
03. Koloredovský park 

 

Koloredov je název osady, jež vznikla okolo roku 1790 jako součást sviadnovského panského 

dvora. Založení osady Koloredov na rozparcelovaných pozemcích sviadnovského dvora 

podnítil olomoucký arcibiskup Antonín Theodor Colloredo-Mansfeld, po němž osada získala 

také své jméno. Díky aktivitě místních podnikatelů vzniklo několik významných továren, 

především textilka Arthura Lembergera a likérka Hermanna Löva. Roku 1868 se Koloredov 

od obce Sviadnov oddělil jako samostatná obec. Samostatná obec nutně potřebovala svůj 

hřbitov a tak nedaleko silnice z Místku do Sviadnova, poměrně daleko od obce, vznikl v roce 

1886 hřbitov obce Koloredov. Díky průmyslu obec rychle rostla, v roce 1900 zde žilo již více 

jak 1 700 obyvatel. Koloredov se však v roce 1908 připojil k městu Místek. Sloučením 

s městem Místek přešel hřbitov pod městskou správu.  

 

 
1. Koloredov na mapě z let 1836-1852, hřbitov vznikl západně od křížení cest z Koloredova 

(Colloredow) ke Štandlu a z Místku do Sviadnova (Swadniow): 

 

V průběhu šedesátých a sedmdesátých let se v okolí hřbitova postavilo mnoho domů, takže se 

hřbitov z polohy daleko za městem ocitl uprostřed zástavby. Usnesením pléna tehdejšího 

Městského národního výboru ve Frýdku-Místku v roce 1972 zde bylo pohřbívání ukončeno 

a rozhodnuto, že po uplynutí tlecí doby bude hřbitov přeměněn na park.  

 

Mezi hlavní silnicí a hřbitovem byly ještě zemědělské pozemky. Původní výsadby na hřbitově 

byly podobné jako na jiných hřbitovech – na hrobových místech převážně zeravy (Thuja), 

cypřišky (Chamaecyparis) a jiné, drobnější dřeviny, po okrajích hřbitova byly vysazeny lípy. 

Nejvýznamnějším prvkem byla lipová alej u přístupové cesty ke hřbitovu od hlavní silnice. 

Za dobu bez intenzívní údržby zde vyrostlo velké množství různých náletů, keřů i stromů.  

 



V roce 1986 byl hřbitov definitivně zrušen a z větší části si vlastníci hroby a lidské ostatky 

přenesli jinam. V roce 1987 byla zpracována dokumentace pro rekonstrukci tehdejším 

podnikem Agrostav Frýdek-Místek, která zahrnovala jak bývalý hřbitov, tak zemědělské 

pozemky před ním.   

 

Projekt počítal se zachováním co největšího počtu cenných dřevin, ovšem ty, které rostly 

přímo na hrobových místech, zachovány být nemohly. Koncepce parku vycházela z potřeby 

okolních obyvatel a hlavně potřeby dvou domů s pečovatelskou službou v sousedství parku. 

Cestní síť respektovala potřebu úhlopříčného pěšího propojení od přechodů na křižovatce 

zvané „U Rady“ a ulicí Reisovou a Kollárovou. Jedna z cest byla vedena jako polokružní 

mimo hlavní pěší provoz. Měla umožnit klidné posezení v parku v sousedství zahrádek. Podél 

cesty byl instalován větší počet pohodlných laviček s opěradly. V celém parku bylo zřízeno 

veřejné osvětlení, zejména kvůli bezpečnosti procházejících. Protože měl být park především 

klidovou zónou, nebylo zde navrženo dětské hřiště (to bylo později vybudováno na protilehlé 

straně ulice 17. listopadu, blíže sídlišti Kolaříkova). 

 

Jak bylo tehdy zvykem, rekonstrukce měla proběhnout jako „Akce Z“ a práce měly být 

zajišťovány občany svépomocí. Řízením prací byly pověřeny tehdejší Technické služby města 

Frýdku-Místku. Ukázalo se však, že likvidace náhrobků a zdí okolo hřbitova a dalších 

zařízení není možná pouze činností občanů a občanských výborů. Úkol to byl fyzicky i 

technicky velmi náročný. V roce 1991 tak celá akce přešla pod město Frýdek-Místek a práce 

byly zajišťovány odborem investic Městského úřadu Frýdek-Místek dodavatelsky. Nový park 

byl otevřen pro veřejnost v roce 1992. 

 

Od otevření slouží dodnes ke spokojenosti uživatelů. Pro zvýšení estetického účinku 

kompozice zeleně zde byly doplněny původní projektované výsadby o několik velmi 

nápadných parkových dřevin a jejich kultivarů. 

 

Zajímavé dřeviny v Koloredovském parku: 

Abies nordmanniana – jedle kavkazská 

Krásná a odolná jedle pocházející z Kavkazu a přilehlých území. Má velké ploché jehlice, 

svrchu tmavě zelené, zespodu s dvěma nápadnými bílými pruhy. V našich podmínkách velmi 

rychle roste. 

Cornus mas – dřín obecný 
Středoevropský a jihoevropský keř, zde pěstovaný jako alejový stromek. Kvete velmi brzo 

na jaře velkým množstvím zlatožlutých drobných kvítků, a to před olistěním. Na podzim 

přináší červené peckovice, které jsou jedlé, v plné zralosti velmi chutné a v některých krajích 

velmi ceněné jako ovoce. 

Fagus sylvatica - buk lesní cv. Pendula – převislý 

Převislá („smuteční“) zahradní forma našeho domácího lesního stromu buku. Dlouhé převislé 

větve s velkými lesklými listy vytvářejí neopakovatelný dojem. Pro svůj zjev je používán 

v parkových i zahradních úpravách velmi často jako nápadná solitéra. Existují i červenolisté 

formy. V parku je také vysazen Fagus sylvatica – buk lesní cv. Atropunicea“ - 

červenolistý. 

Hippophae rhamnoides – rakytník řešetlákový 

Severoevropský keř dobře snášející městské podmínky. Kvete nenápadně velmi brzo na jaře. 

Samičí exempláře jsou již v létě doslova obaleny množstvím zářivě červenooranžových 

plodů, které vytrvávají (pokud je neozobou ptáci) přes celou zimu. V této době jsou velmi 

ozdobné. Plody jsou navíc ceněny pro velký obsah vitamínu C a dalších zdraví prospěšných 

látek. 



Pinus ponderosa – borovice těžká 

Americká mohutná rychle rostoucí borovice s dlouhými jehlicemi po třech ve svazečku.  

Sorbus  aria – jeřáb muk, cv. Magnifica 

Jeřáb muk kvete na jaře velmi bohatě bílými květy, na podzim je doslova obalen červenými 

plody. Zde vysazený kultivar „Magnifica“ se vyznačuje nápadně běloplstnatými spodními 

stranami listů. 

Tilia argentea 

Jihoevropská lípa nápadná zespodu běloplstnatými listy. Rozkvétá nejpozději ze všech u nás 

rostoucích lip – až koncem července a květy velmi silně voní. 

 

Identifikace: 

Katastrální území: Místek   

Pozemky parc. č.: 2155/26, 2155/27, 2157, 2158, 2159, 2160, 2163, 2164 

Celková výměra: 1,21 ha 

GPS středu parku 49º40'51", 18º20'00" 

Ulice:   17. listopadu, Ostravská, Raisova, Kollárova 

Vlastník a správce: statutární město Frýdek-Místek 

 
2. Koloredovský park – situace v roce 2011. Původní hřbitov tvořil pozemek od ulice 

Kollárovy po ulici Reisovu, pozemky u ul. 17. listopadu byly zemědělské pozemky 

před bývalým hřbitovem, které byly zahrnuty do projektu parku. 



 
3. Dřín obecný (Cornus mas) vykvétá již v březnu záplavou žlutých kvítků. 

 

 
4. Rakytník řešetlákový (Hippophaë rhamnoides) je ozdobný především svými plody. 



 
5. Jeřáb muk (Sorbus aria cv. Magnifica) je ozdobný listy, květy i plody. 

 
6. Mladý stromek šácholanu Soulangeova (Magnolia soulangeana) vykvétá již před olistěním 

nápadnými, velkými, růžovými a vonnými květy.



 

 
7. Dominantní solitérou uprostřed parku je převislý buk lesní (Fagus sylvatica cv. Pendula). 

 
8. Červenolistý buk lesní (Fagus sylvatica cv. Atropunicea) 



. 

9. Nápadná borovice těžká (Pinus ponderosa) má velmi dlouhé jehlice. 


