
15. Park Pod zámkem 

 

Park Pod zámkem vznikl v místě bývalého údolí potoka Blatnice, kde byly zahrady a polnosti 

obyvatel přilehlé zástavby. Při přestavbě Frýdku a výstavbě nové ulice Revoluční od nového 

Koloredovského mostu zde postupně vznikala skládka zemin, vzniklé při výstavbě Frýdku, 

a to mezi ulicemi Revoluční a Zámeckou v těsném sousedství centra Frýdku a zámku. Potok 

Blatnice byl zatrubněn a údolí zasypáno. Největší převýšení násypu nad úrovní původního 

terénu bylo až 12 m. 

 

 
1. Pohled do údolí Blatnice směrem k zámku na počátku 20. století. 

 

Podle původních představ zde mělo vzniknout sídliště panelových obytných domů. K této 

výstavbě již naštěstí nedošlo. Skládka ovšem zarůstala ruderální vegetací a nálety a prostor 

lákal k zakládání dalších nepovolených skládek objemného a často i nebezpečného odpadu.  

 

V roce 2000 – 2001 byla parkově upravena sousední zámecká Štěpnice. Kvetoucí sad velmi 

nepříjemně kontrastoval se vzhledem skládky v bezprostřední blízkosti zámku. Proto bylo 

rozhodnuto na místě skládky vybudovat park. Plocha parku je situována na severním svahu 

návrší se zámkem, která je pohledově vysoce exponovaná od ulic Na Aleji, Lískovecká, 

Nad Lipinou, Škarabelova a prostoru Růžového pahorku. Území tvoří spojnici mezi zámkem 

a Basilikou Navštívení Panny Marie.  

 

Park byl realizován podle projektu ateliéru Ing. Pavel Šimek - FLORART z Uherského 

Brodu. Na základě obchodní soutěže byly za dodavatele stavby vybrány Lesostavby Frýdek-

Místek a.s., které se tohoto úkolu zhostily velmi dobře. Stavba na uměle navezeném terénu, 

který byl plný různých překvapení (panely, nebezpečný odpad, propadající se kanalizace 

v hloubce až 11 metrů apod.), nebyla bez komplikací. Stavba byla zahájena v říjnu 2002 

a koncem listopadu 2003 byl park dokončen. Slavnostní předání parku veřejnosti proběhlo 

1. května 2004. 

 



V parku a jsou vymezeny tři základní prostory, které se liší svým charakterem a funkcí. 

Rozlišení vychází částečně z konfigurace terénu, která svým způsobem předurčuje prostorové 

uspořádání a funkční poslání. 

 

Podzámecká louka je navržena jako zcela otevřená parková úprava respektující pohledové 

vazby mezi zámkem a Bazilikou Navštívení Panny Marie. Plochu louky tvoří zarovnaná 

plocha s bylinnými a travnatými plochami doplněnými záhony trvalek a cibulovin. Převažuje 

funkce pobytová. Východní a západní hranici, vymezující tento prostor, tvoří stromořadí. Část 

travnatých ploch byla založena jako květnatá louka – v časném létě je plná květů, kromě 

známých kopretin a zvonků tu rostou úročník bolhoj, krvavec menší, svízel syřišťový, svízel 

povázka, hvozdík skvrnitý, rozrazil klasnatý, jetel bledožlutý a řada dalších, dříve hojných 

lučních květin, které lze dnes už spatřit málokde. 

 

Horní terasa navazuje na dokončenou zámeckou Štěpnici. Vytvoří se zde plynule se svažující 

prostor od zámku k plošině, kde bude pravidelný rastr výsadby stromů v řídkém sponu, který 

umožní pohledy jak na zámek, tak na protější svah s Boromeem a Bazilikou Navštívení Panny 

Marie. Pod stromy je pobytový trávník a víceúčelový prostor umožňující různé akce: dočasné 

výstavy, umělecké dílny pod širým nebem, koncerty a jiné kulturní podniky, popřípadě 

i svatby. Tato část parku je vysvahována do architektonického prvku – travnatých teras okolo 

kamenného plató v podobě malého hlediště.  

 

Dolní terasa podél ulice Revoluční má především funkci komunikační. Hlavním kompozičním 

prvkem je vrbový altán. Prudký svah a skloněné plochy jsou osázeny trvalkami ke zplanění. 

Vznikla tady pěkná květnatá louka.  

 

Park respektuje potřeby Městské památkové zóny Frýdek a stal se pěším komunikačním 

„kloubem“ mezi centrem Frýdku a severním okrajem města. Tento park je spolu 

se zámeckým parkem a Štěpnicí nejdůležitější parkovou plochou Frýdku a dotváří zelený 

prstenec okolo Městské památkové zóny. Svým pojetím, kompozicí, náplní a kvalitní realizací 

má šanci se stát nejvýznamnějším parkem Frýdku-Místku vůbec a zaujmout funkci 

centrálního městského parku s regionálním významem. 

 

 

Identifikační údaje: 

Katastrální území:   Frýdek 

Pozemky parc. č.: 3345/1, 3346/1, 3350/1, 3350/7, 3350, 8, 3350/12, 3371, 

33736/1, 3376/5, 3388, 3426, 3431, 3432, 3433, 3434,  

 3438, 3439, 3440, 3444 

Celková současná výměra:  1,95 ha 

GPS středu parku:   49º41'14", 18º20'41" 

Ulice:     Zámecká, Na Štěpnici, Revoluční  

Vlastník a správce:   statutární město Frýdek-Místek 

 

 

Zajímavé dřeviny v parku Pod zámkem: 

Aesculus parviflora – jírovec malokvětý 

Americký druh jírovce dorůstá pouze jako keř. Má drobné štíhlé květy v hustých hroznech. 

U nás přináší plody výjimečně. 

 

 



Pinus peuce – borovice rumelská 

Borovice původem z hor Balkánu má dlouhé jehlice po pěti ve svazečku. Tvoří úzce 

kuželovitou korunu. Jehlice jsou svrchu tmavě zelené, na spodní straně stříbřitě bílé. Má 

mohutné šišky s drobnými semeny s malým křídlem. Dorůstá 20 - 30 m výšky. 

Prunus avium cv. Plena – třešeň plnokvětá 

Odrůda třešně ptačky s plnými květy. Velmi bohatě kvete a nepřináší plody, což je výhoda, 

protože neznečišťuje okolí stromu opadaným ovocem. 

 
2. Situace parku Pod zámkem a jeho okolí v roce 2012 – 1= park Pod zámkem, 2= Štěpnice, 

3= zahrady u zámku, 4= Zámecký park. 

 

 

 

 



 
3. Výsadba vrby plstnaté (Salix tomentosa), v pozadí altán z vrbového proutí. 

 

 
4. Výsadba okrasných trav je velmi nápadná dlouho do podzimu. Zde je metlice trsnatá 

(Deschampsia caespitosa). 

 



 
5. Altán z vrbového proutí. 

 

 
6. Venkovní podium a travnatý amfiteátr. 



 
7. Květnatá louka s hojným svízelem syřišťovým (Galium verum). 

 
8. Květnatá louka s hojným hvozdíkem kropenatým (Dianthus deltoides). 



 
9. Zajímavé květy jírovce drobnokvětého (Aesculus parviflora). 

 
10. Pohled z parku směrem k zámku. 

 



 
11. Borovice rumelská (Pinus peuce). 

 
12. Šišky borovice rumelské (Pinus peuce).



 
13. Plocha osázená kontryhelem měkkým (Alchemilla mollis). 

 
14. Louky se stromořadím dubů a výsadbou okrasných trav. 



 
15. Odpočívadlo s lavičkami. 


