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Ve středověku souvisela ochrana stromů s péčí o lesy. Tresty za 
neoprávněné porážení stromů se objevují již např. v r. 1189 v Právu 
českého knížete Konráda Oty. 
Pokrokový a důkladný předpis na ochranu a hospodaření v lesích 
vydává v r. 1754 Marie Terezie.
       Termínem přírodní památka označuje poprvé stromy věko-
vité a majestátní prof. berlínské univerzity, se kterými se setkal na 
vědecké výpravě do Jižní Ameriky v letech 1799-1804, Alexander 
von Humbolt.
   Na přelomu 19. a 20. stol. vznikají okrašlovací spolky a 30. října 
1904 byl v Praze založen Svaz českých okrašlovacích spolků v Krá-
lovství českém.

     V roce 1956 bylo naplněno, více než půl století trvající, úsilí Svazu 
čs. spolků pro okrašlování a ochranu domoviny, když vyšel Zákon 
o ochraně přírody číslo 40/1956 Sb.
     Zákon o kulturních památkách číslo 22/1958 Sb., podle něhož 
byly chráněny četné historické zahrady a parky, případně rozptýle-
ná zeleň, byl přijat o dva roky později. 
    V tomtéž roce 1958 byla ustavena při Společnosti Národního 
muzea v Praze sekce ochrany přírody, později nazvaná Sbor 
ochrany přírody, který sdružoval odborníky i laiky na celém území 
státu a organizoval celostátní akce, jako např. Strom republiky. Její 
členové v roce 1969 ustanovili Svaz pro ochranu přírody a krajiny 
- TIS a svým programem se přihlásili ke tradici spolků pro okraš-
lování a ochranu domoviny. Program nazvali Československo 
- zahrada Evropy. 
     V roce 1965 vydalo ministerstvo zemědělství vyhlášku číslo 
89/1965 Sb., podle níž  ke kácení stromů, rostoucích mimo les, 
byl nutný souhlas místního národního výboru. Pokud šlo o stromy 
v břehových porostech, stromy registrované v zájmu všeobecné 
ochrany přírody nebo chráněné podle předpisů o státní ochraně 
přírody, byl k pokácení nezbytný souhlas okresního národního 
výboru v součinnosti s orgánem státní ochrany přírody.
    V roce 1979 byl založen Český svaz ochránců přírody, který se od 
počátku své existence věnoval péči o dřeviny rostoucí mimo les.

Ochrana v současnosti
     Z hlediska ochrany a péče o dřeviny, rostoucí mimo les, bylo 
přelomové přijetí moderního zákona číslo 114/1992 Sb. o ochraně 
přírody a krajiny. Podle zákona jsou chráněny před zničením či po-
škozováním všechny stromy a keře rostoucí mimo les. 
    Stromy, chráněné státem, se začínají nazývat  památnými stromy 
a je zaveden jejich centrální registr, který spravuje Agentura ochra-
ny přírody a krajiny České republiky Praha.
    Usnesením vlády ČR číslo 415 byl v r. 1998 přijat Státní program 
ochrany přírody a krajiny ČR, který stanovuje prioritní opatření 
v Ochraně přírody a krajiny, z nichž vybraná se týkají i zeleně ros-
toucí mimo les.

Mezinárodní úmluvy

Ramsarská úmluva a mezinárodní ochrana mokřadů. Me-
zivládní dohoda, přijata v r. 1971 v Íránu, na ochranu mokřadních 
biotopů. V platnost vstoupila v r. 1975. ČR přistoupila 2. 7. 1990.
CITES Úmluva o mezinárodním obchodě ohroženými druhy divo-
ké fauny a flóry (Washingtonská úmluva) vstoupila v platnost 1. 7. 
1975. ČR přistoupila 28. 2. 1992.
Úmluva o ochraně evropské divoké flóry a fauny a přírodních 
stanovišť (Bernská úmluva) vstoupila v platnost 1. 6. 1982. ČR není 
dosud členem.
Úmluva o biologické rozmanitosti.
Podepsána 5 .6. 1992 v Rio de Janeiro, ČR ji podepsala 3. 6. 1993.

Publikace byla vydána za podpory a spolupráce:
Moravskoslezského kraje
Statutárního města Opavy
Slezského zemského muzea v Opavě
Natury Opava – Czech Republic
Českého svazu ochránců přírody
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Brožurka si klade za cíl seznámit čtenáře s dosud vyhlá-
šenými památnými a některými významnými stromy 
v okrese Opava.  Představíme strom jako jeden velký 
organizmus, který má svůj vývoj - život. Všimneme si 
i toho, že je domovem mnoha druhů živočichů a dalších 
rostlin, které tvoří společně jeden biotop s nesčetným 
množstvím potravinových řetězců, ve kterých koluje 
energie, vytvořena právě touto asimilující rostlinou. 
Přírodovědec byl často v minulosti představován jako 
poněkud zbrklý pan profesor s tropickou přilbou na 
hlavě a se síťkou na motýly, pobíhající na louce.
Ta doba snad již pominula a lidé názor mění k vlastnímu 
prospěchu. 
Právě přírodovědci  odhalují složité vztahy, které panují 
v přírodě. Zejména ti, kteří pracují v terénu. Zjišťují jak 
složité a určitě ne zcela poznané jsou vztahy mezi ne-
živou přírodou, rostlinami a živočichy. Takže i  ten zmí-
něný motýl je důležitým článkem v potravním řetězci, 
stejně jako člověk.

Když už stojíme na vrcholu potravní pyramidy, nemáme 
právo zpupně oznamovat světu, že jsme jeho vládci, 
když si nevíme rady se znečištěným ovzduším, vodou 
a odpadem. 
Složitost přírody vyjádřil lapidárně a s jistou symbolikou  
představitel jedné z hereckých rolí ve filmu Jurský park, 
když popsal efekt motýlích křídel. Opravdu stačí, když  
motýl tady zamává křídly a jinde začne díky tomu pršet. 
Složitá soustava, biosféra Země, se chová mnohdy ne-
předvídatelně.
Přírodovědci spolu se zdravotníky ví nejlépe, jak je příro-
da a člověk zranitelný.
Je proto třeba si vážit těch lidí, kteří se nám snaží přírodu 
přiblížit a vysvětlit naše postavení v ní.
Zvláště z těchto důvodů představujeme nejen pro-
fesionální přírodovědce, kteří pracovali nebo pracují 
v odborných institucích, ale i ty, kteří se starají o osvětu. 
Jsou mezi nimi také pedagogové, vychovávající mladou 
generaci k ekologickému myšlení.

Quido Riedl (1878-1946)

Byl majitelem novodvorského panství 
a amatérským dendrologem.  V průběhu let 
1906–1928, v romantickém zámeckém parku 
v Novém Dvoře u Opavy, vysadil s vytříbeným 
vkusem na ploše 1,5 ha,  dendrologickou ex-
pozici s pěti sty druhy domácích i exotických 
dřevin. Ta se stala základem Arboreta v No-
vém Dvoře. Zasloužil se o to tým opavských 
botaniků, vedený Zdeňkem Křížem.  Stalo se 
tak rozhodnutím Krajského národního výboru 
v Ostravě dne 1. 1. 1958.

Zdeněk Kříž (1933-1982)

Narodil se v Praze, kde také vystudoval VŠ les-
ního inženýrství. Pracoval krátce v Hradci nad 
Moravicí a od roku 1958 jako vedoucí Arboreta 
v Novém Dvoře u Opavy. Arboretum se pod 
jeho vedením stalo významným dendrologic-
kým pracovištěm v republice.  Bohatou publi-
kační činnost věnoval dřevinám moravských 
a slezských parků, byl vedoucím redaktorem 
Dendrologického sborníku, založil dendrolo-
gickou sekci při Botanické společnosti ČSAV. 

g

Inicioval spolupráci čs. arboret, organizátorské 
a vědecké schopnosti uplatňoval při konferen-
cích a besedách.

Milan Velička (1934)

Pochází ze Zlínska. Po absolvování studia za-
hradní architektury VŠ zemědělské v Lednici, 
získal postgraduálním studiem na Lesnické 
fakultě v Brně specializaci na dendrologii 
a ochranu přírody. Jeho život je spojen s novo-
dobou historií Arboreta v Novém Dvoře. Vedl 
zde úpravy ploch se sbírkami dřevin, moderni-
zoval herbář a řídil výzkum exotických i našich 
dřevin. Jako dlouholetý jednatel botanické 
spol. v Opavě připravoval přednášky a exkurze. 
Je autorem 50 studií a řady populárních článků. 
Jako soudní znalec zpracoval přes 70 dendrolo-
gických posudků.

Ivan Musil (1933)

Pochází z Brna. V Arboretu SZM v Novém 
Dvoře, kde působil v letech 1964-76, založil 
významnou sbírku javorů a borovic. Počát-
kem normalizace byl odvolán z vedoucí 
funkce a donucen odejít do lesního provo-
zu. V 90. letech řídil Lesní závod ve Vítkově, 
později Školní lesní podnik u Mendelovy 
zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Od 
r. 1996 je docentem na Lesnické a environ-
mentální fakultě ČZU v Praze, kde působí 
do svých 72 let. Napsal 150 odborných pra-
cí a vysokoškolské učebnice. Nakladatelství 
Academia Praha připravuje vydání jeho 
publikace Jehličnaté dřeviny. 

Miroslav Frank (1945)

Vystudoval VŠ zemědělskou v Českých Bu-
dějovicích. Jeho vědecké začátky jsou spo-
jeny s pracovištěm Ústředního kontrolního 
a zkušebního ústavu zemědělského v Opa-
vě a experimenty s polními plodinami.  Od 
roku 1976 působí v Arboretu v Novém Dvo-
ře. Nejprve spravoval skleníkové expozice, 
od roku 1985, po Františku Krkavcovi, vede 
Arboretum. Obohacuje jeho herbář o polož-
ky ze zahraničních studijních cest. Publikuje 
v odborných i populárně naučných časo-
pisech. Z mnoha výstav jsou známé jeho 

bonsaje. Připravil dosud jedinou výstavu o památných stromech 
v okrese Opava v roce 2000. Veškerou energii věnuje současné 
rekonstrukci skleníků v Arboretu.  

Jindřich Roháček (1951)

Entomolog, celosvětově uznávaný specia-
lista na některé čeledi dvoukřídlého hmyzu 
(Diptera). Pochází z Třeště na Jihlavsku. Po 
ukončení studia Přírodovědecké fakulty Ma-
sarykovy univerzity v Brně, zakotvil v Opavě. 
Pracuje jako vědecký pracovník a vedoucí 
oddělení přírodních věd Slezského zemské-
ho muzea. Na entomologickém pracovišti 
vybudoval rozsáhlou sbírku dvoukřídlých 
s cennými doklady ze Slezska, Moravy a Slo-
venska a početným typovým materiálem.

Jaroslav Šedivý (1926-2002)

Opavský interní lékař a propagátor jógy se 
narodil v Žabicích u Židlochovic. Po studiích 
na Lékařské fakultě UJEP v Brně se přestěhoval 
do Opavy, kde pracoval v tehdejším OÚNZ. 
Pod hlavičkou SZM vedl houbařské exkurze. 
V r.1969 se podílel na organizování mezinárodní 
mykologické konference. Na Opavsku vedl hou-
bařskou poradnu a zajišťoval přezkoušení tržních 
houbařů. Zasloužil se nemalou měrou o zvýšení 
ekologického povědomí a znalostí hub laické 
veřejnosti. Jako mykolog byl nepostradatelný 
i ve své profesi lékaře, kde ordinoval při každé 

otravě či příhodě po požití hub.

Jiří Lissek (1946)

Opavský rodák, povoláním geodet. Je zakláda-
jícím členem Českého svazu ochránců přírody 
a aktivním členem České ornitologické společ-
nosti. Od roku 1884 pořizuje fotografickou do-
kumentaci památných a významných stromů 
v okrese Opava, z nichž některé již neexistují. 
Provádí evidenci čapí populace a  pro mládež 
připravuje v Centru ekologické výchovy ČSOP 
na Vikštejně každoročně akce ke Dni Země.

Vítězslav Balner (1965)

Pochází ze Štítiny. Vystudoval Přírodovědeckou 
fakultu UK v Praze. Po krátkém působení ve státní 
ochraně přírody a Slezském zemském muzeu, 
odchází do komerční sféry. Studiu hub se nadále 
věnuje amatérsky a jako externí spolupracovník 
muzea. Zabývá se určitými skupinami hub a my-
kofloristikou. Po vzoru svého učitele, MUDr. J. 
Šedivého, vede houbařské exkurze, poskytuje 
pomoc praktickým houbařům a poradenství 
v problematice hub na dřevěných konstrukcích 
a fytopatologii dřevin.

Zdeněk Řehák (1954)

Zoolog, zabývající se drobnými savci, 
obzvláště netopýry. Pochází z Ostravy. 
Vystudoval biologii a chemii na Příro-
dovědecké fakultě MU v Brně. Deset let 
učil jako  na Gymnáziu v Hlučíně. Nyní je 
docentem na katedře zoologie a ekologie 
Přírodovědecké fakulty MU v Brně. Vede 
Vertebratologické oddělení této katedry. 
Patří k předním evropským odborníkům, 
věnujícím se ultrazvukové detekci echo-
lokačních signálů netopýrů. Dlouhodobě 
se zabývá ekologickým monitoringem 

netopýrů a jiných drobných savců na území Hlučínska.

Lubomír Rychtár (1959)

Rodák z Opavy. Ukončil studia zahradní a krajin-
né architektury brněnské VŠ zemědělské v Led-
nici na Moravě v roce 1985. Je autorem realizo-
vaných rekonstrukcí zámeckých parků v Hradci 
nad Moravicí, Raduni, Kravařích, Šilheřovicích. 
Podle jeho projektů se rekonstruují parky, tvořící 
prstenec městských parků v Opavě, Komenské-
ho sady v Ostravě i v Karlově Studánce. Navrhl 
anglický park v okolí vodní nádrže Hostivař 
v Praze na ploše 200 ha.

Vítězslav Bičík (1937) 

Vysokoškolský profesor na Přírodovědecké 
fakultě UP v Olomouci. Pochází z Neplachovic 
u Opavy. Jeho první entomologické sběry 
jsou odsud. Dnes je uznávaným odborníkem 
v entomologii (hlavně pestřenkovití - Dipt.: 
Syrphidae). Je zakladatelem oboru etologie 
na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci, 
spoluzakladatelem mezinárodní biologické 
olympiády, autorem 198 vědeckých prací, 
skript a 3 monografií. Jeho žáci rádi vzpomínají 
na přírodovědné exkurze, které připravuje pro 
studenty biologie. 

František Gazda (1937)

Olomoucký rodák, žijící ve Vítkově. Je členem 
Čs. ornitologické společnosti od r.1964. Okrouž-
koval přes 7000 ptáků. Je autorem příspěvků 
do odborných časopisů, spolupracovníkem 
Slezského zemského muzea v Opavě. Léta vedl 
ornitologický kroužek v Domě dětí a mládeže 
ve Vítkově. Organizoval pro mládež ornitolo-
gické expedice do Dunajské delty v Rumunsku, 
Bulharska,  Jugoslávie a Řecka. V roce 1975 
zakládal Skupinu pro ochranu a výzkum dravců 
a sov při ČSO.

Jiří Gill (1936)

Zasloužil se o propagaci myšlenek hnutí 
Brontosaurus na Opavsku. Organizoval tábory 
s ochranářským programem. Vyvíjí přednáško-
vou činnost, nejen u nás, ale i v Polsku. Orga-
nizuje botanické vycházky, vydává metodické 
materiály, spolupracuje s Arboretem v Novém 
Dvoře a muzeem v Českém Těšíně. Je spolu-
autorem sedmi videofilmů, ve kterých předsta-
vuje veřejnosti přírodovědně hodnotná místa 
okresu Opava. Je aktivní skaut.

Věra Čulíková (1951)

Vystudovala odbornou biologii na Přírodově-
decké fakultě UJEP v Brně. Ač rodačka a trvale 
žijící v Opavě, zastává místo archeobotanika v Ar-
cheologickém ústavu AV ČR v Praze, které má své 
detašované archeobotanické pracoviště v Opa-
vě, založené E. Opravilem. Zabývá se analýzami 
rostlinných makrozbytků (semen, plodů, dřeva) 
z archeologických nálezů v Čechách, v posled-
ních letech též v Opavě. Formou botanických 
vycházek, příležitostně přednášek, spolupracuje 
se Slezským zemským muzeem.

SLOVO ÚVODEM

Miloš Kačírek (1935)

Po absolvování Vysoké školy pedagogické 
v Olomouci, působí od roku 1958 v Opavě, kde 
založil Lidovou školu umění (1963), výtvarnou 
skupinu X (1967), vynalezl grafickou techniku 
papírorytu (1970). Inspirací jeho tvorby je pří-
roda a přirozená krása polního kvítí a stromů. 
Organizuje plenéry, ilustruje knihy pro děti, svá 
díla vystavuje doma i v zahraničí. Je autorem 
portrétů svých přátel. Přírodními motivy ilu-
struje kroniku rodného Tasova. Kromě mnoha 
uznání, obdržel i cenu Petra Bezruče (1999) za 
výtvarnou, pedagogickou a veřejně prospěš-
nou práci pro město Opava.
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Už naši předkové vysazovali u své chalupy lípu a měli pro to 
dostatek dobrých důvodů.
Tento náš národní strom jim poskytoval stín, suchými větvič-
kami topili, z jejího lýka vyráběli provazy a z měkkého dřeva 
vyřezávali hračky. Její kořeny vysušovaly chalupu, hustá 
koruna zachycovala prach a sloužila jako hromosvod. Z li-
pového květu vařili léčivý čaj. Květy lípy poskytovaly včelám 
nektar a pyl k výrobě medu.
Aniž věděli cokoliv o významu kyslíku, oxidu uhličitého, 
vody nebo slunce při fotosyntetické asimilaci, činili tak, 
stejně jako jejich rodiče. Nic netušili o skleníkovém efektu 
a globálním oteplování. Jen se snažili naplnit přísloví „Postav 
dům, zasaď strom a zploď syna“. Samozřejmě tato moudrost 
nemůže být brána doslova.
Nyní  mnohdy stačí, aby  alespoň  strom, který byl před de-
sítkami či stovkami let v dobré víře vysazen, zbytečně jejich 
synové a vnuci z malicherných důvodů nepokáceli.
Stromy jsou nenahraditelnou součástí životního prostředí 
člověka a  věkem se jejich hodnota zvyšuje. Mnozí z nás si 
ani neuvědomují, že jejich život mnohdy zdaleka přesahuje 
život jedné lidské generace. Stromy, jako živé připomínky 
historie, si zaslouží úctu.
Mnoho národů má ve svém znaku nějakou přírodninu. 
Může to být zvíře, z rostlin je to často strom. 
V budhismu je uctíván svatý fíkovník, pod kterým Gautama 

došel osvícení a stal se Budhou (strom bódhi). 
V Babyloně uctívali palmy, olivy a vinnou révu. V Egyptě 
uctívali palmu jako strom života. 
Známý je epos o posvátné jabloni se zlatými jablky v háji 
Hesperidek nebo o jabloni,  rostoucí na Pláni blaženosti 
u Keltů.
Keltové uctívali i dub Bagritas - atribut hromovládného hlav-
ního božstva. Slované uctívali dub jako sídlo Perunovo. 
Lípa byla označena naším národním symbolem teprve až 
v době obrozenecké, např. Janem Kollárem. 
Národním stromem  Němců je dub,  Libanonců – cedr, 
u Kanaďanů – javor. V antickém Řecku byl uctíván svatý 
dub v Dodoni, zasvěcený bohu Diovi. Šumění jeho listů 
věštilo osud.
Olivovník je spojen se středomořskou kulturou a je symbo-
lem evropské civilizace. Olivovník, fíkovník a vinný keř byly 
symboly blahobytu, štěstí a radosti. Olivová snítka zdobila 
vítěze antických olympijských her. Bohyně Athéna darovala 
tento posvátný olivový strom městu Athénám v Řecku. Je 
zasazen před Erechteionem na athénské Akropoli.
Olivovou snítkou zvěstovala holubice Noemovi v arše blíz-
kost pevniny a olivovými ratolestmi vítali a uctívali Hebrejci 
Ježíše Nazaretského jako židovského krále. Dvě stylizované 
olivové větévky lemují písmena UN v logu Spojených náro-
dů. 

VÝZNAM A SYMBOLIKA DŘEVIN

Borovicový a smrkový les v Deštné

VÝVOJ LESNÍCH POROSTŮ  V DOBĚ POLEDOVÉ

Zbytek původního lužního lesa na Opavsku u poto-
ka Hvozdnice ve Slavkovském lese a jen několik málo 
původních bukohabrových lesů ve vyšších polohách, 
nám zůstaly jako památka na lesní porosty, které po-
krývaly oblast dnešního opavského okresu v minulosti.

Vraťme se však na konec poslední doby ledové před 12 000 
lety. Nastává pozvolné oteplování a tundra začíná pomalu 
přecházet k lesním porostům.

Nejmladší geologické období pleistocénu, dryas, bylo roz-
dělené dvěma interstadiály, böllingem a allerödem. Tato 
období byla teplejší.

Ke vzniku lesních porostů dochází během preboreálu před 
8 000 lety. Toto období pokládáme za začátek holocénu 
– mladších čtvrotohor, ve kterém rostou převážně  borovice 
a bříza. Z východu se k nám dostává smrk, který koncem 
tohoto období zasahuje až do východních Sudet.

V následujícím boreálu dochází k dalšímu oteplování a za-
čínají se prosazovat mnohé listnaté dřeviny - líska, jilm, lípa, 
javor, jasan.

Na konci boreálu a na začátku atlantika byla teplota vyšší 
než dnes. V příznivých  klimatických podmínkách dochází 
na pahorkatinách a v podhůří k rozvoji smíšených doubrav. 
Ve vyšších polohách zůstává smrk a modřín a od jihu začí-
nají pronikat buk a jedle. Horní hranice pásma doubrav byla 
o 300 až 400 m výše než dnes. Habr a babyka byly rozšířeny 
mnohem více.

Během atlantika dochází ke zvyšování srážek a zvlhčování. 
Mírné ochlazování ustaluje během subboreálu a subatlan-
tika horní hranici pásma doubrav na dnešní, to je kolem 
500 m n.m. Teplota se shoduje s dnešní. Podíl smrku v hor-
ských lesích se začíná zvyšovat během celého posledního 
období subatlantika.

Během holocénu došlo k zalesnění celého území. Souvislý 
lesní porost je prvními zemědělci  narušován v nižších 
polohách na úpatích pahorkatin se sprašovými pokryvy, 
na kterých začínají obdělávat políčka. S rostoucí hustotou 
osídlení vznikají zemědělské enklávy v původním pralese. 
Nastává odlesňování. 

Ve středověku dochází i ke změně druhového složení. 
Zvláště jedle nahrazuje dřeviny na vytěžených plochách 
a stává se tak na konci středověku a začátkem novověku 
nejrozšířenější dřevinou. Počátkem novověku bylo lesů 
možná méně než dnes. Obrovská spotřeba dřeva během 
průmyslové revoluce přinutila člověka starat se o les. Vysa-
zují se však především stejnověké, rychle rostoucí, smrkové 
porosty. Člověku nejdéle odolávaly lužní lesy, protože jejich 
zúrodnění vyžaduje velké náklady na odvodnění, výstavbu 
hrází, atd. 
A jsme opět u zbytku původního opavského lužního lesa 
na Hvozdnici.

Tabulka vývojových stupňů biocenóz 
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VÝVOJ, ŽIVOT, RŮST A FUNKCE STROMU V LESE
Rostliny přeměňují světelnou energii v energii chemickou 
v reakci, která se nazývá fotosyntéza. Jedná se vůbec o nej-
důležitější biochemický proces na naší zeměkouli.

Začátek objevování fotosyntézy patří sklonku 18. stol. Složení 
vzduchu tehdy ještě nebylo známo. Vědělo se sice, že zvíře 
pojde v uzavřeném prostoru, ale nikdo zatím nevysvětlil, proč 
tomu tak je. Teprve až v roce 1774 objevil Angličan Joseph 
Pristley kyslík, který živočichové potřebují ke svému životu 
a při dýchání vydechují dusivý oxid uhličitý. Dokonce objevil, 
že rostliny tento proces dovedou obrátit a kyslík, spotřebova-
ný  zvířaty nebo lidmi, obnovují. 

Chemické rovnice fotosyntézy a dýchání se podařilo formu-
lovat mnohem později. Obě  vyjadřují dva základní procesy, 
které probíhají v zelených rostlinách. Odhalují tajemství 
fotosyntézy  a získávání energie ze světla. Zelené rostliny 
využívají sluneční energii k výrobě cukrů a kyslíku z oxidu 
uhličitého a vody.

Zároveň však tento proces dovedou obrátit. Cukry pomocí 
kyslíku spalují a uvolněnou energii, absorbovanou ze světla, 
využívají pro svůj růst a rozmnožování.  V tomto případě jsou 
oxid uhličitý  a  voda vedlejším produktem.
 
Světelná energie se může cestou fotosyntézy převést v ener-
gii chemickou ihned nebo kdykoliv později, podle potřeby. 
Energie je zde dosažitelná v chemicky velmi stálých cukrech. 
Může se skladovat dokonce miliony let, například v uhlí, které 
nakonec využívá člověk, aby zahřál svůj dům.

Fotosyntetická reakce je velmi složitá a není cílem této pu-
blikace ji dopodrobna vysvětlovat. Na závěr tedy jen velmi 
důležitá poznámka. Světlo nepůsobí přímo na vzdušný oxid 
uhličitý, ale na vodu, jejíž molekulu rozbíjí. Právě při tomto 
ději má důležitou úlohu chlorofyl.
 
Cukry, kterých se vyrobí na světě, díky fotosyntéze, mnoho 
miliard tun ročně, se v rostlinách vyskytují ve dvou formách. 
Celulóza je tvořena dlouhými řetězci molekul a je vestavová-
na do buněčných stěn. Rostlina tak roste. 

Druhá forma – škrob, je velkoskladem cukrů. Ukládá se 
u stromů například v semenech a je prvním zdrojem energie 
při klíčení rostlin.

Celulózu nemohou štěpit ani rostliny ani živočichové. Býlo-
žravcům při tom pomáhají, až na malé výjimky, symbiotické 
bakterie, které u nich žijí v trávícím traktu. 

Veškerá dřevní hmota v lese se může rozložit na anorganické 
látky jen díky určitým druhům hub a několika málo druhům 
bakterií. Ty se zpětně dostávají do koloběhu látek a energií 
v celé složité potravinové síti lesa a potažmo celé biosféry 
naší Země.

Rovnice fotosyntézy
6 CO

2
 + 6 H

2
O = C

6
H

12
O

6
 + 6 O

2
oxid uhličitý + voda           cukr + kyslík
(energie slunce je vázána v cukrech)

Rovnice dýchání
C

6
H

12
O

6
 + 6 O

2
 = 6 CO

2
 + 6 H

2
O

cukr + kyslík           oxid uhličitý + voda
(energie cukru je uvolňována)

energ
ie

 sl
unce

H2O

O 2

CO2

V listech je zelené
barvivo chlorofyl

Voda 
a minerální 

látky

Klíčící nažka

Plod buku - bukvice, obsahuje semena, zvané nažky.  
Jsou bohatá na živiny a zabezpečují vývoj prvních 
asimilačních - děložních listů.

cé
vy

sí
tk

ov
ic

e

Vzestupný proud dopravuje z kořenů 
do listů vodu s minerálními látkami.

Sestupný proud dopravuje uhlohydráty 
rozpuštěné ve vodě, které vznikly
při asimilaci v listech.

Listy odpařují vodu tak účinně,že vzniká velká sací 
síla, která dostatečně rychle doplňuje spotřebovanou 
zásobu

Letokruh je roční přírůstek dřevní hmoty, který se na příč-
ném průřezu kmenem dřevin jeví jako úzké mezikruží. 
Letokruhy vznikají tím, že se při tloustnutí stonku činností 
kambia tvoří na jaře buňky o velké světlosti, které mají na 
průřezu světlou barvu. Koncem léta se tvoří malé buňky 
tlustostěnné a užší, které mají na průřezu kmenem tmavou 
barvu.

 jarní dřevo letní dřevo

roční
přírůstek

vnější korová vrstva - borka

vnitřní kůra - lýko

rostoucí vrstva - kambium

druhotné dřevo

Růstové pletivo kambium tvoří neustále vrstvu za vrstvou 
a tak strom roste do tloušťky. Dovnitř narůstá dřevo. Vnější  
kůra stále opadává.

ROSTLINY 
JAKO

PRODUCENTI

konzument 1. řádu
býložravec myšice lesní

konzument 2. řádu
masožravec puštík obecný

konzument 3. řádu
už jen člověk

Puštík obecný

Myšice jako kořist

Myšice jako zdechlina

Hrobařík obecnýý

kořeny se 
nerostné látky

dostávají do listů,
kde probíhá 

asimilace

Příklad koloběhu látek a energie v lese
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Jasan zte
(

18

"Holasovická Lípa" ve �templovci
(lípa malolistá MILL.)Tilia cordata 

188, 440cm, 22m, 210let

Dub letní v De�tné
(  L.)Quercus robur

922/2/477cm/ 21m, 270let

Dub za skalkou ve �táblovicích
(dub letní Q  L.)uercus robur

549, 483cm, 24m, 250let

"Guntramovický dub 1" v Guntramovicích
(Quercus robur)

723/1, 633cm, 16m, 420let

Dub letní v Nových Těchanovicích
(Qurcus robur)

313/4, 532cm, 29m, 350let

Lípa velkolistá ve Vítkově
(Tilia platyphyllos)

2084, 747cm, 27m, 360let

Lípa velkolistá ve Vítkově
(Tilia platyphyllos)

1740, 544cm, 26m, 230let

"U dubu" v Březové
(Quercus robur)

204, 343cm, 14m, 22let

Lípa velkolistá v
(Tilia platyp
6, 510cm, 2 m

Břízy tmavé v Raduni 
612,616,617,618/21 bříz, do

nad 100cm 2 k

"Zlatá" lípa v Guntramovicích
(lípa malolistá Tilia cordata)

1811, 357cm, 13m, 210let

Lípa velkolistá v Guntramovicích
(Tilia platyphyllos)

2190/2, 496cm, 26m, 180let

"Guntramovický dub 2" v Guntarmovicích
(Quercus robur)

722/1, 572cm, 18m, 380let

Dub letní v R
(Quercus ro
626, 620cm, 18

Mapa památných stromů v okrese Opava

Území spadá do dvou biogeografických 
podprovincií. Men�í ní�inná část, polomská, 
se rozkládá na severovýchodě na ledovcových 
sedimentech a spra�ích (kulturní zemědělská 
krajina).Vět�í část okresu patří do podprovincie 
hercynské (bioregion Nízký Jeseník), která je 
tvořena převá�ně lesnatými plo�inami holoroviny.

epilý v Opavě-na Mostní ulici
(Fraxinus excelsior)
843/2, 413cm, 21m, 200let

Lípa malolistá u kostela v Kravařích
(Tilia cordata MILL.)

215, 300cm, 25m, stáří neuvedeno

Taxodium u hájenky v �ilheřovicích
(Taxodium distichum)
398, 270 cm, 22 m, stáří ---

"Janova lípa" v Ludgeřovicích
(lípa malolistá Tilia cordata)

221/1 , 380cm, 25m,  180 let

Lípa malolistá ve Velké Polomi
(Tilia cordata)

2, 600cm, 19m, 280let

v Březové
phyllos)
m, 280let

(Betula obscura Kot.)
o 80cm 11 ks, 80-100cm 8 ks
s, vý�ka 7-24 m

a potenciální přirozené vegetace

Buk lesní u městského parku v Hlučíně
(buk lesní červenolistý  "Atropunicea")Fagus sylvatica

523, 385cm, 23m, 150let

Lípa malolistá v Chabičově ve Slezsku
(Tilia cordata MILL.)
335, 408cm, 28m, 170let

Buk lesní v parku u polikliniky v Hlučíně
(  L.)Fagus sylvatica

215, 300cm, 23,150let

Raduni
obur L.)
8m, 480let

Dub letní v Pusté Polomi
(Quercus robur L.)

1145, 527cm, 28m, 300let

Duby letní v Raduni (alej �esti stromů)
(Quercus robur L.)

283,284,713, 417-570cm, 20-24m, 280-300let

"Lípa velkolistá u Sýkorů" v Dobroslavicích
(Tilia platyphyllos)

104,110, 575cm, 25m, 240let

"Lípa u Krömrova mlýna" v Hlučíně-Jasénkách
(lípa malolistá )Tilia cordata

3945, 670cm, 23m, 300-400let

Název stromu
číslo parcely/obvod kmene/vý�ka stromu/stáří

Buk Dub Jasan Taxodium Javor LípaBříza

NPR   Národní přírodní rezervace
NPP   Národní přírodní památka
PR     Přírodní rezervace
PP     Přírodní památka

Javor u Domu dětí a mláde�e v Hlučíně
(Acer platanoides)

4563, 330cm, 26m
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Značnou část Opavska tvoří Poopavská nížina, která se roz-
kládá v široké říční nivě řeky Opavy a jejích přítoků. Přímo 
v této nivě a na jejích okrajích se nacházejí tato chráněná 
území.

Přírodní rezervace Hvozdnice  (vyhlášena roku 1988)
Chráněné území ve Slavkovském lese, jihozápadně od 
Opavy, je cílem přírodovědných vycházek nejen obyvatel 
blízkého Slavkova, Štáblovic a Uhlířova, ale i milovníků 
přírody z Opavy a širšího okolí. Území s bohatou květenou, 
zvířenou a velmi zajímavou geologickou minulostí využívají 
v rámci výuky přírodopisu a ekologie i školy. 
Lužní les má své kouzlo v každou roční dobu, jarní aspekt  
je však výjimečný. Ve velkém množství rozkvétá dymnivka 
dutá, sasanka hajní a pryskyřníková, zapalice žluťuchovitá, 
orsej jarní, ptačinec velkokvětý a parazitická rostlina bez 
chlorofylu, podbílek šupinatý.
V lese zaujmou bizarní tvary kmenů jilmu vazu. Stromové 
patro dále tvoří dub letní,  habr obecný, jasan ztepilý, vrby 
a topoly. Keřové patro  pak střemcha obecná, líska obecná, 
brslen evropský a bez černý.
Nevhodně vysazený smrk je odstraňován.
Ve stojatých vodách rybníků roste např. závitka mnoho-
kořenná, lakušník vodní a bublinatka jižní. Na ostřicových 
a zblochanových mokřadech - kosatec žlutý, halucha vodní 
a šípatka vodní. Velmi zajímavá je entomofauna, do které 
ještě na začátku 70. let minulého století patřil jasoň dymniv-
kový. Další ohrožené druhy, modrásci bahenní a očkovaný, 
na mokřadních loukách poletují. V roce 1993 byl zde obje-
ven holotyp dvoukřídlé mouchy druhu Mimilimosina bicu-
spis,  podle kterého se určuje nový druh.  Průzkum potvrdil 
přítomnost skokana krátkonohého, rosničky zelené, čolka 
velkého i obecného a kříženců kuňky obecné a žlutobřiché. 
Z ptáků zde hnízdí moták pochop, chřástal vodní, bukáček 
malý, ledňáček říční a další.
Na své si zde přijde i znalec nebo obdivovatel neživé příro-
dy. V malých lomech, které jsou zařezány do hradeckého 
souvrství, je možno studovat geologii kulmu - souboru 
břidlic a drob. Tyto horniny jsou výsledkem sedimentace 
na dně moře v období, zvaném karbon, před 250 mil. lety. 
Během alpínského vrásnění vystoupily na povrch. Ve vrstev-
naté břidlici se ukrývají otisky tehdejších pravěkých rostlin 
a zkamenělé schránky hlavonožců a mlžů.
V lužním lese potok mění své koryto a vytváří zákruty 
- meandry. Na pravém prudkém břehu Hvozdnice je řada 
pozoruhodných odkryvů celého komplexu čtvrtohorních 
sedimentů. Říčka si zde razí cestu říčními štěrky (fluviální 
vrstvy), vrstvami, které byly splaveny z tajícího ledovce (flu-
vioglaciální vrstvy) a vrstvami, které byly naváty v poslední 
době ledové tzv. eolické vrstvy. Jejich vznik je spojen se sál-
ským zaledněním před 250 tisíci lety. V sedimentech sálské 
morény (tillech) se nacházejí vsouvky např. skandinávské 
červené žuly, ale i čedičové bloky z nedaleké Otické sopky. 
V posledních dobách ledových (warthské a viselské) k nám 
ledovec nedosáhl, ale způsobil, že  zde byly naváté vrstvy 
spraše. Na úrodné půdě, která z nich vznikla, se usadili první 
zemědělci v době neolitu již před 7 000 lety.

Krajina mezi Uhlířovem a Oticemi

PŘÍRODA OPAVSKA

Pohled na Opavu od Pustých Jakartic

Krajina v Milostovicích s bunkrem

Šafrán Heufelův v přírodní rezervaci Hořina

Přírodní památka Otická sopka (vyhlášena roku 1991)
Název „Otická sopka“ nevystihuje geologickou historii 
tohoto útvaru. V období třetihor před 65-2 mil. lety do-
cházelo k rozlámání kry Nízkého Jeseníku a ve zlomech 
se na povrch dostávala vyvřelá hornina - čedič. V případě 
Otické sopky se však jedná o podpovrchově utuhlé těle-
so, které se vytvořilo před 20 mil. lety. Pravou sopkou je 
v okrese Opava jen Červená hora nedaleko Budišova nad 
Budišovkou. Přírodní památka se nachází na Kamenné 
hoře, vysoké 311 m, která tvoří hranici mezi Nízkým Je-
seníkem a Opavskou pahorkatinou. Odtud se na sever 
rozkládá část paroviny, kterou protéká řeka Opava fluvio-
glaciálními nánosy, pokrytými sprašovými hlínami.

Přírodní rezervace Hořina (vyhlášena roku 1948)
Nejstarší chráněné území opavského okresu se rozkládá 
v údolí jižně od Brumovic směrem k Táboru. Důvodem 
ochrany je uchování bohatého naleziště šafránu Heuffe-
lova (Crocus Heuffelianus).

Přírodní památka Hůrky (vyhlášena roku 1995)
Nachází se poblíž přírodní rezervace Hořina, severně od 
silnice, mezi obcemi Velké Heraltice a Malé Heraltice, 
v nadmořské výšce asi 440 m. Na hlubších, úživnějších 
půdách vznikla tzv. „heraltická borovice“, která s modří-
nem sudetským tvoří horní patro korun stromů. Vyzna-
čuje se značnou výškou při rovném kmeni a produkcí 
vysokoobjemové kmenoviny. Dlouhé rovné kmeny byly 
velmi žádané při stavbě lodí v Hamburku a Terstu.

Přírodní památka Úvalenské louky (vyhlášena roku 
1957)
Přírodní rezervace je asi 2,5 km severně od Brumovic.
Důvodem ochrany je uchování přirozeného společen-
stva slatinných luk pro Poopavskou nížinu. Nejzachova-
lejší části území jsou pravidelně koseny, jinak by zarostly 
rákosem obecným. Stromové patro tvoří olše lepkavá, 
vrba a vitální bříza tmavá.

Přírodní památka Heraltický potok (vyhlášena 1991)
Je to území s rozsáhlým mokřadem, porostlým rákosem 
v zaplavovaném údolí meandrujícího potoka. Rozprostírá 
se po levé straně vozovky ve směru Opava-Velké Heraltice. 
Mokřadní vegetace je přirozeným útočištěm živočichů, 
převážně ptáků, v zemědělsky intenzivně obdělávané 
krajině. Mezi dřevinami převládají staré vrby a olšiny.

Přírodní rezervace V Kalužích (vyhlášena roku 1988)
Ukázka mokřadní biocenózy pro krajinu plošin. Pod 
mokřadním ekotypem borovice lesní dominuje tráva  
bezkolenec rákosovitý. Tato přírodní rezervace se nachází 
severně od silnice Pustá Polom- Budišovice v jižním okra-
ji lesa Záleští. Smíšený kulturní les má místy až parkový 
vzhled a dodnes je vidět, že se v něm dobře hospodařilo. 
Název je odvozen od zamokření částí lokality, které se 
nedaly zemědělsky využít, a proto  byly ponechány sa-
movolnému šíření dřevin.

Přírodní památka Hůrky

Přírodní památka Úvalnské louky

Přírodní památka Otická sopka

Přírodní rezervace Hvozdnice
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V roce 2004 oslavilo Slezské zemské muzeum 190 let svého trvání

Chceme-li mluvit o významných stromech v Opavě, je na-
místě začít u výstavní budovy Slezského zemského muzea 
v sadech U Muzea.  Patří mezi nejkrásnější budovy v Opavě. 
Pro potřeby Uměleckoprůmyslového muzea byla postavena 
v letech 1893-95 v pozdně renesančním slohu.  Za druhé svě-
tové války byla značně poškozena. Krásná kupole  se propad-
la a zničila přírodovědné sbírky a další umělecké předměty.
V roce 2004 oslavilo Slezské zemské muzeum 190 let svého 
trvání. Svou činnost zahájilo v roce 1814 ve svém původním 
sídle, bývalém jezuitském gymnáziu, současném Zemském 
archívu v Opavě. Začalo velmi skromně. Opavské veřejnosti 
byla tehdy zpřístupněna sbírka přírodnin, instalovaná v upra-
vené gymnazijní posluchárně. Na vzniku muzea se podílely 
tři významné osobnosti. Profesor dějepisu a zeměpisu na 
opavském gymnáziu Faustin Ens, starosta Opavy Jan Josef 
Schössler a amatérský badatel v oboru přírodních věd  Fran-
tišek Mükusch. Chtěli tak seznámit opavskou veřejnost, a to 
zejména studentskou mládež, s poznatky o vývoji přírody 
a společnosti slezské oblasti. Když si uvědomíme, že tenkrát 
v Opavě vzniklo muzeum o čtyři roky dříve než Národní 
muzeum v Praze a o dva roky spíše než Moravské muzeum 
v Brně, jednalo se vskutku o historický počin.

Městské historické parky v centru Opavy vznikaly od roku 
1834 až do konce 19. století na místech středověkých hradeb. 
S jejich  úpravami  se začalo v roce 1804 v prostoru Hradecké 
brány a postupovaly směrem k bývalému knížecímu zámku 
do prostoru dnešní výstavní budovy Slezského zemského 
muzea. Opavský zámek stál na místě dnešního Mendelova 
gymnázia a památkou na něj je Müllerův dům, původně 
sídlo správy opavského zámku, současné archeologické 
pracoviště Slezského zemského muzea v Opavě. Zámek byl 
vybudován opavskými Přemyslovci ve 2. pol. 14. stol. a zbo-
řen byl v roce 1891.

Sady u Slezského zemského muzea 
Odpočívající studenti blízkých škol se dívají z laviček před 
muzeem na okrasný bazén s vodotryskem, který je zde od 
roku 1876. Po druhé světové válce, začátkem 60. let, byl 
opraven do původní podoby. Vlevo rozkládají své mohutné 
koruny jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba), druh, pocházející 
z Číny a známý svým tvarem listu a největší platan javoro-
listý v Opavě (Platanus acerifolia), jehož nápadná kulovitá 
plodenství jsou dobře viditelná po opadu  listí. Chlupaté 
hlávky na dlouhých stopkách obsahují nažky. Platan je neza-
měnitelný s jinými stromy svou nápadnou šedozeleně a žlutě 
pestrou odlupující se kůrou.
V pravé části parku neujde pozornosti další platan, javory 
mléčné a jírovce maďaly. U budovy muzea se nedají pře-
hlédnou dva, v Opavě určitě největší a nejstarší, tisy červené. 
Všechny části těla tohoto dvoudomého jehličnanu obsahují 
prudce jedovatý alkaloid taxin. Jedinou výjimkou jsou plody 
- červené míšky. Plody má jen samičí strom a ten je vpravo. 
Semeno v nich je však jedovaté.

Platan javorolistý

Za platanem budova Mendelova gymnázia

Jinan dvoulaločný

Jinan

PlatanV roce 1999 provedl dendrologický průzkum a sadovnické 
hodnocení platanů, jako významných stromů v Opavě, Milan 
Velička. Jeho seznam obsahuje 23 platanů. Platan, s největším 
obvodem 576 cm, je na obrázku.  Další platany s obvodem 
větším než 5 m jsou na Kylešovské ulici v zahradě Kongregace 
sv. Františka, v atriu Slezské univerzity na Masarykově ulici 
a na Nádražním okruhu v zahradě Slezského ústavu Slezského 
zemského muzea.
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Socha Opavy v sadech Svobody od Vincence Havla se dívá na Masa-
rykovu třídu od roku 1958. 
V prostoru za jejími zády stávala kdysi Hradecká brána v opevnění 
středověké Opavy. 
Se zakládáním městských sadů na místě hradeb se v roce 1834 
začalo právě zde.

VÝZNAMNÉ DŘEVINY V OPAVĚ

Sady Svobody
Dominantou parku je fontána se sochou ženy se znakem 
města u nohou, která představuje alegorii osvobozené-
ho města. Jejím autorem je akademický sochař, rodák 
z Hradce nad Moravicí, Vincenc Havel. Fontána byla 
vybudována v roce 1958 a v roce 1982 rekonstruována 
včetně bazénu. Celý prostor oživuje tryskající voda, což 
oceňují obyvatelé města, kteří si toto místo s oblibou 
vybírají k odpočinku. Je odtud pěkný výhled na Masary-
kovu třídu a na  další dominantu parku - hudební pavilón 
na Ptačím vrchu. Ten byl postaven roku 1887 v místě 
posledních zbytků tzv. Luttermanových šancí a  můžeme 
jej označit jako střed obvodové zeleně historického jádra 
Opavy.

V okolí fontány najdeme dva krásné, mohutné a obdi-
vuhodně symetricky vyvinuté, červenolisté buky lesní 
(Fagus silvatica Atropurpurea). 
Směrem k Ostrožné ulici vidíme ve skupině keřů přes 
20 m vysoký, u nás poměrně vzácný, dub velkoplodý 
(Quercus macrocarpa), původem ze severní Ameriky. Je 
nápadný svými dlouhými listy (asi 20 cm), které jsou vel-
mi nepravidelně utvářeny, mají tupé cípy a v přední po-
lovině čepele zůstávají často nečleněny. Tento druh dubu 
je zřejmě velmi odolný vůči výfukovým plynům, a proto 
se o něm stále více hovoří jako o stromu městském.

Okrasou parku jsou i exotické dřeviny, původem ze 
severní Ameriky, magnolie.  Český název je šácholan. 
Upoutá svými květy, kterými  krášlí brzy zjara schodiště 
nad fontánou. Už v dubnu, před rašením listů, rozkvétá 
šácholan Soulageův (Magnolia x soulangiana S.-BOD.) 
po levé straně schodiště. Okvětní lístky jsou nerozlišené 
v kalich a korunu, uvnitř jsou bílé, vně víceméně načerve-
nalé. Opadané okvětní lístky a květní obaly zdobí cestu 
a schodiště jako nádherný koberec. Na pravé straně 
rozkvétá o něco později jeho příbuzný kultivar  ´Lennei´, 
který má většinou kulovité květy, vně slézové nafialovělé 
barvy, uvnitř krémově bílé. Šácholanům se někdy  říká tu-
lipánový strom, protože jeho květy připomínají květy tu-
lipánu. Je to však nesprávné označení. Tulipánový strom, 
liliovník tulipánokvětý (Liliodendron tulipifera), je jiná 
dřevina a roste velmi blízko. Z parku je tento mohutný 
strom, obrostlý břečťanem, vidět od Ptačího vrchu. Roste 
již mnoho let v zahradě bývalého Veterinárního ústavu 
na Tyršově ulici. Za zmínku stojí i jinan dvojlaločný, který 
roste u Ptačího vrchu. Ještě donedávna stála při boční 
cestě nad fontánou ptačí voliéra, zřízena v roce 1927 
Spolkem pro ochranu ptactva. Byla vděčným cílem vy-
cházek rodičů s dětmi. Voliéra chátrala, až jednou úplně 
zmizela. Mnohem později uschla i borovice vejmutovka 
v její blízkosti. Před několika lety byla na tomto místě 
vysazena nová vejmutovka a naproti, přes schodiště, 
druhá. Původně byly vejmutovky vysazeny na těchto 
místech koncem 19. století spolu s buky červenolistými. 
Obnovila se tak původní kostra parku.

Magnolia x soulangiana ´Lennei´

Jeden ze dvou obdivuhodně symetricky vyvinutých čer-
venolistých buků lesních před Ptačím vrchem.
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Na jihovýchodním svahu Ptačího vrchu bylo v roce 1903 
vybudováno alpínum. V něm je umístěna pamětní deska 
na počest  předním opavským botanikům Emanueli Ur-
banovi a Tomáši Svěrákovi.

Sady Svobody  pokračují ke křižovatce ulic Praskova, 
Nádražní okruh a Jánská. Jsou známé jménem   hudeb-
ního skladatele Pavla Křížkovského (1820-1885). Jeho 
busta je umístěna pod schodiště, vedoucí na Ptačí vrch, 
v blízkosti světlokorého platanu. Byla zhotovena v roce 
1962 akademickou sochařkou Jaroslavou Lukešovou. Po-
zornost upoutá mohutný jasan ztepilý a tsuga kanadská 
v zahradě Minoritského kláštera. U jasanu byl 25. 7. 1958 
umístěn bludný balvan ze severské červené žuly. Tento 
památník zalednění má hmotnost 10,7 tun a  byl obje-
ven v pískovně na Palhanci.  Zasloužila se o to opavská 
pobočka Čs. zeměpisné společnosti a Slezského muzea 
v Opavě.

Smetanovy sady
Před kostelem Sv. Jana Křtitele roste nápadně košatý ja-
vor klen. Pokud si někdo plete listy javoru mléče a klenu, 
má zde příležitost si vštípit do paměti jistější rozpozná-
vací znak - jejich kůru. Kůra klenu je šedohnědá, červeně 
skvrnitá a odlupuje se po šupinách. Liší se tím od javoru 
mléče, jehož kůra je hustě podélně brázditá bez šupin.
Blíž ke kostelu rozkládá svou korunu další z opavských 
platanů a pak směrem k budově SZM rostou např. 
pajasan žlaznatý, skupina katalp trubačovitých nebo 
douglasky tisolisté.

U chodníku je umístěna busta hudebního skladatele 
Bedřicha Smetany z roku 1927, jejímž autorem je Otakar 
Španiel.
 
V sadech na Praskově ulici roste líska turecká, nápadná 
svou pravidelnou jehlancovitou korunou. Většinou si ji 
však všimneme na jaře, když je obsypána jehnědami, 
které prozradí její příslušnost ke svému rodu.

Listy a dvounažky našich javorů

javor klen javor mléč

VÝZNAMNÉ DŘEVINY V OPAVĚ

Parky v areálu Psychiatrické léčebny a Slezské nemocnice 
Během tří let byla vybudována Psychiatrická léčebna v Opa-
vě téměř  ve stejné podobě jak ji známe dnes.
Slavnostně byla otevřena 29. března 1889. 
V padesátých letech 20. stol. se bourají zdi, čímž se sym-
bolicky odstraňuje přehrada, která oddělovala duševně 
nemocné od okolního světa. Dlouho trvalo než převládl  
názor, že nemoc duše se musí brát stejně tak vážně jako 
nemoc těla. Možná ještě déle bude trvat než pochopíme, 
že jsme součástí složité přírody, do které patříme stejně jako 
stromy kolem nás. Říkáme tomu, už možná zprofanovaně, 
ekologické vědomí. 
Stromů je mezi pavilony léčebny opravdu dost a působí 
terapeuticky a relaxačně.
Inventarizační seznam z roku 1921 poskytuje informace 
o množství a druhové rozmanitosti dřevin v parku. Z něho 
se dovídáme, že v parku v té době rostlo  např. 22 tisů, 25 
javorů.  Není upřesněno, zda mléčných nebo klenů, nicmé-
ně jsou to dnes krásné statné stromy. V tomtéž  seznamu 
je  28 lip a 27 jírovců, které většinou tvoří aleje, lemující 
cesty. Buků bylo zapsáno 11, dubů 5 a  platanů 6. Krásných 
platanů javorolistých je již jen 5. Pařez toho šestého, u dvo-
jice současných platanů, je vidět za vrátnicí vlevo.  Tímtéž 
směrem se dostanete k obrovskému buku lesnímu, jako 
vystřiženému z prospektu boubínského pralesa. Zblízka, 
asi v metrové výšce, si můžete prohlédnout dřevokazné 
houby choroše, které ho pomalu ničí. Při procházce parkem 
určitě narazíte i na dvojici dalších statných buků, které byly 
vysazeny  těsně vedle sebe asi před sto lety. 
Určitě shodou šťastných okolností byla právě v blízkosti 
nádherných exemplářů různých druhů dřevin zřízena škola. 
Je jich hezká řádka, takže jmenujme alespoň některé. Na 
platanu si každé jaro staví hnízda kolonie havranů polních. 
Vedle jírovců jsou zde javor klen a mléč, lípy, dub letní i zim-
ní, z jehličnanů tsuga kanadská s krátkými, jemnými jehli-
cemi a drobnými 1,5 až 2 cm velkými šiškami, dále modřín 
opadavý, douglaska tisolistá a borovice vejmutovka. Nabízí 
se možnost využití okolí školy jako naučné dendrologické 
stezky pro žáky i pacienty. 
Hranici mezi parkem léčebny a parkem nemocnice tvoří  
statné borovice černé. Jedna z nich má velmi zajímavý 
habitus. Hlavní kmen se nízko nad zemí rozděluje  na sedm 
větví.

Mohutné borovice černé  u nemocnice v Opavě

Kvetoucí javor klen

javor jasanolistý javor babyka javor stříbrný jasan ztepilý

Platan a jasan ztepilý porostlý břečťanem před Minorit-
ským klášterem v Křížkovského sadech

Jasan ztepilý v minoritské zahradě s největším bludným 
balvanem okresu Opava. Naproti kostel Sv. Jana Křtitele 
s javorem klenem
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Dvořákovy sady
Ze sadů Svobody do nich vejdeme u budovy na Ostrožné 
ulici, která byla postavena jako banka, zajímavá i tím, že 
u ní roste mohutný dub a platan javorolistý. Nejbližší okolí 
se pamětníkům změnilo k nepoznání. V roce 1972 byla 
zaslepena Ostrožná ulice, což umožnilo plynulé spojení 
sousedících sadů. V roce 2005 byla nad novou moderní 
fontánu umístěna krásná socha bohyně polní úrody Ce-
res, do té doby skryta před zraky Opavanů v Městských 
sadech. Dílo sochaře Veverky bylo odlito v blanenských 
železárnách v roce 1862 a  původně byla  ozdobou kašny 
na Dolním náměstí. Po jejím zrušení byla přestěhována do 
Městských sadů a nyní našla důstojné místo  zde. Od roku 
1979 je zapsána ve státním seznamu kulturních památek. 

Podél hlavního chodníku v sadech dominují jírovce koň-
ské (Aesculus hippocastanus), v době květu působí jako 
stromy s tisíci svíčkami. Původní jírovce rostou v horských 
lesích Balkánského poloostrova. V posledních letech, 
jako ostatně všechny jírovce, jsou napadány motýlkem 
klíněnkou jírovcovou. Jeho housenka způsobuje před-
časný opad listů. Motýlek pochází z Makedonie, odkud 
se rozšiřuje všemi směry. U nás se poprvé objevil na jižní 
Moravě v roce 1993.
Nápadné, dětmi velmi oblíbené, jsou plody jírovce. Ostnité 
tobolky ukrývají červenohnědá semena - nažky (kaštany), 
ze kterých se dají při trošce fantazie vyrábět postavičky 
a zvířátka.
Pokud si budete chtít odpočinou na některé z laviček 
v jírovcové aleji v době, kdy pokvetou, můžete si všimnout 
jedné ekologické zvláštnosti.  Protože nektar, kterým lákají 
květy  opylovače - včely a čmeláky, se tvoří pouze u žluté 
skvrny na květu a při červené nikoliv, nalétává tento bla-
nokřídlý hmyz jen tam. 

V souvislosti s výstavbou pomníku u příležitosti 100 let od 
narození básníka Petra Bezruče, na jehož soše spolupra-
covali Vladimír Kýn a Jaroslava Lukešová, se rozšířil park 
v roce 1967 o malebné zákoutí s arkádami a okrasnými 
zdmi. V této části parku navazuje na jírovce smíšená alej  
s javory mléčem i klenem, lípou a jasanem. Naproti Střed-
ní zdravotnické školy stojí další dílo zapsané na seznamu 
kulturních památek - secesní skříňka s teploměrem.

ý

plody jsou nažky

Jírovec máďál

VÝZNAMNÉ DŘEVINY V OPAVĚ

Opavský dendrolog Milan Velička uvádí ve své práci 
„Významné stromy na území Opavy - návrh na jejich  
ochranu jako památné stromy“ ještě další duby. Duby 
v Jaktaři  na Staré silnici proti ulici Boční, dub na Krnovské 
ulici při odbočce na Starou silnici a dub na Otické ulici za 
tělocvičnou školy.

Městské sady
Na severozápadním okraji města u řeky Opavy se rozpro-
stírá největší parkově upravená zelená plocha, Městské 
sady. Do roku 1796 bylo na tomto místě vojenské cvičiště, 
střelnice a louka pro pastvu ovcí městského dolního dvo-
ra. S první výsadbou okrasných stromů se započalo v roce 
1797 na místě, kde donedávna stála socha Ceres. O rok 
později byl zde postaven kruhový templ, tzv. chrám přá-
telství, který byl pro zchátralost v roce 1848 zbořen.
 V současné době je v parku značně poškozená barokní 
socha Jitro, která  stojí u řeky Opavy od roku 1808 a dru-
há, mnohem mladší, bronzová plastika od akademické 
sochařky Sylvy Lacinové. Ta byla u vstupního prostoru do 
sadů umístěna v roce 1980. 
Převážná část Městských sadů však byla vytvářena v 19. 
století a hlavní zásluhu na tom měl tehdejší starosta města 
Jan Josef Schössler, který během svého působení v letech 
1797 až 1834 výrazně ovlivnil tvář města. 

Dendrologická skladba sadů není zvláště zajímavá. Převa-
žuje zde lípa malolistá, která tvoří většinu alejí. Dalšími dře-
vinami jsou javor mléč a olše lepkavá. Zvláště podél náho-
nu rostou velmi staří a statní jedinci této dřeviny. V porostu 
najdeme břízu, javor klen, jírovce, habry, ale objevíme zde 
i buk, ořešák černý, osiku a dub letní. V přední části rostou 
borovice černé se dvěma jehlicemi ve svazečku a v zadní 
části mohutné vejmutovky, které mají jehlic pět a lepkavé, 
smolou obalené šišky. 

Jezírka byla do dnešní podoby přebudována v roce 1973. 
O rok později byla zahájena celková rekonstrukce sadů. 
Poškozené stromy byly odstraněny a park se prosvětlil. 
Zachovány byly tři hlavní aleje a zjednodušil se systém 
chodníků. Do nově upravených trávníkových ploch byly 
vysazeny mladé stromy a keře.

Kvetoucí jírovec maďal

Jírovcová alej náleží Dvořákovým sadům.
Od sadů Svobody je odděluje Ostrožná ulice

Budova bývalé banky

Duby letní v v Opavě-Jaktaři

Topol černý u splavu v Městských sadech


