
12. Park Puškinova 

 

Frýdek-Místek se po roce 1945 začal velmi rozvíjet především z potřeby okolních 

průmyslových podniků a dolů. Rozvoj hutnictví a hornictví si vyžadoval i výstavbu nových 

bytů. Do té doby končila městská zástavba Mariánským kostelem a jeho zahradou. První 

lokalitou ve frýdecké části města byly tzv. dvouletky v oblasti dnešní ulice Puškinova, jejich 

výstavba začala v roce 1949. Do té doby zde byla pouze pole. Později výstavba dále 

pokračovala a vzniklo frýdecké tzv. „Sídliště“. Mezi zástavbou dvouletek a zahradou 

Mariánského kostela zbyl volný pozemek trojúhelníkového tvaru, který nebyl nijak využíván. 

Vedení největšího podniku ve městě Válcoven plechu se proto rozhodlo podstavit, 

ve spolupráci s tehdejším městským národním výborem, pro občany města parčík. Vždyť 

převážnou část obyvatel dvouletek a „Sídliště“ tvořili jeho zaměstnanci.  

 

Šlo o jednoduchou úpravu, bylo zde několik chodníků a centrální zpevněná plocha, okolo 

trávníky a několik stromů. Výjimečný byl parčík vybavením pro děti. Byly zde závěsné 

i vahadlové houpačky, pískoviště, průlezky a jeden unikát – kolotoč „Hříbek“ (ten ovšem měl 

vzhled muchomůrky červené), který v počátku měl i pohon na elektromotor. Tato všechna 

zařízení vyrobili zaměstnanci společnosti Válcovny plechu, a. s. v „Akci Z“ brigádnicky, jak 

to tehdy bylo zvykem. Kolotoč „Hříbek“ byl velmi populární a do této lokality si chodily hrát 

děti z celého města, a to i z poměrně vzdáleného Místku. V parku byl tehdy i stálý hlídač. 

Zařízení byla vyrobena velmi svědomitě, a tak dlouhá léta zařízení parku nevyžadovalo větší 

opravy. 

 

Na počátku osmdesátých let dvacátého století byla část parku zabrána pro komplexní bytovou 

výstavbu. V jeho jižní části (těsně vedle Mariánského kostela) bylo postaveno pět panelových 

domů, zdravotní středisko, výměník a trafostanice. V té době ovšem také většina herních 

dětských zařízení dosluhovala. Opravy si vyžadovaly stále větší úsilí i náklady. Z důvodu 

zajištění bezpečnosti musely být odstraněny jako první, do té doby také velmi oblíbené, 

závěsné houpačky. Vysoké náklady vyžadovalo i udržení „Hříbku“ v provozu aspoň 

bez motorového pohonu. Proto se začalo uvažovat o celkové rekonstrukci parčíku a jeho 

zařízení. 

 

Základní koncepce vycházela z potřeby zachovat parku jeho herní charakter (přitom zachovat 

a rekonstruovat stále populární „Hříbek“), cestní síť přizpůsobit novým provozním vztahům 

a výsadbu dřevin řešit jako jednoduchou a přehlednou, ale zároveň touto výsadbou oddělit 

parčík od okolních komunikací a staveb.  

 

Zajištěním rekonstrukce byl pověřen odbor životního prostředí a zemědělství. Rekonstrukce 

začala na podzim 2002 a byla dokončena na jaře 2003. Projekt vypracovala Ing. Alena 

Vavříková z Hodoňovic a realizaci zajišťovaly technické služby města, tj. společnost TS a.s. 

Pro hry dětí bylo vybráno zařízení švédské firmy HAGS, které bylo tehdy to nejkvalitnější na 

trhu. Podařilo se i celkově zrekonstruovat kolotoč „Hříbek“.  Od doby rekonstrukce slouží 

parčík k velké spokojenosti obyvatelům města a hlavně dětí, o čemž svědčí vysoká 

návštěvnost parku. 

 

Zajímavé dřeviny: 

Park je velmi jednoduchý jak z hlediska kompozice i druhového složení použitých dřevin. 

Za zmínku stojí pouze nově vysazené platany. 



Platanus acerifolia – platan javorolistý 

Kříženec platanu východního a platanu západního, v podmínkách Frýdku-Místku roste velmi 

dobře. Je odolný vůči klimatickým výkyvům i imisní zátěži. Roste rychle a dorůstá i u nás 30 

– 40 m výšky. V budoucnu zde budou platany nejmohutnějšími dřevinami. 

 

Identifikační údaje: 

Katastrální území:   Frýdek 

Pozemky parc. č.:   239/34, 239/41 

Celková současná výměra:  0,62 ha 

GPS středu parku:   49º41'28", 18º20'46" 

Ulice:     Puškinova, Maryčky Magdónové, El. Krásnohorské 

Vlastník a správce:   statutární město Frýdek-Místek 

 
1. Situace Parku Puškinova v roce 2012 (občané ho nazývají Puškinův park, ale tento název 

nikdy oficiálně nedostal). Výstavbou objektů č. p. 226 až 230, 3295 a 3296 byla v minulosti 

zabrána část parku.  



 
2. Hřiště od firmy HAGS stále dobře slouží. 

 

 
3. Populární kolotoč „Hříbek“ po rekonstrukci. 



 
4. Výsadba rychle rostoucích platanů vedle dětského hřiště. 

 

 
5. Park přímo navazuje na nově upravený park u Baziliky Navštívení Panny Marie. Oba parky 

tak tvoří jeden zelený ostrov uprostřed zástavby. 



 
6. Plastika „Rodina a zdraví“ byla do parku instalována v roce 1984 při stavbě panelových 

obytných domů. 

 

 
7. Nové výsadby mají park pohledově oddělit od panelových obytných domů postavených 

zčásti na ploše původního parku. 


