
13. Centrální park 

 

Prostor dnešního Centrálního parku byl do sedmdesátých let dvacátého století v podstatě 

periférií Frýdku. Byly zde drobné podniky, neudržované plochy a několik rodinných domů 

určených na dožití. V osmdesátých letech bylo rozhodnuto, že okolí ulice Na Poříčí bude 

celoměstským centrem. Dokonce tu byla navržena nová radnice a v místě staroměstských ulic 

Železniční I a II mělo vzniknout nové sídliště výškových panelových domů. Vystavěn byl 

však pouze hotel Centrum a Dům peněžnictví.  

 

V pásu mezi řekou Ostravicí a okrajem zástavby byl koridor pro vedení všech sítí technické 

infrastruktury – horkovod, vodovod, plynovod, kabely vysokého napětí a dalších vedení. Celé 

území zde bylo návozy různých materiálů (demolic a odpadních zemin z výstavby města) 

zvýšeno asi o 1 m a ponecháno bez údržby. Pozemky zarůstaly ruderální vegetací 

a náletovými dřevinami. 

 

V polovině devadesátých let dvacátého století výstavba pokračovala budovou okresního 

soudu a budovy finančního úřadu. Neudržované pozemky vadily stále více. Proto bylo 

rozhodnuto o úpravě nábřeží a vznikl projekt Centrálního parku.  

 

Projekt i realizace byly zadány společnosti Zahrada Olomouc, s. r. o., která zajišťovala také 

inženýrskou činnost. Úprava byla prováděna v roce 1999 a byla velmi jednoduchá. Většina 

prostoru byla zabrána vedením podzemních sítí, a tak chodníky a výsadby dřevin 

se soustředily pouze po okrajích. Hlavní úprava spočívala ve vyrovnání pozemků 

a zatravnění. Nábřeží s lavičkami a výhledem na řeku se stalo oblíbeným klidným místem 

ke krátkodobému odpočinku. Velmi cenné na Centrálním parku je právě jeho návaznost 

na řeku Ostravici a její parkově upravené břehy. 

 

V roce 2010 byl park ještě doplněn o cyklostezku, která navázala na již v minulosti 

realizovanou cyklostezku do Starého Města, a byla vystavěna nová lávka ve směru do Sadů 

Bedřicha Smetany jako nejkratší propojení nového autobusového nádraží s centrem Místku. 

 

 

Identifikační údaje: 

Katastrální území:   Frýdek 

Pozemky parc. č.:   3181/4, 3182/1, 3183, 3184, 3185, 3186, 3187 

Celková současná výměra:  1,22 ha 

GPS středu parku:   49º40'39", 18º20'57" 

Ulice:     Na Poříčí, Svatoplukova, Přemyslovců 

Vlastník a správce:   statutární město Frýdek-Místek 

 

 

Zajímavé dřeviny v centrálním parku: 

Quercus petraea – dub zimní 

Náš domácí dub dorůstající mohutných rozměrů. Ve městě i okolí se vyskytuje výjimečně, 

rozšířenější je zde dub letní – Quercus robur. Dub zimní má tuhé, tmavě zelené a lesklé listy. 

Plody vyrůstají přímo z větviček.  

Populus balsamifera –  topol balzámový  

Severoamerický rychle rostoucí topol. Význačný je tím, že rašící pupeny produkují vonný 

balzám, který je cítit na desítky metrů od stromu.  

 



 

Syringa pekinensis – šeřík pekingský 
Smetanově kvetoucí šeřík je vysazován velmi zřídka. Je to keř až malý stromek do 4 m výšky. 

Kvete pozdě – až v druhé polovině června, na rozdíl od evropských šeříků, které kvetou 

počátkem května.  

 

 
1. Situace Centrálního parku v roce 2012. 

 

 

 



 
2. Nápadné je stromořadí smutečních vrb (Salix alba „Tristis“) podél hráze Ostravice. 

 

 
3. Jižní část parku za hotelem Centrum. 



 
4. Větvička dubu zimního (Quercus petraea). 

 
5. Nově jsou vysazeny v parku i červené duby (Quercus rubra), které se na podzim krásně 

červeně a oranžově barví. 



 
6. Vzácný smetanově kvetoucí šeřík japonský (Syringa reticulata), jeden keř je vysazen u nové 

lávky. 

 

 
7. Centrální park sousedí s pravým břehem řeky Ostravice, tvoří s parkově upraveným 

nábřežím jeden funkční celek. 


