
05. Park u kina Petra Bezruče 

 

Přestavba Frýdku-Místku probíhala od roku 1963. Prvními obytnými soubory byla sídliště 

Riviera I a II a Bezručovo. Nárůst počtu obyvatel v této lokalitě vyžadoval i nové objekty 

občanské vybavenosti. Tak vzniklo nové obchodní a kulturní centrum – obchodní dům Riviera 

(v době vzniku měl význam pro celý Místek) a kino Petra Bezruče. Součástí tohoto centra byl 

i park. Kromě výsadby zeleně tu byl i poměrně velký okrasný bazén s fontánou, chodníky, 

lavičky a veřejné osvětlení. Parkem probíhala i páteřní pěší trasa z centra Místku do sídliště 

Riviera II. Park byl od severu ohraničen ulicí Bezručovou a budovou kina, od západu ulicí 

Frýdlantskou, od jihu areálem základní školy a od východu budovou obchodního domu. 

Úprava celého prostoru parku byla dokončena okolo roku 1970. 

 

V průběhu výstavby průtahu silnice I/48 městem v polovině sedmdesátých let dvacátého 

století sem byl přemístěn památník Pěvci Slezských písní z okraje Sadů Bedřicha Smetany 

u nároží ulice Třebízského. V téže době byla vysazena hustá řada dřevin podél ulice 

Frýdlantské, která měla odclonit park od vlivů frekventované dopravy. 

 

V osmdesátých letech dvacátého století působil problémy především chátrající okrasný bazén 

a technologie fontány. Nakonec bylo rozhodnuto fontánu zcela zrušit a bazén zavézt zeminou 

a osázet zelení – zčásti keři a zčásti květinami. 

 

Velkou změnou prošlo území v roce 2002. Vedením města bylo rozhodnuto umístit do tohoto 

prostoru sochu s názvem „Evropa“, které město obdrželo darem od jejího autora Ladislava 

Dryáka. Středová část (v místě bývalého okrasného bazénu a jeho okolí) byla přeměněna 

na „Náměstí Evropy“. Tím byla rozloha parku asi o 20% zmenšena.         

 

Park má jednoduchou kompozici. Výsadba dřevin je soustředěna především podél ulice 

Frýdlantské a koncipována tak, aby nejhezčí pohledy byly z páteřního chodníku. Jsou použity 

především barevně a tvarově nápadné druhy. 

 

Zajímavé dřeviny v parku u kina Petra Bezruče: 

Fagus sylvatica „Atropunicea“ - buk lesní červenolistý kultivar Atropunicea 

Červenolistý kultivar buku lesního, kterému červené zbarvení listů vydrží až do pozdního léta. 

Dorůstá stejně mohutných rozměrů jako náš domácí lesní buk. Je stále velmi oblíbený a často 

používaný v parcích. U kina Petra Bezruče jsou zatím jen mladé stromky. 

Fagus sylvatica „Rohani“ - buk lesní Rohanův 

Jedná se o červenolistý kultivar buku lesního s užšími, po okraji hluboce zubatě 

vykrajovanými listy. Je jediný ve veřejné zeleni Frýdku-Místku. Tento kultivar také vznikl 

v zámeckém parku na Sychrově (zámek u Liberce). Byl pojmenován na počest knížete 

Kamila Rohana ze Sychrova, botanika a dendrologa. Vojtěch Mašek, který na Sychrově 

působil jako zahradník a po smrti knížete založil i ve světě známé Maškovo zahradnictví 

v Turnově, vysadil původního jedince ze zámeckého parku do své zahrady v roce 1891. Odtud 

se rozšířil do světa a pěstuje se v řadě významných školek v Evropě a Americe. 

Zajímavý je i osud původního stromu rostoucího v Maškově zahradě v Turnově od roku 1891.  

Maškova zahrada byla zčásti zlikvidována při stavbě nové rychlostní komunikace. Měl být 

pokácen i Rohanův buk, ale nakonec byla kvůli tomuto světovému unikátu původní trasa 

silnice odkloněna a Rohanův buk byl zachráněn. Stal se finalistou ankety STROM ROKU 

2004. 

Platanus hispanica – platan javorolistý 

Mohutný strom se střídavými, jednoduchými, dlanitě dělenými listy (tvarem 



připomíná javory).  Květy jsou jednopohlavné, v hustých kulovitých hlávkách uspořádaných 

v počtu 1 až 5 nebo až 12 v převislém volném hroznu. Borka se loupe v charakteristických, 

velkých, tenkých plátech. Platan javorolistý je zahradním křížencem amerického platanu 

západního a platanu východního pocházejícího z jihovýchodní Evropy a přední Asie. 

Rhus typhina – škumpa orobincová 

Velký keř nebo menší stromek se zpeřenými listy, které se na podzim zářivě červenooranžově 

a zlatě barví. Letorosty jsou huňatě chlupaté. Samičí exempláře tvoří hustá kuželovitá 

plodenství červeně chlupatých, kulovitých plodů, které vytrvávají do dalšího roku. Jsou velmi 

ozdobná. Pochází z východu Severní Ameriky. Díky exotickému vzhledu a odolnosti vůči 

nepříznivým podmínkám se vysazuje poměrně často. 

 

Identifikační údaje: 

Katastrální území:   Místek   

Pozemky parc. č.:   3482/1 (část) 

Celková současná výměra:  0,62 ha 

GPS středu parku   49º40'14", 18º20'47" 

Ulice:     Frýdlantská, Bezručova  

Vlastník a správce:   statutární město Frýdek-Místek 

 
1. Situace parku u kina Petra Bezruče v roce 2012. 



 
2. Celkový pohled na střed parku, uprostřed podzimní zbarvení škumpy orobincové. 

 
3. Mladý, rychle rostoucí strom platanu javorolistého (Platanus hispanica). 



 
4. Všem platanům se loupe borka ve velkých kusech. Vzniklá mozaika barev je velmi ozdobná. 

 
5. Plody platanu tvoří kulovité hlávky. 



 
6. Charakteristické listy Rohanova buku (Fagus sylvatica „Rohani“). 

 
7. Velká skupina keřovité škumpy orobincovité (Rhus typhina) s červenými latami plodů. 

 



 
8. Památník „Pěvci Slezských písní“ sem byl přenesen při stavbě průtahu silnice I/48 z okraje 

Sadů Bedřicha Smetany. 


