
21. Nábřeží Ostravice 

 

Málokdo si uvědomuje, ţe největším parkovým prostorem ve Frýdku-Místku je upravené 

nábřeţí řeky Ostravice. Pro rekreaci upravené plochy okolo řeky na území města, v úseku 

od Staroměstského splavu (ulice U Splavu) po vyústění odlehčovacího ramene řeky Olešné 

(ulice Hálkova) na levém břehu a od hranice se Starým Městem u lávky na konci Sadů 

Bedřicha Smetany po Koloredovský most na pravém břehu, mají výměru bez vodní plochy 

15,19 ha. V parkově upravených plochách má voda, někdy obtíţně a sloţitě do parků vnášená, 

velmi vysoký rekreační efekt. Pokud tedy zahrneme vodu jako funkční plochu, je celková 

výměra parkového nábřeţí Ostravice 24,41 ha. Přitom největší park Sady Bedřicha Smetany 

má výměru 7,22 ha. 

 

Vznik těchto úprav souvisí jednak s tehdejší představou postupně upravit všechny toky 

na území státu, a proto se mnohé toky napřímily a spoutaly hrázemi, a jednak s přestavbou 

města. Rozrůstající se Frýdek-Místek bylo třeba chránit před povodněmi, které v minulosti 

velmi často způsobily zaplavení rozsáhlých ploch okolo řeky Ostravice. První hráz na levém – 

místeckém – břehu byla postavena v roce 1927. Komplexní výstavba protipovodňových hrází 

na obou březích v centru města byla dokončena v roce 1962. Tyto úpravy toku v centru města 

byly pojaty v parkovém stylu. Trávníky byly solidně zaloţeny a dobře následně udrţovány. 

Tam, kde to šlo, byly ponechány skupiny původních stromů a porostů luţního lesa.  Zajímavé 

byly také nové výsadby. Na většině hrází byly vysázeny aleje stromů. Při výsadbách byly 

pouţity i zajímavé exoty. Výsadby tehdy provádělo renomované sadovnické středisko 

ze Ţelešic u Brna. Mnohé dřeviny se do současnosti nedochovaly, ale ještě počátkem 

osmdesátých let tvořily výsadby slušnou dendrologickou sbírku. Část dřevin byla váţně 

poškozena při povodni v roce 1997. 

 

V posledních letech se část hrází proměnila v cyklostezky. Nejdůleţitější je levobřeţní, která 

je součástí cyklotrasy Ostrava – Beskydy. Velmi frekventovaná je i pravobřeţní ve směru 

na Staré Město. 

 

O tyto rekreační plochy velmi dobře pečuje Povodí Odry, státní podnik. Nábřeţí Ostravice je 

velmi oblíbené a hojně vyuţívané. Hlavně v letních měsících jsou břehy doslova obleţeny. 

Ale i kdyţ počasí moc nepřeje, chodí sem lidé s pejsky, nebo si sem jdou zacvičit a zaběhat. 

V zimě je zasněţené nábřeţí běţkařskou autostrádou. Hlavně v zimě se řeka ve městě stává 

útočištěm vodního ptactva mnoha druhů, některých i vzácných. Jejich pozorování a krmení je 

velmi oblíbenou atrakcí mnoha obyvatel a hlavně dětí.  

 

Přestoţe tok Ostravice byl uměle upraven, byly zde ještě do značné míry zachovány nebo se 

zde nově vytvořily přírodní procesy, které umoţňují růst mnoha zajímavým druhům rostlin 

a ţivot mnoha druhům ţivočichů. Proto byla řeka Ostravice včetně některých doprovodných 

luţních porostů dřevin zařazena do soustavy Natura 2000.  

 

Zajímavé dřeviny na nábřeží Ostravice: 

Populus simonii - topol Simonův  

Topol původem  z Číny, Korey a Mongolska. Strom 15 – 30 m vysoký, koruna je kaskádovitě 

uspořádaná, větévky jsou převislé, zimní pupeny špičaté, lepkavé, rašení je velmi časné. Listy 

jsou špičaté, vejčité, kosočtverečně eliptické aţ obvejčité, svrchu svěţe zelené, naspodu 

šedobílé. Samčí jehnědy jsou 2–3 cm dlouhé, samičí aţ 6 cm dlouhé, v době dozrávání plodu 

aţ 15 cm dlouhé. Kvete v březnu aţ počátkem dubna. Nápadná je světle šedozelená borka 

kmene. 



 

Syringa reticulata var. mandshurica – šeřík japonský 
Keř aţ menší strom dorůstající výšky do 4 metrů. Listy má široce kopinaté, světle zelené, 

opadavé. Květy jsou drobné, smetanově bílé a skládají bohaté laty. Keř kvete oproti jiným 

šeříkům poměrně pozdě – aţ koncem června. Vysazuje se poměrně vzácně. Původní je 

na Dálném východě. 

Salix elaeagnifolia ssp. angustifolia – vrba šedá úzkolistá 

Široce polokulovitý aţ kulovitý keř, dosti pravidelný, středně hustý, výška aţ 3 m, výhony 

strnule vzpřímené; listy aţ 10 cm dlouhé, jen 3–5(–10) mm široké, stočené. Roste 

na štěrkových náplavech řek a horských bystřin, od nejniţších poloh ve Středomoří aţ vysoko 

do hor v Alpách a Karpatech. Hlavní oblast rozšíření je v Alpách. U nás se přirozeně 

vyskytuje pouze nominální poddruh vrba šedá, a to vzácně pouze v Moravskoslezských 

Beskydech, zejména v povodí Morávky a Ostravice. V kultuře se poddruh vrba šedá úzkolistá 

pouţívá pro okrasu i ke zpevňování břehů horských bystřin. 

 

Identifikační údaje: 

 

Katastrální území:  Místek 

Pozemky parc. č.:  158/2, 1921/10, 1921/9, 1922, 2230, 3493/2, 3493/5 – zeleň 

    5229/1, 5231/1, 5232 – vodní tok 

 

Katastrální území:  Frýdek 

Pozemky parc. č.: 3181/1, 3181/2, 3181/48, 3181/53, 3515/2, 5331/8, 7647/7, 

7647/11 – zeleň 

 7647/2, 7647/12 – vodní tok 

 

Celková současná výměra: 24,41 ha včetně vodní plochy 

15,19 ha bez vodní plochy  

Vlastník a správce:  Česká republika – Povodí Odry, státní podnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
2. Část úprav severně od Koloredovského mostu směrem ke Sviadnovu. 

 

 

 
3. Velké rekreační plochy jsou mezi ulicí Riegrovou a Koloredovským mostem. 

 



 
4. Výsadby smutečních vrb (Salix sepulcralis) u víceúčelové sportovní haly. 

 

 

 
5. Dřeviny lužního lesa – topol černý, vrba bílá a vrba křehká – na pravém břehu ve středu 

města. 

 



 
6. Celkový pohled na parkově pojaté úpravy nábřeží ve středu města. Vlevo úpravy pokračují 

plochou Sadů Bedřicha Smetany, vpravo Centrálním parkem. S nábřežím tvoří oba parky 

jeden funkční celek. 

 

 
7. O velké frekvenci pohybu lidí svědčí vyšlapané pěšiny po obou březích. Pohled na vodu má 

vysoký rekreační efekt.



 
8. Vzácně vysazovaná vrba šedá úzkolistá (Salix elaeagnifolia ssp. angustifolia). V minulosti 

zde bylo mnohem více jedinců, dnes jich zbylo asi 5-6. 

 
9. Výjimečně vysazovaný šeřík japonský (Syringa reticulata var. manshurica) kvete oproti 

jiným druhům šeříků poměrně pozdě, až v druhé polovině června. 



 
10. Šeřík pekingský (Syringa pekinensis) má květy odlišné od evropských šeříků, podobají se 

spíše ptačímu zobu (Ligustrum vulgare). 

 

 
11. Topol Simonův (Populus simonii) má do dospělosti velmi světlou borku. 



 
11. Krmení divokých kachen (Anas platyrhynchos) je velmi oblíbená rekreační činnost hlavně 

dětí. 

 

 


