
04. Janáčkův park 

 

Janáčkův park vznikl na místě bývalého místeckého hřbitova založeného obcí Místek v roce 

1893. V Místku byli původně zemřelí pohřbíváni okolo kostela sv. Jakuba v blízkosti náměstí, 

kde se pohřbívalo ještě v polovině 18. století. Přibližně od roku 1763 do roku 1893 se 

pohřbívalo na hřbitově u kostela Všech svatých. Od roku 1893 se pohřbívalo na hřbitově 

umístěném poměrně daleko za městem, vlevo od silnice z Místku do Bašky, asi v polovině 

vzdálenosti mezi Místkem a místní částí Bahno. Zadní část hřbitova obtékal tzv. Mlýnský 

náhon. 

 

Tento založený městský hřbitov byl ohrazen ozdobnou zdí, od silnice na Frýdlant ho dělil 

kovaný plot se vstupní bránou, vpravo od vstupu se nacházel objekt márnice 

a u severozápadní zdi pak drobná historizující pohřební kaple, zvaná někdy také „vojenská“. 

 

 
1. Místo pro nově založený hřbitov je na mapě z roku 1856 vyznačeno křížkem a šipkou. Starý 

místecký hřbitov u kostela Všech svatých je na této mapě již zanesen, lokalita je označena 

šipkou. 

 

V souvislosti s přestavbou města, která byla zahájena v roce 1963, se hřbitov postupně 

dostává z polohy daleko za městem do polohy uvnitř nového sídliště Riviera. Proto bylo 

usnesením pléna tehdejšího Městského národního výboru v roce 1972 rozhodnuto o zrušení 

hřbitova a také zakázáno další pohřbívání. Funkci veřejného pohřebiště nově plnil centrální 

hřbitov ve Frýdku na ulici Slezská u hranice města s obcí Dobrá (v souvislosti s tím byl 

značně rozšířen a postavena nová obřadní síň). 

 

Příprava přeměny bývalého hřbitova na park začala v roce 1984. Projekt parku zpracovala 

projekce tehdejšího podniku Agrostav Frýdek-Místek. Realizací byly pověřeny tehdejší 



Technické služby města Frýdku-Místku. Cílem rekonstrukce bylo vytvoření nového parku 

okrskového významu. 

 

Celková koncepce vycházela ze záměru vytvořit v parku místa klidnější a místa s hlučnějším 

provozem. Základní kompozice také počítala s otevřením parku směrem k sídlišti Riviera. 

Opticky i funkčně se tak výměra parku podstatně zvětšila o velké plochy sídlištní zeleně mezi 

bloky domů na ul. V. Talicha a Beethovenova. 

 

Rekonstrukce porostů dřevin byla založena na základě podrobné inventarizace. 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. Projekt navrhoval 

na tehdejší dobu velmi moderní vybavení - robinzonádní dětské hřiště, odpočívadla, letní 

čítárnu, pergolu, fontánu a květinové záhony. Ne vše se ovšem realizovalo. 

 

Přestože si vlastníci hroby a lidské ostatky z větší části přenesli jinam, musel investor 

a správce hřbitova provést před zahájením rekonstrukce odstranění zbylých náhrobků 

a hrobek včetně zasypání jam po opuštěných hrobových místech. Dále bylo zbouráno 

opuštěné kolumbárium a odstraněna zeď v délce 90 m.  

 

Celá akce měla probíhat jako „Akce Z“, to znamená, že práce měly být zajišťovány z větší 

části svépomocí občanů. To se však ukázalo jako nereálné, zejména pro fyzickou a technickou 

náročnost přípravy plochy pro vlastní budování parku. Nakonec práce zajišťovaly pouze 

Technické služby města Frýdku-Místku. 

 

V roce 1990 však byly práce zastaveny těsně před dokončením hrubých terénních úprav 

a chodníků, především pro neujasněnost financování a neujasněnost priorit při řešení potřeb 

města.  

 

Od roku 1991 však rekonstrukce pokračovala a práce začal řídit investiční odbor Městského 

úřadu Frýdek-Místek. Práce poměrně rychle pokračovaly a na jaře 1992 byly dokončeny 

trávníky a sadové úpravy. Jako samostatná akce byla provedena restaurace hřbitovní kaple 

a zdí okolo parku. Všechny tyto úpravy mohla veřejnost od června 1992 využívat. Koncem 

roku bylo dokončeno ještě moderní dětské hřiště podle návrhu Ing. Ivana Tachezyho 

z Ostravy, a tím byl park v podstatě dokončen. Veřejnost si Janáčkův park velmi rychle 

oblíbila pro jeho klidnou polohu, vazbu na sídliště Riviera a také jako účelnou komunikační 

zkratku. 

 

Výhledově se (podle původního projektu) mělo ještě pokračovat i ve výstavbě letní čítárny, 

pergoly a fontány. K tomu však již dodnes nedošlo. V nedávné minulosti zde byl umístěn 

pouze kamenný památník připomínající, že zde byl v minulosti hřbitov a z Malého náměstí 

v Místku sem bylo přemístěno sousoší „Pohřeb v Karpatech“ od Jana Štursy. 

 

Také původní dřevěné dětské hřiště navržené Ing. Tachezym dosloužilo. V roce 2007 proto 

muselo být hřiště zrekonstruováno a byly zde umístěny nové herní prvky. Také původní 

hřbitovní zeď vyžadovala opravu. Ta byla provedena v roce 2010 včetně dostavby chybějící 

části u prodejny Mountfield.  

 

Od dokončení se také průběžně odstraňují dočasně ponechané staré, nemocné a nevhodné 

dřeviny a nahrazují se novými výsadbami. Janáčkův park je kompozičně jedna 



z nejpestřejších ploch veřejné zeleně ve Frýdku-Místku s bohatým druhovým zastoupením 

dřevin. Téměř všechny dřeviny jsou mladého věku, zčásti proto, že převážná část starých 

stromů padla při větrné smršti v roce 1957 a zčásti proto, že bylo obtížné velké dřeviny 

rostoucí v místě hrobů zachovat.  

 

Zajímavé dřeviny v Janáčkově parku: 

Borovice rumelská - Puinus peuce 

Borovice původem z hor Balkánu má dlouhé jehlice po pěti ve svazečku. Tvoří úzce 

kuželovitou korunu. Jehlice jsou svrchu tmavě zelené, na spodní straně stříbřitě bílé. Má 

mohutné šišky s drobnými semeny s malým křídlem. Dorůstá 20 - 30 m výšky. 

Borovice těžká - Pinus ponderosa 

Americká, mohutná, rychle rostoucí borovice s dlouhými jehlicemi po třech ve svazečku. 

U nás dorůstá až 40 m výšky, ve své domovině však až 75 m. Má velké, těžké šišky s velkými 

semeny s křídlem. 

Bříza bílá převislá - Betula pendula cv. Youngii 

Převislá („smuteční“) forma naší domácí břízy bělokoré. Oblíbený kultivar pro zahrady, 

menší parky a hřbitovy. Dorůstá maximálně 3-4 m výšky. 

Buk lesní převislý - Fagus sylvatica cv. Pendula  

Převislá („smuteční“) zahradní forma našeho domácího lesního stromu buku. Dlouhé převislé 

větve s velkými lesklými listy vytvářejí neopakovatelný dojem. Pro svůj zjev je používán 

v parkových i zahradních úpravách velmi často jako nápadná solitéra. Existují i červenolisté 

formy buku. V parku je vysazen Fagus sylvatica cv. Atropunicea“ - buk lesní červenolistý. 

Dub letní sloupovitý - Quercus robur cv. Fastigiata 

Sloupovitá forma našeho domácího dubu letního. Má úzkou korunu, takže se vysazuje 

i do stromořadí v úzkých ulicích. V dobrých podmínkách je mimořádně dlouhověký. 

Jinan dvoulaločný - Ginkgo biloba 

Jinan je znám již z druhohorních fosilních nálezů, patří tedy k nejstarším dosud žijícím 

rostlinným druhům na Zemi. 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 poslední době se využívají listy obsahující látky, které působí léčivě, zvláště 

na periferní krevní oběh. 

Jírovec červený - Aesculus carnea 

Červeně kvetoucí druh jírovce vznikl umělým křížením. Má tmavě zelený lesklý list a málo 

plodí, takže mnohem méně znečišťuje okolí než běžný jírovec maďal. Dorůstá i menších 

velikostí, a tak je vhodný do uličních stromořadí. 

Ruj vlasatá, červenolistá odrůda „Royal Purple„ - Cotinus coggygria cv. Royal Purple 

Ruj vlasatá se přirozeně vyskytuje od jižního Slovenska přes Balkán a východní Středomoří 

do západní Asie. Má oválné listy, které se na podzim krásně červeně barví. Tvoří velká 

latovitá květenství, která nesou drobné žluté květy na dlouhých tenkých stopkách. Po odkvětu 

se stopky prodlužují, takže celé květenství je velmi nápadné. Zahradní odrůda „Royal Purple“ 

je zbarvená tmavě červeně po celou vegetaci. 

Vrba Matsudova křivolaká - Salix matsudana cv. Tortuosa 

Z Číny pocházející druh vrby s pokroucenými větvičkami, které se používají často do různých 

suchých vazeb, a právě pro tyto větvičky se s oblibou pěstuje. Strom (nebo i keř) je bez listí 

nejnápadnější. 

 

 



Zimolez Ledebourův - Lonicera ledebourii 

Z Kalifornie pocházející keř se u nás příliš často nepěstuje, i když zde roste bez problémů. 

Nejnápadnější jsou ovšem plody. Jsou to až 1 cm velké, černé a lesklé bobule, které podpírají 

dva nápadné svítivě červené listeny. 

 

Identifikace: 

Katastrální území:  Místek 

Pozemky parc. č.:  3427/2, 3428, 3439/1(část) 

Celková výměra:  2, 52 ha 

GPS středu parku  49º40'06", 18º21'02" 

Ulice:    Frýdlantská, V. Talicha, Beethovenova 

Vlastník a správce:  statutární město Frýdek-Místek 

 
1. Janáčkův park – situace v roce 2011. 

 



 
 

 
 

2. Zimolez Ledebourův (Lonicera ledebourii) - keř ozdobný jak květy (nahoře), tak plody 

podepřené velkými červenými listeny (dole) 

 



 
3. Ruj vlasatá (Cotinus coggygria) – červenolistý kultivar „Royal Purple“ vysazený 

na centrální ploše parku. 

 
4. Sloupovitý dub letní (Quercus robur „Fastigiata“) se uplatňuje jako nápadná solitéra.



 
5. Převislý buk lesní (Fagus sylvatica „Pendula“) vysazený u hřbitovní kaple. 

 

 
6. Borovice rumelská (Pinus peuce) 



 
7. Borovice rumelská (Pinus peuce) s mladými šiškami v detailu 

 

 
8. Převislá bříza bělokorá (Betula pendula  „Youngii“) 



 

 
9. Borovice těžká (Pinus ponderosa) 

 

 
10. Jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba) - jeho listy jsou v Japonsku po staletí symbolem 

přátelství, dnes jsou zdrojem vyhledávaných léčivých a zdraví prospěšných látek. 

 



 
11. Jírovec červený (Aesculus carnea) je oblíben pro nápadné květenství 

 

 
12. Zajímavé větvení má vrba Matsudova (Salix matsudana „Tortuosa“) 



 
13. Hřbitovní kaple zvaná „vojenská“. 

 

 
14. Dětské hřiště je umístěno ve východní části parku, co nejblíže okraji sídliště Riviera. 



 
15. Štursovo sousoší „Pohřeb v Karpatech“, dílo zapsané v seznamu kulturních památek, 

sem bylo přemístěno z Malého náměstí. 

 

 
16. Přechod mezi parkem a sídlištěm Riviera je zcela neznatelný. Odstranění hřbitovní zdi 

park opticky zvětšilo. 


