
06. Park na ulici Pionýrů 

 

Po dokončení výstavby sídlišť Riviera a Bezručovo se nová výstavba přesunula na sever 

Místku, do oblasti bývalého Koloredova. 

 

 
1. Pohled na část Místku před výstavbou sídliště Anenská. V popředí je vidět počátek výstavby 

ochranné protipovodňové hráze na levém břehu Ostravice pod zámkem.  

(Z publikace Frýdek-Místek, kterou vydal jako zájmovou publikaci MěstNV Frýdek-Místek 

v roce 1978) 

 

Projekt tohoto obytného souboru vznikal v letech 1966 až 1968 a v té době byl vysoce 

odborně hodnocen. Představoval velmi moderní řešení obytného souboru po vzoru obytných 

souborů realizovaných v západní Evropě, především ve Velké Británii. Myšlenku obytného 

souboru, který by zcela vyloučil průjezdní dopravu, ve středu měl klidovou zónu a středový 

park, který je součástí sítě parkových ploch města, rozpracoval a prosadil sir Patrick 

Abercrobie, při práci na územním plánu velkého Londýna (1943). Projekt sídliště Anenská 

byl inspirován právě jeho myšlenkami. 

 

Park na ulici Pionýrů, umístěný do středu sídliště, měl sloužit především obyvatelům okolních 

obytných domů. Jeho posláním bylo i využívání obyvateli dvou hotelových domů a dětmi 

z okolních předškolních zařízení a základní školy. Tyto objekty byly umístěny právě okolo 

tohoto parku. Protože byl uzpůsoben pro vysokou návštěvnost, postrádal typické znaky 

přírodně krajinářského parku, kde v kompozici převažují přírodní prvky – trávníky a dřeviny. 

Výsadby tvořily pouze doplněk hlavní zpevněné plochy s mnoha lavičkami, kde se měli 

obyvatelé okolí setkávat. Uprostřed zpevněné plochy byla poměrně velká fontána s plastikou 

od akademického sochaře Jaroslava Brože. Tryskající vodotrysk, v době vzniku tryskající 

až do výše 3 m, a klidná vodní hladina okolo měly zpříjemňovat pobyt. 



Voda uprostřed rozsáhlé zpevněné plochy je téměř nepostradatelným prvkem. Za horkých 

a suchých dnů vodní hladina příjemně zvlhčuje ovzduší ve svém nejbližším okolí. Vodní 

hladina působí uklidňujícím dojmem a násobí krásu prostředí. Ať již je to voda klidná, v níž 

se zrcadlí nejbližší okolí, nebo voda zčeřená mírným vánkem, vždy je v její blízkosti příjemné 

posezení. Pohyblivý vodní prvek - vodotrysk, umocňuje mikroklimatický, hygienický 

i estetický účinek vody a plocha získává i na zvukové poezii. 

 

Západně od zpevněné plochy bylo i nápadité dětské hřiště. V té době byla dětská hřiště 

budována všechna se stejnými prvky – svařované trubkové konstrukce a betonové pískoviště. 

Toto hřiště ovšem bylo jiné. Bylo rozvolněné, uprostřed s nasypaným kopcem zeminy, skrz 

který vedl dlouhý tunel z betonových trub. Pro toto hřiště byla vyrobena i speciální herní 

sestava. 

 

Park na ulici Pionýrů byl ve své době velmi oblíben a hojně navštěvován. Veliké oblibě se 

těšila i fontána – sloužila i jako herna s vodou pro děti a jako brouzdaliště. Od doby svého 

vzniku však park pustl – zpevněná plocha se začala rozpadat, fontána byla ve stavu, pro který 

musela být vyřazena z provozu, a dřeviny v betonových žlabech začaly chřadnout. Pustlo 

i dětské hřiště. 

 

Koncem devadesátých let se podařilo z náhradních výsadeb doplnit nové dřeviny, jak nové 

stromy, tak keřové clony po okrajích parku. V roce 2005 se podařilo zcela nově realizovat 

dětské hřiště včetně doprovodných výsadeb dřevin. 

 

 
2. Situace parku na ulici Pionýrů ohraničena červenou linií. Hvězdičkou označena část, která 

je nyní v rukou soukromých společností, ale původně to byla součást celého parku. 

  



Největším problémem tak zůstává rozpadající se středová zpevněná plocha, popraskané 

betonové žlaby s chřadnoucími dřevinami a přístupová schodiště, které potřebují nutně velkou 

opravu. Úplnou obnovu vyžaduje i dlouhá léta nefunkční fontána. Pravděpodobně bude 

jediným možným východiskem, jak dát park do odpovídajícího funkčního a estetického stavu, 

provedení celkové rekonstrukce (se zachováním perspektivních dřevin a dětského hřiště) 

a úplná obnova všech stavebních prvků včetně fontány. 

 

 

Identifikační údaje: 

Katastrální území:   Místek   

Pozemky parc. č.:   2050/1 (část) 

Celková současná výměra:  1,4 ha 

GPS středu parku   49º40'48", 18º20'22" 

Ulice:     Pionýrů, Zahradní, Riegrova, Lohrera   

Vlastník a správce:   statutární město Frýdek-Místek 

 

Část u hotelových domů:  pozemky parc. č. 1565/1 (část), 1565/5, 1565/7 – výměra 0,54 ha, 

ve vlastnictví soukromých společností 

 

Obě části dohromady tak mají téměř 2 ha. 

 

 

Zajímavé dřeviny v parku na ulici Pionýrů: 

Platanus hispanica – platan javorolistý 

Mohutný strom se střídavými, jednoduchými, dlanitě dělenými listy (tvarem připomíná 

javory).  Květy jsou jednopohlavné, v hustých kulovitých hlávkách uspořádaných v počtu 1 

až 5 nebo až 12 v převislém volném hroznu. Borka se loupe v charakteristických, velkých, 

tenkých plátech. Platan javorolistý je zahradním křížencem amerického platanu západního 

a platanu východního pocházejícího z jihovýchodní Evropy a přední Asie. 

Prunus cv. Accolade – slivoň odrůdy Accolade 

Zahradní kultivar slivoně. Menší stromek, který na jaře velmi bohatě kvete velkými, 

poloplnými, sytě růžovými květy. V době květu velice nápadný. 

Prunus padus cv. Colorata – střemcha hroznovitá odrůda Colorata  

Střemcha hroznovitá je náš domácí strom, který velmi brzo raší světlezelě a již v dubnu je 

doslova obsypán bílými vonnými květy. Odrůda „Colorata“ má listy při rašení červené 

a v průběhu roku zezelenají. Na jaře kvete velmi bohatě růžovými, vonnými kvítky 

v bohatých hroznech. Dorůstá výšky maximálně 6-10 m. 

Rhus typhina – škumpa orobincová 

Velký keř nebo menší stromek se zpeřenými listy, které se na podzim zářivě červenooranžově 

a zlatě barví. Letorosty jsou huňatě chlupaté. Samičí exempláře tvoří hustá kuželovitá 

plodenství červeně chlupatých, kulovitých plodů, které vytrvávají do dalšího roku. Jsou velmi 

ozdobná. Pochází z východu Severní Ameriky. Díky exotickému vzhledu a odolnosti vůči 

nepříznivým podmínkám se vysazuje poměrně často. 

 

 

 



 
3. Uprostřed parku je fontána s plastikou akad. sochaře Jaroslava Brože. Fontána je již více 

jak 15 let nefunkční a pomalu se rozpadá. Strojní zařízení je již odstraněno. 

 

 
2. Výškový rozdíl mezi středovou zpevněnou plochou a úrovní chodníku podél ulice Pionýrů 

byl vyřešen betonovými zídkami, betonovými žlaby s výsadbou dřevin a schodištěm. 



 
4. Betonové žlaby a schodiště mezi středovou zpevněnou plochou a plochou parku 

u hotelových domů. 

 

 

 
5. Výsadba platanů javorolistých (Platanus hispanica) velmi dobře prospívá. 



 
6. Výsadby červenolistých javorů mléčů odrůdy „Krimson King“ (Acer platanoides cv. 

Krimson King) dobře rostou. 

 

 
7. Květy okrasné slivoně odrůdy Accolade (Prunus cv. Accolade) vysazené kolem nového 

dětského hřiště. 



 
8. Středová zpevněná plocha okolo fontány a nové výsadby oddělující park od ulic J. Lohrera 

a Zahradní. 

 

 
9. Nové dětské hřiště v parku bylo realizováno na místě původního hřiště. 



 
10. Zachovalá část výsadeb v části u hotelových domů na nároží ulice Pionýrů a ulice 

Riegrovy byla dříve funkční součástí parku. 

 

 
11. Soukromé společnosti, jako noví vlastníci pozemků, odstranily v části bývalého parku 

dřeviny a v souvislosti se stavebními úpravami objektů zde plánují výstavbu parkoviště. 


