
 

07. Park u Památníku 8. pěšího pluku Slezského 

 

V Místku se v druhé polovině devatenáctého století prudce rozvíjela textilní výroba. Jednou 

z továren byla i textilka podnikatele Johanna Czajanka, která se nacházela na východním okraji 

města, blízko řeky Ostravice, vlevo od silnice k nádraží. Tato továrna byla v roce 1934 přestavěna 

na kasárna. Dne 14. 3. 1939 zde část 8. pěšího pluku Slezského jako jediná v republice kladla 

ozbrojený odpor německému Wehrmachtu při obsazování naší vlasti hitlerovským Německem. 

Menší část kasáren byla zbourána již za okupace okolo roku 1940. 

 

Po druhé světové válce objekty sloužily jako sklady a postupně chátraly. Posledním uživatelem byl 

podnik Potraviny Frýdek-Místek, který objekty koncem sedmdesátých let dvacátého století opustil. 

Opuštěné objekty byly ve velmi špatném stavu a v souvislosti s budováním průtahu silnice I/48 byly 

zbořeny. Zbořeniště v centru města bylo jen srovnáno a postupně zarůstalo ruderální vegetací. 

 

V roce 1988 tehdejší vedení města rozhodlo o vybudování památníku u příležitosti padesátého 

výročí střetu s německými okupanty, kde bude umístěna pamětní deska, která byla od zboření 

objektů umístěna v depozitářích. Zároveň bylo rozhodnuto o úpravě zbořeniště na parčík, který by 

doplnil památník. V souvislosti s úpravami byla část pozemku přičleněna k zahradě sousední 

mateřské školy a oddělena plotem. Tím byla původní výměra asi o čtvrtinu zmenšena. Projekt 

na základě architektonického návrhu Ing. arch. Vorla z Ostravy zpracoval Agrostav Frýdek-Místek 

včetně okolních sadových úprav. Slavnostní odhalení památníku s parkem se uskutečnilo 

14. 3. 1989 a od té doby připomíná tuto významnou událost. V roce 2009 zde byla umístěna nová 

informační tabule. Bezprostřední okolí památníku bylo v roce 2010 nově upraveno. 

 

  

 

1. Pohled z třicátých let 20. století na objekty továrny založené Johannem Czajankem na Nádražní 

třídě (zdroj www.zanikleobce.cz). 



 

Park má velmi jednoduchou úpravu bez zpevněných cest. Pouze pěšina vede od nároží ulice 

8. pěšího pluku k ulici K. H. Máchy. Nejsou zde lavičky ani veřejné osvětlení. Výsadby stromů 

a keřů lemují centrální louku. Jako pozadí památníku je zde vysazena řada zeravů. Park slouží 

především obyvatelům bezprostředního okolí. Nejsou zde vysazeny žádné zajímavé nebo vzácné 

dřeviny.  Většímu využití pro rekreaci brání vliv silné silniční dopravy na průtahu silnice I/48 v jeho 

bezprostřední blízkosti. 

 

Identifikační údaje: 

Katastrální území:   Místek 

Pozemky parc. č.:   144/1, 143/2, 143/5, 147/2, 1820/66 (část) 

Celková současná výměra:  0,53 ha 

GPS středu parku   49°40'42"N, 18°20'41"E 

Ulice: Hlavní třída, 8. pěšího pluku, K. H. Máchy 

Vlastník a správce:  statutární město Frýdek-Místek 

 
2. Situace parku v roce 2012. 

 



 
3. Památník událostí ze dne 14. 3. 1939. 

 

 
4. Pamětní deska, která byla dříve umístěna na stěně u vchodu do budovy bývalých kasáren 

a po jejich zbourání uložena v depozitáři. 

 

 



 
5. Celkový pohled na střední část parku. 

 

 
6. Celkový pohled na západní okraj parku. 

 



 
7. Skupina borovic černých (Pinus nigra) zakrývá staré garáže. 

 

 

 

 
8. Pěkná skupina smrků Pančičových (Picea omorika) na nároží ulice 8. pěšího pluku. 


