
17. Park Jižní svahy 

 

Park Jižní svahy vznikl na místě opuštěných zahrad a pozemků na svazích pod ulicí 

Hasičskou, které se prudce uklánějí k jihu, směrem k železniční trati a fotbalovému stadiónu. 

Stará zástavba na ulici Hasičské byla zlikvidována a na jejím místě vznikla počátkem 

osmdesátých let dvacátého století řada panelových, obytných domů. Malá část, přiléhající 

k obytné zástavbě, byla upravena jako běžná „sídlištní“ zeleň. Zbytek svahu tvořily zarůstající 

zahrady a nevyužívané pozemky. Vznikly zde husté porosty stromů nejrůznějšího stáří, zčásti 

suchých jilmů napadených grafiózou, zčásti i ovocných dřevin a s hustým keřovým patrem. 

Vzhled i stav zcela odpovídal pozemkům opuštěným více jak 30 let. V souvislosti s výstavbou 

ulice Hasičská se zde dosud v porostu skrývají zbytky panelů a jiných stavebních materiálů.  

 

Vzhledem k poloze na území města, tj. v těsné blízkosti Zámeckého náměstí a uvnitř městské 

památkové zóny Frýdek, byl stav naprosto nevyhovující. Přitom svahy tvoří spolu 

s historickým centrem Frýdku na vysokém ostrohu nad řekou Ostravicí významný dominantní 

prvek panoramatu celého města. Zdálky se zelená hmota uplatňovala příznivě, zblízka byla, 

na rozdíl od zcela přebudovaného Zámeckého náměstí, estetickou závadou, na níž se podílely 

stav porostů, množství suchých stromů, stavební odpady a neproniknutelné porosty keřů 

a křídlatky.  

 

Proto se rozhodlo o rekonstrukci těchto zpustlých pozemků s přeměnou na nový park, který 

by navázal na sousední park zámecký. Cílem obnovy bylo vybudovat z neudržovaných 

porostů na svazích nový park, který se stane součástí zeleně, která dotvoří zelený prstenec 

okolo historického jádra Frýdku a propojí celou severní, západní a jižní stranu památkové 

zóny mezi ulicí Revoluční (u Kauflandu) a Těšínskou (u magistrátu města). 

 

Přípravné práce začaly již v roce 2006. V tomto roce zpracoval ateliér Ing. Pavel Šimek - 

FLORART z Uherského Brodu studii. Vlastní projekt podle této studie zpracovala brněnská 

Zahradní a krajinářská tvorba, spol. s r.o. Práce na projektu začaly v roce 2007 zaměřením 

a dendrologickými průzkumy. Projekt byl dokončen počátkem roku 2008. Hlavním 

dodavatelem stavby byla společnost Alpine Bau CZ s.r.o., se sídlem ve Valašském Meziříčí. 

Výstavba probíhala v období od července 2010 do července 2011. 

 

V parku byla vybourána cesta a původní odpočívadla s herními prvky postavená v rámci 

výstavby panelových domů na ulici Hasičské. Na předlážděné promenádní trase byla 

vystavěna odpočinková terasa a jedno centrální dětské hřiště. Na přilehlém svahu byla 

nad výraznou terénní strží umístěna spojovací dřevěná lávka.  Na vytipovaných méně strmých 

místech území byly založeny trávníkové plochy se zachováním původního bylinného patra 

(česnek medvědí). Na zbylých, těžko přístupných svazích byly vysazeny půdopokryvné 

dřeviny (břečťan, loubinec), které by měly postupně prolnout s konstrukcemi drátokošů 

gabionových zdí. Na dvou místech byly vysazeny neplodící, plnokvěté třešně v pravidelné 

rastru, které částečně navodí atmosféru zaniklých ovocných sadů a zahrad. U hlavního 

promenádního chodníku byly založeny trvalkové záhony. 

 

Park se stal velmi rychle oblíbeným a hojně navštěvovaným prostorem obyvatel města, 

především pro nápaditou a pečlivou úpravu, krásné výhledy na město a okolní krajinu, 

možnost oddychu na pobytových plošinách a pěkné moderní dětské hřiště. 

 

 

 



 

Zajímavé dřeviny v parku Jižní svahy: 

Třešeň plnokvětá – Prunus avium „Plena“ 

Plnokvětá, zahradní, okrasná odrůda třešně s plnými květy kvete neobyčejně bohatě v druhé 

polovině dubna. Neplodí, a proto nehrozí znečištění přilehlých ploch padajícími třešněmi. 

Dřezovec trojtrnný – Gleditsia triacanthos 

Dřevina ze Severní Ameriky se zpeřenými listy a obrovskými trny. V dospělosti přináší plody 

– lusky dlouhé až 30 cm. 

 

 

Identifikační údaje: 

Katastrální území:   Frýdek 

Pozemky parc. č.:   3290/19, 3290/33, 3290/34, 3290/37 

Celková současná výměra:  1,43 ha 

GPS středu parku:   49º41'03", 18º20'54" 

Ulice:     Na Štěpnici, Hasičská, Těšínská  

Vlastník a správce:   statutární město Frýdek-Místek 

 

 

  

 
 

1. Situace parku Jižní svahy v roce 2011 po dokončení. 

 

 

 

 



 
2. Z horní hrany svahu jsou hezké výhledy na okolní krajinu. 

 

 
3. Plnokvětá třešeň (Prunus avium odrůda “Plena”). 

 



 
4. Hlavní pobytové plató na horní hraně svahu parku. 

 

 

 
5. Menší odpočívadlo s posezením doplněné trvalkovým záhonem. 



 
6. Výhled na město a Beskydy z odpočívadla. 

 

 
7. V dolní části parku vede přes rokli dřevěná lávka. 

 



 
8. Moderní dětské hřiště odpovídá nejnovějším bezpečnostním standardům. Odsud jsou hezké 

výhledy na Beskydy. 

 

 

 
9. V trvalkovém záhonu je velmi nápadným druhem máčka plocholistá (Eryngium planum). 



 
10. Aromatickou trvalkou je šanta kočičí (Nepeta cataria). 

 

 
11. Dřezovec trojtrnný (Gleditsia triacanthos) s trny, které jsou v zimě po opadu listů velmi 

nápadné. 


