
20Památné stromy Památné stromy21

VÝZNAMNÉ DŘEVINY V OPAVĚ

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
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PAMÁTNÝ STROM JASAN ZTEPILÝ V OPAVĚ

Mocný jasan ztepilý vévodí křižovatce ulic Mostní a Sadová v Opavě

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), zapojený v lese, má 
dlouhý bezvětvý kmen a oválnou korunu. Takové jasany 
můžeme vidět např. v přírodní rezervaci na Hvozdnici. Ja-
san solitér, který má dostatek prostoru, vytváří mohutnou 
a nádhernou korunu, jakou se pyšní jasan na Mostní ulici 
v Opavě-Jaktaři.
Bezpečným rozpoznávacím znakem jsou matně černé 
pupeny a listy, které vyrůstají na větvičce vstřícně. Jsou až 
35 cm dlouhé, lichozpeřené, s 9 až 15 lístky úzce elipsovitý-
mi, špičatými, 4-10 cm dlouhými, na okraji jemně pilovitými. 
Jen koncový lístek je řapíkatý.
Listy pozdě raší a na podzim opadávají zelené. 
Květy se rozvíjejí před rašením listů a jsou bezobalné. 
Mohou být jednopohlavné i oboupohlavné. Zkrátka ne-
přehledné. Navíc je jasan buď jednodomý nebo dvoudomý. 
K rozlišení potřebujete bystré oko nebo lupu a pomůže vám 
i slovníček odborných výrazů na konci této brožurky.
Plody jsou jazýčkovité nažky v květenství, které nazýváme 
převislé laty. Uznáváme, že je to příliš mnoho odborných 
pojmů na jeden strom. Ale tento památný strom si to za-
slouží, protože je nejen krásný, ale i jediný památný jasan 
v okrese Opava.
Jasan je oblíbený a často vysazovaný v parcích a alejích, 
např. mezi Štěpánkovicemi a Albertovcem nebo mezi 
Vítkovem a Klokočovem. Divoce roste na vlhké, hluboké, 
živné půdě, podél vodních toků, v olšových luzích, v lužních 
dubohabrových lesích a ve stinných roklích. 

Jasan je sám o sobě biotopem, který hostí mnoho druhů 
dalších organizmů. Je to například lišejník terčovka bubli-
natá. Zkoumáme-li tenký řez lišejníku pod mikroskopem, 
zjistíme, že se jeho tělo neskládá z jednoho, ale ze dvou 
organizmů. Ze zelené řasy nebo sinice a z houby, jejíž vlák-
nité hyfy jsou spleteny tak, že kolem řasy vytvoří pevný obal. 
Řasy, obsahující chlorofyl, obstarávají pro sebe a pro svého 
partnera energii ze slunečního světla. Houby dodávají mi-
nerální látky a zároveň řasy chrání. To je příklad čisté symbi-
ózy, v níž společně žijí dva zcela rozdílné organizmy.
Lišejníky jsou značně citlivé na změny přírodního prostředí, 
zejména na oxid siřičitý (SO2). Jsou proto významnými bio-
indikátory, které nás informují  o stupni znečištění ovzduší. 

Nápadné hálky na květenství jasanu ztepilého tvoří roztoč 
vlnovník jasanový (Eriophyes fraxinivorus Nalepa). Všimne-
me si jich zejména v zimě, kdy jsou větve jasanu holé, bez lis-
tí. Napadená květenství jsou přeměněna na černou hmotu, 
připomínající tvarem i velikostí malé, černé květáky.

Jasan ztepilý má černé pupeny a nenápadné květy

Hálky vlnovníka jasanového na květech

Plody nažky

Lišejník terčovka bublinatáHouba rezavec štětinatý



24Památné stromy Památné stromy25

BŘÍZY TMAVÉ V RADUNI

Hladinu Raduňského rybníka, na které se odrážejí kmeny bříz a hojného dubu červeného, čeří lyska černá

Není snad mezi námi nikdo, kdo by neznal břízu. Tento 
strom je všeobecně známý svou bílou kůrou. Právě tento 
typický znak je však méně výrazný u břízy tmavé (Betula 
obscura), která roste v našem okrese nejen zde  u Raduň-
ských rybníků, ale například v chráněných přírodních re-
zervacích v Hněvošickém háji a na Úvalenských loukách.

Vzácné břízy tmavé se nacházejí mezi prvním a druhým 
rybníkem ze čtyř, počítáme-li je od Opavy. Dostanete 
se k nim tak, že ze silnice Opava-Kylešovice odbočíte 
před Raduní doleva na polní cestu. Ta vás zavede ke 
hrázi druhého rybníka. Ještě než se tam dopravíte, 
všimněte si umělé vodní  nádrže po pravé straně, která 
je výsledkem projektu ochránců přírody a má sloužit 
jako stabilizační nádrž pro rozmnožování  obojživel-
níků i bezobratlých. Možná, že někoho napadne, proč 
u rybníků, které jsou ideálním místem pro žáby, stavět 
speciální nádrž? Důvod je jednoduchý. Rybníky slouží 
především k chovu ryb a na podzim se vypouštějí.

Ale pokračujme v cestě za břízami tmavými. Brzy uvidíme 
na okraji lesa tabuli s nápisem Památné stromy a jsme 
u cíle cesty. Za ní bychom měli v lesním porostu mezi 
převládajícím, velmi vitálním dubem červeným, půvo-
dem ze Severní Ameriky, najít 21 bříz tmavých. Břízy bě-
lokoré (Betula pendula) jsou patrné hned. Jejich bílá kůra 
ostře kontrastuje se stálezeleným břečťanem popínavým 
(Hedera helix), který je objímá. Tato lianovitá nebo poléhavá 
dřevina s příčepivými kořínky, jimiž se stonek přichycuje 
k podkladu, aniž jej narušuje, dosahuje délky až 20 metrů.

Pokud můžeme poradit, pak nehledejte břízu tmavou 
hned za tabulí, ale zajděte si na konec hráze k ukazova-
teli pro cyklisty. Pod hrází výše umístěného rybníka, na 
křižovatce pěšin, roste poměrně statný jedinec tohoto 
chráněného stromu. Objevil ho zde amatérský dendro-
log Tomášek. Tady ho „dostanete do oka“ a pokud bu-
dete chtít najít další, už víte, jak vypadá. Navíc si někteří 
uvědomí rozdíl mezi kůrou břízy bělokoré, břízy tmavé 
a třešně ptačí (Cerasus avium). Ta vás upoutá právě proto, 
že její kůra je také popraskaná příčně a je tmavá Tento 
charakteristický poznávací znak bříz v tomto případě 
mate. Ne, že byste třešeň nepoznali, má jiné listy, jenže 
u zdejších jedinců jsou na větvích dost vysoko.

Bříza bělokorá
Bříza tmavá Bříza pýřitá

převislé
větve

Samčí květy, jehnědy, břízy bělokoré

Třešeň ptačí s břečťanem popínavým

Bříza tmavá
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PAMÁTNÉ DUBY V RADUNI

Nedá se říci, že by cesta k památnému dubu u potoka 
Raduňky byla snadná. Od směrovníku  na křižovatce les-
ních cest  k němu můžete dojít po dvou možných trasách. 
V prvním případě odbočíte ještě před můstkem přes potok 
doleva. Minete po levé straně rybník a za ním, v hustém 
pobřežním porostu na protějším břehu, najdete starý vy-
kotlaný dub. Doporučujeme tuto trasu absolvovat spíše na 
jaře, na  podzim nebo v zimě. V létě se může stát, že budete 
muset překonat vysoké kopřivy a především potok, abyste 
se dostali přímo k němu. Z této strany je dobře vidět čelo 
tabule, označující památný strom dub letní (Quercus robur), 
jehož stáří se odhaduje na 500 let. Když si budete chtít na 
dub sáhnout a bojíte se přejít potok po hladkých kamenech 
z droby,  tak raději použijte můstek u směrovníku. Po této 
druhé trase vás může překvapit právě zorané pole, osení 
nebo pole  těsně před žněmi.
Připomínáme, že pár metrů před hrází je dobře viditelná 
vzácná bříza tmavá s listy, které si můžete prohlédnout 
zblízka. O břízách tmavých píšeme v předcházející kapitole.
Potok Raduňka pramení severně od Jakubčovic. Vlévá se 
do strouhy, která přivádí vodu z řeky Moravice přes Pan-
ský mlýn, ležící mezi Brankou a Kylešovicem, k Černému 
mlýnu. Za ním strouha ústí do Moravice. Byla vybudována 
právě pro tyto mlýny, kterých bylo v opavské úrodné krajině 
potřeba.

Statné duby letní rostou i opodál památného dubu. Jejich 
pokroucené větve se odlišují od rovných větví vrb křehkých. 
Duby letní jsou v této oblasti původní, mají tu domovské 
právo, ale těžko ho obhajují před vysazenými duby červený-
mi. Množství semenáčků svědčí o obrovské vitalitě tohoto 
severoamerického druhu. Ten, jako každý cizí druh, nemá 
tolik přirozených nepřátel, kteří by ho tlumili. Další důkaz, že 
ekologická rovnováha se tvoří velmi dlouho. 
Údolí potoka Raduňka je oblíbeným místem vycházek. Ná-
vštěvníci určitě registrují, že chřadnoucí smrkové monokul-
tury jsou káceny a na jejich místo jsou vysazovány stromy, 
které sem patří, jako především buk lesní.
Do obnovy lesa se zapojily i děti, a tak vznikl v Raduni „Dět-
ský les“. Pokud pojedete cestičkou z raduňského parku smě-
rem na Podvihov, uvidíte na okraji prudkého svahu vkusný 
pomníček s názvy škol, které se do projektu zapojily. Projekt 
raduňské základní školy a místního občana pana Kaduly byl 
velmi dobrý nápad.

Pohled na dub přes potok Raduňka. Tabule s nápisem
Památný strom je směrována právě pro návštěvníky z této 
strany.

Kdo si chce na dub sáhnout, musí přejít potok nebo se 
dostat na pravý břeh přes můstek.

Památný dub u potoka Raduňka

Dubová alej v Raduni
JeJestliže se vám v Raduni snadno podaří najít dub u po-
toka Raduňka, a dokonce i chráněnou skupinu bříz tma-
vých u Raduňských rybníků, pak s vyhledáním památné 
aleje dubů letních (Quercus robur) nebudete mít žádné 
problémy. Alej se nachází u školy v obci a je se svými 
12 mohutnými duby nepřehlédnutelná. Chráněných je 
zatím šest stromů.

Obec Raduň se nachází v údolí potoka Raduňka. První 
zmínky o Raduni pocházejí z roku 1322 a jsou spjaty 
s vládou vladyků z Raduně, kteří  zde vybudovali v 15. 
stol. tvrz. Ta byla v polovině 16. století přestavěna na 
zámek. Dominantou obce je zámek, který byl postaven 
v letech 1816-1822 v empírovém stylu. Poslední his-
torizující úpravy proběhly v r. 1913.  Po nejrůznějších 
majitelích v 17. a 18. stol. se dostal zámek s panstvím 
do rodiny Blücherů (od r. 1832) a ta ho vlastnila ho až 
do roku 1948. V zámku je instalována stálá expozice ze 
sbírek zámku v Hradci nad Moravicí. V jeho  areálu se  na-
chází oranžérie, empírový ovčín, úřednický dům a sýpka 
z poloviny 19. stol.

Dalšími zajímavostmi jsou farní kostel Nejsvětější Trojice 
z konce 16. stol. a dům číslo 50 - lidová barokní stavba 
z 2. poloviny 18. stol., která sloužila jako prádelna.

Zámecký  park v Raduni
Kolem zámku, jehož budova patří k nápadným a impo-
zantním budovám Opavska, se rozkládá anglický zámec-
ký přírodně krajinářský park s rybníky. Ten vzdálenější, 
Kameník, byl ještě donedávna ozdoben monumentálním 
dubem, naklánějícím se nad hladinu rybníka. Zůstalo po 
něm jen torzo. 

Velmi zajímavé dřeviny však návštěvník uvidí hned v pro-
storu před zámkem. Jsou to ruj vlasatá, která na sebe 
upozorní hlavně na podzim purpurově červenými, dlou-
ze pernatě chloupkatými, sterilními květy, které dodají 
keři parukovitý vzhled. Další zajímavostí je nahovětvec 
dvoudomý. Raší až koncem května, což se mu v minu-
losti stalo osudným. V domnění, že uschly, byly některé 
stromy vykáceny.

Na procházce parkem poznáte liliovník tulipánokvětý, 
katalpy trubačovité s doutníkovitými plody, borovice 
limby a tisy červené.

Kvetoucí dub letní

Plody nažky (žaludy) přisedají na dlouhých stopkách

První čtyři duby ze dvanácti v aleji

Raduňský zámek přes větve dubu letního v aleji

samičí 
květy

samčí květy 
v jehnědách

Sírovec žlutooranžový
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LÍPA MALOLISTÁ V JAKUBČOVICÍCH

Pohled na památnou lípu v Jakubčovicích z rozhledny Šance. Název rozhledny je odvozen od nedaleko ležících 
vojenských obranných šancí, postavených po slezských válkách v 18. stol. Malebný pohled na město Opava 
a jeho rovinaté okolí a zároveň na nejvyšší vrcholky Jeseníků a Beskyd.

Z rozhledny, postavené v roce 2004 na nejvyšším místě 
v Jakubčovicích (522 m. n. m), je krásný výhled na okolní 
krajinu. Severním směrem vidíme Poopavskou nížinu 
s městem Opava, která přechází v pohoří Nízkého Jeseníku.
Hradec nad Moravicí je místo, které je na hranici těchto 
dvou geomorfologických celků. Už naši předkové vyhle-
dávali místa,  odkud bylo dobře vidět do krajiny. Jsou to 
tzv. ostrožny. Takovým místem je i kopec, na kterém stojí 
zámek v Hradci nad Moravicí. Už před rokem 800 n.l. zde 
archeologové objevili stopy po slovanském hradišti. Je do-
konce o jedno století starší, než je hradiště v pražské kotlině. 
V době, kdy nad Vltavou v místech Prahy, Levého Hradce, 
Budče a Vyšehradu, rostly lesíky a háje, putovaly jižním 
poodřím kupecké karavany a brody řek hlídala strážní hra-
diska. Chránila jantarovou a solnou stezku, která spojovala 
Středomoří s Baltem.
Mezníkem, který významně ovlivnil historii Opavska, byly 
slezské války. Po nich se Opavsko, do té doby uvnitř hranic 
rakouské říše, ocitlo v pohraničí. 

Na hranicích se severním sousedem, Pruskem, byla vybu-
dována obranná hradecká linie, tzv. šance. Jejich význam 
podtrhuje skutečnost, že je v roce 1789 navštívil císař Josef 
II. (syn Marie Terezie), kterého doprovázel generál Laudon.
Z rozhledny, jejíž vyhlídková plošina je ve výšce 12,75 m 
a dostanete se na ni  po zdolání 60 schodů, vás na severo-
západě upoutají dva vrcholy třetihorní sopky Velký Roudný. 
Za nimi se rozprostírá pohoří Hrubého Jeseníku, severový-
chodním směrem pak pohoří Beskydy. 
Nás však zajímá lípa, která je vidět shora tak dobře, jako snad 
žádný jiný památný strom v okrese Opava. Výjimkou může 
být snad Zlatá lípa v Guntramovicích, rostoucí pod nejvyšší 
horou okresu Červenou horou (749 m). Na věž Telecomu, 
postavené na jejím vrcholu, jsme se však nedostali. 
Jakubčovická lípa je v zatáčce na silnici z obce Jakubčovice 
do Hradce nad Moravicí nad hřbitovem a od nepaměti je na 
ní obrázek Panny Marie.

Léčivé účinky lipového květu
Ze sušeného lipového květu je připravován vynikající léčivý čaj. 
Je užíván jako prostředek, podporující tvorbu potu při parních  
lázních u nachlazení. Stoupne tak vylučování odpadních látek 
pokožkou. Lékaři tvrdí, že ve srovnání s antibiotickou terapií 
je léčení dětí čajem z lipového květu mnohem rychlejší a bez 
komplikací. Čerstvé lipové květy se sbírají v červnu  a v červenci. 
Obsahují alkaloid spagyrikum. Květy jsou oboupohlavné, po 4 
- 11 ve vrcholících, k jejichž stopce přirůstá jazykovitý, bledě 
zelený, blanitý listen. Plody jsou kulovité nažky, 5 - 8 mm velké, 
tedy menší než u lípy velkolisté a jsou jednosemenné. Celé kvě-
tenství opadává společně s listenem jako létacím aparátem. 
Způsobuje roztočení celého květenství a dostává se tak jako 
vrtulník dále od mateřského stromu.

listen

Plodem je chlupatý
oříšek s výraznými 

hranami

bělavé
chlupy

Určovací znaky lípy velkolisté

Oříšek je menší 
než u lípy velkolisté

a je lysý, bez výrazných 
hran.

Chlupy v úžlabinách 
žilnatiny jsou 

červenohnědé.

Určovací znaky lípy srdčité

Rozhledna Šance, dílo architekta Miroslava Slívy, byla ote-
vřena 29. dubna 2005 u příležitosti 60. výročí ukončení 
II. svět. války - osvobození obce Jakubčovice

Poupata a květy lípy

Plody lípy jsou oříšky
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DUB LETNÍ V PUSTÉ POLOMI 
Dub je vyzdoben obrázky s mariánskou tématikou, při jejíž 
renovaci byl místním lesníkem, panem Františkem Sýkorou, 
objeven dodnes viditelný štítek s letopočtem 1619. Je to 
pravděpodobně rok výsadby. Odpovídají tomu i místní 
historické prameny. Na tomto místě se stýkaly hranice tří 
panství: štítinského, raduňského a kyjovského, která v tom-
to období patřila bratrům Tvorkovským (Bernard Leopold, 
Pertold Mikoláš Hynek).
K dubu se vztahuje legenda, že pod jeho kořeny je ukrytý 
poklad. Uvěřil jí pomatený učitel z Budišovic, který při hle-
dání pokladu, asi v roce 1945, strom silně poškodil odseká-
ním náběhů kořenů.
Strom je zapsán v zemských deskách, uložených v Zem-
ském archívu v Opavě. 
V okolí tohoto místa se kdysi nacházela ves Hřivnáčova 
Lhota nad Přerovcem. Vznikla pravděpodobně za Václava 
Hřivnáče, který byl opatem kláštera Hradišťského v letech 
1412-1438. Uvádí se, že tato osada později zpustla a zarost-
la lesem. Zůstala pouze zmínka v Josefínském katastru, kde 
byl okolní les ještě v roce 1787 nazván lesem „Na Lhotkách“. 
Do dnešní doby je ještě patrný systém odvodňovacích 
příkopů, které pravděpodobně odvodňovaly okolní pole. 
Místy je dosud rovněž rozpoznatelná původní trasa cesty, 
která spojovala Pustou Polom s Opavou a Štítinou. Její starý 
traťový název je v katastrálních mapách uveden jako „Sale-
sch“ a odtud je odvozen současný název okolí „Záleští“.    

Snad každý se setkal s pojmem duběnky. Jedná se o hálky 
na větvičkách, listech a kořenech dubu, které způsobuje 
především hmyz.
Velmi často vidíme koncem léta nebo na podzim na dolní 
straně listu dubu letního velké kulovité hálky. Bývají zeleně 
zbarvené a velké až 2,5 cm. Povrchová část hálky bývá velmi 
tvrdá a kryje velké houbovité pletivo. Uprostřed hálky se na-
lézá malá komůrka  s bělavou larvou žlabatky listové (Cynips 
quercusfolii L.).
Mnohem menší, ale velice pěkné hálky, vytváří na dolní 
straně listů dubů  žlabatka pruhovaná (Cynips longiventris 
Hartig). Žlutavě nebo červenavě zbarvené hálky,  s bělavými 
spirálními nebo kroužkovitými pruhy po celém obvodu, jsou 
asi 1 cm velké.
Čočkovité nebo hráškovité hálky tvoří žlabatka hrášková (Neu-
roterus quercusbaccarum L.). Jsou ploché, uprostřed s vyvýše-
ninou. Barvu vytváří červenohnědé chlupy.    

LÍPA VE VELKÉ POLOMI 
Tento strom je zapsán do seznamu památných stromů 
v roce 2003. Roste u zadní zdi místního kostela. Zeď sa-
motná je kulturní památkou, stejně jako kostel. 
Velkopolomská lípa jako památný strom má svou 
historii spjatou s historií vesnice a kostela. Podle 
vyprávění místního pamětníka - kronikáře, pana 
Františka Kopřivy, byla možná vysazena již ve 13.-
14. století. Jeho děda vzpomínal, že si ji pamatoval 
ve stejné mohutnosti už jako malý chlapec. Podle 
jiných pramenů byla však vysazena až roku 1589. 

První písemná zmínka o Velké Polomi pochází z roku 
1288, psaná rytířem Vikartem. Na místě dnešní vesnice 
procházela solná cesta a pravděpodobně zde bylo vysta-
věno i první kněžiště (presbytář - v křesťanském chrámu 
prostranství při hlavním oltáři pro duchovní a zpěváky). 
Ve 14.-15. století drželi ves Donátové, kteří zřejmě vy-
budovali tvrz. Ta byla v roce 1573 za Pražmů z Bílova 
přestavěna na renesanční zámek s vodním opevněním. 
Z konce 16. stoletní pochází i kostel sv. Václava s poz-
dějšími barokními úpravami. Symbolem Přemyslovců 
a české státnosti je svatý Václav a jemu jsou zasvěceny 4 
kostely u nás - Svatováclavský dóm v Olomouci, kostel sv. 
Václava v Opavě a v Ostravě a kostel ve Velké Polomi. 
Do roku 1960 patřila Velká Polom do okresu Bílovec. 
S vesnicí jsou spojena jména významných rodáků, na-
příklad akademického malíře slezské krajiny a portrétů, 
Valentina Držkovice (1888-1967) a  vlasteneckého kněze 
P. Kazimíra Tomáška, organizátora prvního tábora lidu na 
návrší Ostrá Hůrka v Háji u Opavy v roce 1869. 
Na budově fary byla umístěna Maticí Opavskou pamětní 
deska u příležitosti 100. výročí narození tohoto buditele 
a vlastence. Připomíná jeho působení ve Velké Polomi 
jako duchovního správce v letech 1841-1876.
V současné době lípu jako památný strom spravuje 
obecní úřad Pustá Polom. Její mohutný a dutý kmen byl 
v 60 letech restaurován.

V pozdním létě nacházíme na spodní straně listu dubu malé 
kotoučovité hálky, které připomínají tvarem drobné penízky. 
Podle toho dostala také název vosička - žlabatka penízková 
(Neuroterus numismalis Oliver), která hálku způsobuje. Hálka 
je jen 2-3 mm velká a uprostřed má malou jamku. Od jara do 
podzimu se v ní vyvíjí jen jediná larva.

Žlabatka hrášková Žlabatka penízkováŽlabatka pruhovanáŽlabatka listová
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HOLASOVICKÁ LÍPA NA ŠTEMPLOVCI 

Impozantní lipovou alejí se dostanete na kopec sopečného původu se jménem Hůrka.
Je poutním místem, zasvěceným Janu Nepomuckému, po jehož svatořečení zde roku 1729 vznikla dřevěná kaple.

V údolní nivě řeky Opavy a na jejích jižních terasách leží 
obec Holasovice s částmi Loděnice, Kamenec a Štemplo-
vec. Na úrodných sprašových půdách, které zde odvodňuje 
Heraltický potok, se našly doklady o existenci neolitického 
člověka. Název obce Holasovice je odvozen od slovanského 
kmene Holasiců, který zde vystavěl hradiště. Obec je zazna-
menána v písemných pramenech teprve z r. 1218.
Kamenec je historicky doložen v r. 1282, kdy náležel ke 
klášteru hradišťskému. Ve druhé polovině 15. stol. bylo v Ka-
menci fojtství. Od poloviny 16. stol. jsou osudy Kamence 
úzce spjaty se Štemplovcem. V Kamenci se nachází kaple sv. 
Jana a Pavla se zvoničkou.
Lipová alej si zaslouží, pro svou historii a zachovalost ně-
kterých stromů, být vyhlášena památnou alejí. Tato několik 
staletí stará alej je význačným krajinným prvkem a dovede 
nás přímo ze štemploveckého zámeckého parku na Hůrku 
sopečného původu. Ve třetihorách zde došlo k výlevu vy-
vřelých hornin – čediče. 
Hůrka je součástí Štemplovce, ale její západní úbočí patří 
Kamenci. Tam se v minulosti nacházely dva velké lomy, 
v nichž se těžil čedič na výstavbu cest.  Těžba byla ukončena 
poté, co lomy zaplavila voda. Zbytky  největšího lomu, Malé 
Hůrky, jsou patrné ještě dnes.
Hůrka je poutním místem. Kaple na ní je zasvěcena sv. Janu 
Nepomuckému.
První zmínka o Štemplovci je z roku 1377. Od nejstarších 
dob se zde nacházela tvrz, která se pravděpodobně po-
stupně přeměnila v neopevněné panské sídlo. Na začátku 
19. stol. byl ve Štemplovci vystavěn empírový zámek. 
Okolní park byl zřízen jako „divoký anglický park“ a dodnes 
má bohatou dřevinnou skladbu. Rovněž ve Štemplovci se 
nachází kaple a nad ní, v kopci, pomník sv. Florina a sv. Jana 
Nepomuckého.

V třetihorách byl postupně vyvrásněn horský oblouk alp-
sko-karpatský. Vlivem horotvorných tlaků se rozlámala pa-
rovina Nízkého Jeseníku a podle zlomových linií, převážně 
ve směru jihovýchod-severozápad, docházelo k povrcho-
vým i podpovrchovým výlevům třetihorních čedičů. Tyto 
horotvorné procesy se odehrávaly asi před 20 mil. lety.

Místa s výlevy třetihorních čedičů na uzemí opavského 
okresu:
Hůrka u Štemplovce (355 m)
Kamenná hora u Otic (311 m)
Kobeřice
Budišovice 
Červená hora u Budišova nad Budišovkou (749 m)

Nová kaple, postavená r. 1902. Stará kaple ustoupila těžbě 
čediče. 

Památný strom „Holasovická lípa“ ve Štemplovci je nápad-
ná na křižovatce Opava, Bruntál, Štěmplovec

Původně tvrz, na počátku 19. století empírový zámek, 
dnes slouží jako charitní domov pro řeholniceBalvan čediče na cestě k bývalému lomu
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DUB ZA SKALKOU VE ŠTÁBLOVICÍCH 
Když se budete chtít podívat na památný strom „Dub za 
skalkou“ ve Štáblovicích, upoutá vás i rybník před obcí. 
Směrem od Uhlířova se nachází vlevo, téměř u hlavní sil-
nice. Za slunečného počasí, hlavně dopoledne, se v něm 
krásně zrcadlí první domy obce spolu s věží kostela sv. 
Vavřince z r. 1854. Ze silnice nepůsobí duby letní na hrázi 
rybníka tak mohutně jako zblízka. Pamětníci tvrdí, že před 
70 lety, vypadaly stejně. Nevíme, kdy byly vysazeny. Ale 
cíl naší cesty, „Dub za skalkou“, má v úředních záznamech 
uvedeno stáří 250 let. K němu se dostanete, když projdete 
kolem barokního zámku, který svou nynější podobu získal 
za Sobků z Kornic. Zámek nyní prochází rozsáhlou opra-
vou, stejně tak se dočká zvelebení i jeho krajinářský park.
Další cesta vás zavede kolem zahradnictví se skleníky přes 
kopec do údolí. To je to místo za Skalkou. Náš dub stojí na 
levém břehu důsledně napřímeného potůčku. Dostanete 
se k němu, když odbočíte hned na první křižovatce polních 
cest doleva. Má velmi zajímavý habitus, který svědčí o jeho 
stáří. Na něm by se dala demonstrovat třetí, závěrečná fáze 
života stromu, ačkoliv v jeho případě přišla zbytečně brzy. 
Mnohé jiné duby v jeho věku vypadají zdravěji a vitálněji. 
Tento se nachází v tzv.  odbourávací fázi - stárnutí, po které 
bude následovat rozpad a posléze rozklad dřevité hmoty. 
O to se postarají dřevokazné houby. Ovšem, to jenom 
v tom případě, pokud se jeho zvláštní kmen neuplatní 
jako přírodní plastika na nějakém vhodném místě.
Stařičký strom jako by potvrzoval rčení, že „žádný strom 
neroste do nebe“. Při pohledu na vykotlaný kmen a vich-
řicemi olámané větve si mnozí z nás uvědomí, že i stromy 
jsou památkami. Kéž by  uměly vyprávět. Určitě si zaslouží 
úctu, stejně jako lidé, kteří je chrání před často zbytečnou 
likvidací.
Potůček, jehož břehy pomalu zarůstají křídlatkou, skrývají 
mladé semenáčky  dubů i větší vzrostlejší jedince, kteří se 
nacházejí v tzv. fázi růstu. 

Dub jako léčivá rostlina
Kůra z dubu obsahuje stahující prostředek (adstringens). 
Používá  se např. při léčení mokvavých kožních vyrážek, 
bércového vředu, zánětů  očí, vnitřně chronických prů-
jmů.

DUB LETNÍ V DEŠTNÉ 
U pěšiny, která vede podél potoka Deštná z obce stej-
ného jména do  Mladecka, se nachází památný dub letní 
v Deštné. Roste již asi 270 let mezi pěšinou a polem a po-
znáte ho z dálky nejen podle mohutné koruny, ale i podle 
toho, že je chráněn ohrádkou s tabulkou Památný strom. 
Narozdíl od památného dubu ve Štáblovicích, který je na 
konci života, se tento dub dostal do tzv. rovnovážné fáze. 
Ta může trvat ještě mnohá desetiletí, pokud se neprojeví 
negativně to, že je poškozený bleskem. 
Duby se rozmnožují žaludy. Jsou to suché nepukavé 
plody - nažky. Největší část žaludu tvoří živiny v něm 
uložené. Slouží mladé klíčící rostlině jako zásobárna pro 
počáteční růst. Žaludy, spolu s plody buku, bukvicemi, 
sloužily dříve jako velmi výživná potrava pro vepře. 
Když byla velká úroda žaludů nebo bukvic, vyháněli naši 
předkové pod duby a buky prasata. Tato semena jsou 
využívána lovnou zvěří,  jeleny, srnci a divokými prasaty. 
Nesmíme opomenout i ptáky. Například sojka obecná se 
také živí žaludy. Hlavně si je dokáže ukrýt na horší časy, 
na zimní období. Na podzim je schopna přemístit několik 
stovek až tisíc žaludů, které by se jinak daleko od stromu 
nedostaly. Dokáže polknout a v hrdelním vaku podržet 
deset i více žaludů, které potom uschová do zobákem 
vytvořené jamky. V zimě je pak hledá. Ty, co nenajde, na 
jaře vyklíčí. Sojky takto nevědomky vysadily celé dubové 
lesy.
Ne však ze všech žaludů vyrostou duby. Ty, které se do-
staly na pravidelně kosené louky nebo pole, nepřežijí. 
Jen ze semenáčků, které vyklíčily na kraji lesa, mohou 
vyrůst stromy.
Na závěr je nutno říci, že semenáčky, třeba ty, které vy-
klíčily pod mateřským stromem nebo ty, které „zasadila“ 
sojka, se velmi obtížně přesazují. Mají totiž mimořádně 
hluboko zasahující hlavní kořen. Nepodaří se vám ho 
vytáhnout neporušený. Mnohem jistější je zasadit si 
žalud. Duby mají silný kůlovitý kořen, kterým jsou pevně 
ukotveny v podkladu. Při silné vichřici se spíš zlomí, než 
vyvrátí s kořeny. Proto není doporučováno se schovávat 
za bouřky pod duby. Jejich kořen zasahuje až na spodní 
vodu a ta je, jak známo, vodivá. Ostatně za bouřky nes-
tůjte pod žádným stromem. Nejbezpečnější místo je pa-
radoxně v kovovém autě, které je  izolováno od podkladu 

Dub letní Dub zimní Dub červený

Dub, poškozený bleskem, je vysoký 21 m. Ondra 190 cm.

kostel v Deštné

Outkovka pestráDva z několika statných dubů, rostoucích u potůčkuDub za Skalkou brzy na jaře

Dub za Skalkou koncem léta
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LÍPA V CHABIČOVĚ

Pohled na památnou lípu v Chabičově,poblíž rozcestí Háj 
ve Slezsku - Dobroslavice u rekreační chaty číslo p. 2

Pohled na Poopavskou nížinu ze stráně  Nízkého Jeseníku 
nad památnou lípou v Chabičově

Rybník Nezmar v Dolním Benešově je vidět za chabičov-
ským kostelem 

Na lípě v Chabičově nás zaujme vždyzelená rostlina 
- jmelí bílé (Viscum album L.). Jedná se o cizopasící keř 
s krátkým tlustým kmenem, se žlutozelenými větévka-
mi, které se v místech větvení snadno lámou. Listy jsou 
vstřícné, přisedlé, kožovité, se souběžnou žilnatinou. 
Mají jazykovitý až podlouhle vejčitý tvar. Nenápadné 
květy jsou jednopohlavné a dvoudomé. To znamená, že 
samčí a samičí květy jsou na různých jedincích. Plodem 
jsou nepravé bobule, zpočátku zelené, později bílé či 
nažloutlé, s hlenovitou dužninou. Jmelí vypadá jako 
neškodný epifyt, ale je to poloparazit. Má chlorofyl, tak-
že částečně fotosyntetizuje. Opatřuje si tak alespoň díl 
potravy. Zásobování vodou a minerálními solemi je však 
zcela závislé na jeho hostiteli. Jmelí nemá žádné kořeny 
a do vodivého pletiva svých hostitelů proniká výrůstky, 
které se nazývají haustoria. Název je odvozen z latinské-
ho „haurire“ - pít.
Jmelí  rozšiřují ptáci, zejména drozdovití, kterým lepkavé 
bobule chutnají. Když se chtějí zbavit semen, třou zobák 
o větvičky nebo bobuli spolknou. Semena projdou nepo-
rušena trávicím traktem a s ptačími exkrety se dostanou 
na stromy.

Jmelí má dlouhou a tajuplnou minulost. Poprvé o jmelí, 
jako o božském proutí, vyprávějí už tisíce let staré indické 
báje. Jeho léčivou moc znal i biblický král David. Staro-
římský historik Plinius popisuje kouzla, která se jmelím 
prováděli keltští kněží, druidové, na našem území. Dru-
idové, oděni do bílých říz, sekali v noci zlatými noži jmelí 
ze stromů a zachycovali je do bílých plachet.
Čaj z takto získaného jmelí měl pomáhat při neplodnosti 
a léčit otravy. Druidové zažehnávali války, hladomor 
a krupobití tak, že mávali větvičkami jmelí s přesvěd-
čením, že  tak odvrátí zlé události. Také staří Slované 
s touto rostlinou čarovali. Říkali jí metla duchů a věřili, že 
pomáhá odhánět bolesti, uřknutí, náhlé choroby a noční 
můry. Staročeský čaroděj dotekem snítky jmelí zmrazil 
zloděje, otevřel  zámek i bez klíče nebo učinil někoho 
neviditelným. 

Pro většinu lidí, zelené či zlacené jmelí, symbolizuje vá-
noční romantiku. Zvyk, líbat se pod ním, který sem přišel 
z Anglie, má zajistit šťastný rok.
V alternativní medicíně se jmelí užívá spolu s třezalkou 
a hlohem  ke snižování krevního tlaku a ovlivňování 
srdečního rytmu. Ale přípravu čaje však raději přenechej-
me odborníkovi.

Památník Ostrá hůrka

Jmelí bílé

Plody jmelí jsou bobule

Jmelí je poloparazit. Část potravy si opatřuje fotosyntézou,
vodu a nerostné látky však čerpá z hostitele.

Semeno jmelí, přilepené na větvičce, vypouští haustoria, 
která prorůstají kůrou a napojují se na cévy hostitelské 
dřeviny.
kůrou a napojují se na cévy hostitelské dřeviny

Lípa se nachází na samém úpatí Nízkého Jeseníku v Chabi-
čově, jedné z pěti částí obce Háje ve Slezsku. Samotný Háj 
vznikl parcelací vrchnostenského dvora na katastru Chabi-
čova teprve v 80. letech 18. stol. Ostatní části - Jilešovice, 
Smolkov a Lhota, existovaly již dříve.
K památné lípě se dostanete ulicí přes ulice Velká Strana 
a Na Horách. Na jejím konci stojí rekreační chata číslo 2 a pět 
metrů od ní roste, více než 170 let, lípa srdčitá.

Pěkný pohled na Poopavskou nížinu si můžete užít, když 
budete postupovat loukou po stráni nad chatou. Odtud 
jako na dlani leží všechny části obce Háj ve Slezsku. Za 
chabičovskou dominantou, novorománským kostelem 
sv. Valentina, se rozprostírá vodní plocha rybníka Nezmar 
v Dolním Benešově. Další rybníky, které napájí potok Opus-
ta, si jen vyjmenujme, protože se v krajině nesnadno rozlišu-
jí. Jmenují se Přehyně, Bezedno, Rakovec, Bobrov a Chobot. 
Nezmar je z nich největší. Ze silnice Opava - Hlučín vidíte 
v Dolním Benešově mezi domy v obci rybník Nezmar a při 
výjezdu směrem  na Kozmice rybník Přehyně.
Nejsou to jediné vodní nádrže. Další je u města Hlučína. 
Tato nádrž vznikla po těžbě štěrků a je známá pod názvem 
„Štěrkovna“.
Nacházíme se zde i nedaleko památného místa dějin slezské-
ho obrození, Ostré hůrky, a proto si připomeňme její historii.

Od 19. století se zde konaly tábory slezského lidu. První tábor 
se na Ostré hůrce uskutečnil 12. září 1869. Zúčastnilo se ho 
na 15 tisíc lidí z celého Slezska. Tehdy poprvé rozhodoval 
slezský lid o svých právech. Slezsko se hlásilo ke státní jednotě 
s Moravou a Čechami a pozvedlo svůj hlas proti germanizaci 
požadavkem českého školství. První tábor slezského lidu učinil 
z Ostré hůrky místo známé a významné, kde se od roku 1898 
soustřeďovaly všechny větší akce. O postavení památníku se 
zasloužil “Spolek na postavení památníku slezského odboje”. 
Původní Památník odboje slezského lidu, který byl odhalený 
v roce 1929, byl 11. prosince 1938 zničen fašisty. V roce 1969 
byl postaven nový, který je dílem Josefa Wagnera. Stal se 
symbolem života, utrpení, ale i naděje v konečné vítězství 
spravedlivého boje. 

Další tábor lidu se uskutečnil až v polovině 20. století. Celkem 
se zde konalo 7 táborů lidu, poslední se uskutečnil 19. května 
1990 z popudu obnovené Matice slezské, aby demonstroval 
zájem Slezanů na spolubudování demokratického státu, Čes-
ké a Slovenské federativní republiky.
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PŘÍRODA KRAVAŘ A OKOLÍ

Přestože Kravaře s okolím patří do oblasti Hlučínska, za-
slouží si pozornost jako samostatný region. Z geomorfolo-
gického hlediska patří  do Hlučínské pahorkatiny a částečně 
do Poopavské nížiny. Jeho geologickou minulost připomí-
nají dvě chráněná území, která souvisí s dobami ledovými. 
Tyto dvě významné lokality jsou zapsány do seznamu 
chráněných území.

Národní kulturní památka Odkryv v Kravařích (vyhláše-
na v roce 1966)
Důvodem ochrany je umělý odkryv ve čtvrtohorních vrst-
vách na místě bývalé štěrkopískovny. Před 300 tisíci léty, 
během sálského zalednění, hrnul před sebou obrovský 
skandinávský ledovec spoustu materiálu v moréně. Odkryv 
se nachází na čele morény. Těžbou štěrků a písků zde byly 
odkryty tilly – (souvkové) žlutohnědé písčité hlíny s příměsí 
severských hornin, skandinávských žul, baltských pazourků, 
kvarcitů aj. 

Podloží tvoří ledovco-jezerní (glacilakustrinní) písky, pů-
vodně usazené na dně ledovcových jezer. Součástí odkryvu 
jsou i ledovco-říční (fluvioglaciální) vrstvy. Vznikly z mate-
riálu, který donesla na dno vodních toků voda z tajícího 
ledovce.
Veškerý materiál na místo odkryvu byl zde přemístěn ledov-
covými postupy v průběhu pleistocénu - starší doby ledové. 
Tvoří instrukční, srovnávací sled vrstev, tzv. parastratotyp, 
který je dokladem 
náporové činnosti ledovce. Dokládá i zavlečení sedimentů 
staršího elsterského zalednění (před 600 tisíci léty) do 
morény mladšího sálského zalednění. Nejmladší vrstva se 
nachází na povrchu. Je to pozůstatek odvápněné sprašové 
hlíny eolického původu. Vznikla navátím v nejmladší ledo-
vé době (würmské), ve které již ledovcová hmota do naší 
oblasti nezasáhla. Od severu k nám přenášel vítr prachová 
zrna uvolněna z rozpraskaných skal. Tato spraš je základem 
úrodných půd. 
Národní kulturní památka Odkryv v Kravařích byla zpra-
cována v rámci IUGS-UNESCO (International Geological 
Correlation Programme).
Je cílem mnoha tuzemských i mezinárodních exkurzí, zabý-
vajících se problematikou geologie čtvrtohor, aniž to mnozí 
místní obyvatelé tuší.

Přírodní rezervace Koutské a Zábřežské louky (vyhláše-
na v roce 1997)
Důvodem ochrany je zachování ojedinělého uceleného 
komplexu mokřadních společenstev, rozptýlené zeleně 
a luhů se zbytky mrtvých ramen a periodicky zaplavova-
ných tůní na nivě řeky Opavy.
Na nivních půdách levého břehu řeky Opavy mezi Kravaře-
mi-Kouty a Dolním Benešovem-Zábřehem, se vyvinula řada 
biotopů, které obývají vzácné rostliny a živočichové.

Krajina mezi Kobeřicemi a Sudicemi

Slepé rameno řeky Opavy se stulíkem žlutým tvoří hrani-
ci přírodní rezervace Koutské louky 

V rákosinách nivy hnízdí moták pochop

Pozdně barokní 
zámek s rokokovým 
dekorem, postavený 
v 60 letech 18. stol. 
ve Velkých Hošticích.

Podmáčené olšiny a slatinné louky se rozkládají na štěr-
kových uloženinách ze starších čtvrtohor (pleistocénu), 
které vznikly na dně ledovcového jezera.
Stromové patro tvoří olše lepkavá, vysázený topol kanad-
ský, topol osika a jasan ztepilý. Podél řeky Opavy a potoka 
Štěpánky rostou stromové vrby, bílá a křehká. Na sušších 
místech pak bříza pýřitá.
V jarním aspektu vyniká sasanka hajní a prvosenka vyšší. 
Všechny byliny převyšuje rákos obecný, doprovázený 
vysokou ostřicí ostrou. Na podmáčených půdách se na-
cházejí společenstva pcháčových a bezkolencových luk 
s dalšími druhy ostřic. V místech, která se pravidelně kosí, 
se vyskytují chráněné a ohrožené druhy rostlin, například 
kapradina hadilka obecná, vachta trojlistá, žebratka ba-
henní, prstnatec májový pravý, záběhlík bahenní a další. 
Ve společenstvech vodních rostlin je nápadný stulík žlutý. 
Roste zde i šmel okoličnatý, šťovík koňský a žabník jitro-
celový. Louky jsou hnízdištěm kriticky ohroženého ptáka 
břehouše černoocasého a silně ohrožené bekasíny otavní.
Prostředí, ve kterém se nachází mnoho tůní a kanálů, je 
příznivé pro rozmnožování obojživelníků a plazů.

Niva řeky Opavy
Při návštěvě zámeckého parku ve Velkých Hošticích máte 
pocit, že jste se ocitli v jiném světě, zvláště když do něj 
sestoupíte z rušné silnice směr Opava-Hlučín. Kouzelnou 
část obce tvoří toto místo s mlýnskou strouhou, které vol-
ně navazuje na okolní krajinu v nivě řeky Opavy.

Celková délka řeky Opavy od pramene až po ústí do Odry je 
132 km, průměrný roční průtok 17,2 m3 za sekundu.
Pramení u Vrbna v Hrubém Jeseníku, vzniká spojením Bílé, 
Střední a Černé Opavy. Na území okresu vstupuje východně 
od Úvalna v nadmořské výšce 285 m. 
Sleduje česko-polskou hranici (s výjimkou úseku u Holaso-
vic) až po Opavu-Vávrovice. 
Délka toku na území okresu je 59 km. Okres opouští u ryb-
níka Štěpán jižně od Hlučína. Po 4 km se vlévá do Odry 
v nadmořské výšce 209 m.
Její údolí je široké, otevřené, s výraznou údolní nivou. Jezy 
jsou vybudovány na území okresu v Brumovicích, Holasovi-
cích, Držkovicích, Vávrovicích (2), Opavě-městě, Komárově, 
Štítině, Lhotě u Opavy, Smolkově, Háji ve Slezsku, Jilešovi-
cích a Dobroslavicích.

Německá „Moravsko-slezská společnost pro povznesení ze-
mědělství, přírodovědy a vlastivědy“ v roce 1817 vyhlásila 
v Brně prémii na objevení ložiska sádrovce na Moravě a ve 
Slezsku. V roce 1848 upozornila na tuto, pro zemědělství 
důležitou surovinu, společnost „Silesia“ v Opavě. V roce 
1949 byly objeveny ve Slezsku dvě ložiska sádrovce, a to 
v Kateřinkách a v opavském městském parku. V roce 1853 
byl objeven na místě současného Stříbrného jezera, nehlu-
boko pod povrchem, sádrovcový horizont o mocnosti 17 m. 
Z ekonomických i technických důvodů (značný příliv vod) 
byla těžba definitivně ukončena v roce 1965.
V r. 1963 byla zahájena těžba sádrovce v Kobeřicích.

Sádrovcový důl v Kobeřicích

Národní přírodní památka Odkryv v Kravařích

Lipová alej ze Sudic směrem na hraniční přechod 
k Ratiboři.Jasanová alej ze Štěpánkovic na Albertovec
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LÍPA V KRAVAŘÍCH

Představme si několik nápadných druhů hmyzu, které 
mají jedno společné, jsou součástí potravinového ře-
tězce, který začíná u lip. Jsou to býložravci - první kon-
zumenti organické hmoty - cukrů, které vytvořila během 
fotosyntézy lípa. Sluneční energii, vázanou během této  
nejdůležitější biochemické reakce v zelených listech, vy-
užívají všechny ostatní články potravního řetězce. I člo-
věk, který využívá její dřevní hmotu nebo  pije lipový čaj.

Ruměnice pospolná (Pyrrhocoris apterus) je středně velká, 
sytě červená ploštice, která saje na výhoncích stromů.  
Ruměnice si všimneme za jarních dnů, kdy přezimující 
jedinci vylézají z úkrytů a shromažďují se ve velkých sku-
pinách kolem kmenů některých stromů, většinou lip.    

Nosorožík kapucínek (Oryctes nasicornis) 
Sameček se vyznačuje poměrně dlouhým, dozadu oto-
čeným, rohem na hlavě. Larvy se vyvíjejí v odumřelých 
starých kmenech a pařezech listnatých stromů, zejména 
dubů. Vývoj trvá několik let.

Krasec lipový (Lampra rutilans Fabricius) je nápadný, sma-
ragdově zelený brouk, který poletuje v červnu a v čer-
venci. Jeho larva hlodá, výlučně na lípách v kůře a běli, 
ploché a dlouhé chodby, zvláště na větvích starých 
stromů. Nezpůsobuje u nás škody, protože jeho výskyt 
je vzácný.   

Páchník hnědý (Osmoderma eremita)
Larvy žijí většinou v prachnivých kmenech a pařezech 
listnatých stromů. Brouci létají ve dne i večer a pronikavě 
páchnou po pižmu. 

Lišaj lipový (Mimas tiliae L.) je často se vyskytující motýl. 
V některých místech, např. v lipových alejích, můžeme 
během jednoho večera pozorovat i větší množství těch-
to lišajů. Samička klade vajíčka jednotlivě nebo po dvou 
na spodní stranu lipových listů. Housenka je nápadně 
zeleně zbarvená s růžkem na konci těla. Přezimuje a kuklí 
se v zemi pod kmenem lípy v oválné komůrce, kterou si 
sama vytváří vlákny a slinami.

Novogotický kostel sv. Bartoloměje byl vysvěcen v roce 
1896. Renesanční kostelní věž byla vybudována na počát-
ku 16. století. Ruměnice pospolná

Stáří kravařské lípy není určeno. Odhaduje se, že má asi 200 
let. Jedním z důvodů, který nás opravňuje k této domněn-
ce, je obvod kmene, měřený ve výšce 130 cm nad terénem. 
S obvodem 250 cm není na předním místě v seznamu pa-
mátných stromů v Moravskoslezském kraji. 
Na prvním místě je javor stříbrný v Ostravě-městě, který má 
obvod 775 cm.
Největším stromem v Evropě a druhým na světě je kašta-
novník setý na Sicílii s obvodem kmene 55 m.
V naší republice je to Vejvodova lípa v Pastvinách u Klášter-
ce nad Orlicí, která má obvod 12,52 m.
Obecně lze říci, že vyššího stáří se dožívají pomalu rostoucí 
tvrdé dřeviny. Patří mezi ně duby a buky. Duby mají ještě 
po pěti stech letech plnou sílu. Nejstarší duby na světě 
dosáhly 1300 let. Je zajímavé, že je překonají lípy, které 
vypadají křehčeji a jejich dřevo je tak měkké, že se používá 
v řezbářství. Maximální stáří lip se uvádí 1900 let. Starší jsou 
borovice osinaté (Pinus aristata) a nejstarší borovice dlouho-
věké (Pinus longaeva) ve východní Kalifornii. U jedné z nich, 
nazvané Metuzalém, bylo pomocí švédského nebozezu 
zjištěno 4600 letokruhů. Věk jednoho stromu tak obsáhne 
celé psané dějiny lidstva. Letokruhy dokonce zaznamenaly 
obrovský výbuch sopky na ostrově Théra (1628 př. n. l.), kte-
rý je spojován s bájnou Atlantidou. 

U sekvojovců obrovských (Sequoiadendron giganteum) 
v pohoří Sierra Nevada se stáří odhaduje přes 2000 let. 
Až 1000 let se dožívají tisy, platany, smrky a cedry.
Překvapuje, že třešně se mohou dožít až 400 let, hrušně 300 
a jabloně úctyhodných 200 let.

Zámecký park v Kravařích
PaPark je v současné době rekonstruován podle návrhu opav-
ského zahradního architekta Lubomíra Rychtára. Mezi bránou 
parku a zámkem byla v roce 1997 vysazena lipová alej, která 
zapadá do plánu výsadby nových kosterních dřevin parku. 
Kostra parku byla původně založena na několika hlavních 
dřevinách. Lipách, které jsou v současné době hojně napa-
dené jmelím a dubech, u kterých bylo zjištěno devět druhů 
dřevokazných hub. Když k tomu připočteme i zdecimované 
jilmy, které podlehly grafióze, převážně dožívající olše lepkavé 
u vodních toků a schnoucí smrky ztepilé, bylo k rekonstrukci 
parku přistoupeno právě včas. Stále však nejvíc zajímavých 
dřevin se nachází v bezprostředním okolí zámku. Nejen den-
drology zaujme staletá dubová alej, jedinečný ořešák černý 
a pravděpodobně největší žlutolistý dub letní u nás. Jedná 
se o uměle vypěstovaný kultivar, který své genetické vlohy 
nemůže dál přenášet.
O údržbu travnatých ploch se stará Zámecký golfový klub 
Kravaře, který byl založen v roce 1997 a členem České golfové 
federace je od roku 1999. Východní část parku a porosty stro-
mů má na starosti město Kravaře.

Sršeň obecná, pokud ji nedráždíme, neútočí. Vykotlané 
stromy jsou lidmi odstraňovány. Nezbývá než budoucí 
společenství rozvinout třeba na půdě.

Bludný balvan v Kravařích s reliéfem Petra Bezruče

Největší strom ořešáku černého v Moravskoslezském kraji 
za zámkem v Kravařích

Nosorožík kapucínek

Krasec lipový

Páchník hnědý

Lišaj lipový


