
16. Štěpnice 

 

Zámek ve Frýdku byl kdysi zeměpanským hradem, který založila těšínská knížata v polovině 

14. století k ochraně zemské hranice s Moravou a obchodní cesty z Moravy vedoucí tehdy 

ve směru Příbor – Staříč – Frýdek – Těšín (cesta ve směru přes Chlebovice a Místek byla 

postavena až mnohem později). Už od časů renesance zámek obklopovala zeleň a zahrady. 

V pramenech z roku 1664 je u zámku zmiňována ovocná zahrada a zahrada zvaná „Ráj“.  

V ovocné zahradě severně od zámku bylo pravděpodobně v devatenáctém století zřízeno 

zámecké zahradnictví s domkem zahradníka a malým skleníkem. Po roce 1918 přešel celý 

areál zámku i zahrad do majetku státu a zámek sloužil pouze ke správním a kancelářským 

účelům. Sídlilo tu například vedení státních lesů nebo technický dvůr města. Ovocné zahrady 

byly pronajímány zaměstnancům institucí sídlících na zámku.  

 

 

 
1. Pohled od severu na svah zámeckého vrchu s ovocnou zahradou a zahradnictvím 

na počátku 20. století. Vpředu je údolí potoka Blatnice, dřevěné oplocení vymezuje pozemky 

ovocné zahrady a zahradnictví. (Zdroj: Národní památkový ústav, pobočka Ostrava)  

 

 

V sedmdesátých letech, kdy se počítalo na místě ovocných zahrad severně od zámku 

s výstavbou panelových obytných domů, uživatelé zahrady opustili a plochy pustly. Po roce 

1990 byla myšlenka výstavby opuštěna a pozemky v uličce Na Štěpnici přešly do vlastnictví 

města.  

 

V roce 2000 došlo na území města k výstavbě několika objektů, které si vyžádaly kácení 

dřevin a za ně byla předepsána náhradní výsadba. Správa městské zeleně se rozhodla, 

že v rámci těchto náhradních výsadeb se prostor opuštěných zahrad upraví a provede se 

výsadba nových stromů ovocných druhů – ale pouze jejich okrasných kultivarů.  

 

Studii úprav a výsadeb zpracovala Ing. Alena Vavříková z Hodoňovic. Tuto studii pak 

do realizační podoby upravil Ing. Antonín Bystřičan z Frýdku-Místku a ten taky celý projekt 

zrealizoval. Z celého území byly odstraněny odpady, náletové dřeviny a byl vyrovnán terén. 

Následovala příprava pozemku pro založení trávníků a nakonec byly vysazeny dřeviny. 



Důležité bylo, že z prostředků města Frýdku-Místku nešla na celou úpravu ani koruna. Odbor 

životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Frýdku-Místku pak pouze zajistil opravu 

oplocení, protože mladé výsadby musely být chráněny před poškozením. Bylo provedeno 

v dřevěném rustikálním provedení jako reminiscence na původní oplocení zahrady, které bylo 

také dřevěné. Celá úprava proběhla v roce 2001. V následujícím roce zde byl ještě založen 

velký květinový záhon trvalek. Trvalky dodávají barevnost parku celé léto, protože kvetou 

později v době, kdy okrasné stromy jsou již odkvetlé. 

 

Štěpnice je dosud omezeně přístupná, ovšem celý prostor je dobře vidět z okolí – především 

ze zámeckého parku a sousedního parku Pod zámkem. Štěpnice se stala oblíbeným místem 

pro konání svateb.  

 

V roce 2010 se soukromá společnost ujala rekonstrukce domku zahradníka, která však je ještě 

v roce 2013 na úplném začátku. Měla by tu vzniknout restaurace. Zdá se však, že nový objekt 

bude pro uzavřený prostor Štěpnice příliš velký a jeho provoz může v budoucnu negativně 

ovlivnit klidnou pohodu tohoto místa. 

 

 

Zajímavé dřeviny v zámecké Štěpnici: 

Dřín obecný – Cornus mas  

Středoevropský a jihoevropský keř. Kvete velmi brzo na jaře velkým množstvím zlatožlutých 

drobných kvítků, a to před olistěním. Na podzim přináší červené peckovice, které jsou jedlé, 

v plné zralosti velmi chutné a v některých krajích velmi ceněné jako ovoce. 

Jabloň mnohokvětá – Malus floribunda 

Druh jabloně pocházející z Japonska. Tmavočervené plody podobné malým třešničkám jsou 

velmi drobné (2-3 mm), na velmi dlouhých stopkách. Květy jsou veliké, většinou 

tmavočervené nebo tmavě růžové. Časté jsou červenolisté odrůdy. 

Jabloň drobnoplodá – Malus baccata 

Druh jabloně pocházející ze severní Číny, Mandžuska a Sibiře. Plody jsou podobné ovocným 

druhům jabloní, jenom jsou mnohem menší (do 1,5 cm) a na delších stopkách. Má mnoho 

odrůd od bělokvětých přes růžové až po tmavočervené. Velké množství drobných červených, 

oranžových a žlutých plodů vydrží dlouho do zimy. 

Slivoň odrůda „Accolade“ – Prunus „Accolade“ 

Zahradní kříženec okrasné slivoně velmi bohatě kvetoucí velikými, růžovými, poloplnými 

květy. Nepřináší žádné ovoce. 

Višeň chloupkatá – Prunus subhirtella 

Velmi bohatě kvetoucí višeň pocházející z Japonska. Některé odrůdy nakvétají již na podzim 

(odrůda Autumnalis), jiné velmi brzo na jaře. Květy jsou světle až tmavě růžové, prázdné 

nebo poloplné, plody tmavočervené, drobné (1,5-2 mm). 

 

 

Identifikační údaje: 

Katastrální území:   Frýdek 

Pozemky parc. č.:   3350/11 

Celková současná výměra:  0,68 ha 

GPS středu parku:   49º41'12", 18º20'42" 

Ulice:     Zámecká, Na Štěpnici  

Vlastník a správce:   statutární město Frýdek-Místek 

 

 



 

 

 
 

2. Situace zámecké Štěpnice v roce 2012 (označeno číslem 2). Objekt č. p. 2138 je bývalý 

domek zahradnictví. (Číslem 1 je označen park Pod zámkem, číslem 3 zahrady u zámku 

a číslem 4 zámecký park – ta část, která je ve vlastnictví statutárního města Frýdku-Místku.) 

 



 
3. Výsadby v zámecké Štěpnici jsou uspořádány do řad jako v ovocném sadu. 

 

 
4. Celkový pohled na rozkvetlou Štěpnici s novým oplocením z uličky Na Štěpnici. 



 
5. Štěpnice a Zámecký park, pohled z parku Pod zámkem. 

 

 
6. Štěpnice a park Pod zámkem, pohled ze Zámeckého parku. 



 
7. Trvalkový záhon pod opěrnou zdí Zámeckého parku na jaře. 

 

 
8. Detail kvetoucí višně chloupkaté (Prunus subhirtella). 



 
9. Detail kvetoucí okrasné třešně (Prunus avium). 

 

 
10. Detail květů okrasné jabloně mnohokvěté, odrůdy Sophia (Malus floribunda „Sophia“). 



 
11. V trvalkovém záhonu vyniká až 2 m vysoká udatna lesní (Aruncus vulgarii). 

 
12. Vděčnou trvalkou je vrbina tečkovaná (Lysimachia punctata), kvetoucí tvoří žlutě zářící 

koberce. Zapojený porost nevyžaduje téměř žádnou údržbu. 



 
13. Poměrně vzácně vysazovanou trvalkou je popelivka Převalského (Ligularia przewalskii). 

 
14. Nenáročnou trvalkou je rozchodník nádherný (Hylotelephium spectabile), kvetoucí 

od srpna až do pozdního podzimu. Plošné zapojené výsadby nevyžadují zálivku ani pletí. 

 



 
15. V zahradách často vysazovaná třapatka srstnatá (Rudbeckia hirta). 

 

 
16. Informační tabule k zámecké Štěpnici. 


