
01. Sady Bedřicha Smetany 
 

Městečko Místek mělo dlouho spíše zemědělský ráz. V 18. století stoupal význam řemesel 

a obchodu. K prudkému rozvoji města došlo aţ v druhé polovině 19. století v důsledku 

industrializace. Rozvoj města vyvolal koncem 19. století a počátkem 20. století potřebu 

mnoha nových budov a veřejných prostranství. Byla postavena řada dodnes významných 

objektů, například Národní dům (1896), radnice a spořitelna (1898 - nynější ZUŠ), České 

gymnázium (1899 - nyní Obchodní akademie) aj. Na místě dnešních Sadů Bedřicha Smetany 

vznikala postupně střelnice, městské koupaliště a sokolské cvičiště. Přístavbou 

jednopatrového křídla k budově střelnice vznikl „Německý dům“ (dnes „Český dům“). U něj 

byla zřízena i zahradní restaurace. V okolí těchto aktivit, podél řeky Ostravice, vznikala 

postupně i plocha veřejně přístupné zeleně. V té době patřilo k „dobrému jménu“, aby město 

mělo své městské sady. V té době ovšem městské sady plnily spíše funkci společenskou 

neţ rekreační v dnešním slova smyslu. 

 

 
1. Projekt úpravy Městských sadů z roku 1921. V podstatě zahrnul celé území od sokolského 

cvičiště až po dnešní lávku přes řeku Ostravici u dnešního okresního archivu. Dole vlevo je 

sokolské cvičiště (ještě bez sokolského pavilonu dokončeného až v roce 1932), nad ním 

městské koupaliště a v pravém rohu parku budova střelnice (ještě bez patrové přístavby 

Německého domu). Hlavním kompozičním prvkem sadů byly aleje okolo cest, kde se 

ve volných chvílích korzovalo. Městské sady plnily tehdy funkci hlavně společenskou. 

(zdroj: Národní památkový ústav, pobočka Ostrava) 

 

Z popudu místeckého Pěvecko-hudebního spolku Smetana bylo zadáno Janu Štursovi 

provedení sochy Bedřicha Smetany. Byla odlita z bronzu v roce 1923. Byla slavnostně 

odhalena počátkem léta 1926 při zahájení Jubilejní výstavy moravsko-slezského Pobeskydí, 

která se v sadech konala, a při té příleţitosti byly Městské sady přejmenovány na Sady 

Bedřicha Smetany.  



 

Na sokolském cvičišti v sadech se v roce 1926 uskutečnil také Slet Podbeskydské ţupy 

sokolské, sady byly zázemím pro cvičence i návštěvníky. V roce 1932 byl na sokolském 

cvičišti dokončen sokolský pavilon. V sadech vznikl také hudební pavilon, fontána 

s okrasným bazénkem (prý zde byly dlouhá léta bez újmy chovány zlaté a červené rybičky) 

a alpinum s výsadbou květin. Sady Bedřicha Smetany se staly významným veřejným 

prostorem města Místku. 

 

Sady Bedřicha Smetany od doby vzniku procházejí neustálými změnami. V roce 1937 byl 

na severním okraji sadů postaven památník „Pěvci Slezských písní“. Po roce 1945 postavili 

místečtí Sokolové vedle sokolského cvičiště památník popraveným a umučeným Sokolům. 

Největší pohroma postihla sady v roce 1957. Větrná smršť zničila, aţ na několik výjimek, 

všechny stromy v zadní části parku (zhruba od hudebního pavilonu po tenisové kurty). Tato 

část pak musela být v dalších letech zcela nově upravena.  

 

Velké změny nastaly v souvislosti s budováním průtahu městem v druhé polovině 

sedmdesátých let. U mostu přes Ostravici byla původní komunikace rozšířena směrem 

do sadů, a tak byl z výměry ubrán pás asi 20 m široký. Památník „Pěvci Slezských písní“ byl 

přemístěn do parku u kina P. Bezruče. Z nároţí ulice Palackého byl do sadů přemístěn 

Památník Dr. Miroslava Tyrše. Tento památník sochaře Ladislava Šalouna byl vytvořen 

ke stému výročí narození Dr. Tyrše v roce 1932. Velkým zásahem bylo vybudování nové 

obsluţné komunikace z ulice Třebízského k budově dnešního obvodního oddělení policie 

a zadnímu traktu kina Vlast a Českého domu (z nového průtahu nebylo moţné ţádné 

odbočení k těmto budovám). V důsledku této stavby byla zlikvidována také velmi oblíbená 

zahradní restaurace „V sadech“, obsluhovaná z Českého domu (teď byla od budovy 

aţ za touto komunikací). V této době bylo také upraveno a rozšířeno i autobusové stanoviště. 

To zabralo další část sadů. Byla zlikvidována alej a přístupový chodník do sadů od místa 

památníku Pěvci Slezských písní. Zlikvidováno bylo také původní řešení hlavního vstupu do 

sadů podle původního projektu z roku 1921 - polokruhovitá opěrná zídka s širokým 

nástupním schodištěm a stylizovaným zábradlím a osvětlením.  

 

V dalších letech se však usilovalo spíše o zlepšení stavu. V roce 1997 byla nově upravena 

zadní část sadů u lávky přes Ostravici u tenisových kurtů. Do té doby to byla nejméně 

udrţovaná a málo vyuţívaná část sadů. Do terénní deprese se dlouhá léta vozilo listí 

a pokosená tráva. Proto byl celý prostor srovnán, zatravněn, vybudovány nové chodníky 

a instalovány lavičky. Soukromým subjektem zde byla postavena nová restaurace „Krmelec“, 

coţ ještě zvýšilo návštěvnost této části sadů.  

 

V roce 1998 se na místě bývalého městského koupaliště vedle sokolského areálu postavilo 

nové moderní dětské hřiště a byla nově upravena část mezi sokolským areálem a mostem přes 

Ostravici (od doby budování průtahu městem téměř neudrţovaný prostor). Hřiště, převáţně 

z dřevěných prvků, bylo nutno v roce 2005 rekonstruovat. Po hrázi Ostravice byla v roce 2009 

postavena cyklostezka, v souvislosti s ní byl vedle dětského hřiště postaven i odpočinkový 

krytý pavilon s lavičkami. 

 

Velkou změnou prošla v roce 2010 centrální část sadů okolo hudebního pavilonu. Tento 

pavilon jiţ delší dobu technicky nevyhovoval, a proto byl nahrazen zcela novou stavbou. 

Upravilo se také okolí, byly naistalovány nové lavičky, koše a stojany na kola. V místě, 

kde kdysi byla fontána a okrasné jezírko, byla vybudována fontána nová. V novém pavilonu 

tak mohla být obnovena tradice konání hudebních produkcí, které byly kdysi samozřejmou 



a oblíbenou součástí pobytů v parku. V tomtéţ roce se také u restaurace „Krmelec“ 

vybudovalo menší, nové dětské hřiště.  

 

V sadech vyrůstá přirozeně v podrostu stromů také mnoţství rostlin, které zde hlavně na jaře 

vytvářejí koberce květů. Kromě domácích druhů se zde hojně rozrůstá a jiţ počátkem března 

bohatě kvete jihoevropský šafrán Tommasiniho – Crocus tommasinianus. 

 

Dnes jsou Sady Bedřicha Smetany velmi navštěvovaným a oblíbeným místem 

pro krátkodobou rekreaci a s výměrou 7,22 ha největším parkem ve Frýdku-Místku. Jejich 

význam podtrhuje i to, ţe je součástí hlavní severojiţní zelené osy města, jejich okrajem 

protéká řeka Ostravice s bohatou doprovodnou vysokou zelení a jsou napojeny na cyklostezku 

Ostrava – Beskydy. Přes Sady Bedřicha Smetany prochází i modře značená turistická trasa 

(Štramberk – Hukvaldy – Frýdek-Místek – Ţermanice – Český Těšín). 

 

Zajímavé dřeviny v Sadech Bedřicha Smetany: 

Acer pseudoplatanus cv.  Purpurascens - javor klen, červenolistá odrůda Purpurascens       
Zahradní odrůda našeho domácího horského javoru klenu s listy na líci tmavě zelenými 

a na spodní straně purpurovými. Při pohybu listů za větru se barevný dojem stále mění. Strom 

je o něco menšího vzrůstu neţ původní druh. 

Catalpa bignonioides – katalpa trubačovitá 
Menší strom dorůstající do 10 – 15 m s široce rozloţitou řídkou korunou. Listy má velké, 

srdčité, raší pozdě – aţ v polovině května. Květy jsou velké, trubkovité, široce rozevřené, bílé 

se ţlutou skvrnou a tvoří velkou vzdušnou latu. Kvetoucí strom je zdaleka nápadný. 

Po odkvětu se tvoří dlouhé, tenké tobolky, které na stromě visí aţ do dalšího jara. Má křehké 

větve. 

Ginkgo biloba – jinan dvoulaločný 
Jinan je znám jiţ z druhohorních fosilních nálezů, patří tedy k nejstarším dosud ţijícím 

rostlinným druhům na Zemi. I kdyţ má listy, které mají neobvyklou vidličnatě sbíhavou 

nervaturu, patří systematicky spolu s jehličnany mezi nahosemenné. V přírodě se zachoval 

uţ jen jako relikt na několika místech v jiţní Číně v provincii Jün-nan. Ve východní Asii byl 

vysazován po tisíciletí v okolí chrámů a svatyň jako strom posvátný. V Evropě se začíná 

pěstovat kolem roku 1730 a dnes patří k oblíbeným parkovým stromům, jeţ snáší i zakouřené 

ovzduší. V poslední době se vyuţívají listy obsahující látky, které působí léčivě, zvláště 

na periferní krevní oběh. V sadech je jeden strom asi 40 let starý a pak několik mladých, 

vysazených v letech 2010. 

Hamamelis virginiana – vilín viržinský 
Tento vilín tvoří velké keře aţ malé stromy, zdálky připomínají keře lísky. Zvláštností této 

dřeviny je doba kvetení, jeţ spadá aţ na říjen a listopad. Květy jsou zlatoţluté, asi 2 cm 

v průměru a mají čtyři úzké korunní lístky, které jsou zkadeřené. Vilín má velké listy, které se 

na podzim barví zlatoţlutě. Plodem je tobolka, která ve zralosti puká a vystřeluje semena 

do značné vzdálenosti. Listy se vyuţívají v medicíně. Vysazuje se vzácně, ve Frýdku-Místku 

je to jediný exemplář. 

Liriodendron tulipifera – liliovník tulipánokvětý 
V dospělosti statný strom, který dorůstá do výšky 40 m (v původní oblasti svého výskytu 

i 50 m). Vyznačuje se v mládí poměrně úzkou, ve stáří pak široce kuţelovitou korunou. Listy 

mají zajímavý tvar – čepel téměř čtvercovou se 4–6 laloky a poměrně dlouhým řapíkem, 

na podzim se barví ţlutě. Zvoncovité květy, které připomínají květ tulipánu, jsou aţ 6 cm 

velké, korunní lístky jsou ţlutozelené na bázi s oranţovým pruhem. Strom kvete koncem 

května a v červnu. V parku je vysazen mladý exemplář, který ještě nekvete. 

 



 

Pinus banksiana – borovice Banksova 
Borovice se dvěma jehlicemi ve svazečku. Jsou ţlutozelené, krátké a zakřivené. Strom dorůstá 

u nás 10 – 15 m (v Americe aţ 25 m). Větvičky jsou tenké a pruţné a přirůstají dvěma 

přesleny za rok (většina borovic přirůstá ročně pouze jedním přeslenem). Koruna je řídká, 

často nepravidelná. Šišky jsou asi 5 cm velké, zakřivené a vytrvávají na stromě velmi dlouho 

– aţ 20 let. Původem je ze Severní Ameriky. Je velmi odolná proti znečištěnému prostředí 

a suchu. 

Pinus cembra – borovice limba 
Vysokohorská borovice s pěti jehlicemi ve svazečku. Jsou tuhé, přímé a tmavě zelené 

s bělavými prouţky na rubu. Má úzkou hustou korunu s tmavým jehličím. Šišky jsou velké, 

vejčité a ukrývají velká semena. Přirozeně se vyskytuje ve Vysokých Tatrách a Alpách. Jako 

všechny vysokohorské druhy je vysoce světlomilná. 

Pseudotsuga menziesii – douglaska tisolistá 
Jehličnan s přímým rovným kmenem vysokým aţ 40 m. Koruna je aţ do stáří kuţelovitá;  

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

tmavozelené, modrozelené aţ 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. Douglaska ve stejném stáří má 

ve srovnání s naším domácím smrkem ztepilým o třetinu aţ polovinu tlustší kmen.  

Tilia platyphyllos – lípa velkolistá 
Naše domácí lípa. Má větší listy a kvete později neţ mnohem hojnější lípa srdčitá. V sadech 

je jedinec, který je ve Frýdku-Místku jeden z nejmohutnějších. Výšku má 32 m a obvod 

kmene 310 cm, odhadované stáří asi 150 let. Strom jistě rostl na místě ještě před zaloţením 

městských sadů. Je chráněn jako registrovaný významný krajinný prvek. 

Tilia tomentosa – lípa stříbrná 
Lípa pocházející z jihovýchodní Evropy a Přední Asie. Její listy jsou na líci tmavě zelené, 

na spodní straně stříbřité. Je velmi odolná vůči suchu a znečištěnému prostředí, a proto se 

ve městech vysazuje dost často. Kvete nejpozději z našich lip a její květy mají velmi 

intenzívní těţkou medovou vůni. 

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

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

bílými prouţky. 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.  

 

Identifikační údaje: 
Katastrální území:   Místek   

Pozemky parc. č.:   148/1, 155/1, 155/2, 155/5, 157, 158 

Celková současná výměra:  7,22 ha 

GPS středu parku   49º40'33", 18º20'49" 

Ulice:     Hlavní, Třebízského, Bezručova  

Vlastník a správce:   statutární město Frýdek-Místek 



 
2. Situace Sadů Bedřicha Smetany v roce 2012: A- zaniklá restaurace „V sadech“, B – 

sokolské cvičiště, D – dětské hřiště, F – fontána, G – Sokolský památník, H – hudební pavilon, 

M – pomník dr. Miroslava Tyrše, S – pomník Bedřicha Smetany. 

Sousední parky: C – Centrální park, E – park u památníku 8. pěšího pluku Slezského 



 
3. Nově vysazený mladý stromek jinanu dvoulaločnatého (Ginkgo biloba) úspěšně roste. 

 

 
4. Katalpa trubačovitá(Catalpa bignonioides) má nápadné květy tvořící velké laty. 



 
5. Katalpa trubačovitá má ozdobné i plody, které vytrvávají na stromě až do dalšího roku. 

 

 
6. Větvička se šiškami botovice Banksovy – Pinus banksiana. 

 



 
7. Vilín viržinský (Hamamelis virginiana) rozkvétá ve Frýdku-Místku počátkem listopadu. 

 

 
8. Registrovaný významný krajinný prvek lípa velkolistá(Tilia platyphyllos) převyšuje všechny 

dospělé stromy ve svém okolí. 



 
9. Skupina tří stromů lísky turecké (Corylus colurna). 

 

 
10. Oříšky lísky turecké jsou ukryty v bohatě členěné číšce. 



 

 

 
11. Skupina mladých stromů borovice limby (Pinus cembra). 

 

 
12. Větvička s drobnými šiškami jedlovce kanadského (Tsuga canadensis). 



 
13. Mohutné exempláře borovice vejmutovky (Pinus strobus) pocházejí ještě z původních 

výsadeb. 

 

 
14. Lípa stříbřitá(Tilia tomentosa) má listy na spodní straně bíle plstnaté. Nápadné jsou 

při pohybu za větrného počasí. 



 
15. Nově vysazené stromořadí červenolistého myrobalánu (Prunus cerasifer „Nigra“) 

rozkvétá časně zjara růžovými kvítky, listy jsou až do podzimu tmavočervené. 

 

 
16. Nově zrekonstruovaný hudební pavilon. 

 



 
17. Upravené okolí hudebního pavilonu s fontánou. 

 
18. Památník skladatele Bedřicha Smetany, podle kterého má park jméno. Kopie busty zde 

byla umístěná v roce 2010. 



 
19. Památník Dr. Miroslava Tyrše byl do sadů umístěn z centra města při výstavbě průtahu 

silnice I/48. 

 
20. Památník místeckých Sokolů. 



 

 
21. Při stavbě cyklostezky po nábřeží Ostravice byl na okraji sadů vystavěn i odpočinkový 

altán. 

 
22. Již počátkem března rozkvétají koberce šafránu Tommasiniho(Crocus tommasinianus). 

 



 
23. V parku hojně roste a počátkem dubna rozkvétá podbílek šupinatý – Lathraea squamaria. 

 
24. Křivatec žlutý – Gagea lutea roste v parku především v podrostu stromů. Listy vyrůstají 

již počátkem března a tvoří zelený pažit v době, kdy trávy ještě nazačaly růst. Rozkvétá 

žlutými květy počátkem dubna. 



 
25. V parku rostou hojně různé druhy violek, například violka vonná (fialka), violka Rivinova 

nebo vyobrazená violka lesní (Viola reichenbachiana). 


