
19. Park u Sekerovy vily 

 

Na tehdejším okraji Frýdku, na křižovatce ulic Staroměstské a Slezské, si v roce 1898 nechal 

postavit podnikatel Sekera honosnou vilu podle projektu stavitele Rudolfa Aulegka v tehdy velmi 

módním secesním slohu. Součástí vily byla i rozlehlá zahrada. Dnes je objekt vily čp. 763 včetně 

zahrady na seznamu nemovitých kulturních památek. 

 

Vila sloužila po 2. světové válce Lašskému muzeu a později okresní knihovně. Péče o zahradu však 

byla po celou dobu zcela zanedbatelná. V zahradě byla celá řada cenných dřevin a význačný byl 

i jarní efekt podrostových bylin. Pro Frýdek-Místek byl zcela výjimečný modrý koberec zplanělé 

ladoňky sibiřské (Scilla siberica), která počátkem dubna rozkvétala na ploše větší jak polovina 

výměry zahrady. Mezitím okolo vily a zahrady vzniklo sídliště Slezká II s téměř desetitisíci 

obyvateli. Původní oplocení zahrady bylo zrušeno a část zahrady byla zabrána stavbou sídliště. 

O zahradu se však stále nikdo příliš nestaral. 

 

Po roce 1989 byla vrácena v restituci původním majitelům, kteří nadále budovu okresní knihovně 

pronajímali. Později o vilu projevila zájem firma P-Beam, která jí získala, ovšem od té doby vila 

i zahrada pouze chátraly. Až po deseti letech budovu získala po krachující firmě P-Beam soukromá 

osoba, která vilu a její bezprostřední okolí revitalizovala. Větší část zahrady, neoplocené části, coby 

součást sídliště Slezská II, stále chátrala. Až v roce 2010 se podařilo získat zbytek zahrady 

do vlastnictví statutárního města Frýdku-Místku. Ihned začaly práce na projektu revitalizace 

zahrady na park, sloužící především obyvatelům sídliště Slezská II. Statutární město Frýdek-Místek 

zadalo realizaci dle zpracovaného projektu, stavba byla dokončena v polovině roku 2013. 

V současné době se tak zbytek zahrady, který připadl do vlastnictví statutárního města Frýdku-

Místku, stal parkem, který již slouží obyvatelům města. 

 

Významné dřeviny v zahradě Sekerovy vily: 

Liriodendron tulipifera - liliovník tulipánokvětý 

Méně častá dřevina původem ze Severní Ameriky. Mohutný strom až 40 m vysoký. Listy mají 

neobvyklý lyrovitý tvar. Květy jsou zvonovitého tvaru, asi 6 cm v průměru, s korunními plátky 

žlutozelenými a na bázi oranžovými. Listy se na podzim barví žlutě a žlutohnědě. V parku rostl 

největší exemplář ve městě, který pravidelně bohatě kvetl, ovšem v průběhu let 2000-2006 postupně 

chřadl a po odumření byl pokácen. Nyní zbyl v parku jeden menší jedinec, který ovšem také 

vykazuje známky rozsáhlých hnilob a podstatného snížení vitality. 

Corylus colurna - líska turecká 

Strom dorůstající do výšky až 25 m s hnědošedou borkou, která se ve stáří šupinovitě odlupuje. 

Vytváří pěknou kuželovitou korunu, často s rovnovážně odstávajícími spodními větvemi. Střídavé 

listy jsou široce vejčitě okrouhlé a dlouhé až 15 cm. Po okrajích bývají dvakrát zubaté a někdy 

i mělce laločnaté, na bázi pak srdčité. Plodem je kulatý oříšek, velký přibližně 1,5–2 cm, který má 

silnější skořápku než oříšek příbuzné lísky obecné. Jeho jádro je jedlé a velmi chutné. Oříšek je 

uložen v hluboce dřípatém obalu, který je rozdělen do mnoha žláznatě chlupatých laloků a cípů. 

V zahradě je dosud jeden z největších jedinců ve městě, ovšem jeví známky postupného odumírání. 

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 byl druhý největší exemplář ve městě, ovšem při vichřicí v roce 2009 se vyvrátil 

a byl z parku odstraněn. Nyní zbyl v parku jeden o něco menší jedinec, který ovšem také vykazuje 

známky snížené vitality. 

 

 



Identifikační údaje parku Slezská: 

Katastrální území:   Frýdek 

Pozemky parc. č.:   1831/320, 1831/398, 1849/8 

Celková současná výměra:  0,57 ha 

GPS středu parku:   49º40'45", 18º21'36" 

Ulice:     Pekařská, J. Božana  

Vlastník a správce:   statutární město Frýdek-Místek 

 

 

 

 
1. Památkově chráněný objekt č. p. 763 – Sekerova vila v soukromém vlastnictví. 

 
2. Soukromá část parku. 



 

 

 
3. Neudržovaná část parku před rekonstrukcí. 

 

 
4. Jedlovec kanadský (Tsuga canadensis). 



 
5. V porostu rostoucí liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera). 

 

 
6. Nový pěkný stromek červenolistého javoru klenu (Acer pseudoplatanus „Purpurascens“). 



 

 
7. Pohled na park od ulice J. Božana. 

 
8. Letecký pohled na park. Vlevo dole s budovou vily - soukromá část parku, vpravo nahoře část 

parku statutárního města Frýdku-Místku. 



 

 

 

 

 

 
9. Návrh úprav části parku statutárního města Frýdku-Místku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
10. Část parku po rekonstrukci v r. 2013 – pohled směrem k ul. Slezská. 

 

 
11. Část parku po rekonstrukci v r. 2013 – pohled směrem k Sekerově vile. 


