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Transformace frenštátského 
regionu postiženého 
hornickou činností



Cílem tohoto dokumentu je ukázat historii, ale i 
budoucnost regionu po hornické činnosti, která jej 
ovlivňovala a blokovala jeho růst. 
Dokument má za úkol ukázat možnosti transformace 
území v místech, která byla přímo dotčena hornickou 
činností a toto území vymezit a popsat.  
Hornická činnost se nyní bude zahlazovat a rekultivovat. 
Po rekultivaci však musí nastat transformace území. A 
dokument ukazuje, kde je potenciál regionu, a jak se 
chceme diverzifikovat a rozvíjet v souladu se Zelenou 
dohodou pro Evropu, tzv. Green Deal. Dokument 
popisuje hlavní nositele projektů transformace, nosné 
obory a návrhy projektů. Dále dokument popisuje návrhy 
výzev pro náš region. 
Dalším cílem dokumentu je ukázat vize budoucnosti 
areálů dolu Frenštát, které jsou zásadním potenciálem 
pro transformaci. 
V neposlední řadě dokument poukazuje na to, že jedině 
spolupráce na úrovni stát - kraj - municipality - firmy 
plus fond Spravedlivá transformace s alokovanými 
prostředky pro vymezený region může bývalé hornické 
lokality změnit. Musí tak vzniknout “Frenštátská 
dohoda” všech subjektů. Dokument tak popisuje vize a 
hrubé mantinely požadavků místních municipalit a firem.

1. Úvod

Frenštátská dohoda



Jedná se o vymezení regionu pro alokaci finančních 
prostředků z fondu Spravedlivá transformace.  
Frenštátsko je region, oblast ve které žije cca 22 tis. 
obyvatel.  
Sídla pro alokaci prostředků: 
- Frenštát pod Radhoštěm 
- Trojanovice 
- Kunčice pod Ondřejníkem 
- Tichá 
Pro fond  Spravedlivá transformace jsou vybraná 4 sídla, 
která by měla být územně vymezena pro revitalizaci z 
důvodu, že se jedná o sídla, která nejvíce zasahují do 
dobývacího prostoru a byla přímo zasažena hornickou 
činností.

2. Stručný popis 
regionu

2.1. Vymezení regionu 
pro transformaci



Frenštátsko si historicky prošlo cestou, která byla 
přerušena a deformována plánovanou těžbou uhlí.  
Zpočátku region procházel tradičním vývojem. Nejdříve 
v rámci primárního sektoru hospodaření, kdy hlavním 
odvětvím regionu bylo zemědělství, pastevectví, chov, 
lesnictví a těžba železné rudy. Následně se rozvíjel 
sekundární sektor hospodaření, kdy na Frenštátsku 
vznikaly koncem druhé poloviny 19. století textilní 
továrny, které v druhé polovině 20. století byly postupně 
nahrazeny elektrotechnickým průmyslem. Zároveň se již 
od konce 19. století rozvíjí také cestovní ruch, tedy 
terciální sektor. V druhé polovině 20 století byl však 
přerušen přirozený vývoj, který měl směřovat ke 
kvartérnímu sektoru ve formě investic do vědy, 
vzdělávání, výzkumu a inovací. Toto přerušení bylo díky 
plánovanému centrálnímu hospodaření, kdy region 
Frenštátska byl určen k těžbě černého uhlí. Z tohoto 
důvodu potřebuje region transformaci.

Deformace těžbou uhlí

2.2. Vývoj 
hospodářství na 
frenštátsku



Plán těžby 10 mil. tun ročně
70 léta 20 století - průzkumná vrtná činnost na 
Frenštátsku 
80. léta 20. století - budování areálu dolu Frenštát, 
vybudování těžních jam a stanovení největšího 
dobývacího prostoru v ČR 
90. léta 20. století - zastavení činnosti na dole Frenštát 
Přelom 20. a 21. století - 30ti letý boj obcí proti různým 
snahám o zahájení těžby v regionu 
2020 - rozhodnutí státu převzít důl Frenštát a 
zlikvidovat důlní jámy

2.3. Historie hornické 
činnosti na 
Frenštátsku



V rámci Frenštátska je poškození hornickou činností 
představováno především: 
- vybudováním dvou těžebních areálů 
- nejistotou regionu, který byl 50 let určen k vytěžení 
- stanovením největšího dobývacího prostoru v ČR o 

výměře 64 km2 
- blokací státních pozemků ze strany těžební 

společnosti 
- dlouholetou snahou o obnovení těžby na Frenštátsku a 

dlouholetým bojem občanů s těmito snahami 
- zvýšenými investicemi do nových staveb v rámci 

zakládání staveb a konstrukcí 
- demolicí starého Frenštátu a živelným budováním 

normalizačního typu bydlení 
- změnou struktury obyvatel po vybudování kapacit pro 

horníky 
 a dalšími doprovodnými jevy

Ani největší dobývací prostory na 
Karvinsku a Mostecku nedosahují 2/3 
velikosti dobývacího prostoru 
Trojanovice

2.4. Postižení regionu 
hornickou činností



Jedná se o obecný a velmi stručný popis areálů 
souvisejících s hornickou činností. Lokality, které je 
zapotřebí brát jako novou příležitost pro budoucnost 
regionu. Ačkoliv transformace může být podporována v 
celém vymezeném regionu, právě rekultivované areály 
jsou výraznou transformační příležitostí.  

3. Konkrétní 
vymezení 
hornických areálů a 
pozemků určených 
k transformaci



Trojanovice
Katastr

3.1. Areál dolu jih

Oplocený areál se dvěmi těžními jámami.  Jámou F4 o 
hloubce 903 m a jámou F5 o hloubce 1087,6 m a průměru 8,5 
a 7,5 m, bez vystrojení a obsluhované dvěmi těžními věžemi o 
výšce 60 m s externími strojovnami a doprovodnými 
stavbami, ubytovnami, halami, unimobuňkami, rozvodnou, 
komunikacemi, veřejným osvětlením, skladem výbušnin, 
požární nádrží, úpravnou vod, kompresorovnou, degazační 
stanicí, autobusovým nádražím a ředitelskou budovou.

Popis

Území je v rámci územního plánu určeno pro konzervační 
režim dolu.

Územní plán

Konzervační režim související především s údržbou a 
odvětráváním těžních jam.

Současné využití

V současné době je stav většiny nemovitostí za hranou 
životnosti. Nemovitosti byly pouze udržované, ale bez 
výrazných investic. Proto jsou již morálně zastaralé. Za 
zvážení stojí zachování základní infrastruktury ve formě 
komunikací, přípojek nebo základů stávajících staveb.. 
Území je také připojeno na základní infrastrukturu - 
vodovod, kanalizace, elektřina, plyn.

Současný stav



3.2. Areál dolu sever

Tichá na Moravě
Katastr

Částečně oplocený areál se dvěmi halami, příjezdovou 
panelovou betonovou komunikací, stavbou zahloubení 
těžní jámy do hloubky 10 – 15 m o průměru 10 m. 
Zahloubení je provedeno z betonu a vyúsťuje na povrch, 
kde je překryto betonovým a dřevěným povalem, 
včetně samostatného oplocení. Na zahloubení těžní 
jámy navazuje větrný kanál v hloubce 8 m o délce 40 m, 
v šířce a výšce 4 m, který je překryt zeminou. Dále je na 
pozemku betonová požární nádrž o rozměrech 30 x 15 
m. V blízkosti těžní jámy se nachází původní studna 
z betonových skruží překrytá betonovým poklopem od 
původně stojícího rodinného domu v inkriminovaných 
místech jámy.

Popis

Území je v rámci územního plánu určeno částečně pro 
výrobu a skladování a částečně pro zemědělství

Územní plán

Pronájem hal soukromým subjektům. Ostatní pozemky 
jsou užívány extenzivně zemědělsky a lesnicky.

Současné využití

Haly v areálu jsou udržované bez výrazných investic a 
jsou morálně zastaralé.

Současný stav



3.3. Odval Píšova 
dolina
Frenštát pod Radhoštěm
Katastr

Jedná se o plochu nedaleko hlavní části areálu Dolu 
Frenštát směrem na JVV, kde byla odvážena hlušina 
z hloubení jam.  Byla vybudovaná hráz odvalu, který byl 
postupně zavážen, ale nebyl zavezen do plné kapacity díky 
zastavení prací na dole. Odval tvoří z převážné části 
hlušina takového typu, že odval bude zcela nepochybně 
nevhodný pro zakládání větších staveb nebo rodinou 
zástavbu a to  díky nevhodným inženýrsko-geologickým 
podmínkám.

Popis

Území je v rámci územního plánu definováno souborem 
podmínek přípustného využití dle územního systému 
ekologické stability (ÚSES) a je určeno pro stavby a zařízení, 
které jsou v zájmu ochrany přírody, dále pro stavby pěších a 
cyklistických komunikací, hippostezky, info zařízení pro 
turisty, dále pro lesní a vodní stavby a hospodářství. 

Územní plán

Na dně mezi sypaným materiálem a hrází je jezírko s 
vodou, zbytek odvalu je využíván zemědělsky pro pastevní 
chov. Území je přirozeně stabilizované, z odvalu neunikají 
žádné látky a výluhy do okolí a nejsou kontaminovány 
podzemní vody. V jezírku uvnitř odvalu žijí kriticky 
ohrožené druhy živočichů, jako např. Kuňka žlutobřichá

Současné využití a stav



3.4. Odval Kunčice

Kunčice pod Ondřejníkem
Katastr

Jedná se o blízkou oblast východně od hlavní části. 
Oblast přímo navazuje na areál.

Popis

Území je v rámci územního plánu vedené jako plocha 
smíšená, nezastavěné území. Část pozemků jako plocha 
dopravní infrastruktury, která v souladu se Zásadami 
územního rozvoje MS kraje figuruje jako územní rezerva pro 
přeložku silnice II/483.

Územní plán

Zemědělství a lesnictví
Současné využití

Území je přirozeně zrekultivované.
Současný stav



3.5. Vodní nádrž 
Lubina

Trojanovice
Katastr

Jedná se o blízkou oblast hlavní části směrem na sever. 
Původně nádrž na technickou vodu byla v 90 letech 
využívána na vodu pitnou.

Popis

Území je v rámci územního plánu určeno pro využití vodní a 
vodohospodářské, technickou infrastukturu a smíšené 
nezastavěné území.

Územní plán

Nádrž již není používána pro pitnou vodu. Areál je uzavřen 
a technická budova pod hrází se pronajímá pro líheň 
rybího potěru.

Současné využití

Nádrž je udržovaná s pravidelným čištěním nátokového 
odkaliště. Technická budova pod hrází je na hraně 
životnosti a určená pro rekonstrukci.

Současný stav



3.6. Křenkova zahrada

Kunčice pod Ondřejníkem, Tichá na Moravě, 
Frenštát pod Radhoštěm

Katastr

Jedná se o lokalitu na rozhraní okresů Nový Jičín a 
Frýdek – Místek. Původně se jednalo o rekreační a 
reprezentační zahradu v  krajinářském stylu.

Popis

NS -plocha smíšená nezastavěného území, památný strom
Územní plán

Nevyužívá se. Území je často „využíváno“ jako černá 
skládka.

Současné využití

V roce 2008 začalo ČSOP Valašské Meziříčí s podporou 
Nadace OKD postupně obnovovat cenné části lokality. 
Aktivity ale utichly. Kromě vyčištění a obnovy celé plochy 
zahrady je zájem na zachování nejcennějších jehličnatých 
exotů (např. 15 exemplářů chráněných tisů, dva smrky 
omorika, kavkazský smrk východní, a zejména pak 
zřejmě největší exemplář východoasijského modřínu 
japonského (Larix leptolepis) na území ČR, který byl 
v roce 2011 vyhlášen památným stromem). Dále je zde 
památný strom, lípa velkolistá, o obvodu téměř 6m. 
Území je registrováno jako významný krajinný prvek  
 s krajinářským, ekologickým, dendrologickým a 
botanických významem.

Současný stav



3.7. Ostatní 
infrastruktura

Frenštát pod Radhoštěm, Trojanovice, Kunčice pod 
Ondřejníkem, Tichá na Moravě

Katastr

Jedná se o komunikace účelové, místní a komunikace II. a 
III. třídy v katastrech Trojanovice, Kunčice pod 
Ondřejníkem, Tichá

Komunikace

Jedná se o komplexní infrastrukturu napojenou na dodávku 
pitné vody od společnosti SmVaK a.s.. Součástí vodovodní 
sítě jsou 3 vodojemy (Marek, Helštýn, Kozinec), úpravna 
vody, vodovodní řady. Na tuto vodovodní síť je napojený 
nejen areál, ale také obyvatelé blízkých lokalit a také další 
vodovodní řady v majetku města Frenštát pod Radhoštěm a 
obce Trojanovice. Vodovody se nachází v katastrech obcí 
Frenštát pod Radhoštěm a Trojanovice.

Vodovody

Jedná se o kanalizační přípojku a kanalizační řad na odvod 
splaškových vod do čistírny odpadních vod společnosti 
SmVaK a.s.. Dále se jedná o řad pro odvod důlních vod, 
které jsou odvedeny za čistírnu odpadních vod a 
vypouštěny do řeky Lubina.

Kanalizace



Území dotčené hornickou činností na Frenštátsku, by 
mělo být přímo navázáno na fond Spravedlivé 
transformace. Ať již samotné vymezené území, tak 
hornické areály dle předchozího popisu. Nejde pouze o 
to zrekultivovat území, ale území změnit tak, aby lidský i 
přírodní potenciál byl přetvořen v produkty s vyšší 
přidanou hodnotou. Aby myšlenky místních lidí a firem 
získaly finanční a také prostorovou platformu pro svou 
budoucnost, poté co jejich území bylo více než 30 let 
určeno k vytěžení. Je zapotřebí připomenout, že stát se 
od přechodu k demokratickému zřízení nebyl schopen 
vypořádat s tímto pohrobkem minulosti plánovaným pod 
diktátem Sovětského svazu. Až nyní se naskytla 
příležitost aby myšlení lidí přešlo od uhlí a železa k 
naplnění cílů Zelené dohody pro Evropu.

4. Transformace 
území



2012
Obec Trojanovice se již více než 10 let zabývá 
architekturou a urbanismem. Jedním z projektů obce 
byla Letní škola architektury se dvěmi tématy. 
Možnostmi zastavění plochy pro bydlení v části Lomná a 
revitalizace areálu Dolu Frenštát Jih. Týdenní letní škola 
byla souborem přednášek zástupců ochrany přírody, 
těžební společnosti, municipalit a významných 
architektů. Na základě všech těchto podnětů následně 
studenti zpracovávali vize těchto témat. Z celé akce 
vznikla obsáhlá naučná publikace, kterou je možno 
stáhnout na https://www.trojanovice.cz/data/pdf/
beskydske-vize-2012.pdf.

4.1. Začátky snah o 
transformaci - studie



Frenštátský region byl díky blokaci a dlouhodobému 
určení regionu k vytěžení hendikepován. Nicméně má 
výhodu v tom, že těžba zde neprobíhala, a tak nevznikla 
striktní návaznost na těžební průmysl. Díky tomu není 
nutné na Frenštátsku budovat umělé kapacity jenom z 
důvodu nezaměstnanosti, ale je zde základ místních 
firem, které mají nápady a chuť investovat do inovací v 
oblasti stavebnictví, elektrotechniky, strojírenství či 
dopravy. Firmy, které již mají vlastní vývoj a výzkum v 
malém měřítku, a firmy které si také patentují výsledky 
své práce. Tyto menší a střední podniky nyní mohou po 
odpisu zásob uhlí a zrušení hrozby těžební činnosti v 
regionu přirozeně vzít příležitost do svých rukou a 
využít své know-how k vytvoření nových produktů. Díky 
transformačním fondům tyto nové produkty budou více 
inovativní v ohledu na budoucnost Evropy a jejich vizí v 
rámci Green deal.

Frenštátsko má dobrý základ pro 
inovace

4.2. Výhody 
Frenštátského regionu 
pro transformaci



Vize nemohou být malé
Cílem Frenštátska v rámci transformace po hornické 
činnosti je posílení kvartérního sektoru hospodaření.  
Dílčí cíle v rámci posílení kvartérního sektoru: 
- Odklon od závislosti na automotive elektrotechnickém 

průmyslu a diverzifikace regionu. 
- Využívání lokálních zdrojů, ať již surovinových nebo 

myšlenkových. 
- Spojení s vysokými školami, univerzitami. 
- Vytvoření zázemí pro firmy, jejich vývoj a inovace. 
- Vyšší konkurenceschopnost regionu. 
- Vytvoření produktů s vyšší přidanou hodnotou. 
- Vznik patentů a jejich přímé uplatnění v produkci.

4.3. Cíle budoucnosti 
hospodářství 
Frenštátského regionu



 Každý region má svůj příběh, své světlé i stinné 
stránky, tak jako člověk. Frenštátsko začalo psát svůj 
příběh především svou svébytností, kdy zde vznikl např. 
první český turistický spolek v zemích Rakousko Uherska, 
Pohorská jednota Radhošť. Díky tomuto spolku z roku 1884 
a myšlenkám lidí z Frenštátska, máme nyní rozvinutý 
turistický ruch a jsme nejnavštěvovanějším horským 
regionem v kraji. Díky šikovným lidem z Frenštátska máme 
na svém území jedny z nejhodnotnějších značek regionu - 
Pustevny, Radegast a Radhošť. Dodnes tak žijeme ze snah a 
myšlenek našich předků. 
 Stinnou stránkou našeho příběhu je centrálně 
plánovaná těžba černého uhlí a zablokování regionu 
stanovením největšího dobývacího prostoru v ČR v roce 
1988. Od roku 1990 tak probíhají snahy regionu vymanit se z 
těchto kleští.  
 Po více než 30 letech přichází příležitost. Příležitost k 
evoluci regionu. Ta příležitost vzniká díky strukturálním 
fondům pro oblasti po hornické činnosti a také díky 
otevřeným dveřím a spolupráci s Moravskoslezským krajem 
a jeho investiční a developerskou společností. To je 
platforma, která pomůže Frenštátsku v posunu od 
tradičního myšlení k přemýšlení a vymýšlení. Tato platforma 
může pomoci spojit místní firmy s univerzitami, existujícími  
patenty a přetavit tak lokální firmy ve firmy s vyšší 

přidanou hodnotou. Tato možnost se otevírá především 
díky vytvoření volné územní kapacity po ukončených 
záměrech na těžbu uhlí ve spojení s transformačními fondy. 
 Příběh Frenštátska má možnost přejít do nového 
období, vytvořit po vzoru předků něco unikátního. Vytvořit 
výrobně diverzifikovaný region s vyšší přidanou hodnotou 
pomocí odklonu od automotive průmyslu směrem k 
inovativním, inteligentním a designovým řešením v oblasti 
stavebnictví, elektrotechniky, strojírenství a dopravy. V 
těchto oborech zde působí kvalitní firmy s vlastním 
vývojovým potenciálem, firmy orientující se ve světových 
trendech a prahnoucích po podpoře, která pomůže aby 
jejich produkty byly inovativní, ekologické a s minimální 
uhlíkovou stopou. Aby vznikly patentovaná řešení, která 
pomohou lidem v celé Evropě v rámci Zelené dohody pro 
Evropu a místo, kde vzniknou podnikatelské inkubátory a 
školící centra v rámci Bílé knihy, národního programu 
rozvoje vzdělávání. Místo, na které budeme moci být všichni 
v kraji hrdí.

Obce - podnikatelé - kraj - investice - 
development  ->  cesta

4.4. Transformační příběh



Transformovat region není jednoduchý úkol. Když je peněz 
málo, tak to nejde, když je jich hodně, tak je to taky problém. 
Naštěstí na Frenštátsku byli vždy schopní lidé, kteří uměli 
svět dělat lepším. Frenštátsko má tedy schopné lidi, firmy a 
municipality. Tito vzájemně uměli vždy spolupracovat a 
tvořit projekty pro budoucí život.  
Frenštátsko má své nositele projektů pro čerpání z Fondu 
Spravedlivé transformace, nositelé za které mluví jejich 
práce, schopnosti a zkušenosti a kteří sledují nejnovější 
trendy, vývoj a inovace v oborech stavebnictví, strojírenství, 
elektrotechnice, dopravě, architektuře a designu. 

Nic nejde samo. Zkušenost je nutná. 
Víme jak transformovat region.

4.5. Nositelé projektů



4.5.1. Obec 
Trojanovice

- Architektura - již více než 10 let obec pracuje s 
architekturou. Díky tomu má ocenění Architekt obci, 2x 
stavbu roku MS kraje, cenu Grand prix, stavby pravidelně 
mezi stavbami roku a články v odborných publikacích. 

- Odpadové hospodářství - již více než 10 let získává obec 
keramickou popelnici za nejlépe třídící obec v MS kraji. Obec 
také vede bonusový systém odpadu, sběrný dvůr, 
kompostárnu, třídirnu a obchoduje s odpadem. 

- Ekonomika - obec není zadlužená a přes velké investice do 
infrastruktury, lanové dráhy, rekreačního střediska Koksař, 
restaurace Rekovice, obchodních jednotek a dalších 
projektů, má stále rezervy přes 40 mil. Kč. 

- Spolupráce s podnikateli - obec dlouhodobě spolupracuje s 
podnikateli, je akcionářem skládky a spolumajitelem lanové 
dráhy na Pustevny. 

- Spolupráce s obcemi - obec vytvořila unikátní spolupráci s 
městem Frenštát ve formě Fondu Horečky, který funguje již 
8 let a s obcí Prostřední Bečva založila Fond Pustevny. Oba 
fondy dlouhodobě pomáhají těmto lokalitám. 

- Spolupráce s kraji - obec spolupracuje s MS krajem a 
Zlínským krajem na Fondu Pustevny. 

- Tvorba projektů a administrace dotací - přes 100 mil. Kč. 
- Infrastruktura - máme jednu z nejlepších infrastruktur. 
- Jednání na nejvyšších politických úrovních - více než 30 let 

obec Trojanovice vede jednání o zrušení a zasypání dolu 
Frenštát na nejvyšších politických úrovních. 

- zkušenosti s investicemi - před 10 lety obec nepodnikala. V 
současnosti má z podnikání zisk cca 1,5 mil. Kč ročně. 

Zkušenosti



4.5.2. Město Frenštát 
pod Radhoštěm

- Revitalizace podnikatelského areálu - město má za sebou 
úspěšnou revitalizaci bývalých sovětských kasáren v 
podnikatelskou zónu. 

- Budování infrastruktury - buduje vodovody, kanalizace, 
chodníky, cyklostezky a komunikace. 

- Spolupráce s krajem - spolupracuje s krajem na několika 
projektech, jako např. revitalizace skokanských můstků. 

- Spolupráce s obcemi - výrazná spolupráce přes 30 let s 
ostatními obcemi v boji proti těžební činnosti na 
Frenštátsku. Úspěšně vede sdružení obcí Mikroregion 
Frenštátsko. 

- Spolupráce s firmami - úzká spolupráce s firmami na 
budování infrastruktury a kulturní činnosti. 

- Zkušenosti s podnikáním - město má jeden z nejlépe 
fungujících autokempů v republice. Zařazen pravidelně v 
první desítce nejlepších autokempů. 

- Zkušenosti s tvorbou projektů a administrací dotací - 
město má zkušenosti se získáváním dotací a jejich další 
administrací. 

- Zkušenosti v kulturní oblasti - na poli kultury je Frenštát 
p. R. na špici regionu, od pořádání několika festivalů až po 
nadregionálně hodnocenou spolupráci s hudebníky a 
umělci. 

- Podpora ostatním obcím - tradičně město podporuje 
okolní obce a je jim oporou v sociální oblasti a oblasti 
životního prostředí. 

Zkušenosti



4.5.3. Obec Kunčice 
pod Ondřejníkem

- Architektura - obec klade důraz na zapojení veřejnosti do 
přípravy projektů a na spolupráci s kvalitními architekty. 
Nyní po architektonické soutěži realizuje investici na 
Nové centrum obce v Kunčicích pod Ondřejníkem - 50 mil. 
Kč. 

- Sport a školství - přes 70 mil. Kč investovala obec do 
kompletní obnovy sportovního areálu základní školy ve 
sportovně rekreační areál, otevřený celoročně pro 
veřejnost, do kterého se sjíždí sportovat občané i 
okolních obcí, jednalo se o několikaletou systematickou 
práci na základě vypracované architektonické studie. 

- Kultura - jedinečná Galerie Karla Svolinského se sbírkou 
výtvarných děl od více než 246 předních domácích i 
zahraničních umělců. Obec se dlouhodobě stará o odkaz 
našich předků a pro galerii jsme v místní základní škole 
vybudovali zcela unikátní prostory.   

- Infrastruktura - obec zvládla výstavbu kanalizace a 
čističky odpadních vod za 150 mil. Kč. 

- Meziobecní spolupráce - společně s obcí Trojanovice 
spolupracuje na obnově místních komunikací. S obcí Tichá 
realizovala projekt Varovného protipovodňového systému 

- V rámci dobrovolného svazku obcí Mikroregion 
Frenštátsko spolupracuje mimo jiné na projektu 7 obcí - 7 
dní v týdnu na podporu turistického ruchu v regionu.

Zkušenosti



4.5.4. Tichá

- Výstavba „Specializované učebny ZŠ“ . 
- Energetické úspory budovy Fojtství. 
- Stavební obnova hasičské zbrojnice. 
- Odstranění bývalé centrální kotelny na uhlí. 
- Oprava kulturního domu včetně zbudování výstavní síně. 
- Energetické úspory správní budovy fotbalového hřiště. 
- Oprava místní komunikace u mateřské školy vč. 

parkovacích ploch. 
- Rekonstrukce chodníkových těles v obci . 
- Rekonstrukce dřevěného opláštění tělocvičny. 
- Pořízení projektové dokumentace - sanace sesuvu pod 

Tichavskou hůrkou. 
- Vybudování sportovních ploch včetně multifunkčního 

hřiště. 
- Revitalizace zeleně v centru obce. 
- Digitální protipovodňový plán, bezdrátové hlásiče, 

hladinová čidla, informační systém pro obec Tichá a 
Kunčice pod Ondřejníkem. 

- Revitalizace veřejného osvětlení obce – LED svítidla. 
- Pořízení nové CAS pro JSDH Tichá.

Zkušenosti



4.5.5. MSID

Společnost Moravskoslezské Investice a Development, a.s. 
je akciovou společností, jejímž jediným vlastníkem je 
Moravskoslezský kraj. Svými činnostmi naplňuje roli 
servisní organizace Moravskoslezského kraje a zaměřuje 
své aktivity ve prospěch kraje, jeho obyvatel, 
ekonomických subjektů a institucí. 
Společnost nyní pomáhá kraji plnit krajskou strategii Vize 
2024 – Nová energie Moravskoslezského kraje v oblasti 
Podnikavější a zaměstnanější kraj. 
Činnosti společnosti MS Investice a Development, a.s. jsou 
zaměřeny na tři prioritní oblasti. Tou první oblastí je 
podpora investičního prostředí Moravskoslezského kraje, 
druhá část činností směřuje na podporu podnikání a 
přípravu a realizaci rozvojových projektů v kraji. Společně 
s třetí částí marketingem, naplňuje MSID roli servisní 
organizace Moravskoslezského kraje ve prospěch jeho 
obyvatel, ekonomických subjektů a institucí. 
V oblasti investičního prostředí se společnost zabývá 
především podporou stávajících investorů v MSK a 
příchodem investorů nových.

Popis subjektu

Společnost má schopnosti na to, být součástí projektu 
Transformace frenštátského regionu. Je jedním s 
potencionálních žadatelů o dotace na tvorbu studií a 
expertíz v rámci regionu a může fungovat jako most 
mezi obcemi, podnikateli, krajem a státem

Zapojení subjektu



4.5.6. Diamo s.p.

DIAMO, státní podnik, se sídlem ve Stráži pod Ralskem je 
organizací, která realizuje zahlazování následků hornické 
činnosti po těžbě uranu, rud a části uhelného hornictví v 
České republice.  
Zahlazování následků hornické činnosti je v souladu se 
státní politikou postupného zlepšení kvality životního 
prostředí a odstraňování starých environmentálních 
zátěží financováno státem a tvoří jej především likvidační 
a sanační práce po těžbě černého uhlí na lokalitách 
převzatých podle usnesení vlády č. 949/2020 od OKD, a.s., 
Ostrava v roce 2020 a dále. Koncepce provádění 
likvidačních a sanačních prací vychází z jednotlivých 
usnesení vlády a pro jednotlivé lokality je konkretizována 
technickými projekty likvidace a sanace. Zahlazování 
následků po průzkumu, těžbě a úpravě uvedených surovin 
je prováděno v souladu s přísnými požadavky na ochranu a 
tvorbu životního prostředí. 

Popis subjektu

Státní podnik Diamo nabízí pomoc při revitalizaci 
státních pozemků. Diamo je možným příjemcem dotace, 
který by mohl připravit areály dolu Frenštát k podnikání 
a veřejným projektům.

Zapojení subjektu



4.5.7. EPO 
MACHINERY s.r.o.

EPO MACHINERY s.r.o. patří dlouhodobě k fungujícím a 
stabilním společnostem v oboru průmyslové automatizace 
a robotizace. Od roku 2011 realizovala desítky projektů 
v ČR i v zahraničí. Svým zákazníkům přináší inovativní 
řešení, která výrazně zvyšují kvalitu i kapacitu výroby, 
snižují závislost na trhu práce a minimalizují náklady na 
řešení zmetkovosti. Mezi naše zákazníky patří Continental, 
Dura Automotive Systems, Brose, Toyota a další 
špičky průmyslových odvětví, ale také rychle rostoucí 
střední a menší firmy. V souladu s principy Průmyslu 4.0 
EPO MACHINERY s.r.o.  vyvíjí a vyrábí jednoúčelové stroje, 
testovací zařízení i rozsáhlé výrobní linky v různém stupni 
automatizace. Jako jedna z mála firem nabízí automatizaci 
do prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX).  Je 
integrátorem jak kolaborativních robotů Universal Robots, 
tak průmyslových robotů firem ABB, YASKAWA, Staubli, 
KUKA. 
Silnou stránkou firmy je zkušený tým a široké portfolio 
služeb od elektro konstrukce a strojní konstrukce po 
výrobu, servis a školení. Každý projekt vytváří na míru 
potřebám a požadavkům zákazníka. Firma je členem 
Moravskoslezského Autoklastru a úzce spolupracuje s VŠB-
TU Ostrava.

Profil firmy



4.5.8. Phobos s.r.o

Phobos spol. s r.o. je tradiční frenštátská firma, která má 
za sebou dlouholetý vývoj na poli bezkontaktních 
identifikací, bezpečnostních, přístupových a docházkových 
systémů, elektronických součástek  
a inteligentních dveřních vložek. Je výrobcem 
bezpečnostních boxů pro převoz peněz, které využívá celá 
Česká a Maďarská pošta a je smluvním partnerem  finské 
společnosti  iLOQ, jejíž bezbateriové zamykací systémy 
dodává a instaluje na českém trhu, a tak pomáhá významně 
šetřit životní prostředí – celkem se tak ročně ušetří asi 27 
tun baterií. 
Mezi další unikátní výrobky vyvinuté firmou Phobos patří 
trezor pro správu, výdej a evidenci klíčů, který je vyráběn 
zde, ve Frenštátě a je instalován v mnoha významných 
podnicích po celé ČR a částečně i po Evropě.  Firma má za 
sebou vývoj časového trezoru pro Českou poštu s.p. a 
vybavení všech poboček pošty touto technologií. 
Dále se zabývá technologiemi sledování výroby, které jsou 
instalovány v ČR, Číně a Indii.  
Společnost Phobos spol. s r.o. se pravidelně účastní 
mezinárodních kontraktačních výstav po celém světě.  
Je členem Cechu Mechanických zámkových systémů ČR, 
odborové organizace a jejími partnery jsou Ministerstvo 
vnitra ČR, Policie ČR a Hospodářská komora ČR.

Profil firmy



4.5.9. ENVIMAT CZ 
s.r.o.

Firma s více než 20 letou tradicí poskytující služby 
v oblasti stavebnictví, slaboproudé a silnoproudé 
elektrotechniky, zámečnictví, inženýrských činnosti 
a revizí. 
Firma klade důraz na moderní technologie a design.  
Firma se zabývá také vývojem ekologičtějších a 
úspornějších čistíren odpadních vod.  
Dále se zabývá aplikacemi pro distribuci pohonných 
hmot.

Profil firmy



4.5.10. Traso s.r.o

Firma TRASO s. r. o. je leadrem mezi výrobci a dodavateli 
technologie pro skladování a výdej pohonných hmot. Na 
trhu působí již 23 let a za tuto dobu díky neustálému vývoji 
a inovacím dosáhla významného postavení díky špičkovým 
technologiím. 
Naše produkty, které jsme sami vyvinuli, mají velký 
environmentální dopad na životní prostředí, všechny prvky 
a řešení skladování nebezpečných látek jsou na vyspělé 
úrovni v  oblasti ochrany vod, ovzduší a bezpečnosti. 
Při vývoji spolupracuje nejen s  příslušnými orgány státní 
správy, podílí se na tvorbě legislativních norem a v  
posledních letech se aktivně rozvíjí i úspěšná spolupráce s  
VŠB Ostrava při řešení nových produktů. 
Technologie z  Beskyd tak nacházejí uplatnění v dopravních 
společnostech s vlastním vozovým parkem, stavebních 
organizacích, zemědělských družstvech, v lesnictví, 
letectví, lomech a pískovnách. 
Sofistikované technické provedení a moderní řešení v  
oblasti ochrany životního prostředí jsou základem toho, že 
naše technologie byly vybrány a slouží v nejnáročnějších 
oblastech našeho života- Armáda ČR a SR, Hasičské 
záchranné sbory, Správa státních hmotných rezerv, Policie-
ministerstvo vnitra, Letecké záchranná služba, České 
dráhy a mnoho dalších.

Profil firmy



4.5.11. Superior Steel  
s.r.o.

Firma Superior Steel s.r.o. se ve své pobočce 
v Trojanovicích zabývá výrobou nerezových bazénů a 
vířivek. Součástí tohoto programu je i vývoj nových 
prvků těchto zařízení, které mají za cíl vytvářet zajímavý 
design, technické řešení a provozní úspory finálního 
produktu. 
Pod značkou Suporior Steel existuje několik produktů 
chráněných “Evropským průmyslovým vzorem”. Např. 
bazén model Superior LT, který má unikátní řešení 
skimmerového bazénu s integrovanou  akumulační 
nádrží. Díky tomuto systému dochází  k nižším 
provozním nákladům na vyhřívání o 15%, menší spotřebě 
vody o 10% a nižší spotřebě chemikálií o 25%. Při výrobě 
se také používají recyklované materiály a životnost 
produktů je více než 40 let, čímž snižujeme nároky na 
odpadové hospodářství díky prodloužení recyklačního 
cyklu. 
Dále se firma zabývá designem výrobků z oceli, které si 
chrání také patentovými vzory. 
Firma také spolupracuje se stavebními firmami na 
výrobě a vývoji ocelových prvků pro dřevostavby.

Profil firmy



4.5.12. Agrocar s.r.o.

Společnost AGROCAR s.r.o. byla založena v roce 1996, 
její specializací je prodej, servis a poradenství v oboru 
zahradní, lesní a komunální techniky včetně vývoje a 
konstrukce. Hlavní zaměření je na profesionální 
motorové stroje a technologie pro celoroční údržbu, 
ochranu a obnovu životního prostředí. Společnost se 
taktéž podílí na řadě významných projektech v oblasti 
inovativních technologií pro přední výrobce speciálních 
komunálních strojů. Spolupráce s výzkumnými 
institucemi a vysokými školami v oblasti VaV. 
AGROCAR s.r.o. patří mezi přední dodavatele strojů a 
technologií v ČR v oblasti jednoosých strojů, speciální 
techniky pro půdní realizace, inovativní technologie 
sečení bez sběru a dálkově řízených strojů včetně 
autonomního systému těchto strojů.  
Společnost poskytuje již řadu let odborné poradenství 
ve spolupráci s oborovými profesními organizacemi a 
zahraničními partnery – především předními evropskými 
výrobci. Úzká a těsná spolupráce tak přispívá ke 
zkvalitnění, zefektivnění a inovacím samotných výrobků. 
Při tomto procesu má společnost AGROCAR s.r.o. 
významnou pozici díky praktickým zkušenostem a 
zpětné vazbě od profesionálních uživatelů, kteří 
každodenně spojují svou činnost s technikou a 
technologiemi. 

Profil firmy



4.5.13. VSF Novotný 
s.r.o.

Firma VSF Novotný s.r.o. se dlouhodobě zabývá 
specializovanou stavební činností od střech až po 
dřevostavby. Již několik let pracuje s moderním 
designem staveb a na stavbách aplikuje nejnovější trendy 
vývoje v tomto oboru a upravuje je do praktického 
využití.  
V rámci staveb využívá nejmodernější technologie v 
rámci environmentálního vývoje společnosti. Od zelených 
střech, přes materiály z obnovitelných zdrojů až po 
technologie jako jsou řízené rekuperace.  
Firma VSF Novotný s.r.o se tak dlouhodobě snaží najít 
ideální zdravý dům, kde klade důraz na to, aby co nejvíce 
procent stavby bylo z obnovitelných a lehce 
recyklovatelných materiálů, materiálů, které mají co 
nejmenší nároky na výrobní energii a tedy i co nejmenší 
uhlíkovou stopu.

Profil firmy



4.5.14. Gajda s.r.o

Firma Gajda s.r.o. se dlouhodobě zabývá ekologickými 
dřevostavbami, ať již v tradičním nebo moderním stylu. 
Navíc vyrábí ekologické hračky a nábytek vlastního 
designu. Je jedna z předních firem v republice, která 
pravidelně aplikuje místo průmyslových omítek omítky 
hliněné. 
Firma Gajda s.r.o. - Přírodní bydlení funguje také na 
bázi vzdělávání ve stavebnictví. Firma má první 
stavařský videoblog v čestině. Je to nejobsáhlejší 
videoblog na toto téma, který řeší veškeré detaily a 
problematiku dřevostaveb s ohledem na co nejvíce 
přírodní bydlení.

Profil firmy



4.5.15. Chytré základy 
Stanislav Uruba

Firma se zabývá moderním přístupem k zakládání staveb, 
které je ekologické díky snadné montáži bez velké 
techniky, použití minimálního množství materiálu a velmi 
snadné demontáži po životnosti stavby. Tím velmi přispívá 
k ekologickému pojetí moderního stavitelství. 
Firma navíc vyvíjí vlastní stroje na aplikaci zemních vrutů a 
podílí se s Dánskou univerzitou na výzkumu únosnosti 
různých druhů zemin.

Profil firmy



4.5.16. PARTNER - 
IPEX s.r.o

Firma se zabývá prodejem, servisem a především 
speciálními úpravami a individuálními přestavbami 
vozidel TATRA. Specializuje se také na výzkum a vývoj v 
oblasti automotive a v rámci své vlastní konstrukční 
kanceláře poskytuje konzultační a konstrukční práce. 
Firma investuje prostředky do moderního výzkumu s 
nejnovějším software pro CNC středisko. Má vlastní 
konstrukční kancelář a technologické prvky, které 
doposud nejsou nabízeny. Prvky s důrazem na 
elektrifikaci a technologie ride-by-wire apod. Dále vyvíjí 
nový systém skladby hnacího traktu podvozku pro 
pohon náprav 4x2 až 16x16 s vysokou modularitou 
univerzálností umožňující implementaci pohonných 
agregátů zaručující vysokou účinnost kompletního 
hnacího traktu vozidla. Firma je ochotná spolupracovat 
s vysokými školami na sdílení svého know how v rámci 
vývoje nových produktů a aplikací.

Profil firmy



4.5.17. Kamil Mrva 
Architects s.r.o.

Firma Kamil Mrva Architects s.r.o. je reprezentovaná 
Doc. Ing. arch. Kamilem Mrvou, Ph.D, který působí v 
regionu a propaguje region v rámci celé Evropy, kde si 
vydobyl dobré jméno. Je více než 10 let pověřeným 
architektem v obci Trojanovice, ve které obecní a 
veřejné stavby a prostory změnil v reprezentativní díla, 
která dále propaguje. Je aktivní také ve výuce mladých 
architektů a v přístupu k novým moderním materiálům. 
Architekt Kamil Mrva je jedním z nejvýraznějších 
představitelů mladší generace českých architektů. Je 
jedním z hlavních nositelů změn vnímání staveb a 
architektury v regionu.

Profil firmy



- stavebnictví 

- elektrotechnika 

- strojírenství 

- doprava

Potenciálně inovativní oblasti na 
Frenštátsku

4.6. Obecná 
představa projektů ve 
vymezeném území v 
rámci průmyslu



V oblasti stavebnictví je velký potenciál v rámci přechodu 
na nízkouhlíkovou stopu. Jedná se o přechod z výrobně 
energeticky náročných materiálů na materiály 
obnovitelného zdroje s nižším energetickým nárokem. 
Jedná se navíc o lokální surovinu - dřevo. Dřevozpracující 
průmysl tvoří cca 9% z celkového průmyslu, ale inovace v 
tomto odvětví tvoří pouze nízké procento. Navíc se jedná o 
obnovitelný zdroj. Obecně je přírustek dřevní hmoty v 
Evropě kolem 5% za rok. Spotřebovává se však pouze 2% 
za rok. Je zde tedy velký potenciál využívat více tento 
lokální materiál pro stavby.  
Cíle projektů ve vazbě na kapacity Frenštátska: 
- Vytvořit linku na výrobu konstrukčních materiálů ze 

zbytkového dřeva. 
- Vytvořit projekční řešení pro architekty v rámci 

modulových domů, které mají nižší náročnost na dopravní 
energii materiálu. 

- Vytvořit softwarové nástroje pro projekci, které přímo 
určí při tvorbě projektu energetický štítek a štítek 
uhlíkové stopy. 

- Vytvořit inteligentní nízkoenergetický, nízkouhlíkový a 
inteligentně zdravý dům, který umí hlídat kvalitu vnitřního 
životního prostředí a může být doplněn o další vybrané 
moduly tak, aby mohl fungovat jako ostrovní systém. 

- Vytvořit sofistikovanou synergii - zákazník - architekt - 
projekce - výroba - montáž. 

- Nahradit nedostatečné kapacity řemeslníků průmyslovým 
řešením staveb. 

- Spolupráce s VŠB-TU Stavební fakultou a Mendelovou 
univerzitou. 

- Vytváření designu exteriéru a interiéru ze dřeva 
- Přechod od ručních k průmyslově vyráběným domům 

které ušetří výrobní energii. 
- Vytváření příběhů domů, kdy víme jak byl vyroben, jak se 

má udržovat a také jak bude rekonstruován nebo 
zlikvidován. 

- Využití šedé vody pro předehřev vzduchu ve VZT, nebo 
předehřev teplé vody. 

- Ochlazování objektů adiabatickým chlazením. 
Vybrané místní firmy řešící inovace v tomto oboru: 

- Envi Mat s.r.o. 
- VSF Novotný s.r.o. 
- Superior Steel s.r.o. 
- Gajda s.r.o. 
- Chytré základy - Stanislav Uruba 

Plánovaná finanční alokace rozvojových projektů 
stavebnictví: 305 mil. Kč

Dřevo, to je Green Deal, nízkouhlíkový 
obnovitelný materiál budoucnosti. 
Velký prostor pro inovace 4.0

4.6.1. Stavebnictví



Jedná se o oblast s nekonečnými možnostmi. Oblast, která 
zasahuje dnes do každodenního života. Je to dynamický 
nástroj rozvoje, který potřebuje neustále investice do 
vývoje. Aby se naplnil závazek domluvený evropskými 
vládami, musí také elektrotechnika přijmout cestu Zelené 
dohody. Nejen pro to, aby se lidem žilo lépe, ale aby energie 
bylo dostatek. Proto úspory v energetice hrají velkou roli. V 
této oblasti místní firmy vyvíjejí své produkty a podpora 
tohoto oboru je pro konkurenceschopnost a expanzi velmi 
důležitá.  
Cíle projektů ve vazbě na kapacity Frenštátska: 
- vytvořit vývojová, konstrukční a výrobní centra firem. 
- vytvořit produkty v oboru elektromechaniky, které uspoří 

energii a zautomatizují procesy řízení. 
- vytvořit bezbateriové řešení u produktů, kde je možný jiný 

zdroj energie (mobilní telefony apod.). 

- vytvořit nová bateriová řešení pro produkty, kde 
převládají spalovací motory. 

- vytvořit úsporná řešení v rámci řízení domácností, ČOV a 
rekuperací. 

- vytvořit řešení pro likvidaci virů a bakterií ze vzduchu, jako 
UV komponent do rekuperací. 

- Spolupráce s VŠB-TU. 
Vybrané místní firmy řešící inovace v tomto oboru: 

- EPO s.r.o. 
- Phobos s.r.o. 
- Agrocar s.r.o. 
- Envi Mat s.r.o. 

Plánovaná finanční alokace rozvojových projektů 
Elektrotechnika: 305 mil. Kč 

Nekonečné rezervy v inovacích

4.6.2. Elektrotechnika



Oblast související úzce s elektrotechnikou. Dnes stroj a 
elektronika patří k sobě. Vše je řízeno automaticky nebo 
poloautomaticky. Jsou obory, ve kterých převažují řešení 
velkých korporátních firem představovaných především 
automobilovým průmyslem. Nicméně jsou zde i obory, které 
zkvalitňují život lidí, snaží se být ekologické a trvanlivé. 
Obory, které používají kvalitní materiály pro své produkty, 
aby prodloužily životnost produktu a snížily tak nároky na 
recyklaci. Obory, které vytváří stroje, které umí pomáhat 
lidem, nejsou závislé na spalovacích motorech a ukazující 
cestu k úsporám a nízkouhlíkovým variantám.  
Cíle projektů ve vazbě na kapacity Frenštátska: 
- Vyvinout bazény a návazná patentová řešení s dlouhým 
životním cyklem a úsporou vody. 

- Vyvinout úzce specializovanou půdní a žací techniku pro 
specifická nasazení eliminující rizika při práci (dálkově 
řízené stroje včetně autonomních systémů). 

- Vývoj a výroba technologických prvků pro skladování a 
distribuci vodíku. 

- Vyvinout nástavby na nákladní automobily, např. nástavba 
na přesazování vzrostlých stromů, nástavba na 
štěpkování stromů, apod.. 

- Spolupráce s VŠB-TU Stavební fakultou a Mendelovou 
univerzitou. 

Vybrané místní firmy řešící inovace v tomto oboru: 
- Superior Steel s.r.o. 
- Agrocar s.r.o. 
- Traso s.r.o. 
- EPO MACHINERY s.r.o. 
- Partner - Ipex s.r.o. 
- Chytré základy Stanislav Uruba 

Plánovaná finanční alokace rozvojových projektů 
Storojírenství: 305 mil. Kč 

Stroje mohou být i ekologické

4.6.3. Strojírenství



Doprava je oblast která je zprofanovaná montovnami 
automotive. Na Freštátsku však máme firmy, které se 
nezabývají pásovou výrobou, ale vyvíjí speciální stroje, které 
pomáhají společnost posouvat o další krok kupředu. Vyvíjí 
komponenty průmyslu 4.0, které se budou uplatňovat u 
dalších výrobců a podnikatelů.  
Dalším segmentem je pásová doprava lidí pomocí 
modulárních chodníků nebo výrobků, která šetří náklady a 
tím i snižují uhlíkovou stopu.  
To jsou inovace které dopravu dělají lepší a efektivnější. 

Cíle projektů ve vazbě na kapacity Frenštátska: 
- Využití alternativních paliv v dopravě se zaměřením na 

vodík. 
- Vývoj technologií pro skladování a distribuci leteckých 

paliv. 

- Vývoj a výroba technologických prvků pro skladování a 
distribuci vodíku. 

- Výzkum, vývoj a výroba nového typu převodovky, která se 
bude vyznačovat unikátními výkonnostními parametry. 

- Možnost spolupráce s VŠB-TU a Mendelovou univerzitou. 
- Implementace nových technologických prvků, které v této 

kategorii doposud nejsou nabízeny (důraz na elektrifikaci, 
technologie ride-by-wire, apod.). 

- Nové modulární pohyblivé chodníky. 

Vybrané místní firmy řešící inovace v tomto oboru: 
- EPO MACHINERY s.r.o. 
- Partner - Ipex s.r.o. 
- Traso s.r.o. 

Plánovaná finanční alokace rozvojových projektů 
doprava: 305 mil. Kč 

I řešení nových technologií dopravy 
umíme inovovat

4.6.4. Doprava



Transformace, to je spolupráce - 
synergie - prostor

4.6.5 Kooperace

Aby mohla vzniknout spolupráce na úrovni firem, musí 
být tyto atributy: 
- schopné podniky 
- chuť měnit svět 
- chuť podělit se o své poznatky a znalosti 
- chuť hledat nové cesty 
a mít k tomu prostor. 

Tímto směrem by měla mířit transfromace regionu. 
Veškeré atributy Frenštátský region má, nyní má 
možnost mít i potřebný prostor. Prostor pro podnikání, 
vývoj, výzkum a výrobu. Prostor pro společné inovace, 
místo, kde se může změnit svět. Kde může vzniknout 
něco výjimečného. Pro toto je ideální spolupráce na 
úrovni firem, kraje, státu a municipalit na poli 
transformace oblastí po hornické činnosti v areálů Dolu 
Frenštát.



Transformace, to je změna a řetězec 
dopadů

4.7. Obecná 
představa projektů ve 
vymezeném území v 
rámci municipalit

Jakákoliv transformace má určitou řetězovou reakci. 
Vznikají další nároky na vývoj území a na municipality. V 
rámci moderní představy budoucnosti regionu se 
municipality musí postarat o vyšší kvalitu života v území. 
Jen v kvalitním prostředí mohou vznikat kvalitní 
myšlenky. Municipality se tak musí se postarat o tyto 
oblasti života: 
- komunikace a doprava 
- odpadové hospodářství 
- vzdělávání 
- volnočasové aktivity 
- podpora bydlení



V otázce zda hory nebo doly, měly Trojanovice vždy jasno a 
proto zde historicky bylo vnímáno jako velká křivda to, že 
se zde vymyslel obří důl. Velkokapacitní dílo centrálního 
plánování, které se naštěstí nestihlo dokončit. Nyní jsou 
Trojanovice na křižovatce, na křižovatce rozhodnutí zda jít 
stejnou cestou jako v minulosti. Zda zůstat skryté ve stínu 
hor a nebo vystoupat na zádech práce svých předků a 
chopit se příležitosti a pomoci revitalizovat areál Dolu Jih. 
Trojanovice jsou však již dlouhou dobu obcí, která se snaží 
být vzorem jiným a také pomáhat jiným. I nyní Trojanovice 
zvedají rukavici a chtějí pomoci místním firmám, podnikům, 
kraji a státu. Posunout běh dějin zase o kousek dále a 
provést transformaci od těžkého průmyslu k průmyslu 4.0.  

V rámci transformace však bude obec potřebovat také 
pomoc. Za to, že dá své schopnosti a potenciál ostatním, 
nemůže dostat pouze to, že vzniknou doprovodné efekty 
rozvoje, na které bude zpětně reagovat. Je zapotřebí na ně 
myslet a uvědomit si je.  

Proto by obec potřebovala pomoci v těchto projektech 
navázaných na transformaci: 
- Vybudování moderních a inovativních odpadových míst v 

obci. 
- Vybudování cyklostezky, která propojí Trojanovice, 

Frenštát p. R. a Rožnov p. R.. 
- Vybudování nových ubytovacích kapacit rekonstrukcí 

stávajících objektů, postavených v rámci těžkého 
ostravského průmyslu - chata Koksař. 

- Revitalizace vodní nádrže Lubina jejím zpřístupněním a 
napojením na cyklostezku. 

- Rozšíření zázemí pro předškolní a školní vzdělání. 

Plánovaná finanční alokace rozvojových projektů 
municipality: 142,5 mil. Kč 

Hory nebo doly

4.7.1. Trojanovice



Obec Název Cíl projektu Doba řešení Odhad nákladů Poznámka, doplnění… Stupeň připravenosE a vazba na prioritní oblasE podpory

Trojanovice Vybudování moderních a inova5vních 
odpadových míst v obci

Vybudovat koncentrovaná chráněná, 
oplocená a uzavřená sběrná místa v 
obci, přístupná na kartu poplatníka

2022 - 2023 15 milionů Kč

Jedná se o 
environmentální opatření, 
které zajisK op5mální 
třídění a hospodaření s 
odpadem. Doplňuje 
sběrný dvůr a bonusový 
systém třídění odpadu

Hotová studie a čeká se na změnu územního 
plánu. Chystá se projekce pro stavební povolení 
a provádění stavby.  
Oblast zájmu - Cirkulární ekonomika                                             
Strategický cíl 4.2 Prevence vzniku a využiK 
odpadů

Trojanovice
Vybudování cyklostezky, která propojí 
Trojanovice, Frenštát p. R., Rožnov p. 
R.

Propojit a zpřístupnit území 
ekologické a zdravé dopravě do práce 
a i pro volnočasové a ak5vity

2023 - 2024 50 milionů Kč

Jedná se o páteřní 
nadregionální 
cyklostezku, která propojí 
Frenštát přes Trojanovice 
až do Rožnova. Napojen 
může být i areál Dolu Jih, 
který je 350 m vzdušnou 
čarou od projektované 
stezky.

Hotové studie, řeší se majetkoprávní vztahy a 
projekce stezky pro stavební povolení a 
provádění stavby. (vyjma propojení s areálem 
dolu Jih                                                                                              
Oblast zájmu - Nové využiK území                                             
Strategické cíle:  
6.3 – Komunity a veřejné prostory  
4.5 Šetrné využívání krajiny

Trojanovice

Vybudování nových ubytovacích 
kapacit rekonstrukcí stávajících 
objektů, postavených v rámci těžkého 
ostravského průmyslu - chata Koksař

Zajis5t ubytování pro mladé lidi a 
zajis5t tak, aby tyto kapacity, důležité 
pro rozvoj regionu zůstaly doma.

2023 - 2024 40 milionů Kč

Jedná se o bývalou 4 
podlažní chatu s 8 
chatkami, kterou stavěla 
koksovna Karolína. Jedná 
se o místo přímo 
navázané na bývalou 
hornickou a 
zpracovatelskou činnost 
regionu.

Hotová studie a téměř hotová projektová 
dokumentace pro stavební povolení a 
provádění stavby, čeká se pouze na stanovisko 
SMVaK a začne stavební řízení                                               
Oblast zájmu - Nové podnikání                                                       
Strategický cíl 1.1 Podnikaví lidé      

Trojanovice
Revitalizace vodní nádrže Lubina 
jejím zpřístupněním a napojením na 
cyklostezku

Otevřít nádrž veřejnos5 a využít hráz 
pro vedení cyklostezky. 2022 - 2024 2,5 miliony Kč

Jedná se o plochu nádrže 
v majetku společnos5 
Diamo s.p.. Jedná se o 
projekt, který je nový a je 
to jeden z projektů na 
kterém může obec 
spolupracovat se 
společnosK Diamo s.p.

Vize                                                                                                                      
Oblast zájmu - Nové využiK území                                             
Strategické cíle:  
6.3 – Komunity a veřejné prostory                              
4.5 Šetrné využívání krajiny

Trojanovice Vybudování nových školních kapacit v 
obci

Nástavba školy a vybudování 3 
nových tříd základní školy s novou 
školní kuchyní a jídelnou

2022 - 2024 35 milionů Kč

Přestože obec stále 
investuje do školy, tak 
kapacita základní školy 
stále nestačí. Škola je 
populární i pro občany 
města a tak je nutné 
navýšit kapacitu. Školství 
je důležitou součásK obce, 
která je ze strany obce 
velmi podporovaná.

Hotové studie a chystají se projektové 
dokumentace pro stavební povolení a 
provádění stavby.                                                   
Oblast zájmu - Kompetentní lidé                                                     
Strategický cíl 2.1 – Moderní vzdělávání a 
kompetence pro život           





4.7.2. Frenštát pod 
Radhoštěm

Historické město opěvované básníky, hudebníky, 
národopisci, vybudované tvrdou prací tkalců, řemeslníků a 
drobných obchodníků, později pak historicky ve vývoji 
ovlivněno několika malými továrnami. Město barvířů, 
punčochářů, později proslavené výrobou ohýbaného 
nábytku, centrum turistiky, sídlo mnoha spolků a také 
nejstaršího turistického – Pohorské jednoty Radhošť. 

Po válce nastala velká bytová výstavba, jsou budovány jesle, 
mateřské školy, nové prodejny, samoobsluhy, restaurace, 
sportovní zařízení, kulturní zařízení. S tím souvisí nové 
komunikace, vodovodní a kanalizační řady, plynofikace 
města.  

Vlivem záměru těžby uhlí šla v 80-tých letech minulého 
století k zemi velká část historického centra města, uličky 
s malebnými zákoutími, domy a místa s nevyčíslitelnou 
hodnotou To vše aby ustoupilo socialistické panelákové 
výstavbě pro budoucí horníky, což dnes řadí Frenštát p.R. do 
šedi městské unifikované nezajímavé architektury. 

Transformace je nezbytná a nanejvýš nutná. Rozvoj téměř 
všeho brzdil stanovený dobývací prostor. Omezení a 
požadavky pro stavby a jakékoliv jiné než důlními záměry 
vyvolané cíle a investice, změnil ráz idylického podhorského 
městečka.  

Proto by obec potřebovala pomoci v těchto projektech 
navázaných na transformaci: 

- Realizace staveb vodohospodářské infrastruktury 
- Obnovu majetku města. 
- Rozvoj města v rámci volnočasových aktivit, bytové 

výstavby, bezpečnosti a rozvoje služeb. 
- Rozvoj ploch zdevastovaných důlními vlivy a hornickou 
činností. 

- Regenerace zanedbaných ploch předaných státem městu. 

Plánovaná finanční alokace rozvojových projektů 
municipality:  375,5 mil. Kč 

Fantastická historie



Obec Název Cíl projektu Doba řešení Odhad nákladů Poznámka, doplnění…

Frenštát pod Radhoštěm Vodní hospodářství
revitalizace staveb VHI (kanalizace, 
vodovody) 2022 - 2025 85,5 milionů Kč

např. kanalizace sídl. Beskydské, část Kopaná II. 
etapa, část Planiska, jedná se z čás5 o 
rekonstrukce, ale hlavně o výstavbu nových 
staveb

Frenštát pod Radhoštěm Obnova majetku města
rozvoj území, regenerace infrastruktury, 
rozvoj bydlení - výstavba infrastruktury, 
komunikace

2022 - 2026+ 100 milionů Kč

např. revitalizace hřbitova, příjezdová 
komunikace do Mar5nské čtvr5 (bývalá kasárna 
sovětské rmády), soubor pěších i silničních 
komunikací,  rozvoj obytné zóny Marek,  veřejná 
sportoviště, atd.

Frenštát pod Radhoštěm Rozvoj města

volnočasové ak5vity, bezpečnost, 
bytová výstavba, rozvoj služeb, malých a 
středních firem, podpora cestovního 
ruchu, rozvoj zdravotnictví, sociálních 
služeb atd.

2022 - 2030 100 milionů Kč

realizace dopravní infrastruktury, výstavba 
městských bytů, příparava území pro rozvoj 
podnikání a služeb, podpora životního prostředí, 
zemědělství, rozvoj volnočasových ak5vit, 
realizace veřejných sportovišť, stavba nové 
sportovní haly, podpora a rozvoj letních i zimních 
sportů, 

Frenštát pod Radhoštěm
VyužiK pozemků Diamo s.p. - Píšova 
dolina

rozvoj ploch zdevastovaných důlními 
vlivy a hornickou činnosK 2022 - 2030 20 milionů Kč

Píšova dolina (odval z hloubení důlních jam F4 a 
F54). Území je dle ÚSES možné využít ke stavbám 
ochrany přírody a krajiny, stezek, stavby lesního a 
vodního hospodářství, záchyt vody v krajině 
apod.

Frenštát pod Radhoštěm
Revitalizace brownfieldu bývalé CO 
sklady

regnerace zanedbaných ploch, síK a  a 
budov 2023 - 2026+ 70 milionů Kč

využiK stávajícího areálu např. jako podnikatelský 
inkubátor, rozvoj průmyslu 4.0, inova5vní 
technologie, CNC systémy atd., lehký průmysl ve 
stávajících objektech města a ve spolupráci s 
místními podnikateli

Program rozvoje města je ke stažení:  hqps://www.mufrenstat.cz/assets/File.ashx?id_org=3471&id_dokumenty=215706



4.7.3. Kunčice pod 
Ondřejníkem

V Kunčicích pod Ondřejníkem se netěžilo, ani na jejím 
katastru není umístěn žádný závod, přesto rozhodnutí o 
vybudování dolu Frenštát významně místní zemědělskou 
komunitu ovlivnilo. Mnozí zemědělci museli prodat své 
pozemky, opustit hospodaření. Mnohé pozemky byly roky 
blokovány a nebylo možné je rozvíjet. Pozemky nyní 
nepotřebné pro důl jsou velmi cenné pro zachování 
zemědělství a péči o krajinu místními farmáři. Snahou obce 
je podporovat místní zemědělce a zachovat rozptýlenou 
zástavbu v podhorských lokalitách. Věříme, že 
transformace území bude mít pozitivní dopad na místní 
komunitu a nejen místní obyvatele. V rámci přípravy řešení 
je ale potřeba postupovat jednotně a ve spolupráci se 
všemi aktéry v daném území – samosprávami, školami, 
podnikateli, firmami.  
Přestože realizací projektů na území obce přímo 
nevzniknou pracovní místa, sekundárně budou vytvořena 
pozitivním dopadem pro zemědělství a cestovní ruch. V 
rámci transformace, však bude obec potřebovat také 
pomoc. 

Proto by obec potřebovala pomoci v těchto projektech 
navázaných na transformaci: 
- Nové centrum obce Kunčice pod Ondřejníkem. 
- Šebelův park - Revitalizace kulturního dědictví spojeného 

s hornickou tradicí. 
- Spolkový dům v Kunčicích pod Ondřejníkem. 
- Úprava prostoru před železničním nádražím v Kunčicích 

pod Ondřejníkem. 

Plánovaná finanční alokace rozvojových projektů 
municipality:  70 mil. Kč 

Zachováme krajinu pro příští 
generace



Obec Název Cíl projektu Doba řešeníOdhad nákladů Poznámka, doplnění…

Kunčice pod 
Ondřejníkem

Nové centrum obce Kunčice pod 
Ondřejníkem

Realizace pozemní a krajinářské stavby na základě vítězného návrhu 
urbanis5cko – architektonické soutěže "Nové centrum v Kunčicích pod 
Ondřejníkem" – první etapou bude revitalizace prostoru před obecním 
úřadem a vybudování parkoviště, s vybudováním retenční nádrže na 
dešťovou vodu. 

2023-2024  15 mil. Kč Strategický cíl- 6.3 – Komunity a veřejné 
prostory

Kunčice pod 
Ondřejníkem

Šebelův park - Revitalizace kulturního 
dědictví spojeného s hornickou tradicí

Obnova a zachování historických stop a souvislosK spojených s těžbou 
uhlí v regionu - podpora turis5ky. Zachovat stopu, kterou těžba uhlí měla 
pro podbeskydskou a beskydskou krajinu, která sloužila a stále slouží pro 
rekreaci obyvatel spojených s těžkou uhlí. Výraznou stopu v regionu 
zanechal báňský inženýr, centrální ředitel Vítkovických kamenouhelných 
dolů, mecenáš umění Ing. Eduard Šebela v podobě letní vily, ke které 
patřil rozsáhlý krajinářský park s řadou dobových artefaktů - betonový 
bazén, převezený kostelík (zasvěcený sv.Prokopu a sv.Barboře, patronům 
horníků), rybník s kaskádou atd. Jedná se o zachování dobového 
krajinářského díla z období 30. - 40 . let 20. stoleK. přesahující a 
reprezentující  Ostravský region. Jedná se o odvrácenou stranu špinavé 
těžby uhlí. Potřebujeme obnovit a zrealizovat: cestní síť, zeleň, mobiliář, 
drobnou zahradní architekturu, odbahnit rybník.

2023-2026 5 mil. Kč

Specifický cíl - Regenerace rozsáhlejších 
zanedbaných a nevyužívaných území, ploch a 
budov. Vazba na Strategický cíl:  
6.1 - Kulturní a přírodní dědictví   
6.2. Živá kultura a krea5vita 
6.3 – Komunity a veřejné prostory   Spolupráce 
s majitelem pozemků, případně s krajem. 
Zachování území je v souladu s územním 
plánem obce, kdy je území vedeno jako NP – 
plocha přírodní. 

Kunčice pod 
Ondřejníkem

Spolkový dům v Kunčicích pod 
Ondřejníkem

Revitalizace  Smuteční obřadní síně od akademického architekta 
Lubomíra Hrušky z roku 1988. Jedná se o kvalitní dílo postmoderní 
architektury, nepochybně ovlivněné významným architektem Mariem 
Boqou a jeho stavbami. Přenesení a interpretace v té době špičkové 
architektury do podoby obřadní síně v Beskydech bylo ve své době 
významným počinem. Stavba byla ovlivněna výstavbou dolu Frenštát, 
neboť chladící místnost byla dimenzována tak, aby zde v případě neštěsK 
na dole Frenštát, mohla být těla oběK uchována. Tak jako se neustále 
rodí nový život. Měl by i dům mít šanci se znovu narodit - transformovat. 
Vytvoříme místo, které bude využíváno komunitně. Kde by se mohli 
scházet členové místní organizace ČSOP, skau5, občané při mimořádných 
akcích. O víkendech pak  může být objekt využíván všemi generacemi 
jako zázemí pro vzdělávání, volný čas, turis5ku. 

2023-2026 20 mil. Kč

Specifický cíl - Regenerace rozsáhlejších 
zanedbaných a nevyužívaných území, ploch a 
budov. Vazba na Strategický cíl:  2.1 Moderní 
vzdělávání a kompetence pro život 
6.1 - Kulturní a přírodní dědictví   
6.2. Živá kultura a krea5vita 
6.3 – Komunity a veřejné prostory

Kunčice pod 
Ondřejníkem

Úprava prostoru před železničním 
nádražím v Kunčicích pod Ondřejníkem

Cílem projektu je úprava prostoru před železničním nádražím, v 
návaznos5 na právě realizovanou rekonstrukci historické nádražní 
budovy. Cílem je vybudování dopravního terminálu, parkovacích míst 
(P+R a K+R), dobíjecích míst pro elektromobily a také stání pro kola. 
Význam tohoto uzlu se ještě zvýší  elektrifikací tra5, kdy dostatečné 
zázemí pro parkování sníží mobilitu obyvatel obce za prací do větších 
měst regionu vlastními auty. Území je využíváno na denní bázi, zejména 
místními obyvateli, kteří využívají vlakovou nebo autobusovou sopravu. 
Toto území je také výchozím bodem pro výlety do okolní přírody. Kříží se 
zde místní turis5cké trasy a naučná stezka Chodníčky v Podbeskydí. 
Dalším důvodem pro návštěvu je místní pivovar. kromě dopravní 
infastruktury zde bude zbudována vyhlídka na Ondřejník, volnočasová 
terasa, bibliobox a infotabule.

2024-2026 30 mil. Kč Strategický cíl- 5.3. Přechod k nízkouhlíkové a 
bezemisní dopravě





4.7.4. Tichá

Okolní kopce a hory svírají v náruči vesnici, aby ji uchránily 
před silnými větry a hlukem větších aglomerací. Je 
protkána silnicemi spojující hlavní tahy – Ostrava, Rožnov 
p.R., Kopřivnice. Katastr obce vyplňuje severní část 
Frenštátské kotliny. Část obce se nachází v  oblasti 
Přírodního parku Podbeskydí, nalézá se zde přírodní 
památka Travertinová kaskáda. V  roce cca 1988 byla 
protnuta severní část obce novou cestou – přípojkou na 
důl sever, přičemž došlo i k vyklonění původní trasy přímé 
silnice z Tiché do Frenštátu. Dlouhá léta platila stavební 
uzávěra téměř na polovině katastru, dle plánu vybudovat 
přehradní akumulační nádrž na slané vody z dolu Frenštát 
v prostoru Tichá-Mniší, s plánovaným záborem o velikosti 
65 ha. Proto nedošlo k odkanalizování poloviny obce do 
centrální čistírny vod. 
V  rámci transformace by mělo dojít k  narovnání 
nesrovnalostí, jež doba minulá ve spojitosti s OKD přinesla 
a pomoci k rozvoji, který byl nucen dlouhá léta zaostávat.  

Proto by obec potřebovala pomoci v těchto projektech 
navázaných na transformaci: 
- Spolufinancování odkanalizování části obce zasažené 

stavební uzávěrou ve výši cca 40 mil Kč, dle již zhotovené 
Studie odkanalizování o celkových předpoklad. nákladech 
cca 120 mil Kč. 

- Vybudování stezek pro chodce a cyklisty k dojížďce do 
zaměstnání a škol, část stezky kopíruje odkloněnou trasu 
původně přímé cesty z Tiché do Frenštátu. 

- Komunitní dům s knihovnou. 
- Bytový dům v Tiché. 
- Odklon parkovaných autobusů a nákladních vozů 

z centrálních částí zasažených obcí. 

Plánovaná finanční alokace rozvojových projektů 
municipality:  182 mil. Kč 

Je příjemné zde nasávat TICHO 



Obec Název Cíl projektu Doba řešeníOdhad nákladůPoznámka, doplnění… Stupeň připravenosE a vazba na prioritní oblasE podpory

TICHÁ Stezka pro chodce a cyklisty Tichá - Frenštát p.R.

Zajištění provozně bezpečné dopravy pro 
chodce a cyklisty mezi obcí Tichá a městem 
Frenštát jak pro volnočasové ak5vity, tak 
především při dojížďce do práce nebo do 
školy. Dojde k eliminaci kolizí vozidel s chodci 
či cyklisty.

2023-2025 20 mil Kč

Stezka v délce 1/3 trasy 
kopíruje komunikaci vzniklou 
při zajišťování dopravní 
obslužnos5 dolu Žuchov, jež 
původně měla historicky jinou 
trajektorii. Občané Tiché 
doposud vnímají přebudování 
původní komunikace za krok 
špatným směrem.

Projektová dokumentace ve fázi pro územní 
rozhodnuK. Dokončeno majetkoprávní 
vypořádání.   
Oblast zájmu - Nové využiK území                                             
Strategické cíle 
6.3 – Komunity a veřejné prostory                             
4.5 Šetrné využívání krajiny

TICHÁ Stezka pro chodce a cyklisty Tichá - Kopořivnice

Zajištění provozně bezpečné dopravy pro 
chodce a cyklisty mezi úsekem obce Tichá a 
místní čás5 Kořivnice - Vlčovice, čímž dojde k 
dalšímu propojení širšího regionu bezpečně 
pro cyklisty a chodce

2024-2026 20 mil Kč

Region je dlouhodobě zasažen 
těžkou dopravou, které bude i s 
ohledem na rozvoj regionu 
přibývat, je žádoucí odclonit 
zranitelné chodce a cyklisty z 
hlavních silničních tahů.

Projektová dokumentace ve fázi pro územní 
řízení zhotovena ve spolupráci s městem 
Kopřivnice   
Oblast zájmu - Nové využiK území                                             
Strategické cíle  
6.3 – Komunity a veřejné prostory                             
4.5 Šetrné využívání krajiny

TICHÁ Chodníkové těleso Tichá - zatáčka
Odclonění chodců v nebezpečném úseku 
komunikace III/4864 "zatáčka" v čás5 obce 
směr Mniší

2023-2025 12 mil Kč

V čás5 Tiché ve směru na Mniší, 
Vlčovice z důvodu historicky 
dlouhodobé stavební uzávěry 
ve spojitos5 s doly Frenštát lidé 
z obav neopouštěli a 
neposkytovali žádné pozemky 
podél komuniakcí pro veřejně 
prospěšné stavby. 

Projektová dokumentace ve fázi pro územní 
rozhodnuK.   
Oblast zájmu - Nové využiK území                                             
Strategické cíle  
6.3 – Komunity a veřejné prostory                             
4.5 Šetrné využívání krajiny

TICHÁ Komunitní dům s knihovnou

Budova ve vlastnictví obce Tichá v centru 
obce, jež byla jednou ze stěžejních budov v 
rámci historie obce, sloužící původně jako 
hos5nec, následně jako škola s tělocvičnou, 
nyní jako dům zahrádkářů má potencál ke 
komunitně vedenému rozvoji včetně přístavby 
zcela nové knihovny, jež se nachází doposud 
dlouhodobě v nevyhovujících prostorech bez 
čítárny apod.

202-2026 20 mil Kč

Obec v rámci zásahu OKD 
nezískávala kompenzace jako 
sousední obce, ač byla 
komunita především ze 
Žuchova výstavbou III/4836 
celkově zasažena. Je nutno 
podporovat i do budoucna 
komunitní život včetně 
vybudování řádné knihovny

Hotová studie a připravuje se projektová 
dokumentace pro stavební povolení.  
Oblast zájmu - Nové využiK území                                                          
Specifický cíl - Regenerace rozsáhlejších 
zanedbaných a nevyužívaných území, ploch 
a budov.                                                         
Vazba na Strategické cíle  
2.1 Moderní vzdělávání a kompetence pro 
život 
6.1 - Kulturní a přírodní dědictví   
6.2. Živá kultura a krea5vita 
6.3 – Komunity a veřejné prostory

TICHÁ Bytový dům Tichá

Obce z pohledu státu patří mezi stěžejní 
hybatele, jež mohou zajišťovat bydlení 
občanům. Jedná se o dlouhodobé avšak málo 
podporované por~olio

2023-2026 50 mil Kč

Objekt ve vlastnictví obce nyní 
bez užiK byl dlouhodobě 
využíván předešlým majitelem 
jako ubytovací zařízení, které 
sloužívalo i pracujícím dělníkům 
při budování dolů Frenštát, 
Tichá.

Zpracována architektonická studie a chystá 
se projektová dokumentace pro stavební 
povolení a provádění stavby.   
Oblast zájmu - Nové podnikání                                                       
Strategický cíl 1.1 Podnikaví lidé      

TICHÁ Klubovna sportů

Sportovci v obci, členové různých oddílů, 
spolků apod. nemají k dispozici vlastní zázemí 
pro samotnou drobnější činost a především 
komunitní plánování a společenský život a 
vzdělávací ak5vity.

2022-2025 20 mil Kč

Zastaralý objekt v majetku obce 
sloužil jako víceúčelový - sklad, 
dílna, klubova. V obejtku 
dosložily zařízení a materiály - 
nyní bez užiK. 

Zpracována projektová dokumentace pro 
stavební povolení                                                  
Oblast zájmu - Nové využiK území                                                          
Specifický cíl - Regenerace rozsáhlejších 
zanedbaných a nevyužívaných území, ploch 
a budov.                                                         
Vazba na Strategický cíl:  2.1 Moderní 
vzdělávání a kompetence pro život



Regiony si po hornické činnosti 
zaslouží transformaci

4.8. Konkrétní 
představy výzev 
fondu Spravedlivé 
transformace pro 
vymezené území

Jak bylo popsáno, Frenštátský region byl výrazně 
dotčen hornickou činností. Proto by se měly alokovat 
finance přímo na region. Peníze nejen přímo pro firmy a 
municipality, ale také pro stát, který prostřednictvím 
fondu pomůže nachystat areály dolů na revitalizaci a pro 
kraj, který metodicky pomůže s přípravou studií a 
projektů.



Popis dotace
Dotace na tvorbu projektů pro transformaci Frenštátska.

4.8.1. Výzva na podporu 
tvorby projektů 

Výše dotace
85% nákladů.

Příjemci dotace
- Obce, města, stát, podniky zřízené MS krajem, univerzity a školy. 
- Malé a střední firmy. 

Způsobilé výdaje
- Odborné a architektonické studie v návaznosti na dotčené území. 
- Projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení v 

návaznosti na dotčené území. 
- Prováděcí projektové dokumentace. 
- Ostatní inženýrská činnost. 
- Studie a analýzy vedoucí k přípravě povinných příloh žádosti o dotaci 

do dotačních programů. 

Územní vazba
Projekty v rámci vymezeného území Frenštát p. R., Trojanovice, Kunčice 
p. O., Tichá na Moravě. 

Typ výzvy
Kontinuální do vyčerpání alokace.

Alokace
250 mil. Kč.

Ostatní specifikace
Projekty musí být řešeny autorizovaným architektem a schváleny 
vybraným architektem municipality na jejímž katastru je prováděn 
záměr. 



Popis dotace
Dotace na realizaci záměrů podpořených v rámci výzvy na podporu tvorby 
projektů nebo projektů v souladu s výzvou v oborech stavebnictví, 
elektrotechniky, strojírenství a dopravy.

4.8.2. Výzva na realizace 
záměrů firem

Výše dotace
85% nákladů

Příjemci dotace
- Malé a střední firmy, univerzity a školy. 

Způsobilé výdaje
- Výstavba výrobního provozu firmy, která zavádí inovace nebo vyvíjí 

inovace nebo vzdělání v rámci Zelené dohody pro Evropu. 
- Koupě pozemku souvisejícího se záměrem. 
- Nutná infrastruktura. 
- Technické a technologické vybavení související s výrobou a inovacemi. 
- Výdaje na zaměstnance související přímo s vývojem, inovacemi, 

výzkumem. 
- Ostatní technika související s praktickou aplikací výroby a vývoje. 
- Náklady na spolupráci s univerzitami a vysokými školami. 

Územní vazba
Projekty v rámci vymezeného území Frenštát p. R., Trojanovice, Kunčice p. 
O., Tichá na Moravě. 
Typ výzvy
Kontinuální do vyčerpání alokace.

Alokace
1 220 mil. Kč.

Ostatní specifikace
- Zajištění kontinuálního vyplácení prostředků dle prokazatelných 

výdajů. 



Popis dotace
Dotace na realizaci záměrů pro transformaci Frenštátska.

4.8.3. Výzva na realizaci 
záměrů municipalit

Výše dotace
85% nákladů.

Příjemci dotace
- Obce, města.

Způsobilé výdaje
- Výdaje na plnění specifických a strategických cílů uvedených u 

projektů v kapitole 4.7. tohoto dokumentu. 
- V případě staveb výdaje na technický a autorský dozor stavby, 

koordinátora BOZP stavby. 

Územní vazba
Projekty v rámci vymezeného území Frenštát p. R., Trojanovice, Kunčice 
p. O., Tichá na Moravě. 

Typ výzvy
Kontinuální do vyčerpání alokace.

Alokace
700 mil. Kč.

Ostatní specifikace
Projekty musí být řešeny autorizovaným architektem. 



Popis dotace
Dotace na přípravu areálů po hornické činnosti pro komerční využití ve 
vazbě na inovace, vědu nebo výzkum.

4.8.4. Výzva na realizace 
záměrů státu

Výše dotace
85% nákladů.

Příjemci dotace
Státní podnik. 

Způsobilé výdaje
- Výstavba infrastruktury v rámci areálů a související s areály po hornické 
činnosti. 

Územní vazba
Projekty v rámci vymezeného území Frenštát p. R., Trojanovice, Kunčice p. 
O., Tichá na Moravě. 
Typ výzvy
Kontinuální do vyčerpání alokace.

Alokace
100 mil. Kč.

Ostatní specifikace
Projekty musí být řešeny autorizovaným architektem a schváleny 
vybraným architektem municipality na jejímž katastru je prováděn. 



4.9. Představy o 
garancích státu a kraje

Obce i podnikatelé v regionu postiženém hornickou 
činností očekávají v rámci spravedlivé transformace určité 
základní garance, aby mohli participovat na celém projektu 
transformace Moravskoslezského kraje a aby se naplnila 
přirozená transformace regionu. 
Jedná se o tyto garance: 
- Pozemky státu v areálech po hornické činnosti budou 

prodávány vždy za odhadní cenu, přednostně pro ty, 
kteří si žádali o financování projektových dokumentací a 
studií z fondu Spravedlivá transformace. 

- Komerční pozemky budou vždy nejdříve nabídnuty obci 
za odhadní cenu, až poté je budou moci koupit 
podnikatelé. 

- Pozemky státu budou k dispozici přednostně pro firmy z 
vymezeného regionu, až ve chvíli, kdy firmy nebudou jevit 
zájem o investice do svých provozů na státních 
pozemcích, budou nabídnuty ostatním podnikům. 

- Podniky z vymezeného regionu budou bodově 
zvýhodněné proti firmám mimo tento region. 

- Kraj a stát pomůže v komunikaci a propojení s vysokými 
školami a univerzitami a podpoří v areálech dolu 
Frenštát vznik podnikatelsko vzdělávacích inkubátorů.

Spolupráce, to je vzájemná pomoc



4.10. Budoucnost 
regionu po 
transformaci

Nic není na věky a jediné, co se vyplatí, je investice do 
budoucnosti, vzdělávání, nových věcí, objevů a talentů. Do 
všeho, co udělá svět lepším pro budoucí generace. Máme 
na výběr. Můžeme čekat, až se něco stane, nebo se 
můžeme spojit a změnit svět. Ukázat ostatním, že to jde, 
ale že to stojí úsilí a práci. A tak bychom měli vnímat 
region po těžbě. Region který má: 
- hrdost 
- sebevědomí 
- vzdělané lidi 
- konkurenceschopné podniky 
- vlastní inovace 
- patenty 
a je místem kde, se dobře žije.

Příprava pro další generace



Bez pomoci státu a kraje není možné revitalizovat tak 
rozsáhlé území rychle a efektivně. Pohrobek těžby je 
zapotřebí společnými silami posunout dále. Jinak nám 
zůstanou brownfieldy nebo místa pro cizí know how.  
Naštěstí máme vlastní vize cesty

5. Vize budoucnosti 
vymezených areálů



Areál je zasíťován se základní infrastrukturou, proto 
je vhodný pro vytvoření místa průmyslu 4.0, pro 
firmy zavádějící inovace přímo do výroby a výsledkem 
budou produkty s vyšší přidanou hodnotou.

Budoucnost areálu

5.1. Areál dolu jih

- 2021 Diamo - studie stavebně technického a 
legislativního stavu komunikací, sítí a základů budov. 

- 2021 MSID a MS Kraj - zajištění financí pro region a 
vytvoření návrhů výzev na míru regionu a vytvoření 
panelů pro komunikaci firem, samospráv, univerzit a 
státu. 

- 2021 Podnikatelé a samosprávy - přípravy konkrétních 
projektů pro inovace svých podniků. 

- 2022 Diamo - zásyp jam, likvidace částí staveb za 
hranou životnosti (nekolidující se zásypem) a příprava 
infrastruktury z fondu Spravedlivé transformace. 

- 2022 - 2026 MSID - pomoc při vyřízení dotací z fondů 
pro tvorbu studií a projektů a půjček pro podnikatelé. 

- 2022 Podnikatelé a samosprávy - tvorba studií a 
projektů. 

- 2023 Diamo - dokončení rekultivace a zasíťování území 
(voda, kanalizace, plyn, elektřina, data), rekonstrukce 
autobusového nádraží na parkoviště a administrace 
prodeje pozemků. 

- 2023 - 2026 - Podnikatelé a samosprávy - výstavba a 
zahájení provozu realizovaných projektů.

Harmonogram změny areálu

1 mld. Kč (Zasíťování 50 mil. Kč, Projektové dokumentace 
100 mil. Kč, Realizace projektů 850 mil. Kč)

Alokace z fondu transformace



5.2. Areál dolu sever

Areál je částečně zasíťován základní infrastrukturou, je 
vhodný pro drobnou výrobu, skladování. Primárně by mohl 
sloužit jako zázemí pro nákladní vozy a autobusy jako 
odstavné parkoviště se základním zázemím pro řidiče. 
Variantní je taktéž stanoviště pro elektromobily s  velkou 
dobíjecí kapacitou dobíjecích panelů v kombinaci s FVE na 
střeše parkoviště s bateriovým úložištěm.

Budoucnost areálu

- 2021 Diamo – studie stavebně technického stavu 
infrastruktury, komunikací, budov a požární nádrže. 

- 2021 MSID a MSK – zajištění financí pro region a vytvoření 
návrhů výzev, tvorba prostoru pro dialogy s firmami, 
samosprávou, státem. 

- 2021-2022 – Podnikatelé, samosprávy – přípravy pro 
konkrétní projekty, tvorba studií a projektů. 

- 2022 Diamo – zásyp těžní jámy, likvidace provozně 
nevyhovujících staveb, oplocení, sanace požární betonové 
nádrže, příprava infrastruktury z fondu . 

- 2022 – 2026 – MSID – pomoc s administrací dotací z fondu. 
- 2023 – Dokončení rekultivace a zasíťování území. 
- 2023 – 2026 – Podnikatelé, samosprávy – realizace 

projektů – výstavby, rekonstrukce, zahajování provozu 
realizovaných projektů.

Harmonogram změny areálu

500 mil. Kč
Alokace z fondu transformace



5.3. Odval Píšova 
dolina

Vybudování relaxační plochy pro pěší i cyklisty 
s možností využití pro volnočasové a sportovní aktivity 
s pobytem na čerstvém vzduchu jako cíl pro rodiny 
s malými dětmi a zážitkovou turistikou. Vše citlivě 
doplněno výsadbou zeleně v kombinaci s vodními prvky.  

Cíl revitalizace

2022 - 2026 MSID - pomoc při vyřízení dotací z fondů 
pro tvorbu studií a projektů a půjček pro město 
Frenštát p.R.. 
2023 – 2026  realizace záměru s využitím zdrojů z Fondu 
spravedlivé transformace.

Harmonogram změny areálu

16 milionů z Fondu transformace a 4 mil spoluúčast města 
Frenštát p.R.

Alokace z fondu transformace

Lokace není z důvodů deponie jako odval hornin 
z hloubení jam vhodných k zástavbě a bude vhodné ji 
využít jako relaxační areál  pro pěší i cyklisty s možností 
využití pro volnočasové, zážitkové a venkovní 
sportovních aktivity.

Budoucnost areálu



5.4. Odval Kunčice

Zachovat stávající stav, kdy území je nezastavěno a je 
využíváno místními zemědělci k hospodaření a jako 
pastviny. Provedení nutné sanace areálu – například 
likvidace panelové cesty. Obec má zájem o předkupní 
právo, v případě, že se nepodaří bezúplatný převod na 
obec.

Budoucnost areálu



5.5. Vodní nádrž 
Lubina

Areál bude napojen na plánovanou cyklostezku a 
otevřen lidem pro přírodní rekreaci. Bude 
vybudován chodník kolem areálu a mobiliář. 

Budoucnost areálu

- 2022 Obec - vypracování projektu na otevření a 
vybudování chodníku a mobiliáře. 

- 2022 Diamo - vyřešení smlouvy mezi společností diamo, 
vlastnící nádrž a obcí Trojanovice, která by nekomerčně 
provozovala otevřený areál. 

- 2023 Obec - realizace projektu a zpřístupnění areálu.

Harmonogram změny areálu

2 mil. Kč (Projektové dokumentace 150 tis. Kč Kč, Realizace 
projektů 1 850 tis. Kč)

Alokace z fondu transformace



5.6. Křenkova zahrada

Údržba a sanace registrovaného VKP 01 „Křenkova 
zahrada“ s krajinářským, ekologickým, dendrologickým a 
botanických významem. Zachování cenného území s 
výskytem vzácných dřevin. Zachování přirozeného 
prostřední pro hnízdění ptáků, pobyt jezevce a lišky. 
Zachování území je v souladu s územními plány dotčených 
obcí, kdy je území vedeno jako plocha NS - plocha 

Budoucnost areálu

2023 – vize, architektonická studie, příprava. 
2024 – 2026 – realizace záměru.

Harmonogram změny areálu

5 mil. Kč
Alokace z fondu transformace



5.7. Ostatní 
infrastruktura

Infrastruktura by byla státem předána veřejnému 
sektoru, municipalitám a kraji dle přiložených 
dokumentů. 

Budoucnost infrastruktury

- 2021 Kraj - vyjednání metodiky převodu majetku státu 
v lokalitách po hornické činnosti. 

- 2022 Diamo, kraj, obce - řešení převodu majetků.

Harmonogram majetkových změn



Všechny projekty zmíněné v dokumentu mají přímou 
vazbu na projekty státu a kraje: 
- Plánovaná transformace státu pro MS kraj - přechod 

vývoj těžký průmysl -> montovny -> vlastní podniky a 
know how 

- Elektrifikace tratě - Ostrava Frenštát 
- Podpora investic pomocí MSID a.s. 
- Likvidace následků hornické činnosti

6. Vazby na vize 
kraje a státu



- Pomoci s plánovanou transformací státu pro MS kraj - 
přechod vývoj těžký průmysl -> montovny -> vlastní 
podniky a know how. 

- Rekolaudaci kanalizace vedoucí do areálu Jih. 
- Stavebně technický průzkum komunikací a základů 

budov v areálu Jih a Sever. 
- Vytvoření pasportu technické infrastruktury (vodovod, 

kanalizace, plyn, elektrická energie a dešťová kanalizace. 
Rozdělení na nadzemní a podzemní infrastrukturu a 
zhodnocení stavu této infrastruktury a životnosti. 

- Digitalizaci lokality areálu Jih. 
- Zpřístupnění stavebně technických dokumentů 

nadzemních staveb. 
- Začít připravovat areál pro investice dříve než se 

dokončí likvidace. 
- Dohoda, že se otevře územní plán, ale Diamo neprodá 

pozemky bez obcí a bez vazby na transformaci regionu. 
- Zajistit, aby přednost při výkupu pozemků měly místní 

malé a střední podniky, které  jsou nositeli projektu 
transformace. 

7. Co potřebujeme 
po Diamu



- Pomoci s plánovanou transformací státu pro MS kraj - 
přechod vývoj těžký průmysl -> montovny -> vlastní 
podniky a know how. 

- Vytvoření metodiky pro převod státních pozemků a 
zajištění těchto jistot alokovaných prostředků pro 
nositele projektu transformace. 

- Zajištění alokace 2,27mld. Kč pro pro Frenštátsko. 
- Podpoření vyjednání výzev pro náš region. 
- Objednání podpory u MSID a.s.. 
- Pomoc při změnách ZUR a národních rozvojových 

politik.

8. Co potřebujeme po 
Moravskoslezském 
kraji



- Podporu a konzultace v rámci tvorby rozvojových plánů. 
- Podporu na vytvoření panelů na úrovni region - 

univerzity - podnikatelé. 
- Vytvoření spojovacího můstku mezi regionem a MS 

krajem. 
- Rozklíčovat, které záměry jdou financovat z kterých 

fondů. 

9. Co potřebujeme 
po MSID a.s.



Pro transformaci regionů bychom rádi požádali o alokaci 
zdrojů z fondu Spravedlivé transformace přímo pro 
Frenštátsko v celkové výši 2,27 mld. Kč: 
- Podnikatelský sektor: 1,5 mld. Kč 
- Municipality: 767 mil. Kč

10. Závěr

Shrnutí zdrojů

Plánovaná transformace popsaná v dokumentu bude mít 
přímý dopad na území Frenštátska, ale nepřímo i velký 
dopad na celý Moravskoslezský kraj a stát. V případě, že 
bude fungovat spojení stát - kraj - municipality - firmy, 
bude změna v území pozitivní pro několik příštích 
generací. Změna nastane také ve vzdělanosti reginou s 
pozitivním dopadem na klimatické změny v souladu s 
dohodou Green Deal.

Dopad na území

Tento dokument by měl otevřít konstruktivní diskusi na 
úrovni stát - kraj - municipality. Otevřít diskusi nad 
alokací prostředků a jejich výši přímo pro region 
Frenštátsko.

Co bude následovat



11. Zpracovatelé
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Mgr. Michaela Šebelová - starostka obce Kunčice p. O.
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Konzultanti
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12. Zdrojové 
materiály a přílohy
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Přílohy
Příloha Transformace Frenštátského regionu, která obsahuje požadované tabulky od obcí: 
- Projekty obce Frenštátsko 
- Projekty MSK návrh 
- Pozemky - obce Frenštátsko 
- Pozemky - krajské komunikace
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