
11. Park U nádraží 

 

Mezi ulicí Těšínskou a nádraţím vznikl textilní podnik Filipa Landsbergera, kterému patřily 

i pozemky aţ k silnici vedoucí před nádraţní budovu.  Na fotografiích hotelu Škrábal (později hotel 

Beskyd, dnes budova Komerční banky) z roku 1937 jsou pozemky dnešního parčíku ještě oploceny 

dřevěnou ohradou. Pozemkem totiţ vedl důleţitý vodní náhon, který umoţnil vznik celé 

průmyslové zóny v jiţní části Frýdku, podél ulic Těšínská a Staroměstská, ještě před stavbou 

ţeleznice. Tento náhon - s názvem Městská strouha, později Staroměstský náhon - vyuţívaly 

podniky jako byla staroměstská pila, Neumannova textilka na ul. Staroměstské, Landsbergerova 

textilka na ul. Těšínské a Nádraţní, Munkova textilka na ul. Nádraţní a Potoční - ta vznikla 

na místě staršího panského mlýna na Městské strouze -  a Landsbergerovy výrobní objekty v areálu 

dnešního ředitelství Slezan Frýdek-Místek a některých dalších objektů, které zanikly při výstavbě 

stadiónu TJ Slezan. Frýdek-Místek byl napojen na ţeleznici v letech 1869-1870. Ţeleznice pak 

umoţnila další rozvoj této průmyslové zóny, a to v době vzniku zvané „Fabriksviertel“. 

 

Pozemky nynějšího parku byly od Landsbergerovy továrny aţ za tímto náhonem, a proto zůstaly 

nezastavěné. Kdy byly pozemky zpřístupněny veřejnosti, není přesně známo, ovšem jiţ 

v šedesátých letech dvacátého století parčík u tehdejší budovy hotelu Beskyd i úpravy zeleného 

prostoru naproti nádraţní budovy s chodníky k jednotlivým zastávkám autobusů existovaly. Ovšem 

ještě na počátku devadesátých let tyto veřejně přístupné pozemky (včetně přednádraţního prostoru) 

patřily společnosti Slezan Frýdek-Místek, tedy před znárodněním určitě Landsbergerově továrně. 

V minulých letech došlo k převodu některých pozemků na statutární město Frýdek-Místek. 

 

V sedmdesátých letech vyvstala potřeba umístit někde v jiţní části Frýdku prodejní objekty, které 

by nahradily ty, které byly zbourány v souvislosti s přestavbou města. Tehdejší vedení města 

rozhodlo, ţe budou umístěny do provizorních buněk na okraj parčíku podél ulice Nádraţní. Přitom 

bylo v plánu celý parčík zastavět komerčními objekty. K tomu naštěstí nedošlo, ovšem nevzhledné 

„provizorium“ prodejních buněk je na tomto místě dodnes. V souvislosti s přípravou výstavby 

sídliště Slezská II byl celý náhon (a také potok Vlčok a Černý potok) zatrubněn a stala se z něj 

kanalizační stoka. Vody náhonu (a také Vlčoku a Černého potoka) odtékají od té doby 

odlehčovacím kanálem do řeky Morávky. 

 

Park U nádraţí je malým městským parčíkem, který nemá výraznou rekreační funkci. Má malou 

výměru a je pod vlivem silného silničního a tranzitního pěšího provozu. Slouţí především 

ke krátkodobému čekání na vhodný vlakový nebo autobusový spoj nebo k setkávání lidí. 

 

Má dvě zcela odlišné části. Dolní část u budovy banky je klidnější, má centrální část s posezením 

a květinovým záhonem. Lidé zde s oblibou stranou ruchu před nádraţím čekají na spojení. Část 

před nádraţím má především funkci komunikační. Zajíţdí zde většina linek městské dopravy 

a linky předměstské autobusové dopravy k výstupu cestujících. Pěší vyuţívají hvězdicové vedení 

chodníků k jednotlivým zastávkám autobusů a také jako nejkratšího propojení přednádraţního 

prostoru a schodiště vedoucího na ulici Staroměstskou a dále na Slezskou. 

 

V budoucnu se plánuje parkově upravit i svahy mezi parkem a průmyslovými a obchodními objekty 

na ulici Těšínské a Staroměstské a plochy porostů dřevin mezi přednádraţním prostorem 

a přejezdem trati do ulice Ţelezniční. Neudrţované svahy plné odpadů a usychajících dřevin 

a náletů plevelů nejsou ozdobou města. Tyto plochy však zatím statutárnímu městu Frýdek-Místek 

nepatří. Budoucnost ukáţe, zda se záměr podaří realizovat. 

 

V parku nejsou ţádné výjimečně vzácné druhy dřevin ani nijak výjimečně staré stromy. Odhadem 

mohou mít nejstarší dřeviny u budovy banky 80-90 let, v prostoru před nádraţím zhruba 40-50 let. 

 



Identifikační údaje: 

Katastrální území:   Frýdek 

Pozemky parc. č.:  2780/1, 2823, 2824, 2825/2, 2826, 23827, 2832/14, 2833/2, 

2834 

Celková současná výměra:  1,58 ha 

GPS středu parku:   49º40'44", 18º21'15" 

Ulice:     Nádraţní  

Vlastník a správce:   statutární město Frýdek-Místek (z větší části) 

     vlastníkem části pozemků je Slezan Frýdek - Místek a. s. 

 

 

 

 
1. Městská strouha - Staroměstský náhon – před zatrubněním vedl z řeky Morávky podél 

staroměstské pily, objektů textilek a dalších výrobních objektů na ulici Staroměstské, Těšínské, 

Nádražní, Potoční, v prostoru dnešního stadiónu TJ Slezan a ředitelství akciové společnosti Slezan 

Frýdek – Místek a. s., kde ústil do Ostravice (A - Neumannova továrna, B – Landsbergerovy 

továrny, C – Munkova továrna, D – Staroměstská pila), zeleně park U nádraží. 



 
2. Nádražní ulice s Landsbergerovou továrnou a na konci s parkem. 

 

 
3. Dolní část parku u budovy banky. Úplně vzadu budovy Landsbergerovy továrny, v místě 

vyvýšeného terénu, je zatrubněný Staroměstský náhon. 



 
4. Detail trvalkového záhonu v dolní části parku. 

 
5. Mohutný javor klen (Acer pseudoplatanus) v dolní části parku. 

 



 
5. Úprava dolní části parku u budovy banky. 

 
6. Parková úprava přednádražního prostoru. 

 

 

 

 

 



 
7. Méně udržovaná jižní část parku. 

 

 
8. Břehový porost Staroměstského (nyní zatrubněného) náhonu vede až k ulici Staroměstské. 



 
9. Na kamenné zídce roste kapradina sleziník routička (Asplenium ruta-muraria), růst na skalách 

a zdech je pro ni typický. 


