
18. Landsbergerův park – bývalý zoopark 

 

V roce 1863 do Frýdku přišla rodina Landsbergerů, která kolem nádraží při městské strouze 

(později zvané Staroměstský náhon) vystavěla několik textilních hal, základ frýdecké 

tzv. Fabriksviertel. Landsbergerové vytvořili malý závod i pod frýdeckým zámkem. I tímto areálem 

protékala tatáž městská strouha, která zde ústila do Ostravice. V areálu této továrny pod zámkem si 

nechali vybudovat luxusní residenční vilu v novorenesančním slohu a okolo ní park. Podle 

dostupných pramenů byl park založen v roce 1890 a vybudován německými architekty 

a zahradníky. Pozemek o výměře 5,8 ha u vily a okolo továrny pod zámkem byl osázen velkým 

množstvím exotických dřevin a spoustou květin a růží.   

 

Nejnáročnější úpravy byly realizovány při jižním okraji areálu, bylo zde vlastní jádro parku. Park 

byl opravdu reprezentační a podobal se malému zámeckému parku. Chodníky v této části parku 

byly vysypány barevnou drtí a v parku byly umístěny okrasné nádoby s květinami. Bylo zde 

vysázeno velké množství domácích i cizokrajných dřevin. Uprostřed bylo jezírko s dvěma zálivy. 

Přes jednu úžinu vedl i mostek, jehož tvar byl inspirován japonským zahradním uměním. Podél celé 

severní strany jezírka byla velká pergola s popínavými rostlinami a pod ní posezení. Parkem vedlo 

několik okružních procházkových pískovaných cestiček. Jezírko prý obýval párek labutí a sloužil i 

k jízdě na lodičkách a občas i ke koupání rodiny majitelů. 

 

Vila s parkem stejně jako textilní továrny byly po válce německému továrníkovi A. Landsbergerovi 

zkonfiskovány a od 1. 1. 1946 začleněny do n. p. Slezan Frýdek-Místek. Údržba továrníkova parku 

nebyla v centru pozornosti vedení textilní továrny, a tak zahrada pozvolna pustla a i její vybavení 

chátralo. Ani v této době se nestal veřejným parkem a byl stále oplocen jako součást areálu 

ředitelství textilky.  

 

Na základě iniciativy skupiny nadšenců, chovatelů drobného zvířectva, byl dne 1. května 1960 

v jižní části parku otevřen zoopark o výměře necelé 2 ha, zbytek bývalé zahrady byl udržován 

minimálně, jen jako pouhý doplněk výrobních a administrativních budov textilní továrny. Velkou 

zásluhu na otevření frýdecko-místecké zoologické zahrady mělo tehdejší vedení n. p. Slezan 

Frýdek-Místek, vedení Závodního klubu ROH n.p. Slezan a velkou podporu poskytla tehdejší rada 

MěstNV, která rozvoj parku zajišťovala v rámci „Akce Z“. Fungování zooparku však stálo 

především na dobrovolné práci nadšenců a milovníků zvířat. Záslužná byla i osvětová činnost mezi 

mládeží. Časem se však situace změnila. V druhé polovině sedmdesátých let vedení n.p. Slezan i 

Závodního klubu Slezan přestalo zoopark podporovat a i tehdejší rada MěstNV neměla o jeho 

provozování zájem a trvala na tom, aby nadále zůstal ve správě Závodního klubu Slezan. A tak bylo 

rozhodnuto o jeho zrušení. K tomu došlo v roce 1976, zvířata byla postupně odprodána do jiných 

zoologických zahrad, park byl opět pro veřejnost uzavřen. Poté neměla textilka na parku žádný 

zájem, a tak začal opět pustnout.  

V následujících letech bylo okolí parku velkým staveništěm, probíhala zde výstavba víceúčelové 

sportovní haly a estakády průtahu městem. O park se celou dobu nikdo nestaral, z trávníků se staly 

ruderální porosty, nálety dřevin park zahušťovaly, do parku se stahovaly různé osoby a dokonce v té 

době neznámý pachatel pokácel v parku ve Frýdku-Místku největší exemplář ginka – Ginkgo biloba 

(druhý největší exemplář byl vysazený v tehdy reprezentativním parku textilního podnikatele Jana 

Elzera). Park ztratil i zdroj vody a jezírko vyschlo, protože Staroměstský náhon byl zrušen. Část 

zooparku při jeho severním okraji pak textilka v osmdesátých letech zabrala pro výstavbu 

administrativní budovy a nové vrátnice. V posledních letech probíhá v parku alespoň záchovná 

údržba. 

 

V minulosti byla ze strany města několikrát projevena snaha o získání parku do jeho vlastnictví, 

ale to se zatím nepovedlo. Zatím poslední jednání o převedení parku do vlastnictví města a jeho 

zapojení do systému veřejně přístupných parků Frýdku-Místku právě probíhají (2011 – 2013). 



Pokud by se to povedlo a park se vrátil do podoby před rokem 1938, byla by to jedna 

z nejcennějších ploch a možná i nejatraktivnějších ploch veřejné zeleně ve Frýdku-Místku. 

 

Zajímavé dřeviny v Landsbergerově parku (zooparku): 

Fagus sylvatica cv. Atropunicea – červenolistá odrůda buku lesního „Atropunicea“ 

Červenolistá odrůda našeho domácího buku lesního. Jedinec v parku má velmi rozložitou korunu. 

Protože ale roste ve stínu ostatních velkých stromů, má slabší červené vybarvení. 

Ginkgo biloba - jinan dvoulaločnatý 

I když má listy, které mají neobvyklou vidličnatě sbíhavou nervaturu, patří systematicky spolu 

s jehličnany mezi nahosemenné. V přírodě se zachoval už jen jako relikt na několika místech v jižní 

Číně v provincii Jün-nan. Ve východní Asii byl vysazován po tisícíletí v okolí chrámů a svatyň jako 

strom posvátný. V Evropě se začíná pěstovat kolem roku 1730 a dnes patří k oblíbeným parkovým 

stromům, jež snáší i zakouřené ovzduší. V parku je dospělý jedinec o výšce 15 m a obvodu kmene 

150 cm. 

Picea alba – smrk bílý 

Severoamerický smrk podobný smrku pichlavému („stříbrnému smrku“). Má užší korunu, jemnější 

šedivé jehličí a menší štíhlé šišky.  

Pseudotsuga menziesii – douglaska tisolistá 

Jehličnan s přímým rovným kmenem vysokým až 40 m. Koruna je až do stáří kuželovitá;  borka je 

v mládí hladká, později hnědočervená a rýhovaná (velmi podobná korku). Jehlice tmavozelené, 

modrozelené až šedozelené, ploché, na spodní straně s 2 stříbřitými kanálky. Rozemnuté voní 

po citrusech. Šišky jsou 4–7 cm dlouhé s nápadně vyčnívajícími trojzubými podpůrnými šupinami. 

Pochází z hor vnitrozemí západu Severní Ameriky. Vyznačuje se rychlým růstem a velkými 

tloušťkovými přírůstky kmene.  

Sophora japonica  – jerlín japonský 

Strom s řídkou, kulovitou a ve stáří široce rozložitou korunou, s nepravidelně ohýbanými větvemi. 

Listy opadavé, až 25 cm dlouhé, lichozpeřené a leskle zelené se na podzim žlutě barví. Květy jsou 

žlutobílé, vonné, v až 25 cm dlouhých, řídkých latách. Kvete velmi pozdě – až v srpnu. Pochází 

z Číny a Koreje. Ve Frýdku-Místku je to jediný dospělý exemplář. Několik stromů mladých je 

vysazeno v okolí nemocnice a ulice K Hájku. 

Tsuga canadensis – jedlovec kanadský 
Jehličnan u nás až 30 m, ve své domovině až 50 m vysoký. Borka šedohnědá, brázditá. Jehlice 

drobné 8 až 15 mm dlouhé a 1 až 2 mm široké, na svrchní straně tmavě zelené, na spodní se 2 

bílými proužky. Šišky malé do 2 cm, nerozpadavé, na stromě vytrvávají delší dobu po vysemenění. 

Pochází z východní Severní Ameriky. Druh je ceněný pro svou jemnou stavbu koruny a drobné 

jehličí. V parku roste na břehu bývalého jezírka. 

 

 

Identifikační údaje Landsbergerova parku: 

katastrální území:  Frýdek 

pozemky parc. číslo:  3261 

celková současná výměra: 1,44 ha 

GPS středu parku:  49º40'58", 18º20'47" 

Ulice:    Na Příkopě 

Vlastník a správce:  Slezan Frýdek - Místek a. s. 

 



 
1.  Situace katastrální mapy s vyznačením zooparku (červeně) a celého Landsbergerova parku 

(zeleně). V podkladu mapy je vidět i původní vedení cerstiček a obrys jezírka.Modře – bývalá 

městská strouha. 

 

 



 
2. Středová část parku okolo bývalého jezírka. 

 

 
3. Torzo mostku přes záliv jezírka. 

 

 



 
4. Torzo pergoly na břehu jezírka. 

 

 
5. Prázdný, bez vody a vegetací zarostlý prostor bývalého jezírka. 

 



 
6. Statný exemplář ginka dvoulaločnatého (Gingko biloba), za ním červenolistý buk lesní (Fagus 

sylvatica „Atropunicea“). 

 

 
7. Pohled z parku směrem k zámku. 



 

 
8. Pěkný exemplář borovice limby (Pinus cembra) pocházející z pozdějších dosadeb, za ní 

administrativní budova postavená v parku v osmdesátých letech dvacátého století. 

 

 
9. Kvetoucí jerlín japonský (Sophora japonica). 

 



Podobný park v Místku si pořídil textilní podnikatel Jan Elzer. Ten si nechal na tehdejším 

jihozápadním okraji Místku postavit menší vilu, jejíž součástí byl i park. Ten vynikal mnoha, zcela 

unikátními druhy exotických dřevin. Zanikl v souvislosti s přestavbou města při výstavbě sídliště 

Bezručova. Z vilky se stala mateřská škola (dnes sídlo národopisného souboru Ostravička), na části 

parku vyrostly obytné panelové domy a zbytek plochy parku se stal součástí sídlištní zeleně 

a zahradou mateřské školy. Zbytky bývalého parku leží mezi ulicemi F. Čejky, Bezručova, Maxima 

Gorkého a  Jungmannova. Nejzajímavějšími zde rostoucími dřevinami jsou ve Frýdku-Místku 

největší exemplář ginka dvoulaločnatého (Ginkgo biloba), zcela výjimečný (jediný ve Frýdku-

Místku) jedinec šácholanu přišpičatělého (Magnolia acuminata) s velikými listy a v létě 

rozkvétajícími velikými zelenavými květy, také výjimečný jírovec žlutý (Aesculus octandra), zde 

jediné dva exempláře ve Frýdku-Místku, rozkvétající v květnu žlutými trubkovitými květy tvořící 

(podobně jako jírovec maďal) nápadná květenství, největší exemplář sloupovitého dubu letního  

(Quercus robur cv. Fastigiata), na zahradě budovy souboru Ostravičky roste největší 

frýdeckomístecký exemplář dřínu (Cornus mas) o průměru koruny více jak 6 m. Do roku 2010 zde 

byl i nejstarší exemplář jedlovce kanadského (Tsuga canadensis), který ovšem chřadl a musel být 

pokácen. 

 

 
10. Pozůstatek parku u místecké Elzerovy vily - statný exemplář šácholanu přišpičatělého 

(Magnolia acuminata) jediný ve Frýdku-Místku. 

 



 
11. Pozůstatek parku u místecké Elzerovy vily - kvetoucí vzácný jírovec žlutý (Aesculus octandra). 


