
02. Malý park 

 

Malý park vznikl na místě bývalého hřbitova u kostela Všech svatých na ulici Frýdlantské.  

V Místku byli původně zemřelí pohřbíváni okolo kostela sv. Jakuba v blízkosti náměstí. Tady 

se pohřbívalo ještě v polovině 18. století. Stísněné poměry a růst města si vynutily založení 

hřbitova nového. První zmínka o novém hřbitově, který byl již za městečkem vpravo od cesty 

do Kunčiček u Bašky (tehdy Malé Kunčice), je z roku 1763. Pohřbívání zde bylo ukončeno 

v roce 1893. 

 

 
 

1. Hřbitov a průčelí kostela Všech svatých na počátku dvacátých let 20. století. Podél ulice 

Frýdlantské vedl Mlýnský náhon (ten vedl dále dnešní ulicí Mlýnská a horní částí Antonínova 

náměstí až do oblasti koloredovských továren). Na jeho břehu je sousoší „sv. Jan 

Nepomucký“ s výsadbou tří v té době mladých lip, sousoší je z tohoto místa odstraněno a nyní 

umístěno v Malém parku vlevo vedle kostela.  

(fotografie Dr. Ant. Přecechtěl v publikaci Fr. Linharta Kniha o Místku vydané v roce 1929). 

 

Kdy došlo k definitivní likvidaci hřbitova, není přesně známo.  Na fotografiích z dvacátých let 

dvacátého století je vidět ještě hřbitov s náhrobky a okolí kostela Všech svatých bez stromů. 

Podle odhadovaného stáří nejstarších stromů, kterým je dnes okolo 80-100 let, mohly být 

první výsadby po obvodu hřbitova realizovány počátkem dvacátého století. 

 

Předposlední známá úprava pochází z doby zahájení přestavby města, která probíhala od roku 

1963. V okolí vyrůstaly obytné panelové domy. V rámci takzvané „komplexní bytové 

výstavby“ byly určeny prostředky i na plochy parků a umělecké výzdoby města, a tak 

na místě zrušeného hřbitova vznikl parčík. Z této doby je také většina mladších výsadeb, dnes 

mají tyto stromy 40-50 let. Úprava byla velmi jednoduchá. Vznikla okružní procházková trasa 

doplněná lavičkami a tři vstupy: původní branou od ulice Fr. Čejky, kde bylo zachováno 

původní oplocení hřbitova a další nové vstupy od ulic Frýdlantské a Komenského. Bylo zde 



vybudováno také veřejné osvětlení, malé dětské hřiště a umístěna keramická plastika „Sedící 

žena“. Realizované trasy chodníků však provozně nevyhovovaly hlavnímu pěšímu provozu, 

a tak většina lidí procházela vyšlapaným blátivým chodníkem středem parku. Od doby 

realizace této úpravy zařízení parku postupně chátralo. Nakonec byla v polovině devadesátých 

let vandaly silně poškozena i keramická plastika.  

 

 
 

2. Malý park před rekonstrukcí a začátek rekonstrukce. Nahoře „blátivé zkratky“ středem 

parku. Uprostřed a dole počátek rekonstrukce – odstranění nevhodných dřevin a ošetření 

dřevin ponechávaných. 

 

V roce 1997 se začala připravovat celková rekonstrukce parku. Ta proběhla v letech 1998 

až 1999. Projekt rekonstrukce vypracovala Ing. Alena Vavříková z Hodoňovic. Stavbu 

provedla velmi kvalitně společnost Zahrada Olomouc, s. r. o.  



 

 

 
3. Průběh rekonstrukce. Nahoře nové odpočívadlo. Uprostřed dláždění hlavních pěších tras. 

Dole oprava původního oplocení od ul. Fr. Čejky. 

 

Rekonstrukce vyřešila především potřebu hlavních pěších tras s kvalitním povrchem, 

respektující silokřivky pohybu lidí, nové veřejné osvětlení, možnost posezení na pohodlných 

lavičkách s opěradlem a výsadby, které nevyžadují nadměrné náklady spojené s údržbou. 

Vzhledem k malé výměře parku a potřebě vytvořit klidné místo pro odpočinek zde nebylo 

počítáno s dětským hřištěm. Dvě dětská hřiště jsou ovšem v těsné blízkosti, jedno je před ZŠ 

Komenského a druhé za domem M. Gorkého č. p. 432.  

 

 

 



Zajímavé dřeviny v Malém parku: 

Castanea sativa – kaštanovník setý (= jedlý) 

Mediteránní druh, který je starou kulturní dřevinou, vysazovanou pro jedlá a chutná semena 

velmi často. V podmínkách střední Evropy je dostatečně otužilý. Má krásné, velké, lesklé 

listy. Smetanově zbarvené samčí květy tvoří nápadná květenství. Samičí květy jsou 

nenápadné, zelené a tvoří drobné svazečky na letošních větévkách. Z květů se vyvinou ostnité 

plody, které ve zralosti pukají a uvolňují hnědá velká semena. 

Quercus rubra – dub červený 

Americký dub, který v Evropě zdomácněl. Místy byl vysazován i v lesích a často zplaňuje. 

Vyniká rychlým růstem, odolností proti znečištěnému ovzduší a krásným červeným 

až červenohnědým podzimním zbarvením listů. 

Ulmus carpinifolia – jilm habrolistý 

Naše domácí dřevina, která je součástí lužních lesů i v okolí Frýdku-Místku. Ovšem mohutné 

jedince potkáme již výjimečně. Jilmy postupně všude odumírají vlivem tracheomykózního 

choření – grafiózy jilmů. Jedinec v Malém parku je jeden z nejmohutnějších ve městě, obvod 

jeho kmene měří 315 cm a má výšku 28 m. 

 

Identifikace: 

Katastrální území:   Místek   

Pozemky parc. č.:   884, 886  

Celková výměra:   0,79 ha 

GPS středu parku   49º40'19",18º20'33" 

Ulice:     Frýdlantská, Gorkého, Fr. Čejky  

Vlastník a správce:   statutární město Frýdek-Místek 

 
4. Malý park – situace v roce 2012, situace nevyhovujícího vedení cest před rekonstrukcí je 

naznačeno v podkladu mapy. 



 
5. Celkový pohled na střed parku. 

 

 
6. Plastika v parku připomínající hřbitov. 



 
7. Ozdobné kachle v dlažbě hlavního chodníku. 

 

 
8. Ozdobné kachle v dlažbě u jednoho z odpočívadel. 

 



 
9. Kaštanovník setý (Castanea sativa) – celkový pohled na strom v květu. 

 

 
10. Kaštanovník setý (Castanea sativa) – detail větvičky s květy. 



 
11. Jilm habrolistý (Ulmus carpinifolia) – kmen o obvodu 315 cm. 

 

 
12. Dub červený (Quercus rubra) – podzimní zbarvení listů. 


