
Dvořákovy saDy

křížkovského saDy

smetanovy saDy
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Vajgélie květnatá Kalina vrásčitolistá – plody

Bobkovišeň lékařská Dřišťál obecný – plody

Zákula japonská Pámelník bílý – plody

Štědřenec odvislý neboli zlatý déšť Zlatice prostřední

Pustoryl věncový Šeřík obecný

Ptačí zob obecný – plody Tavolník van Houttův

Tamaryšek drobnokvětý Skalník vodorovný12. Korkovník amurský u vstupu do Minoritské zahrady

11. Lípa srdčitá

10. Buk lesní červenolistý u fontány se sochou Nové Opavy

Procházku opavskými parky můžeme zahájit od budovy České 
spořitelny naproti rektorátu Slezské univerzity a ukončit u výstavní 

budovy Slezského zemského muzea.
Podrobné informace o 18 zajímavých stromech najdete 
na informačních tabulkách, umístěných v jejich blízkosti.

1. Jasan ztepilý - v pozadí rektorát Slezské univerzity

2. Borovice černá u arkád 3. Jabloň purpurová

4. Jedle ojíněná u sochy Petra Bezruče

5. Jírovec maďal v Aleji vzdechů u Obecního domu

6. Dub letní  7. Šácholan Soulangeův – magnolie

8. Tis červený u Obecního domu 9. Jerlín japonský u Schinzelova domu

saDy svoboDy 

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Za finanční podpory Moravskoslezského kraje, 
ve spolupráci s občanským sdružením NATURA OPAVA vydalo Statutární město Opava 2007.
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Poznáváme stromy 
mestských parku

v Opave
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smetanovy saDy 
13. javor klen
14. břestovec západní
15. katalpa trubačovitá
16. borovice vejmutovka

saDy U mUzea 
17. platan javorolistý
18. jinan dvoulaločný

zelený prstenec městských parků
lemující historické centrum města Opavy je opravdovým klenotem, na který 
jsou Opavané právem hrdí. Parky vznikaly postupně na místě starých hradeb 
a staly se příjemnou zelenou oázou pro odpočinek, kulturní a společenský 
život, vzdělávání, ale i rozjímání a snění.
Sochy, drobná architektura a blízkost výstavných paláců a budov nám posky-
tuje možnost nahlédnout do historie a připomenout si opavské osobnosti 
s ní spjaté. Malebná zákoutí nabízejí prostor pro kulturní vyžití. Hudební altán 
na Ptačím vrchu v Sadech Svobody slouží po dlouhá léta jako koncertní pódi-
um, v arkádách Dvořákových sadů vystavují svá díla opavští výtvarní umělci.
Historie parků sahající až do 18. století je stejně zajímavá jako dřeviny rostou-
cí v nich. Najdete mezi nimi naše původní druhy, jako například javory mléč 
a klen, jasan či dub. Jsou zde však i dřeviny nepůvodní, importované do Evro-
py z jiných kontinentů, jako např. douglaska, katalpa, korkovník. Seznamte se 
při svých vycházkách parkem alespoň s některými z nich, které vám přiblíží 
naučná dendrologická stezka na 18 zastaveních.
Vyberte si zajímavý keř či strom, který denně míjíte cestou do práce nebo 
do školy a pozorujte jeho proměny během ročních období od časného jara 
při rašení pupenů, nástupu květů, růstu plodů až po podzimní zbarvování lis-
tí a jeho opad. Zajímavé jsou i barvy borky a struktury kůry. Odměnou vám 
bude vaše schopnost poznat dřeviny i v zimním období.
 Školám se otevírá nová možnost využít parky a dendrologickou stezku 
v nich jako učebnu v přírodě. Opavské parky jsou kulturním a přírodním 
bohatstvím našeho města, je naší povinností chránit je a zvelebovat. Ať tradi-
ce opavských parků stará více než 200 let zůstává stále živá. 
„Co známe málo, můžeme také málo milovat.“ (Leonardo da Vinci)

Dvořákovy saDy
 1.  jasan ztepilý
 2.  borovice černá
 3.  jabloň purpurová
 4.  jedle ojíněná
 5.  jírovec maďal
 6.  dub letní

13. Javor klen před kostelem 
      sv. Jana Křtitele

14. Břestovec západní

15. Katalpy trubačovité u Střední umělecké a průmyslové školy

16. Borovice vejmutovka

17. Platan javorolistý  18. Jinan dvoulaločný u Slezského zemského muzea

 1.   Jasan ztepilý se v zimě pozná podle matně černých pupenů. Kvete ještě před 
rašením listů, které na podzim opadávají zelené.  Plody - nažky zůstávají na 
stromě i přes zimu. 

 2.   Borovice černá je dřevinou Balkánského poloostrova a Malé Asie. Jehlice 
jsou na zkrácených větévkách po dvou. Vnitřní strana plodních šupin na šišce 
je tmavá.

 3.   Jabloň purpurová je okrasnou jabloní se šarlatově červenými plody - malvi-
cemi. Nedaleko je vysazena jabloň domácí.

 4.  Jedle ojíněná je jehličnan pocházející ze střední oblasti Severní Ameriky. 
Šišky jsou vzpřímené a narozdíl od smrku se rozpadají na stromě. 

 5.  Jírovec maďal je rozšířen na Balkánském poloostrově. Známá jsou jeho 
semena - kaštany, uložená v zelených ostnitých tobolkách. Hnědé skvrny a 
usychání listů způsobují housenky motýlka klíněnky jírovcové, který se u nás 
objevil poprvé v roce 1989.

 6.   Dub letní má plody zvané žaludy na dlouhých stopkách. Původně rostl v tvr-
dých lužních lesích.

 7.   Šácholan Soulangeův - okrasný keř rozkvétá brzy na jaře ještě před raše-
ním listů. Květy připomínají kalichy.

 8.   Tis červený je dvoudomý strom. Plody na samičí rostlině jsou červené míšky. 
Celá rostlina kromě dužniny plodů je prudce jedovatá. Je rozšířen v Evropě, 
severní Africe a Malé Asii.

 9.   Jerlín japonský je oblíbený parkový strom rostoucí volně v Koreji a Číně. 
Plody - lusky prozrazují, že patří do čeledi bobovité.

10.   Buk lesní červenolistý je dřevina s plody - bukvicemi. Červenolistá forma 
snad nechybí v žádném parku.

11. Lípa srdčitá spolu s lípou velkolistou patří mezi nejoblíbenější stromy. Velkou 
roli hraje v symbolice a ve výtvarném umění. Hojně je vysazována v alejích. 
Ceníme si jejího dřeva, lýka a květů. 

12. Korkovník amurský je vysazován jako solitér se širokou korunou a na pod-
zim žlutě se zbarvujícími listy. Je to východoasijský druh.

13. Javor klen je naše dřevina s typickými listy a plody - křídlatými dvounažka-
mi.

14. Břestovec západní pocházející ze Severní Ameriky má drobné kulaté plody 
- peckovice a světležluté podzimní zbarvení listů.

15. Katalpa trubačovitá upoutá velkými srdčitými listy a dlouhými luskovitými 
tobolkami. Pochází ze Severní Ameriky.

16. Borovice vejmutovka - jehličnan se smolnatými šiškami a s pěti dlouhými 
jehlicemi ve svazečku pochází z východní oblasti Severní Ameriky.

17. Platan javorolistý je křížencem platanu západního ze Severní Ameriky a pla-
tanu východního z jihovýchodní Asie. Patří k nejmohutnějším parkovým stro-
mům. 

18. Jinan dvoulaločný je dvoudomý, nahosemenný, opadavý strom, pocházející 
z jihovýchodní Číny. V parcích jsou vysazovány především samčí stromy, pro-
tože plody nepříjemně páchnou.
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15.

douglaska
tisolistá

saDy svoboDy
  7.  šácholan Soulangeův
  8.  tis červený
  9.  jerlín japonský
10.  buk lesní červenolistý

křížkovského saDy
  11.  lípa srdčitá
  12.  korkovník amurský


