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Úvod
• Prezentace se zabývá architektonickými, urbanistickými a výtvarnými hodnotami 

víceúčelové haly ve Frýdku-Místku, otevřené na podzim 1985, dokončené v roce 
1986 a zbořené na přelomu září a října 2013. 

• Prezentace prezentuje obrazovými přílohami důvody pro podání návrhu na 
prohlášení za kulturní památku a uvádí postoje jednotlivých aktérů. 

• Zabývá se víceúčelovou sportovní halou. Její projekt byl součástí koncepce nového 
centra souměstí Frýdku-Místku, situovaného u řeky Ostravice.

• Projekt vznikal od roku 1971. Z té doby pochází posléze oceněná studie. Vytvořil jej 
architekt Oskar Chmiel ze Stavoprojektu Ostrava.

• Výstavba se potýkala s nedostatkem peněz, probíhala z určité části v akci Z, což 
mělo vliv na kvalitu prací. Slavnostní otevření haly se uskutečnilo až v listopadu 
1985, kolaudace se uskutečnila v únoru 1986. 

• Hala byla zbořena na přelomu září a října 2013 a na jejím místě vzniklo obchodní 
centrum Frýda. Nová hala Polárka s menší kapacitou vznikla nedaleko.



Víceúčelová sportovní hala ve Frýdku-Místku jako zaniklá potenciální památka pozdního modernismu

Historie Frýdku-Místku

• Původně středověká města, oddělená hranicí mezi Moravou a Slezskem, 
byla spojena do jednoho městského útvaru v roce 1943. Místek se 
nachází na Moravě a Frýdek ve Slezsku (Těšínské Slezsko).

• Od roku 1949 se Frýdek-Místek stal součástí Ostravského kraje, který se 
za správní reformy v roce 1960 transformoval na Severomoravský kraj a 
Frýdek-Místek se stal okresním městem.

• V koncepci výstavby nových socialistických měst na Ostravsku se počítalo, 
že Frýdek-Místek se stane jedním ze satelitních měst zdejší aglomerace.

• Plány počítaly, že Frýdek-Místek dosáhne 80 nebo až 100.000 obyvatel a 
tomu měla odpovídat i občanská vybavenost.
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Urbanistický 
vývoj

Frýdek-Místek 
1:25000
50. léta 20. století

Karel Kuča, Města a 
městečka v Čechách na 
Moravě a ve Slezsku I. 
(A-G), Praha 1996, s. 829.



Frýdek-Místek, 
město výrazně 
poznamenané 
výstavbou sídlišť 
na úkor starší 
zástavby, 
SOkA FM, 2002 
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Urbanistický 
vývoj – nové 
centrum FM

Jindřich Krise – Martin 
Krise, studie centra Frýdku-
Místku, 
1. polovina 80. let 20. 
století

Čs. architekt XXXI., 1985, 
č. 19, s. 4. 



Urbanistický 
vývoj

Frýdek-Místek, 
nové centrum, 
skutečný stav, kol. r. 
1985

Čs. architekt XXI., 
1985, č. 19, s. 4.
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Letecký snímek Frýdku-Místku s dominantou haly, 2002, SOkA FM
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Ohlas studie haly 
v dobovém tisku

Čs. architekt XIX., 1973, č. 13, s. 2.
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Ing. arch. Oskar Chmiel
*12. 5. 1938 Dolní Bludovice, VŠ studium Fakulta stavební VUT Brno (1963), zaměstnání Stavoprojekt Ostrava

Základní škola v Přerově                                                                                                Obvodové centrum IX. B etapa, Havířov
40 let architektury v SM kraji (katalog)                                                                        40 let architektury v SM kraji (katalog)

Návrh těžní věže v jižní části OKR, 1980    
Malba kresba design scénografie (katalog)



Inspirace světovým vývojem
- brutalismus (anglosaské prostředí), neoexpresionismus (Bruno Zevi): uvedené příklady dokládají 
práci s tribunou (hledištěm) a tvarovou expresi v řešení industriálního objektu

Ake E. Linquist, Vyšší škola v Växjö, Norsko, 1958 (vlevo)
Jean Tschumi, silo, Lausanne, Švýcarsko, 1959 (vpravo)

G. E. Kidder Smith, Moderne Architektur in Europa, München 1964, s. 257 a 341.



Inspirace – styl - kontext
- robustní formy a jejich symbolický význam, - důraz na materialitu (beton, ocel, sklo ad.), originální konstrukční 
řešení, uplatnění prefabrikace atd.

Jiří Siegel, sportovní hala Na Folimance, Praha, 1971-1977 (vpravo),
Jaroslav Vebr, Soudobá architektura ČSSR, Praha 1980, s. 126. 

Vladimír Dedeček, Slovenská národní galerie, Bratislava, 1963-1977 (uprostřed)                                                                  
Jaroslav Vebr, Soudobá architektura ČSSR, Praha 1980, s. 137. 
Zdeněk Řihák, hotel Panorama, Štrbské Pleso, 1967-1969 (vlevo)
Felix Haas, Architektura 20. století, Praha 1980, s. 373. 

Víceúčelová sportovní hala ve Frýdku-Místku jako zaniklá potenciální památka pozdního modernismu



Projekt a výstavba víceúčelové sportovní 
haly s kapacitou cca 6000 míst

Víceúčelová sportovní hala ve Frýdku-Místku jako zaniklá 
potenciální památka pozdního modernismu



Projekt víceúčelové 
sportovní haly –
situace, 70. léta 20. 
století, MěÚ FM

Autor: Oskar Chmiel, 
Stavoprojekt Ostrava

A – hala
B – energetický 
pavilon
C – nekrytá ledová 
plocha
D – parkoviště
E – restaurační 
pavilon
F - památník
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Projekt haly
- situace

Oskar Chmiel, 
Stavoprojekt
Ostrava

archiv autora
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Projekt haly
- půdorys  přízemí

Oskar Chmiel, 
Stavoprojekt
Ostrava

archiv autora



Projekt haly
- čelní pohled

Oskar Chmiel, 
Stavoprojekt
Ostrava

archiv autora
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Projekt haly
- boční pohled

Oskar Chmiel, 
Stavoprojekt
Ostrava

archiv autora
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Realizace – čelní a boční pohled
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Realizace – boční průčelí 
obrácené k nábřeží řeky Ostravice



Realizace – průčelí obrácené k 
estakádě státní silnice 1/48 (D 48)

Víceúčelová sportovní hala ve Frýdku-Místku jako zaniklá potenciální památka pozdního modernismu



Realizace– hlavní vstup a 
boční vestibul pod tribunou
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Ohlas realizace v tisku

„Konzolovitě řešené tribuny a střecha 
dělená ocelovými nosníky dodávají 
stavbě patřičnou lehkost a 
dynamičnost.“

„Autor sice cítí uspokojení ze samotné 
realizace, ovšem oslabuje je skutečnost, 
že v mnoha případech musel ustupovat 
od původních záměrů.“

O. Ch. (Oskar Chmiel), Víceúčelová 
sportovní hala ve Frýdku-Místku, 
Čs. architekt XXXIV., 1988, 
č. 23, s. 3. 
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Stav haly v roce 2012 – pohled k hlavnímu 
vstupu (dole) a od nábřeží řeky Ostravice
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Stav haly v roce 2012 – detail hlavního 
vstupu (vpravo) a schodiště na terasu
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Stav haly v roce 2012 – detail hliníkového 
obkladu fasád a hlavní vstup (vpravo)
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Stav haly v roce 2012 – podhled schodiště 
a obklady fasád směrem k řece Ostavici
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Stav haly v roce 2012 – hrací plocha a tribuna a 
vestibul se schodištěm (vpravo)
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Stav haly v roce 2012 – hrací plocha a 
akusticky upravené podhledy, detail 
konstrukce u schodiště tribuny (vpravo)



Stav haly v roce 2012 – chodba v 
zázemí a šatny hráčů (vpravo)
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Stav haly v roce 2012 – schodiště z tribun do 
vestibulu s výplněmi zábradlí z barevného drátoskla
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Umělecká výzdoba – stav v roce 2012

Na výzdobě se podíleli: akad. malíř Josef Treuchel, 
akad. sochař Otto Cienciala, akad. sochařka Jana Chrásková, 
akad. sochařka Dagmar Škopová
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Návrh haly na prohlášení za kulturní památku
• Město zvažovalo, zda halu rekonstruovat nebo postavit novou. Paralelně s tím vznikal 

projekt menší haly Polárka na nedalekém pozemku a obchodně-společenského centra 
na pozemku haly… 

• O zachování haly se zajímala místní zájmová i profesní sdružení včetně místních 
architektů. Výsledkem byla žádost České komory architektů o stanovisko k 
architektonickému významu haly. Následně z toho vyplynul podnět k prohlášení za 
kulturní památku.

• Ministerstvo kultury (MK) zaslalo NPÚ, ÚOP v Ostravě 27. 3. 2012 žádost k posouzení 
podnětu na prohlášení víceúčelové sportovní haly ve FM za kulturní památku.

• Výsledkem bylo stanovisko NPÚ, zaslané na MK dne 25. 5. 2012, v němž se uvádí, že 
uvedená hala je hodnotným příkladem architektury 70. a 80. let 20. století a měla by 
být prohlášena za kulturní památku. MK zahájilo proces prohlašování 4. 6. 2012.

• Ostatní složky státní památkové péče – krajská i z pověřeného města – se vyjádřily 
proti prohlášení za kulturní památku. Podobně se vyjádřil i vlastník.

• MK ve svém rozhodnutí z 18. 7. 2012 neprohlásilo víceúčelovou halu ve Frýdku-
Místku za kulturní památku.



Rozhodnutí MK o neprohlášení haly za kulturní 
památku umožnilo lokálním aktérům uskutečnit 
na přelomu září a října 2013 demolici objektu a 
uvolnit tak parcelu k výstavbě OC Frýda.
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Zástavba na tomtéž místě v současnosti:

nynější obchodní centrum Frýda v porovnání s 
objektem haly na nábřeží Ostravice 
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Obrazová a fotografická dokumentace a literatura
• Obrazové a písemné prameny: 
• Plánová dokumentace – spisovna stavebního úřadu MěÚ Frýdek-Místek a archiv 

rodiny architekta Oskara Chmiela
• Fotografická dokumentace – černobílé snímky archiv rodiny Oskara Chmiela a 

Státní okresní archiv ve Frýdku-Místku a reprodukce z publikací, barevné snímky 
autor prezentace

• Literatura: 
• Československý architekt (viz odkazy u jednotlivých obr.)
• Katalogy: Malba – kresba- design – scénografie, Ostrava 1981; 40 let architektury 

v Severomoravském kraji, Ostrava 1984.
• O urbanismu a architektuře objektu, jeho výtvarné výzdobě a snaze občanských 

sdružení a státní památkové péče zachránit halu před demolicí viz                 
Martin Strakoš, Zpráva o zaniklé potenciální památce pozdního modernismu: 
víceúčelová sportovní hala ve Frýdku-Místku, in: Sborník Národního památkového 
ústavu v Ostravě, Ostrava 2013, s. 68-81.  



Děkuji za pozornost

Martin Strakoš, srpen 2019


