v budoucnu
zrekonstruovat a poté by mohla nahradit úseky
nauèné stezky A01 a A02.
VLASTNÍCI
Obec Trojanovice: èást A02, A03, èást A04,
A05, A06, èást A07, A08, èást A09, A22,
A23, èást C01
Mìsto Frenštát p.R.: Èást A10, A11, A12, A13,
A14, A15, èást A18, A27, C02
Lesy 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. Frenštát p. R.: Èást A01
Severomoravské státní lesy Krnov: èást A01,
èást A02, èást A29
Jednota: èást A04
Leo Bartoš: A24, A25, A26
Ema Hrubá: èást C09
MUDr. Radúz Parma a Mahulena Parmová: A28,
èást A29
Jiøí Janík: èást C04
Pozn.: Uvedené délky úsekù jsou pouze orientaèní

INFRASTRUKTURA:
POPIS
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A01

A02

A10

A15

A25

A04

A11

A18

A19

A26

A27

A05

A12

A21

A23

A28

A29

FOTOGRAFIE STÁVAJÍCÍHO STAVU TRASY
NAVRŽENÉ NAUÈNÉ STEZKY

INFRASTRUKTURA:
SOUÈASNÉ FOTOGRAFIE

A06

A09

A14

A24
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LEGENDA
05

VÝZNAMNÝ BOD
NAUÈNÁ STEZKA
OSTATNÍ KOMUNIKACE
NOVÌ VYKÁCENÉ PASEKY
VÝHLEDY

06

VÝZNAMNÉ BODY
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

07

09
10

04

08

11
03

VÌŽ SKOKANSKÉHO MÙSTKU
RESTAURACE REKOVICE
AMFITEÁTR
MAØENÈINA STUDÁNKA
RESTAURACE U JANÍKA
POMNÍK BØETISLAVA BARTOŠE
HOTEL VLÈINA
KOLIBA VLÈINA
KAPLE PANNY MARIE LURDSKÉ
PAMÁTNÁ LÍPA U OBRÁZKU
VYHLÍDKA OD LÉKÁRNÍKOVY VILY
PAMÁTNÍK T.G.M.
STAVBY PANTÁTY POLACHA
SUŠÁRNA NAD LIPKOU
PAMÁTNÁ LÍPA U LIPKY

01

02

12
13

15

14

VÝZNAMNÉ BODY
M1:5000
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STRAVOVÁNÍ
UBYTOVÁNÍ
SPORT
KULTURA
HRANICE ØEŠENÉHO ÚZEMÍ
INFRASTRUKTURA

L05
L16

LOKALITY
L09
L10
L11

L02

L15
L04

L07

L01
L02
L03
L04
L05
L06
L07
L08
L09
L10
L11
L12
L13
L14
L15
L16

STAVBY PANTÁTY POLACHA
HOTEL VLÈINA
RESTAURACE REKOVICE
KOLIBA VLÈINA
RESTAURACE U JANÍKA
SKOKANSKÝ AREÁL
AMFITEÁTR
RESTAURACE NA ŽABÁRNÌ
HOTEL BARTOŠ
TENISOVÉ KURTY
ZIMNÍ STADION
RESTAURACE POD VÌŽÍ
SJEZDOVKA KALVÁRKA
KOUPALIŠTÌ NA ŽABÁRNÌ
SÁÒKAØSKÁ DRÁHA
KOUPALIŠTÌ POD HOREÈKAMI

L06

L12

L01

L03

L13

L14
L08

AKTIVNÍ LOKALITY: HISTORIE
M1:5000
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LEGENDA
STRAVOVÁNÍ
UBYTOVÁNÍ
SPORT
KULTURA
HRANICE ØEŠENÉHO ÚZEMÍ
INFRASTRUKTURA

L05

LOKALITY
L09
L10
L11

L03
L04
L05
L06
L08
L09
L10
L11
L17
L18

RESTAURACE REKOVICE
KOLIBA VLÈINA
RESTAURACE U JANÍKA
SKOKANSKÝ AREÁL
RESTAURACE NA ŽABÁRNÌ
HOTEL BARTOŠ
TENISOVÉ KURTY
ZIMNÍ STADION
CYKLISTICKÁ TRASA
BÌŽKAØSKÁ TRASA

L04
L18
L06

L03
L17

L08

AKTIVNÍ LOKALITY:
SOUÈASNÝ STAV
M1:5000
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LEGENDA
STRAVOVÁNÍ
UBYTOVÁNÍ
SPORT
KULTURA
HRANICE ØEŠENÉHO ÚZEMÍ
INFRASTRUKTURA

L05

LOKALITY
L09
L10
L11

L02

L15
L04
L22

L18

L06

L07
L19
L01

L20

L12
L21

L23

L01
L02
L03
L04
L05
L06
L07
L08
L09
L10
L11
L12
L15
L17
L18
L19
L20
L21
L22
L23

STAVBY PANTÁTY POLACHA
HOTEL VLÈINA
RESTAURACE REKOVICE
KOLIBA VLÈINA
RESTAURACE U JANÍKA
SKOKANSKÝ AREÁL
AMFITEÁTR
RESTAURACE NA ŽABÁRNÌ
HOTEL BARTOŠ
TENISOVÉ KURTY
ZIMNÍ STADION
RESTAURACE POD VÌŽÍ
SÁÒKAØSKÁ DRÁHA
CYKLISTICKÁ TRASA
BÌŽKAØSKÁ TRASA
BÌŽKAØSKÝ OKRUH
DÌTSKÉ HØIŠTÌ, PØÍRODNÍ POSILOVNA
VÌŽ SKOKANSKÉHO MÙSTKU
LANOVÉ CENTRUM
SPORTOVNÍ AREÁL

L03

L17

L08

AKTIVNÍ LOKALITY:
NÁVRH
M1:5000
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L01 STAVBY PANTÁTY POLACHA

Minulost: 3 hotely (Marjánka, Pantáta,
Panímáma) s restaurací, chatová osada,
pøírodní amfiteátr pro 3000 lidí
Ubytovací kapacita: 150 lùžek + 28 pøistýlek
Stravovací kapacita: 180 míst
Souèasnost: vlastníkem pan Leo Bartoš,
areál zchátralý a nefunkèní, chatová osada
sbourána, pozemky zarostlé náletovými
døevinami
Návrh: objekty budou zrekonstruovány jako
hotely pøípadnì byty, pøedpokládá se obnovení
restaurace, návrh vykácení nežádaných stromù
a následná možnost obnovení chatového
kempu.

L02 HOTEL VLÈINA

Minulost: 2 hotely (Stará a Nová Vlèina) s
restaurací, vyhlídka pod Novou Vlèinou
Souèasnost: vlastníkem VLÈINA RESORT,a.s.,
areál chátrá, momentálnì mimo provoz, nabízí
se k prodeji
Ubytovací kapacita:
Nová Vlèina 68 lùžek
Stará Vlèina 34 lùžek
Návrh: objekty budou zrekonstruovány opìt na
hotely, opravena vyhlídka

L03 RESTAURACE REKOVICE

Minulost: restaurace se zahrádkou s možností
ubytování v øadových chatkách Liduška a
Ivanka
Souèasnost: vlastníkem JEDNOTA,
spotøebitelské družstvo v Novém Jièínì,
restaurace funkèní, ale chátrá, nevyhovující
zaøízení
Stravovací kapacita: 30 míst + 80 v sále,
velká zahrádka
Návrh: udržování funkce restaurace vyžaduje
rekonstrukci a vyšší finanèní náklady, v pøípadì
rozvoje Horeèek vhodná úprava patra objektu
na ubytování, možná rekonstrukce Lidušky a
Ivanky

L04 KOLIBA VLÈINA

Minulost: restaurace
Souèasnost: vlastníkem paní Hana Ze'ová,
restaurace funkèní
Budoucnost: udržování provozu restaurace

L05 RESTAURACE U JANÍKA

Minulost: restaurace se zahrádkou a malým
podiem
Souèasnost: vlastníkem pan Jiøí Janík,
restaurace funkèní

Stravovací kapacita: 50 míst + 40 v salóncích
Návrh: udržování provozu restaurace

L06 SKOKANSKÝ AREÁL

Minulost: 4 skokanské mùstky
Souèasnost: vlastníkem objektù TJ Frenštát pod
Radhoštìm, vlastníci pozemkù Obec
Trojanovice, Severomoravské státní lesy Krnov,
a T. J. Frenštát p. R.,
mùstky fungují pro tréninky skokanù
Návrh: umožnìní provozu skokanských mùstkù i
pro závody; nutná rekonstrukce správní budovy
(výmìna 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), možnost fungování budovy také jako
informaèní centrum pro lokalitu Horeèek;
demolice a odvoz stávajících bunìk sloužících
jako šatny a technické zázemí, vybudování
skladových a opraváøských prostor a šaten pro
závodníky vèetnì sociálního zaøízení – napø.
formou montovaných døevìných staveb;
rekonstrukce budovy pro rozhodèí; rekonstrukce
lanové dráhy, rekonstrukce dolní a horní stanice,
kompletní renovace elektroinstalace a strojního
zaøízení, výmìna sedaèek vybudování osvìtlení,
vybavení LD turnikety; návrh bobové dráhy,
cvièné louky, sjezdovky, na vìži mùstku lezecká
stìna, podél mùstku K90 simulace skoku z
mùstku, kde se návštìvník spustí po lanech a
kopíruje dráhu skoku (dnes v Calgary);
sjezdovka zasahuje do pozemkù Lesù ÈR a
MUDr. Radúze Parmy a Mahuleny Parmové

L07 AMFITEÁTR

Minulost: nekryté pódium s orchestøištìm a
zázemím, lavièky, poøádání slavností a rùzných
hudebních a divadelních pøedstavení
Souèasnost: vlastníkem stavby mìsto Frenštát
p. R., vlastníkem pozemku Obec Trojanovice,
dezolátní stav, nevyužíváno
Návrh: rekonstrukce pro obnovení kulturní
funkce, poøádání festivalù, koncertù, divadelních
pøedstavení, možná funkce letního kina (viz bod
03 - list 17)

L08 RESTAURACE NA ŽABÁRNÌ
Minulost: restaurace se zahrádkou
Souèasnost: restaurace funkèní, možnost
ubytování (kapacita 4 lùžka + 2 pøistýlky)
Návrh: udržování provozu restaurace

L09 HOTEL BARTOŠ

Minulost: *** hotel s restaurací

Souèasnost: hotel i restaurace funkèní
Ubytovací kapacita: 40 lùžek
Stravovací kapacita: 70 míst + 40 v salónku
Návrh: udržování provozu

Frenštát p. R. - Bordovice, kolem restaurace U
Janíka, kolem hotelu Vlèina, okolo Rekovic a
kolem Pantáty k Žabárnì
Návrh: cyklotrasu zanechat, opravit

L10 TENISOVÉ KURTY

L18 BÌŽKAØSKÁ DRÁHA

Minulost: tenisové kurty
Souèasnost: tenisové kurty funkèní
Návrh: udržování provozu

L11 ZIMNÍ STADION

Minulost: nekrytý zimní stadion
Souèasnost: zimní stadion funkèní
Návrh: zastøešení, udržování provozu

L12 RESTAURACE POD VÌŽÍ

Minulost: restaurace
Souèasnost: vlastníkem Ing. Lukáš Machálka,
restaurace nefunkèní, probíhá rekonstrukce
Návrh: rekonstrukce restaurace, v patøe
navrženo ubytování
Ubytovací kapacita: 15 míst
Stravovací kapacita: 50 míst + 50 na terasách

L13 SJEZDOVKA KALVÁRKA

Minulost: lyžaøská sjezdovka, vlek
Souèasnost: vlastníkem pan Leo Bartoš,
nevyužíváno, vlek již neexistuje
Návrh: nenavrhuje se žádné využití

L14 KOUPALIŠTÌ NA ŽABÁRNÌ

Minulost: kamenné pøírodní koupalištì s
restaurací
Souèasnost: nefukèní, zasypáno, zarostlé
náletovými døevinami
Návrh: nenavrhuje se žádné využití

L15 SÁÒKAØSKÁ DRÁHA

Minulost: možnost rekreaèního sáòkování
Souèasnost: lesní pìšiny
Návrh: obnovení možnosti sáòkování, zajištìní
bezpeènosti

L16 PØÍRODNÍ KOUPALIŠTÌ
POD HOREÈKAMI

Minulost: pøírodní koupalištì s restaurací
Souèasnost: škvárové høištì
Návrh: možnost obnovení koupalištì nebo
vytvoøení velkého dìtského høištì

L17 CYKLOTRASA

Souèasnost: cyklotrasa è. 6195 vede pøes
Horeèky od odboèky z hlavní komunikace

Souèasnost: udržovaná bìžkaøská dráha
smìøující na Javorník
Návrh: dráhu ponechat

L19 BÌŽKAØSKÝ OKRUH

Souèasnost: vlastníky pozemku Lesy ÈR
a Obec Trojanovice,
èást asfaltové a èást lesní cesty
Návrh: vytvoøení bìžkaøské trati
s asfaltovým povrchem, celoroènì využívána
(koleèkové bìžky)

L20 HØIŠTÌ

Souèasnost: vlastníkem pozemku JEDNOTA,
spotøebitelské družstvo v Novém Jièínì,
travnatý porost
Návrh: návrh dìtského høištì 0-6 let,
7-15 let, vytvoøení posilovny v pøírodì

L21 VÌŽ SKOKANSKÉHO MÙSTKU
Minulost: sportovní využití
Souèasnost: vlastníkem objektu TJ Frenštát
p.R., vlastníkem pozemku Obec Trojanovice,
sportovní využití
Návrh: sportovní a zároveò kulturní využití,
návrh Vertikálního muzea Jiøího Rašky a
rozhledny (viz bod 01 - list 14)

L22 LANOVÉ CENTRUM

Souèasnost: lesy, lesní pìšiny, hluboké koryto
Vlèího potoka
Návrh: vhodný terén pro vytvoøení lanového
centra

L23 SPORTOVNÍ AREÁL

Souèasnost: vlastníky pozemku MUDr. Radúz
Parma a Mahulena Parmová,
travnatý porost
Návrh: fotbalové høištì s bìžeckým oválem, 1
tenisový kurt, 1 høištì pro basketbal a 1 pro
volejbal, dìtské høištì

AKTIVNÍ LOKALITY:
POPIS
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LEGENDA
OSVÌTLENÍ - 1. FÁZE
OSVÌTLENÍ - 2. FÁZE
NEOSVÌTLENÁ KOMUNIKACE
VÝZNAMNÝ BOD
DÌLENÍ ÚSEKÙ
OSVÌTLENÉ OBJEKTY

O2
O3

O4

TRASY OSVÌTLENÍ - 1. FÁZE
Stávající:
O1 SCHODIŠTÌ PODÉL SKOK. AREÁLU

O2
O3
O4
O5

O5

O6

O6

Délka: 260 m

PØÍSTUP. CESTA K HOTELU VLÈINA
OD ODBOÈKY Z HL. KOMUNIKACE
FRENŠTÁT P. R. - BORDOVICE

Délka: 1020 m

HOTEL VLÈINA - KOLEM RESTAURACE
U JANÍKA AŽ K PØÍSTUPOVÉ CESTÌ

Délka: 480 m

LESNÍ PÌŠINA OD TENIS. KURTÙ
Délka: 470 m

HOTEL VLÈINA - ROZCESTÍ U KOLIBY

Délka: 490 m

ROZCESTÍ - KOLIBA
Délka: 140 m

Stávající osvìtlení navrhujeme zrekonstruovat v
systému nového osvìtlení.
Celková délka: cca 2860 m
Nové:

O7

O7
O1

O8
O9

O8
O9

ROZCESTÍ U REKOVIC - ROZCESTÍ
U KOLIBY
Délka: 500 m

REST. REKOVICE - SKOKANSKÝ AREÁL

Délka: 270 m

ROZCESTÍ U ŽABÁRNY - REKOVICE
Délka: 670 m

Celková délka: cca 1440 m
Celková délka osvìtlených úsekù: cca 4300 m
Dále bude nasvìtlena vìž a siluety skokanského
mùstku (viz øešení bodu 01, list 14) a bývalý
památník T.G.M. (viz øešení bodu 12, list 27).
Pozn.: Uvedené délky úsekù jsou pouze orientaèní.

NÁVRH OSVÌTLENÍ
M1:5000
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01 - VÌŽ SKOKANSKÉHO MÙSTKU
ONDØEJNÍK

I. Souèasný stav
II. Souèasný stav - západní fasáda

RADHOŠ&

III.Výhled z vìže skokanského mùstku

HISTORIE

V 80. Letech zažívají Horeèky renesanci. Po
úspìchu Frenštátského rodáka Jiøího Rašky na
olympiádì v Grenoble v roce 1968, kdy Jiøí Raška
vybojoval první zlatou olympijskou medaili v
historii Èeskoslovenska na zimních hrách, byly
Horeèky využity pro výstavbu sportovního areálu
a v roce 1973 se postavil skokanský mùstek s
kritickým bodem K90 s umìlou hmotou. V tehdejší
dobì se jednalo o nejvìtší mùstek s umìlou
hmotou na svìtì. K mùstku byla pozdìji
postavena také lanová dráha. Na tìchto
skokanských mùstcích vyrostlo nìkolik šampionù
a mistrù svìta ve skoku na lyžích. Zajímavostí
mùstku je vìž je postavená na území obce
Trojanovice s doskokem na území Frenštátu p.R.

SOUÈASNOST

Nyní mùstky slouží k tréninkùm skokanského
sportu. Pro výstup na mùstek se pøi trénincích
využívájí schody podél mùstku. Vìž je tak dnes
naprosto nevyužívána.

NÁVRH

Celý areál mùstkù by mìl být oživen o spoustu
nových sportovních možností (viz list 12). Zde se
budeme zabývat pouze revitalizací vìže
skokanského mùstku, která by se mìla stát
prvním lákadlem, proè by mìl èlovìk vstoupit na
území Horeèek s novì rekonstruovanou infrastrukturou. Vìž bude využita k vytvoøení Vertikálního
muzea Jiøího Rašky a rozhledny na støeše, odkud
je jedineèný výhled na okolní obce a hory. Na

ochozu rozhledny budou umístìny tabule s panoramatickým popisem pohledù do krajiny. Na
rozhlednì je tøeba zachovat anténní systémy.
Návštìvník Vertikálního muzea Jiøího Rašky bude
stoupat po schodech vìže skokanského mùstku a
zároveò po pomyslné èasové ose. Stálá expozice
bude koncipována tak, aby postupnì pokryla
nejdùležitìjší momenty historie skokanského
sportu ve Frenštátì až po souèasnost. Expozice
se bude skládat z fotografií, dokumentù a exponátù, které budou instalovány podél schodištì ve
smìru výstupu. Po výstupu na vìž bude mít
návštìvník možnost vyzkoušet si pocity skokana
na lyžích, když si na optickém simulátoru skoku
virtuálnì skoèí z Frenštátského mùstku. Velký
dùraz bude kladen na interaktivní zamìøení celé
prohlídky. Na nìkteré z exponátù (lyžaøské
vybavení, povrchové hmoty mùstku...) si bude
moci návštìvník sáhnout (napø: vyfotit se na
pevnì instalovaných skokanských lyžích Jakuba
Jandy ). Všechny exponáty a fotografie budou
opatøeny popisem v nìkolika jazycích. Na vrcholu
vìže bude instalována obrazovka s projekcí
krátkého filmu o Jiøím Raškovi. Projekce dokumentu bude probíhat automaticky dvakrát za
hodinu. Dále bude umožnìn výstup na støechu
vìže, kde bude kromì zábradlí a tabulí s panoramatickým popisem také instalován triedr sloužící k
rozhledu do celé frenštátské kotliny lemované
panoramatem Moravskoslezských Beskyd. Vstup
do Vertikálního muzea Jiøího Rašky bude zpoplatnìn a zajištìn prostøednictvím turniketù u vstupu
do vìže. Zde bude také instalována informaèní
tabule s popisem prohlídkové trasy a s pravidly

pro návštìvníky. Severní fasáda vìže se pokryje
lezeckou stìnou, ostatní tøi strany budou
proskleny. Veèerní osvìtlení interiéru v rámci
expozice na sebe bude upozoròovat a lákat
návštìvníky . Vìž bude také osvìtlena
jednoduchým, moderním, úsporným systémem,
zvýrazní se konstrukce mùstku (napø. liniové
osvìtlení nájezdu po obou stranách, kabelové
LED osvìtlení). Mùstek se tak stane dominantou,
které si èlovìk všimne již pøi projíždìní mìstem.
Provedené úpravy musí zachovat funkènost
a bezpeènost pro potøeby skokanù i návštìvníkù.

03
AMFITEÁTR
01
VÌŽ SKOKANSKÉHO
MÙSTKU

02
RESTAURACE
REKOVICE

1:5000

BOD 01, 1/2
NÁHLED
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01 - VÌŽ SKOKANSKÉHO MÙSTKU

IV. Návrh

V.. Souèasný stav
VI. Souèasný stav - vstup na západní fasádì

IX. Stávající pohled z východní strany
X. Detail schodištì

XI. Západní fasáda
XII. Detail schodištì

VII. Souèasný stav -pøíchod k vìži
VIII. Souèasný stav - západní fasáda

BOD 01, 2/2
NÁHLED
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02 - RESTAURACE REKOVICE

IV. Souèasný pohled ze severozápadu
V. Souèasný pohled z jihu

I. Historie
II. Souèasnost

III. Návrh

HISTORIE

VI. Stávající stav chatky Ivanky
VII. Stávající stav Lidušky a Ivanky

Bohumír Èetna se o Horeèkách a o jejich
nejvyšším pahorku zvaném Hradisko zmiòuje jako
o místì, kde zaèíná první osidlování Frenštátské
kotliny. Byl to právì Antonín Baèa Horeèka,
salašník z Horeèek, který se nejvíce zasloužil 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 nesèetnými
dopisy pøesvìdèil arcibiskupa Troyera, aby
umožnil osamostatnìní Pasek. Toto se podaøilo v
roce 1748. Proto jsou Horeèky významnou
lokalitou pro Trojanovskou obec. Rekùv Hostinec,
dnes restaurace Rekovice, je dle Trojanovských
kronik rodným místem Antonína Baèi Horeèky.
I když Trojanovice vznikly jako samostatná obec,
staly se obcí atypickou. Obcí, která obklopuje
skoro ze dvou tøetin Frenštát, a jelikož nikdy zde
nebyl postaven kostel, jsou Trojanovice k
Frenštátu také pøifaøeny. Rekovice fungovaly jako
restaurace, v tìsné blízkosti byly vystavìny
dvoulùžkové øadové chatky Liduška a Ivanka k
ubytování hostù.

SOUÈANOST

Hostinec Rekovice dnes sice funguje, ale
nesplòuje podmínky potøeb spoleènosti,
nevyhovuje dnešním nárokùm stejnì jako
ubytování v chatkách Liduška a Ivanka.
Objekt je ve vlastnictví JEDNOTY, spotøebitelského družstva v Novém Jièínì.

03
AMFITEÁTR
01
VÌŽ SKOKANSKÉHO
MÙSTKU

NÁVRH

Mùžeme pouze doporuèit kompletní renovaci
zaøízení restaurace a úpravu fasády. Dle našeho
názoru v tento okamžik není nutno uvažovat o
možnosti 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 pomyslný start i cíl
novì vytvoøeného bìžeckého okruhu. Navrhujeme
zde také vybudovat dìtské høištì a pøírodní
posilovnu.

Liduška
a Ivanka

02
RESTAURACE
REKOVICE

13
STAVBY PANTÁTY
POLACHA
1:5000

BOD 02
NÁHLED
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03 - AMFITEÁTR

Pohled z pódia do hledištì
Pohled z hledištì na pódium

I. Návrh úprav amfiteátru

HISTORIE

Pódium bylo v minulosti èasto využíváno k rùzným
slavnostem a divadelním pøedstavením. Pøed
pódiem je dokonce orchestøištì a místo pro
nápovìdu, pod pódiem bylo zázemí s šatnami,
sprchami a WC, kam mìli muzikanti z orchestru
pøístup pøímo z orchestøištì, úèinkující z pódia
scházeli dolù po dvou toèitých schodištích
umístìných v zadních rozích pódia a užívali zadní
vchod. Ve svažité louce byly umístìny lavièky.

II. Stávající pohled z hledištì na pódium

SOUÈASNOST

Momentálnì je amfiteátr v dezolátním stavu,
pódium velké asi 13 x 9 m dnes není vùbec
využíváno. Uvnitø je pouze nepoøádek, chybí
dveøe i okna, skøíòky i sociální zaøízení, v hledišti
také chybí lavièky. Orchestøištì je zarostlé, místo
pro nápovìdu propadlé. Dlažba na pódiu se
rozpadá, ale nikudy nezatéká. Amfiteátr je
napojen na elektriku i na vodu.

NÁVRH

Navrhujeme odstranìní nynìjší dlažby na pódiu,
položit 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 šatny a WC, do
hledištì umístit klády k sezení, poté pøípadnì
zastøešit pódium. Obnovení poøádání slavností,
koncertù, divadelních pøedstavení,... Možná
instalace plátna a projektoru k funkci letního kina.

03
AMFITEÁTR
01
VÌŽ SKOKANSKÉHO
MÙSTKU

02
RESTAURACE REKOVICE

15
PAMÁTNÁ LÍPA
U LIPKY

BOD 03
NÁHLED

III. Stávající pohled na amfiteátr z vìže skokanského mùstku

IV. Stávající pohled z pódia do hledištì

V. Stávající stav - východní pohled

1:5000
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04 - MAØENÈINA STUDÁNKA

I. Pùvodní stav: Maøenèina studánka s bustou J. Kaluse

II. Souèasný stav

HISTORIE

SOUÈASNOST

Kalusovo zátiší u Maøenèiny studánky na
Horeèkách na rozcestí nad Vlèím potokem bylo
vybudováno v letech 1930 až 1937 pøedevším
zásluhou frenštátského Okrašlovacího spolku.
V roce 1930 byla na kameni u studánky vyryta
báseò Josefa Kaluse:
„Studánko èistá, z rosných perel tkaná,
buï žehnána a všemi milována,
žíznivé napoj, když jdou kolem tebe,
a vlož jim do nitra kus svého nebe.“
Ve dnech 3.- 6. 7. 1937 byl v dobì frenštátských
Krajových slavností odhalen pomník Josefa
Kaluse. Jeho bronzová busta byla dílem Jana
Knebla. Frenštátský rodák Josef Kalus byl básník
a spisovatel žijící v letech 1855 - 1934. Psal
poezii, která povznášela svou lehkostí,
idealismem a romantismem. Výbìr z jeho
vzpomínek a z básnické tvorby vyšel v roce 1977
pod názvem Rodné hory moje.

III. Návrh - zátiší Josefa Kaluse

07
HOTEL
VLÈINA

U Maøenèiny studánky zùstal kámen, ovšem
báseò na nìm vyrytá již nelze pøeèíst. Po bustì
Josefa Kaluse zbyl pouze pevný základ pro
podstavec na bustu. Kamenná dlažba u studánky
je rozbitá a studánka zde tvoøí kaluže. Prostor
zarùstá nežádanou zelení.

již neexistující
rozhledna
Libušinka
04
MAØENÈINA
STUDÁNKA

NÁVRH

Navrhujeme vyèistit celý prostor, upravit dlažbu
pøed studánkou, opravit k ní vedoucí schùdky,
upravit kamennou zídku, pøipevnit na ni døevìné
sedáky a prostor doplnit odpadkovým košem.
Dále bychom každopádnì restaurovali rytý verš
od Josefa Kaluse. Ke studánce bychom do svahu
opøeli a pøipevnili ceduli s informacemi a
fotografiemi týkajícími se osobnosti a díla Josefa
Kaluse a Maøenèiny studánky. Na zbytek
kamenného soklu pùvodního podstavce s bustou
Josefa Kaluse povìsíme kovovou destièku s
nápisem, který byl pùvodnì na podstavci busty.

IV. Návrh - úprava schodù a zídky k sezení

Vlèí potok

1:5000

BOD 04
NÁHLED

V. Stávající stav - v pozadí hotel Nová Vlèina
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05 - RESTAURACE U JANÍKA

I. Stávající stav restaurace: jižní pohled

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

HISTORIE

Soukromý
Horeèce.

Bartošùv

hostinec

na

SOUÈASNOST

III. Historická fotografie - tehdy restaurace U Bartoše

Bartošovì

Dnes je Valašská hospoda U Janíka stále
v provozu. K hospùdce patøí také pozemek
u protìjší strany cesty s podiem a ustavenými
stoly a lavièkami sloužícími jako hledištì. Objekt je
v dobrém stavu, udržován vlastníkem panem Jiøím
Janíkem. K restauraci o kapacitì 40 míst pøiléhají

2 salónky s poèty 25 a 15 míst. Po severní stranì
objektu je èásteènì zpevnìná a èásteènì
travnatá plocha sloužící k pøípadnému parkování
s kapacitou pøibližnì 10 aut.

NÁVRH

Tento objekt má dlouholetou historii a stejnì jako
historie celé Bartošovy Horeèky by se mìla opìt
sepsat na informaèní ceduli. Tu bychom umístili k
plotu k pìšinì vedoucí k památníku Bøetislava
Bartoše (viz. bod 06, výkres 20). Místo je vhodné
k poøádání rùzných akcí pod širým nebem.

05
RESTAURACE
U JANÍKA

06
POMNÍK
B. BARTOŠE

Lubina

07
HOTEL
VLÈINA

1:5000

BOD 05
NÁHLED

IV. Stávající stav

V. Stávající stav - severní pohled, parkování

VI. Návrh umístìní informaèní cedule
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06 - POMNÍK BØETISLAVA BARTOŠE

III. Historická fotografie

IV. Stávající stav
II. Stávající pohled z vyhlídky

I. Návrh - pohled z vyhlídky na pomník
II. Návrh - pohled od pomníku na vyhlídku

SOUÈASNOST

Prostor vyhlídky je vydláždìný, lemovaný
kovovým zábradlím. K samotnému pomníku
vedou kamenné schùdky a vydláždìný úzký
chodník. Kolem pomníku je do oblouku postavena
nízká zídka, u které dnes stojí dvì lavièky. Zeleò je
neudržovaná.

05
RESTAURACE
U JANÍKA

06
POMNÍK
B. BARTOŠE

NÁVRH

Prostor pøed vyhlídkou bychom vyrovnali do
úrovnì vyhlídky a pokryli kamennou dlažbou. Na
zídku navrhujeme pøipevnit konzolové sezení.
Chodník k pomníku se rozšíøí a také vydláždí
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 znemožnily výhled. Bylo by vhodné
pøipevnit k zábradlí vyhlídky ceduli se siluetami
výhledu a popisem. K zábradlí ještì pøed
vyhlídkou se umístí informaèní cedule o osobnosti
a díle malíøe Bøetislava Bartoše. Zde je také
vhodné místo pro odpadkový koš, smìrník
a malou informaèní mapku Horeèek.

Lubina

07
HOTEL
VLÈINA

1:5000

BOD 06
NÁHLED
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07 - HOTEL VLÈINA

I. Historická fotografie Staré Vlèiny
II. Souèasný stav Staré Vlèiny

III. Historická fotografie Staré Vlèiny
IV. Souèasný stav Staré Vlèiny

HISTORIE

SOUÈASNOST

Komplex Vlèina se nachází v nádherném
prostøedí a je tvoøen objekty Nová a Stará Vlèina.
Stará Vlèina:
Tato valašská hospoda na Horeèkách byla
vybudovaná mìstem v roce 1905 ze zemìdìlské
usedlosti, pozdìji sloužila jako hotel.
Nová Vlèina:
Z èásti døevìná stavba na vysoké kamenné
podezdívce, stojící volnì ve svahu s výhledem do
frenštátské 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 výzdoba prof. A.
Strnadela, E. Miléna a prof. K. Langera námìtovì
i výrazovì èerpá z místních tradic a historie.
Stavba byla dokonèena v letech 1945 - 1947. Z
této doby pochází také výzdoba interiéru. Výhled
z jednotlivých pokojù je buï na mìsto Frenštát
p. R. nebo do lesoparku. Nová Vlèina je národní
kulturní památkou.
Poblíž Vlèiny byla postavena také rozhledna
Libušinka, která se však nedochovala.

V. Historická fotografie hotelu Nová Vlèina
VI. Souèasný stav hotelu Nová Vlèina

VII. Historická fotografie vyhlídky pod Novou Vlèinou
VIII. Souèasný stav vyhlídky pod Novou Vlèinou

IX. Již neexistující rozhledna Libušinka

Stávající objekty Nová a Stará Vlèina vytváøejí
polouzavøený klidový prostor, který je navržen pro
využití ke sportovním a odpoèinkovým funkcím.
Pøed objekty je rozlehlá plocha sloužící jako
parkovištì zahaleno zelení. Kapacita hotelu Nová
Vlèina je pøedpokládaná v poètu 68 lùžek vèetnì
9 apartmánù. Kapacita ubytovací èásti Stará
Vlèina je 34 lùžek vèetnì 3 apartmánù. Vlastníkem
je VLÈINA RESORT, a.s., v tuto chvíli jsou objekty
nabízeny k prodeji.

NÁVRH

Ideální budoucností by byla rekonstrukce hotelù
na úroveò odpovídající dnešním standardùm. Na
zpevnìných plochách pøed obìma objekty lze
vybudovat taneèní parket, venkovní gril, letní bar
apod. Mohla by se také znovu postavit rozhledna
Libušinka, k tomu by ovšem bylo nutné vykácet
stromy na vrcholku kopce pro obnovení
pùvodního výhledu z rozhledny. Celkový prostor
potøebuje proèistit okolní zeleò, doplnit
mobiliáøem a opìt umístit informaèní ceduli o
historii a souèasnosti komplexu.

07
HOTEL
VLÈINA

již neexistující
rozhledna
Libušinka
09
KAPLE PANNY
MARIE LURDSKÉ

Stará Vlèina

Nová Vlèina

04
MAØENÈINA
STUDÁNKA
1:5000

BOD 07
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08 - KOLIBA VLÈINA

HISTORIE

Na místì dnešní Koliby mìl pùvodnì stát pomník
obìtem válek, idea Sdružení osvobozených
politických vìzòù a pozùstalých, které vedl
Richard Korta. Pan Prof. Alois Zbavitel domluvil
zakázku pomníku s Albínem Poláškem a ten jej
zpracoval jako Kristovu hlavu s trnovou korunou.
Hlava mìla stát na podstavci s èelní deskou se
jmény obìtí nebo s nápisem, který pomník zasvìtí
všem obìtem válek. Hlava Krista byla roku 1947
odlita do bronzu. Polášek se v dopisech prof.
Zbavitelovi svìøuje, že by byl radìji, kdyby socha
byla z kamene, a že zvýšené náklady na výrobu
sochy uhradí. Toto se však neuskuteènilo, protože
Albín Polášek se dostal do finanèních potíží poté,
co došly peníze na památník T.G.M. v Chicagu a
Polášek jeho budování zaèal platit sám. Poøád
však bylo možno postavit pomník s bronzovým
odlitkem. Svaz osvob. polit. vìzòù a pozùstalých
se však roku 1949 usnesl, že se s odhalením
pomníku poèká na 5. výroèí od konce svìtové
války. V roce 1950 už ale nebyla politická vùle
tento památník realizovat z dùvodu náboženského
charakteru pomníku. Polášek byl neš$asten ze
vzniklé situace a navrhoval, aby hlava Krista byla
umístìna na jeho pozemku na Lánském. Socha
tak mìla být alespoò jeho pomníkem ve Frenštátì.
Faktem však zùstává, že dílo bylo vìnováno
obìtem válek a dùstojný pomník dodnes nebyl
Frenštátem instalován. Díky úøednické ignoraci
frenštátského vedení koncem 60. let došlo ke
zmìnì poslední vùle Albína Poláška a veškeré
své dílo, které chtìl vìnovat mìstu, zùstalo na
Floridì v USA. Dnes se mìsto staví ke svému
rodákovi opìt velmi neuctivì, když v celém
roèním kulturním plánu 2009 nemìlo zaøezeno
130. výroèí od narození tohoto svého nejvìtšího a
nejslavnìjšího umìlce. Stejnì ignorantsky se
zachoval frenštátský národní výbor, když se
rozhodl na místì, které bylo urèeno pro památník
obìtem válek, postavit hospodu Kolibu Vlèinu.

I. Pohled na místo pro postavení cedule o historii místa a svazu bojovníkù za svobodu
II. Souèasný stav Koliby Vlèiny
III. Pohled pøes Parkovištì smìrem k Lurdské kapli

již neexistující
rozhledna
Libušinka
09
KAPLE PANNY
MARIE LURDSKÉ
10
PAMÁTNÁ LÍPA
U OBRÁZKU
08
KOLIBA VLÈINA

1:5000

SOUÈASNOST

IV. Socha Utrpení - Albín Polášek

Objekt hospùdky Koliby Vlèiny je v soukromém
vlastnictví paní Hany Ze$ové a je dobøe
opeèováván, stejnì jako pozemky paní Ze$ové,
kde má udržované trávníky, záhony a upravené
parkovištì.

NÁVRH

Do trávy u cesty po levé stranì schodištì
vedoucího ze silnice ke Kolibì bychom umístili
informaèní ceduli o zajímavé historii místa a svazu
bojovníkù za svobodu.

BOD 08
NÁHLED
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09 - KAPLE PANNY MARIE LURDSKÉ
HISTORIE

Lurdskou kapli Panny Marie nechala vybudovat v
roce 1902 manželka továrníka Bumbaly jako dík
za navrácené zdraví. Vedení Frenštátského
národního výboru chtìlo kapli dokonce
zlikvidovat, protože vypadala jako bunkr. Naštìstí
stála na Trojanovském katastru a Trojanovský
národní výbor likvidaci nepovolil.

SOUÈASNOST

V pohledové stranì kapli tvoøí trojúhelníková
kamenná zeï s otvoremi krytým kovovou møíží, za
níž je prostor s inscenovanou svatyní. Pøed
vstupem stojí døevìná zvonièka, k níž vede krátká
vyšlapaná pìšinka lemovaná alejí letitých stromù.

I. Historická fotografie - tehdejší stav zelenì
II. Stejný pohled dnes - nynìjší stav zelenì

NÁVRH

Vydláždili bychom pìšinku v aleji kamennou
dlažbou, která by dále pokraèovala do plochy
pøed kaplí bez jakýchkoli schodù. V kamenné
dlažbì budou zabudovány svìtla, která osvìtlí
koruny stromù. Podél kamenného chodníku
budou postaveny kamenné zídky s døevìnými
deskami k sezení a se zabudovanými odpadkovými koši. Dále navrhujeme vysekat pás
nežádané 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 pøístupový
chodník. Také by zde stála informaèní cedule o
historii kaple a Bumbalovy rodiny.

III. Návrh úprav prostoru pøed kaplí

SOUÈASNOST

U Maøenèiny studánky zùstal kámen, ovšem
báseò na nìm vyrytá už nelze pøeèíst. Po bustì
Josefa Kaluse zbyl pouze pevný základ pro
podstavec na bustu. Kamenná dlažba u studánky
je rozbitá a studánka zde tvoøí kaluže

již neexistující
rozhledna
Libušinka

VI. Stávající stav
VII. Stávající stav

09
KAPLE PANNY
MARIE LURDSKÉ
10
PAMÁTNÁ LÍPA
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1:5000
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IV. Stávající pøístupová pìšinka

V. Návrh kamenné dlažby
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10 - PAMÁTNÁ LÍPA U OBRÁZKU

I. Návrh
III. Stávající stav- pohled z cesty

II. Souèasný stav
V. Stávající stav - prorostlá zemì vedle lavièek

SOUÈASNOST

Lípa zde roste již 320 let. Je vysoká 29 metrù a po
obvodu kmene mìøí 540 centimetrù. Lípa zøejmì
již musela být oøezána a rána je pøikryta šindelem.
Jedná se o lípu malolistou. Na lípì visí obrázek
Panny Marie, u kterého je umístìno klekátko. O
tento prostor je zøejmì peèováno.

NÁVRH

IV. Stávající stav

Zemì je v tìchto místech prorostlá koøeny letitých
stromù, nenavrhujeme tedy žádné úpravy terénu.
Možná lze jen do svahu postavit jednoduché úzké
døevìné schùdky pro komfortnìjší pøístup k lípì.
Vymìnili bychom stávající lavièky za nové. Dále
bychom vyèistili prostor od nežádaných rostlin a
okolo volného prostoru vysadili kvetoucí rostliny èi
keøe, které by opticky uzavøely kruh okolo
památné lípy. Dále doporuèujeme odborné
ošetøení lípy a opravu šindele. Cesta probíhající
pod lípou je souèástí navrženého bìžkaøského
okruhu, bude tedy vyasfaltována.

již neexistující
rozhledna
Libušinka
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11 - VYHLÍDKA OD LÉKÁRNÍKOVY VILY

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

III. Tehdejší výhled od Lékárníkovy vily, je vidìt Polachùv Pantáta s chatovou osadou (Marjánka ještì nestojí)
10
PAMÁTNÁ LÍPA
U OBRÁZKU
08
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11
VYHLÍDKA
OD LÉKÁRNÍKOVY
VILY

IV. Lékárníkova vila

NÁVRH

Je nutné vysekání náletových døevin a obnovení
pùvodních pasek, abychom opìt umožnili výhled
do krajiny. Jedná se pøedevším o pozemky, jejichž
dnešním vlastníkem je pan Leo Bartoš (pozemky
v jeho vlastnictví zaznaèeny v náhledové mapce
zelenou hranicí). Cesta, u níž by mìla být
plánovaná vyhlídka, nyní slouží jako bìžkaøská
trasa smìrem na Javorník. Vytvoøili bychom zde
odpoèinkové místo, plochu s kamennou dlažbou,
lavièkami a malými stromky. Na zábradlí u
vyhlídky by byla cedule s popsanými siluetami
krajiny a s historickými fotografiemi. Také zde
bude tabule o historii PJR a chaty na Javorníku.

12
PAMÁTNÍK
T.G.M.
13
STAVBY
PANTÁTY
POLACHA

1:5000
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HISTORIE

I. Pùvodní podoba pomníku
III. Odhalení pomníku T.G.M. - rok 1938

II. Fotografie stavu pøed zaèátkem rekonstrukce 2009

12 - PAMÁTNÍK T.G.M.

Rok odhalení památníku prvního èeskoslovenského prezidenta byl ještì rokem klidným.
Památník odhalil v roce 1938 tehdejší ministr pošt
a telegrafù pan Alois Tuèný. Pøítomni byli také
starosta Frenštátu Rudolf Skøivan, starosta
Trojanovic Josef Malý, dále pak generál Braun,
okresní hejtman Cidlík a dárce sochy Petr Polach.
Projev pøednesl profesor Vaverka. Autorem sochy
byl profesor Bublik z Valašského Meziøíèí. Socha
stála 80 000,- Kès a stála na podstavci ze slezské
žuly v pozadí se ètyømi pylony pro øecké ohnì. V
popøedí byl prvorepublikový znak. Akce se
zúèastnilo 5000 lidí. Socha prezidenta však
nebyla na podstavci pøíliš dlouho. Jelikož již 15.
bøezna roku 1939 byli nìmeètí vojáci ve Frenštátì.
Socha stála v klidu až do vyhlášení sbìru
barevných kovù k Hitlerovým narozeninám dne
18. dubna 1940. Pantáta sochu údajnì Hitlerovi
daroval aby zachránil svého zetì Adolfa Poláška z
vìzení - to ovšem není ovìøeno. Ten byl skuteènì
propuštìn, ale nesmìl pøekroèit hranice katastru
Frešntátu. Poté Polach po dohodì s frenštátským
faráøem nechal na podstavec postavit kamennou
sochu sv. Václava. Horeèky zažívaly temnìjší
období, kdy se od roku 1941 až do roku 1945 po
Horeèkách prohánìla nìmecká mládež
Hitlerjugend. V roce 1946 dostal pantáta Polach
dopis od neznámého pisatele, který mu sdìlil, že
ve sbìrnì kovù-šrotù v Hradci Králové, kde za
okupace pracoval, leží socha TGM, kterou poznal
z návštìvy Horeèek a proto ji ukryl. Pantáta do
Hradce zajel, sochu skuteènì našel a nechal ji
pøevézt do Frenštátu. Po menších opravách byla
tato socha opìt postavena slavnostnì na své
místo dne 7. záøí 1947. Shodou okolností ve stejný
den se také pokládal základní kámen pro
památník padlých ve svìtových válkách. Obou
slavností se zùèastnilo kolem 20.000 lidí.
Úèastníci obou slavností byli velmi spokojeni
a vznikla zde také myšlenka zøídit z Horeèek
národní park s umìleckými díly frenštátských
rodákù, umìlcù Jana Knebla, Albína Poláška
a Bøetislava Bartoše.
Sochu T.G.M. však neèekal dobrý 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 šrotu v Ostravì, kde za ni byla
vyplacena èástka 24.000,- Kès. Poté bylo
pøíslušníky SNB sepsáno trestní stíhání na
neznámého pachatele, i když byl pachatel znám.
Myšlenka umístit sochu zpìt byla oživena ještì v
roce 1968, ale MNV v Trojanovicích to nepovolil.

IV. Pùvodní podoba pomníku, výhled na Marjánku
V. Fotografie stavu pøed zaèátkem rekonstrukce 2009
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12 - PAMÁTNÍK T.G.M.

VIII. Historická fotografie - již bez sochy T.G.M.

IX. Fotografie pøed zaèátkem rekonstrukce 2009

SOUÈASNOST

NÁVRH

V letošním roce je zeleò kolem památníku
upravována dle projektu Ing. Jana Habra
nákladem 800 000,- Kè. 750 000,- tvoøí podpora
ze Státního fondu životního prostøedí, zbytek
financuje obec Trojanovice. Schodištì
s podstavcem pro budoucí sochu rekonstruuje
vlastním nákladem souèasný majitel památníku
pan Leo Bartoš. K jakému úèelu bude sloužit
památník, je na majiteli památníku nebo na širší
diskusi za pomoci Muzejní a vlastivìdné
spoleènosti.
VI. Fotografie pøed zaèátkem rekonstrukce 2009
VII. Návrh úprav

Uvažuje se zde o umístìní sochy Utrpení od
Albína Poláška a tím o vytvoøení pomníku obìtem
válek, který se plánoval hned po 2. svìtové válce
na místì dnešní hospody Koliby, roku 1947 se
také slavnostnì pokládal základní kámen, ovšem
dodnes pomník nebyl zrealizován (viz historie
Koliby Vlèiny - bod 08 - list 22). I když socha
Utrpení znázoròující hlavu Krista byla zpracována
pøímo na zakázku k vytvoøení pomníku obìtem
válek na Horeèkách, socha je nyní umístìna na
høbitovì ve Frenštátì pod Radhoštìm.
Projekt úprav lesoparku okolo památníku T.G.M.
již byl zpracován panem Ing. Janem Habrem.
Upravuje se zeleò, rekonstruuje podstavec
a prostøední pøístupové schodištì. Zvýšením
dùstojnosti místa by jistì byla také rekonstrukce
obou boèních schodiš$ a vodorovných chodníkù
k dotvoøení obdélníku, jak tomu bylo pùvodnì (viz
list 26, fotografie III.). Památník bude nasvìtlen.
Dalo by se zde uvažovat o osvìtlení schodiš$
solárními lampami. Navrhujeme také osvìtlení
pøístupového chodníku vedoucího od staveb
pantáty Polacha, a to svìtly zabudovanými
v zemi. K tomuto chodníku bychom pøistavili dvì
informaèní cedule, jednu o osobnosti a díle Albína
Poláška a druhou o historii památníku T.G.M.

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

Letošní 21. srpen snad nastartoval novou éru
památníku, když majitel nechal na dvoutunový
podstavec ze slezské žuly po více jak padesáti
letech vyzdvihnout prvorepublikový znak lva.
„Vìøím, že tím došlo ke zlomovému okamžiku nejen
památníku, ale celých Horeèek,“ uzavøel
trojanovický starosta.
Úryvek z Novojièínského deníku - 1. 9. 2009
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13 - STAVBY PANTÁTY POLACHA

HISTORIE

Horeèky si za první republiky vybral továrník a
tehdejší pøedseda okrašlovacího spolku ve
Frenštátì pan Petr Polach, pøezdívaný „Pantáta“.
Ten zde také vystavìl nejprve v roce 1932
chatovou osadu, která se do dnešních 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 koupalištì, které se však
stejnì jako chatová osada nedochovalo. Stavby
dùstojnì postávají na jižním svahu, v tichém
prostøedí s výhledem na panorama horského
masivu Beskyd. Roku 1935 byl za hotelem
Pantáta postaven také nový amfiteátr s živou
scenérií Radhoštì. V hledišti bylo 3000 míst.
Budovatelskou èinnost na Horeèkách završil
pantáta Polach vybudováním památku T.G.M. dne
24. èervence v roce 1938. K hotelùm patøily ještì
garáže u silnice pod svahem, parkovištì pøímo u
objektù, volejbalové høištì a lyžaøský vlek
Kalvárka. Pantáta Polach zde již v roce 1938
poøádal firemní kongresy. Lze jej tedy považovat
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 dvoulùžkové
a 2 tøílùžkové 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 dvoulùžkových pokojù s
možností pøistýlky a 14 tøílùžkových. Penzion
Panímáma poskytoval ubytování ve 34
dvoulùžkových pokojích. Celý komplex tak mohl
ubytovat až 178 hostù.

I. Pantáta s chatovou osadou (1934-35)

SOUÈASNOST

Vlastníkem areálu je dnes pan Leo Bartoš.
Komplex bohužel není funkèní a chátrá. Polovina
Marjánky musela být už pøed desítkami let
sbourána. Chatová osada se nedochovala vùbec
a tamní pozemky zarùstají náletovými døevinami.
Objekt Panímáma je nyní v rekonstrukci.

II. Pantáta 1936
III. Marjánka, Pantáta, Panímáma a chatová osada - 1938

NÁVRH

Pan Bartoš plánuje zrekonstruovat všechny tøi
objekty, a to Pantátu na hotel a Panímámu
s Marjánkou na byty. Projekt na rekonstrukci
Panímámy je již zpracován panem Ing. Petrem
Stiborou a momentálnì probíhá realizace.
Marjánce navrhujeme ponechat pùvodní
funkcionalistický vzhled, taktéž Pantátovi bychom
pøi rekonstrukci zanechali jeho podobu. V pøípadì
vzrùstu zájmu o ubytování na Horeèkách mohou v
budoucnu fungovat všechny 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 umožnìní pøípadného
obnovení Polachovy chatové osady.

VI. Souèasný stav Pantáty - západní pohled

IX. Návrh rekonstrukce Panímámy od Ing. Petra Stibory

VII. Souèasný stav Panímámy - jihozápadní pohled
IV. Historická fotografie
V. Souèasná fotografie
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14 - SUŠÁRNA NAD LIPKOU

I. Stávající stav - východní pohled (foto www.jurkovic.cz)

II. Pohled z trasy nauèné stezky, návrh umístìní informaèní cedule

HISTORIE

Stavbu sušárny na ovoce (Papratné na
Horeèkách) provedl v roce 1897 Vsetínský stavitel
Michal Urbánek podle návrhu architekta Dušana
Jurkovièe. Oba autoøi také spolupracovali na
Pustevenských stavbách – Mamìnka a Libušín.
Všechny tyto stavby jsou ovlivnìny lidovou
architekturou a dobovou secesí. Stavba byla
provedena pro pøedsedu Pohorské jednoty
Radhoš% JUDr. Edvarda Parmu. Jedná se o
podsklepenou stavbu na obdélném pùdorysu s
obíhající zdobenou pavlaèí. Sedlová støecha s
polovalbou krytá šindelem a ukonèená vížkou s
korouhví a romantickými komíny. V padesátých
letech sloužila pøedchozím majitelùm jako chlév.

NÁVRH

Objekt mùžeme vidìt i z trasy navržené nauèné
stezky. Proto bychom k cestì postavili informaèní
ceduli, která na významnou stavbu upozorní a
informuje návštìvníky o osobnosti a díle architekta
Dušana Jurkovièe. Dále navrhujeme vyèistit
prostor kolem cesty a proèištìním zelenì také
umožnit pøístup návštìvníkùm alespoò kolem
plotu. Ideálním návrhem by bylo muzeum Dušana
Jurkovièe, ovšem to vše záleží na majiteli stavby.
III. Dnešní ruina brány
IV. Brána - pùvodní stav (foto www.jurkovic.cz)
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V. Stávající stav - jižní pohled (foto www.jurkovic.cz)
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SOUÈASNOST

Toto Jurkovièovo dílo patøí k dosud nepublikovaným v odborné literatuøe. Objekt je v
soukromém vlastnictví akademického malíøe
Martina Strnadela a je s péèí udržován. Pùvodní
brána se ale rozpadá. Objekt i s bránou je
oplocen.
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15 - PAMÁTNÁ LÍPA U LIPKY

II. Stávající stav
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I. Návrh úprav prostoru pøed lípou

HISTORIE

Jedná se o lípu malolistou vysazenou již pøed
rokem 1740. Lípa byla vyhlášena chránìným
stromem Radou ONV Nový Jièín již v roce 1980
jako esteticky významná èást krajiny podle tehdy
platných pøedpisù.

SOUÈASNOST

Lípa má dnes 270 let, obvod kmene 470
centimetrù a výšku 21 metrù. Roste na pozemku
soukromého vlastníka PhDr. Dušana Dobeše.
Pøed lípou stojí lavièka, která je již znaènì
ponièená. Poblíž se nenachází žádný odpadkový
koš, po zemi se válí odpadky.

NÁVRH

Navrhujeme výmìnu lavièky a umístìní odpadkového koše.
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