
10. Sady Svobody 

 

Vznik Sadů Svobody je spojen především s Výstavou Bezručova kraje, uspořádanou k 600. 

výročí připojení Těšínska k českým zemím v roce 1935. Tehdejší výstaviště vzniklo mezi 

ulicí Sadovou a frýdeckou Sokolovnou (otevřenou v roce 1932) a přilehlým sportovním 

areálem frýdeckého Sokola. Jednalo se tehdy o okraj města s okolní zástavbou rodinných 

domů. Na jižní straně bylo otevřené koryto potoka. V parku byl vystavěn hudební pavilon, 

několik pavilonů výstavních, veřejné WC, vstupní kovová brána se znakem města, ve směru 

hlavního příchodu k výstavě, a založena cestní síť i centrální zpevněná plocha. 

 

 
1. Sady Svobody – výstaviště v roce 1935. Ústředními stavbami byly výstavní a hudební 

pavilon. 

 

Ve třicátých letech dvacátého století se zde konaly pravidelně občany velmi oblíbené 

koncerty 8. pěšího pluku z Místku. Koncerty byly zadarmo a program byl uveřejňován 

v místním tisku. Park byl chloubou Frýdku, byl pečlivě udržován a až do šedesátých let 

dvacátého století zde byl trvale přítomen hlídač. 

 

Park v podobě, který vznikl v souvislosti s výstavou, zůstal až do období přípravy výstavby 

sídliště Slezská II, kdy byl potok zatrubněn a začleněn do systému jednotné kanalizační sítě 

města. V sedmdesátých letech byly některé dosud nezpevněné úseky chodníků pokryty litým 

asfaltem. 

 

V letech 1991-1994 došlo k prvnímu, většímu, nikoli však zásadnímu, zásahu. Bylo 

provedeno kácení nevhodných dřevin, zpevněna některá vyšlapaná místa a vysazeny nové 

dřeviny. Základní plošná i prostorová koncepce však změněna nebyla. Byly vyměněny 

lavičky a realizována posezení se stoly. Vzhledem k minimální údržbě v minulosti se 

v havarijním stavu ocitl hlavní výstavní pavilon (dřevěné části byly zcela rozloženy 

dřevomorkou), a proto musel být zbořen. Na jeho místě je zatravněná plocha. Tentýž osud 

potkal i veřejné záchody v blízkosti ulic Sadová a Mánesova. 



 

V roce 1993-1994 bylo otevřeno nové, v té době ojedinělé, „robinzonádní“ dětské hřiště (do 

té doby byla všechna hřiště budována z typových kovových prvků). Několik sportovně-

herních aktivit bylo umístěno i do prostoru zatrubnění vedle Sokolovny. Opraven byl 

i hudební pavilon uprostřed parku. 

 

Po letech bylo i původní hřiště, převážně z dřevěných prvků, ve stavu, který vyžadoval 

celkovou rekonstrukci. Ta byla provedena v roce 2006. Staré prvky byly vyměněny za zcela 

nové od firmy KOMPAN. Plošné uspořádání hřiště však zůstalo beze změny. 

 

V dalším období zde probíhala pouze běžná údržba. Protože porosty dále houstly a některé 

stromy začaly vykazovat zřejmé vady ve vitalitě a stabilitě, byl zadán projekt, který měl řešit 

odstranění nevhodných dřevin a navrhnout výsadbu nových. Částečně byl projekt realizován 

v letech 2008-2009.  

 

Od doby výstavy zůstala beze změny i cestní síť. Část povrchů z litého asfaltu již kvalitativně 

nevyhovuje. Některé trasy jsou kromě toho vedeny tak, že obyvatelstvo si vyšlapalo dlouhé 

pěšiny v trávnících (největší úsek je v trase ul. Mánesova – Sokolovna) mimo trasy chodníků 

zpevněných.  

 

Protože se dlouhá léta zajišťovala pouze běžná údržba, jsou Sady Svobody běžným městským 

parkem, který slouží svému účelu, ale není ničím mimořádně pozoruhodným. Díky 

obrovskému tlaku uživatelů (velký počet návštěvníků, velký počet „konzumentů“ z restaurace 

Sokolovna) se park daří udržet v provozuschopném stavu jen s velkým úsilím. Komplexní 

péči o park zajišťuje provoz Zeleň společnosti TS a.s., se sídlem 17. listopadu 910, 738 01 

Frýdek-Místek, na základě smlouvy z roku 2004. 

 

V posledních letech se rychle zhoršila především provozní bezpečnost dřevin i uživatelské 

podmínky pro návštěvníky, a proto bylo rozhodnuto o revitalizaci parku. 

 

Záměr revitalizace Sadů Svobody 

 

Celková koncepce revitalizace vycházela ze záměrů Generelu zeleně města Frýdku-Místku 

a platného územního plánu. Revitalizovaná plocha se měla stát obvodovým parkem 

(významová kategorie ležící mezi parkem celoměstského a místního významu), který bude 

sloužit především obyvatelům sídliště Slezská II ke krátkodobé rekreaci, ale význam bude mít 

i pro obyvatele jižní části Frýdku. Jedná se o relativně malou plochu v oblasti s vysokou 

hustotou obyvatel, takže provozní zatížení parku bylo a stále bude velmi vysoké. Z této 

provozní potřeby vycházel i návrh využití a technické řešení. Park také nebude mít schopnost 

úplně eliminovat vlivy z okolí (především vliv ulice Sadové a Novodvorské). Proto nebylo 

reálné účinně zcela izolovat park od života a ruchu sídliště. Park musí být i bezpečný, to 

znamená především průhledný, bez různých skrýší a tmavých míst. Podrosty keřů budou mít 

tedy především význam estetický. 

 

Cílovým skupinami jsou: 

hlavní: 

 obyvatelé sídliště Slezká II, především matky s malými dětmi ke hrám a odpočinku 

mimo kontakt s veřejnými komunikacemi, 

 obyvatelé sídliště Slezká II, starší občané a senioři ke klidnému posezení 

a případnému kontaktu s ostatními, 



 ostatní obyvatelé sídliště Slezká II hledající krátkodobý odpočinek v upravené zeleni, 

 ostatní obyvatelé Frýdku a ostatních částí města pro krátkodobou rekreaci, 

 ostatní občané procházející v trase město – oblast ulic Ó. Lysohorského, Sadová, 

Sokola Tůmy, Dobrovského, Dr. M. Tyrše, Jiřího z Poděbrad a Novodvorská, 

 účastníci příležitostných akcí v parku (nárazově i větší počet), 

 

vedlejší: 

 občané krátkodobě pobývající z různých důvodů, 

 občané krátkodobě pobývající u občerstvení restaurace Sokolovna. 

  

Hlavní zásady řešení 

 

Byl proveden podrobný dendrobiologický průzkum a na jeho základě byly navrženy dřeviny 

k odstranění a k ponechání. K odstranění byly navrženy pouze ty dřeviny, které vykazovaly 

zhoršenou biomechanickou vitalitu a fyziologickou vitalitu. Byly vyhodnoceny všechny trasy 

současného pohybu obyvatel a z toho poznatku se vycházelo při návrhu nových komunikací 

(přičemž současný rozsah zpevněných ploch byl zmenšen, a tím byla zvětšena výměra 

vegetačních ploch). Bylo provedeno vyhodnocení stavebního stavu hudebního pavilonu 

a na jeho základě bylo rozhodnuto o jeho zbourání a výstavbě nového. Také byla potřeba 

opravy kovové vstupní brány. Ukázala se i nutnost celkové opravy veřejného osvětlení.  

 

Navržené chodníky v maximální míře respektují současné vazby, tj. spojnice vstupů do parku, 

potřebu vytvoření nových vstupů a také vyznačují vyšlapané pěšiny. Nutné bylo respektovat 

i bezpečnostní hledisko při vyústění těchto chodníků na okolní komunikace.  

 

Ponechané stávající stromy byly doplněny o novou výsadbu, zčásti i nápadnými doplňkovými 

dřevinami. Pro místa v zástinu byly využity ve větší míře půdopokryvné náhrady trávníků 

(Hedera, Vinca apod.). Nově navrhované keřové patro je z bezpečnostního hlediska omezené, 

spíše byly vysazeny atraktivní (kvetoucí, případně stálezelené) odolné solitéry. Na všech 

plochách byly založeny nové trávníky. 

 

Základní vybaveností jsou pevně zabudované lavičky s opěradlem a koše na odpadky. 

Lavičky jsou umístěny spíše jednotlivě a mimo šíři chodníku. Vzhledem k tomu, že v parku 

jsou dvě nová dětská hřiště, nebylo vhodné do parku umisťovat další. Stávající hřiště byla 

opravena a doplněna o nové dopadové plochy. 

 

Realizace projektu revitalizace Sadů Svobody proběhla od podzimu 2012 do léta 2013. 

 

Zajímavé dřeviny v Sadech Svobody: 

Acer saccharinum – javor stříbrný 

Mohutný strom dorůstající výšky přes 30 m, s široce vejčitou korunou, pochází z východních 

částí Severní Ameriky. Hluboce dlanitě dělené listy jsou na líci světle zelené a na rubu 

stříbřité. Kvete časně zjara před olistěním drobnými nenápadnými květy. V mládí poměrně 

rychle roste. 

Cornus mas – dřín obecný 

Zde solitérní velké keře. Druh původem z teplých oblastí střední Evropy. Kvete velmi brzo 

na jaře velkým množstvím zlatožlutých drobných kvítků, a to před olistěním. Na podzim 

přináší červené peckovice, které jsou jedlé, v plné zralosti velmi chutné a v některých krajích 

velmi ceněné jako ovoce. 

 



Metasequoia glyptostroboides – metasekvoje tisovcovitá 

Jehličnan se vzdušnou, světlezelenou, štíhlou korunou. Na zimu opadávají i s jehličím celé 

letošní krátké větvičky. Na jaře raší hráškově zeleně a na podzim se krásně zlatě barví. Šišky 

jsou malé kulaté a na dlouhých stopkách. Metasekvoje byla objevena v Číně jako nový druh 

až v roce 1944. V Evropě se pěstuje až od roku 1947.  

Picea omorika – smrk Pančičův (smrk omorika) 

Smrk pochází z hor Balkánu, především Srbska. Vyznačuje se štíhlou korunou 

a tmavozelenými, zespodu šedostříbrnými jehlicemi a drobnými 3-4 cm dlouhými šiškami. 

Ve městech a zahradách je všude často využíván pro svou nenáročnost a odolnost vůči 

městskému prostředí. 

 

Identifikační údaje: 
Katastrální území:   Frýdek   

Pozemky parc. č.:   1496, 1497, 1498, 1499, 7637/2 

Celková současná výměra:  2,43 ha 

GPS středu parku:   49º40'55", 18º21'36" 

Ulice:     Sadová, Sokola Tůmy, Novodvorská 

Vlastník a správce:   statutární město Frýdek-Místek 

 

 

 
2. Druhové složení stromů v parku v roce 2000. Převažuje druh lípa srdčitá (Tilia cordata) – 

140 ks, dále javor mléč (Acer platanoides) – 50 ks, dub letní (Quercus robur) – 13 ks, bříza 

bělokorá (Betula pendula) – 22 ks, jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) – 16 ks. Naopak 

nejméně jsou zastoupeny některé domácí druhy a vzácnější exoty, které mají zastoupení pouze 

po jednom exempláři: smrk ztepilý (Picea abies), třešeň ptačka (Prunus avium), javor stříbrný 

(Acer saccharinum), katalpa trubačovitá (Catalpa bignonioides), metasekvoje tisovcovitá 

(Metasequoia glyptostroboides). 

 



 
3. Kdysi hojně využívaný hudební pavilon byl ve stavu, kdy jej již nebylo možno opravit. 

V současné době je  nahrazen stavbou nového multifunkčního podia. 

 

 
4. Na místě bývalého výstavního pavilonu byla zatravněná plocha se streetballovým košem. 

 



 
5. Zpevněné plochy byly pro dnešní typ využívání parku předimenzovány. 

 

 
6. Pohled do interiéru severní části parku před rekonstrukcí. Většina jedinců tvořily nestabilní 

vícekmenné stromy se sníženou provozní bezpečností. 

 



 
7. Přehoustlé keřové patro, které bylo před dvaceti lety velmi žádoucí, z důvodu změny 

podmínek snižovalo před rekonstrukcí parku bezpečnost uživatelů parku. 

 
8. Pohled na dětské hřiště ještě před rekonstrukcí parku. 



 
9. Dřín obecný (Cornus mas) má nápadné červené plody, které jsou jedlé a chutné. 

 

 
10. Metasekvoje tisovcovitá (Metasequoia glyptostroboides) se pěstuje v Evropě až od roku 

1947. Objevena byla v Číně jako nový druh až v roce 1944. 

 

 



 
11. Samičí květy javoru stříbrného (Acer saccharinum). 

 

 
12. Kvetoucí katalpa trubačovitá (Catalpa bignonioides). 



 
13. Projekt revitalizace parku. Změnilo se vedení cestní sítě, zlepšil se stav dřevinného 

porostu i prostorová kompozice parku, nové multifunkční podium (uprostřed) a mobiliář 

zlepšil možnosti užívání parku. 

 

 

 

 

 

 
14. Nové multifunkční podium bylo navrženo a dnes je již realizováno v moderním stylu. 



 
15. Nové multifunkční podium – pohled od dětského hřiště k ulici Novodvorská. 

 

 


