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Už jste se někdy zamysleli, proč se nám líbí parky a zahra-
dy s přehlednou travnatou plochou, s krásnými průhledy 
mezi skupinami stromů? Proč nás fascinuje pohled na hla-
dinu rybníka, jezírka nebo tůně? 
Vysvětlení najdeme v historii lidského rodu. Ten se vyvi-
nul v africké savaně, kde se naši předkové cítili bezpečně 
pro její vizuální přehlednost. Přednostně se také usazovali 
v blízkosti jezer a řek. To jim poskytovalo nejen možnost 
očisty a pitnou vodu, ale i zdroj potravy. U vody přirozeně 
rostla bujnější vegetace a stahovala se k ní i zvěř, kterou 
lovili. 
Tento vztah k savaně, který si lidé postupně včlenili do 
genetické výbavy, uplatňují stále. Zámky, rezidence, vily 
nebo i méně nákladné příbytky si staví u jezer nebo se 
u nich vodní plochy následně vytvářejí. Jako by se každý 
chtěl podívat na svůj dům v zrcadle vodní hladiny. Uvědo-
míme si to u rybníka nejen v Raduni, ale třeba i v Oldřišově. 
Můžeme pominout výstavnost zámků, vždy v nás pohled 
na jejich odraz na vodní ploše vyvolá libé pocity.
Vodě v zahradním umění věnovali velkou pozornost již 
staří Římané. Po rozpadu římského impéria došlo k úpadku 
zahrad. Ty se začaly obnovovat až v osmém století u kláš-
terů. Tehdejší představa rajské zahrady zahrnovala rozlehlý 
sad s ovocnými stromy a zdroj vody.
Názory na ideální zahradu prodělaly svůj vývoj. Je zajíma-
vé sledovat proměny ztvárnění krajiny u malířů. Jinak vidě-
li krajinu malíři v helénském období Řecka, jinak holandští 
mistři nebo francouzští impresionisté. 
Dávná historie pravidelných zahrad s geometrickým čle-
něním byla dovedena k mistrovské dokonalosti. Typické 
pro Anglii bylo zase uvolněné, nespoutané vidění krajiny, 
velebící volnou přírodu. Tento vliv je patrný na zahradním 
umění i utváření parků u nás. V současné době na Opavsku 
zcela převládá přírodně krajinářský, tedy anglický park.

Tato publikace si vzhledem ke svému rozsahu nemůže klást 
za cíl informovat o všech zámeckých parcích na Opavsku. 
Zaměřuje se jen na stručné představení parku, dotkne se 
zlehka historie zámku a zámeckého parku. 
Nemůže předložit výčet dřevin v jednotlivých parcích, jen 
upozorňuje na ty, které stojí za povšimnutí běžnému náv-
štěvníkovi. Je spousta dřevin, které jsou vzácné, ale obdi-
vovat nebo studovat je bude spíše odborník.
Našim cílem je pomoci těm milovníkům přírody, kteří se 
chtějí orientovat v našich dřevinách. Ze stejného důvodu 
je publikace určena především pro žáky a studenty naše-
ho okresu. Těm je určena také příloha na konci publikace, 
která pomůže rozlišit nejběžnější dřeviny podle borky, 
listů, květů a plodů. Takže, když během vycházky narazíte 
na zajímavý keř nebo strom, vytáhnete z baťohu příručku 
“Významné parky na Opavsku“...
Doufáme, že brožura bude také užitečná zájemcům 
o „zelené klenoty“, jak nazvali parky na Opavsku v neza-
pomenutelné knížce z roku 1956 přední opavští botanici 
Josef Duda a František Krkavec. 

Milan Kubačka
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Významné zámecké parky na Opavsku
Opavsko je region s bohatou historií a kulturou, která se odrážela 
nejen v architektuře bohatých sídel, ale také v začlenění staveb do 
krajiny a úpravy jejich bezprostředního i širšího okolí do podoby 
okrasných zahrad nebo krajinářských parků. Tato historická tradi-
ce se promítá do dnešních dnů vysokou koncentrací zámeckých 
parků, městských parků, sadů a okrasných zahrad.
Například kolem zámku v Hradci nad Moravicí byl již v roce 1796 
na místě stržených pevnostních hradeb a zasypaných příkopů 
zároveň s přestavbou zámku založen šlechtickým rodem Lichnov-
ských jeden z prvních anglických parků na území Čech, Moravy 
a Slezska. Nejimpozantnějším dojmem na nás zapůsobí anglický 
park v Šilheřovicích, který od r. 1846 patřil bohatému rodu Rot-
schildů, za jejichž panství došlo k rozšíření a zkvalitnění parku, 
jehož kompoziční základ lze bez jakékoliv nadsázky srovnávat 
s nejhodnotnějšími přírodně krajinářskými parky v Anglii.
Přírodně krajinářský styl ve střední Evropě rozvinul kníže 
Herrmann Ludwig Heinrich von Pückler-Muskau (1785-1871), 
romantický dobrodruh a spisovatel, přezdívaný Semilasso, který 
neváhal investovat celé své jmění a ještě se zadlužit při realizaci 
krajinářských úprav na svých panstvích Muskau a Branitz v dneš-
ním Německu. Vycházel z tvorby velikánů anglické přírodně kraji-
nářské školy jakými byli Lancelot “Capability“ Brown (1716-1783) 
a Humprey Repton (1752-1818). Jeho velkým obdivovatelem 
a přítelem byl kníže Felix Lichnovský z Hradce. Tvorba Pücklera 
a jeho žáka Eduarda Petzolda silně ovlivnila charakter přírodně 
krajinářských parků ve Slezsku.

K nejromantičtějším parkům bezesporu patří zámecký park 
v Raduni, který je odborníky právem řazen k nejmalebněj-
ším parkům Slezska pro jedinečné využití přirozené kon-
figurace terénu, vegetace a vodních ploch. Je to vskutku 
zelený klenot 19. století. Rovněž zámecký park v Kravařích 
okouzlí návštěvníky malebnou modelací vodních ploch pro-
pojených strouhou a solitérami letitých dubů, pamětníků 
zdejších událostí z 18. století. Nelze pominout parky s krás-
nou kompozicí bohatého sortimentu dřevin v Kyjovicích, 
na Štemplovci nebo světově známé Arboretum Nový Dvůr. 
Kdysi slavný zámek v Dobroslavicích byl na sklonku II. světo-
vé války zbořen a rozsáhlý park kolem něj z části zabrán pro 
rodinnou zástavbu. 
Pravidelné úpravy zámeckých zahrad se zachovaly jen 
z části, ojediněle jsou rekonstruovány a stěží lze očekávat 
návrat jejich původní impozantní krásy. Empírová oranžé-
rie s pravidelnou zahradou v Raduni, která se nedávno 
zaleskla v původní podobě, byla součástí pravidelné úpra-
vy parku, z části obnoveného v roce 2002. Také v Dolních 
Životicích byla znovu vystavěna oranžérie a vybudován 
náznak pravidelného parteru. Z Růžové zahrady v Šilheřo-
vicích je nyní doslova torzo, ale pravidelný parter ve Štáblo-
vicích se v současnosti dočkal rekonstrukce. Před oranžérií 
v Kyjovicích, která dnes slouží jako tělocvična, najdeme už 
jen stopy po kdysi pravidelné úpravě zahrady. Stejně mar-
né je hledat italskou zahradu v areálu zahradnictví v Hradci 
nad Moravicí.

Arboretum Nový Dvůr
20 ha/345 m

Šilheřovice
98 ha/235m

Hradec nad Moravicí
63 ha - krajinářský park (celý 
areál 130 ha)/300 m

Kravaře
22 ha/245 m

Raduň
17,40 ha/285 m

Kyjovice
6,62 ha/380 m

Velké Heraltice
6,08 ha/355 m

Štemplovec
5,64 ha/295 m

Dobroslavice
9,2 ha/300 m

Litultovice
1,67 ha/310 m

Velké Hoštice
3,5 ha/255 m

Radkov-Dubová
3,65 ha/500 m

Neplachovice
4,44 ha/290 m

Stěbořice 
1,1 ha/295 m

Loděnice
0,3 ha/300 m

Jezdkovice
1,03 ha/345 m

Štáblovice
2,15 ha/320 m

Melč
2,15 ha/470 m

Dolní Benešov
1,70 ha/230 m

Dolní Životice
4,00 ha/295 m

Bolatice
0,6 ha/260 m

Albertovec, Hrabyně 

nezjištěno.

Výměra/nadm. výška
(podle Halamičkové – Chráněné historické parky a zahrady Severomoravského 
kraje, 1988 a Pacákové-Hošťálkové a kol. – Zahrady a parky v Čechách, na 
Moravě a ve Slezsku, 2004)
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Městské parky v Opavě
Město Opava se může pochlubit jedním z nejstarších měst-
ských parků na území Čech, Moravy a Slezska. Městské sady 
byly založeny již v roce 1797 na pravém břehu řeky. Na výsadbě 
okrasné zeleně v opavských parcích se kromě města, místní 
šlechty a bohatnoucích měšťanů podíleli i četní mecenáši, 
důstojnický sbor, členové zemské vlády, poslanci a vedoucí 
činitelé tehdejších úřadů ve městě. Přispívali i jednotlivci 
nebo skupiny nadšenců z řad milovníků a přátel přírody, a to 
nejen finančně a materiálně např. sazenicemi stromů a keřů, 
pořízením zdobných prvků zahradní architektury, jako byly 
sochy, plastiky či fontány, ale také se osobně podíleli na úpra-
vě nových částí parků a na výsadbě nových sazenic a následné 
péči o ně. Ať už to byl tehdejší výnos Marie Terezie nebo tra-
dice, podle které novomanželé vysazovali po svatbě dvojici 
stromů symbolizujících rodinný svazek, současníkům zní určitě 
neuvěřitelně, že takto zapustily své kořeny v opavských parcích 
stovky stromů. 
Zásluhou starosty Schösslera, i když až po jeho smrti, vznikl 
postupně centrální souvislý prstenec městských parků, zva-
ných kiosky, na místech původních středověkých hradebních 
valů a příkopů kolem historického jádra města. Tento zelený 
prsten sloužil po léta našim předkům k osvěžujícím procház-
kám a posezení na čerstvém vzduchu. Ve druhé polovině 19. 
století se objevují první projekty architektonického řešení např. 
J. Rosta nebo J. M. Olbricha s myšlenkou vystavět na Ptačím 
vrchu rozhlednu, či návrhy a úpravy opavských zahradnických 
mistrů, jakými byli J. Müller a I. Skasik. Pro péči o parky zřídilo 
město v roce 1868 vlastní zahradnictví.
Začátek 20. stol. znamenal již ustálené pojmenování 
jednotlivých sadů v prstenci okolo historického jádra: 

Heiderichovy sady (Dvořákovy sady), sady Císaře Josefa 
(sady Svobody), Engelsbergovy sady (Křížkovského 
sady), Schillerovy sady (Smetanovy sady), sady U muzea, 
Sněmovní sady (Janáčkovy sady).
Postupně dostaly cesty v parcích železné obruby, dláždily se 
chodníčky a pěšiny. Úroveň parků pozvedly vodotrysky, hydranty, 
litinové lavičky a kovové odpadové koše stejně jako porcelánové 
tabulky, označující keře a stromy. 
Tradice v úpravě parkových ploch a péči o ně přetrvává i v novo-
dobé historii. O městskou zeleň pečuje městský podnik Technické 
služby Opava, s. r. o. Razantnější zásahy do architektonické kon-
cepce a výsadeb jsou prováděny po důkladné projektové přípra-
vě. Jako velmi zdařilé je hodnoceno architektonické řešení rozšíře-
ného prostoru Dvořákových sadů a vytvoření malebného zákoutí 
kolem sochy básníka Petra Bezruče z roku 1967. 
První léta nového tisíciletí byla ve znamení revitalizačních zása-
hů v celém prstenci parků. Hlavní příčinou byla kalamitní grafi-
oza jilmů, ale také špatný zdravotní stav ostatních dřevin, který 
vyžadoval prosvětlení, zmlazení a doplnění výsadeb. Dle projektu 
L. Rychtara a E. Hartmannové byla v letech 2002 - 2004 provede-
na výsadba nových vzrostlých stromů a keřů. Výsadby keřů růží 
a rododendronů dodaly parkům barevné plnosti. Na prosvětle-
ném Ptačím vrchu zahnízdili „Ptáci“ Kurta Gebauera.
V roce 2006 prošlo zásadní proměnou náměstí Osvoboditelů 
s prostorem Janáčkových sadů, jehož dominantou se stala Olbri-
chova fontána. 
Ani o budoucnost není třeba se obávat. Podél řeky Opavy je plá-
nován nový park s pěší zónou, který by měl propojit prstenec 
městských parků v centru s městskými sady na okraji města. Tradi-
ce opavských parků stará 200 let zůstává stále živá.

Dagmar Kůrečková

Prstenec městských parků v Opavě.
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městské sady

Kostel sv. Trojice

Střelnice

1797 osvícený opavský starosta Johann Josef Schössler pro 
budoucí park, sloužící k odpočinku a relaxaci obyvatel. Od 
tohoto roku se datují první výsadby okrasného parku, kte-
rý vznikal v duchu přátelství a svornosti, jak hlásal nápis na 
módním kruhovém templu, postaveném v jeho centru o rok 
později.
Přes snahu pěstovat zde i exotické dřeviny základem parku 
zůstaly domácí druhy, zprvu lípy a topoly se štíhlou sloupovi-
tou korunou.
Park byl postupně rozšiřován, zchátralý templ nahradila 
v r. 1845 bronzová plastika bohyně úrody Ceres, přibyla 
jezírka a další plastiky. Park konce 19. století je ve znamení 
rozvoje sportovních aktivit jako bylo jezdectví, cyklistika, 
tenis, plavání, což pro parky u nás nebylo zdaleka obvyklé 
narozdíl od  Anglie, kde sportovní vyžití bylo samozřejmos-
tí u všech vrstev obyvatel. Střídají se období velkého zájmu 
Opavanů o svůj park s obdobím opomíjení. Protože park 
byl často zaplavován, byla v letech 1908-1912 po velkých 
povodních provedena regulace řeky a část parku jí padla za 
oběť. Na upraveném nábřeží řeky byla zřízena promenáda 
s lavičkami.
Při zásadní rekonstrukci v 70. letech 20. století došlo k celko-
vému prosvětlení parku při zachování tří hlavních alejí, byla 
upravena jezírka, pozměněny trasy pěšin, dosazeny nové 
dřeviny.
Perlou Městských sadů je překrásné koupaliště, funkcionalis-
tická stavba z roku 1930-1931 dle projektu Otto Reichnera. 
Tato architektonická památka je v současnosti nákladně 
rekonstruována. Kompozice areálu je inspirována pravidel-
nou italskou zahradou. Za dětským brouzdalištěm s Obet-
tovou sochou vodníka najdeme ještě původní nádherné 
exempláře borovice černé a tisu červeného.

Plastika od Lukešové Městské koupaliště

Socha vodníka na koupališti

Socha Jitro

Městské sady
Na severozápadním okraji města Opavy se rozprostírá největší 
a zároveň nejstarší park, Městské sady. Kdysi pastviny pro ovce 
městského dvora, zároveň také vojenské cvičiště a od roku 
1783, kdy zde byla postavena střelnice, také místo častých lido-
vých zábav spojených se střeleckými soutěžemi vybral v roce 
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Dvořákovy sady 
Začneme-li procházku prstencem opavských parků od budovy 
spořitelny, vstoupíme do Dvořákových sadů. Původně byly sady 
pojmenovány po zakladateli první opavské nemocnice Leopol-
du Heiderichovi (1755-1806).
Podélnou kostru tvoří alej z javorů, lip, jasanů a kaštanů v závěru 
parku, které zde rostou již přes 120 let. Projekt na úpravu pro-
storu mezi dnešní Matiční ulicí a Ostrožnou vypracoval v r. 1850 
Josef Rost. Následné výsadby navrhoval opavský zahradník Ignác 
Skasik v roce 1855. O rok později byla vysázena alej lip a poté pro-
dloužena promenáda v celé délce parku. 
Dominantou parku je socha národního umělce a opavského 
rodáka Petra Bezruče (1867-1958) od Jaroslavy Lukešové a Vladi-
míra Kýna, odhalená ke stému výročí narození básníka. Architek-
tonické řešení je dílem architekta Benetky, výsadbový plán sado-
vých úprav v r. 1967 vypracovala Božena Veličková. Sady velmi 
získaly otevřením průhledu k farnímu kostelu a rozšířením o část 
zahrady konventu, jejímž pozůstatkem jsou vzrostlé borovice 
lesní, borovice černá, jerlín japonský, lípy srdčité, jírovce maďaly. 
Keřové patro tvoří pěnišníky, borovice kleč, tisy, zlatice, šeříky, 
pustoryly, hortenzie, kalina vrásčitolistá atd. Tato část parku patří 
mezi nejkrásnější parkové scenérie realizované v druhé polovině 
20. stol. v centru Opavy.
Budova vyšší reálky, dnešní zdravotní škola, zde stojí od r. 1859. 
Před ní byla kolem r. 1913 umístěna secesní skříňka s barome-
trem, bohatě zdobená kováním s motivem kaštanových listů 
a žabkou na stříšce, dnes kulturní památka. Mezi alejí lip a zdra-
votní školou dominují dva mohutné exempláře tisu staré více 
než 100 let. 
Dále projdeme alejí kaštanů, které se koncem 19. století říkalo 
„Alej vzdechů“. V prostoru mezi ní a budovou banky rostou sto-
leté exempláře dubu letního a zimního, platanu javorolistého 
a jírovce.
Poslední úpravy proběhly v roce 2002-2004 dle projektu L. Rych-
tara. Na místě přestárlých stromů podél Olbrichovy ulice byla 
vysazena řada platanů s tvarovanou korunou, zdůrazněná živým 
plotem z tisů a od ulice Matiční k Čapkově navazuje alej katalpy 
trubačovité, kombinované s jerlínem japonským. Keřové patro je 
zastoupeno v převážné míře pěnišníky, pokryvnými růžemi, kali-
nami a šeříky. Zlatice a magnólie s podsadbou narcisů vytvářejí 
jarní efekt, výsadby aster rozkvetou v pozdním létě.

Alej s javorem klenem, mlečem a jasanem ztepilým. Socha Petra Bezruče

Skupina katalp u secesní skříňky s teploměrem.

Vstup do Dvořákovývh sadů z Ostrožné. Světlejší dub letní 
kontrastuje s jírovcovou alejí.



�Významné  parky Opavska

dvOřákOvy sady

2211

19 2020

1.  jírovec maďal  
2.  dub letní 
3.  platan javorolistý 
4.  borovice těžká 
5.  borovice černá
6.  modřín opadavý

  7. kryptomerie japonská 
  8. smrk omorika 
  9. lípa srdčitá
10. tis červený
11. lípa velkolista
12. jabloň purpurová

Jasan ztepilý u spořitelny Borovice černá před arkádami Tis červený před základní školou

Rektorát Slezké univerzity

19
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Základní škola
Střední 

zdravotnická škola

M
atiční

Olbrichova
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13.  jablon (domáci) 
14.  jedle ojíněná 
15.  borovice lesní 
16.  stědřenec odvislý
17.  jasan ztepilý 
18.  javor klen

19.  jerlín japonský
20.  katalpa trubačovitá
21.  hloh Crus-gali 
22.  dub červený
23.  javor mleč

Střední zdravotnická škola Jírovec maďal a platan javorolistý 

Jírovcová  „Alej vzdechů“

Budova bývalé
 komerční banky

Střední 
zdravotnická škola

M
atiční

Olbrichova

Beethovenova
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sady svObOdy

Sady Svobody
Centrálním motivem Sadů Svobody je kašna se sochou 
„Nová Opava“, alegorie města Opavy od místního tvůr-
ce Vincence Havla z roku 1958. Na jejím mohutném 
podstavci ze slezské žuly se v minulosti vystřídaly 
socha panovníka Josefa II. (od r. 1890) a socha bás-
níka Fridricha Schillera (od r. 1925) přemístěná sem 
z prostoru dnešních Smetanových sadů, kde stála od 
r. 1872.
Dříve zde v průhledu dnešní Masarykovy třídy stál 
dřevěný antický templ, tzv. Gloriet, který Opavané 
nechali postavit na počest svému oblíbenému 
starostovi J. J. Schösslerovi krátce po jeho smrti. 
Byl nejdéle úřadujícím opavským purkmistrem, a to 
plných 38 let. Město v r. 1897 rozhodlo, že odpovídající 
sadovou úpravu kolem Ptačího vrchu provede dle 
vlastního projektu městský vrchní zahradník J. Müller. 
To se také stalo.
Z původní výsadby se zachovala dvojice červenolis-
tého buku lesního doplněná dvojicí šácholanu Sou-
langeova. Místo původních jilmů holandských, které 
neodolaly grafióze, je vysazena dvojice žlutolistého 
trnovníku akátu. Borovice vejmutovky jsou taky obno-
veny. Původní kombinace se žlutou formou holand-
ského jilmu a červeného buku byla velkou zvláštností. 
Kombinace borovice vejmutovky a červenolisté formy 
buku lesního je typická pro romantické přírodně kraji-
nářské parky 19. století na Opavsku. Tuto kombinaci je 
možno vidět například v Hradci nad Moravicí, Raduni, 
Kyjovicích, Dobroslavicích.
Obliba využití červenolistých forem buku a javoru mlé-
če s červenými listy je pro sady Svobody typická. Kom-
binace těchto červených odstínů s fialově kvetoucími 
šeříky, červenými kdoulovci, růžovými šacholány není 
jistě náhodná a je ovlivněna vkusem konce 19. stol. - 
barvami secese.
Součástí sadů Svobody je stoletá alej z javorů mlé-
če vedoucí od výstavné budovy banky z r. 1916 po 
sochu Opavy. Původně alej tvořily jírovce, jak je patrno 
z dobových fotografií. Za zmínku stojí ještě pajasany 
žlaznaté a více než stoletý tis červený rostoucí u tzv. 
Schinzelova domu. Doktor Schinzel byl významný 
technik a vynálezce fotografických postupů pro barev-
nou fotografii.
V jarním období je tato část parku oživena vínově čer-
venou barvou rašícího javoru, fialovou květu šeříku 
v kontrastu se svěží zelení lip, dubů a javorů.
Dominantou parku je Ptačí vrch, pozůstatek dělo-
střeleckého bastionu, tzv. Luttermannovy šance, 
pozůstatku středověkého obranného systému města, 
s hudebním pavilonem „Pergola“ oválného půdorysu 
z r. 1897. Mezi zvláštní dřeviny ležící na západním sva-
hu pod „pergolou“ bezesporu patří sloupovitá forma 
dubu letního, nádherný exemplář javoru Schwedlero-
va a jinanu dvoulaločného.
Atraktivitu Ptačího vrchu jistě oživily a zvláště dětské 
návštěvníky lákají kinetické bronzové plastiky „Ptá-
ci“ akademického sochaře Kurta Gebauera, rodáka 
z Hradce nad Moravicí, umístěné zde v r. 2006.

Socha Nová Opava na pozadí červenolistého buku lesního, 
vlevo kmen dubu velkoplodého.

Hudební pavilon „Pergola” na Ptačím vrchu

Socha bohyně polní úrody Cerés z r. 1862



Významné parky Opavska11

křížkOvskéhO sady

Křížkovského sady 
Sady jsou pojmenovány po hudebním skladateli, sbormis-
tru a dirigentu Pavlu Křížkovském (1820-1885), jehož busta 
od akademické sochařky Jaroslavy Lukešové byla odhale-
na v zálivu pod schodištěm vedoucím na Ptačí vrch v roce 
1962. Zahrnují porosty mezi oplocením Minoritské zahrady 
a Nádražním okruhem.
Původně park nesl jmeno E. S. Engelsberga, hudebního skla-
datele, mistra vokální tvorby a sborového žánru, zvaného 
také „Moravský Schubert“. Jeho pomník zde stál od r. 1897.
Z této doby pochází také krásný platan javorolistý, jírovec 
maďal a borovice vejmutovka. Tehdy oblíbenou kombinaci 
dřevin vytváří červenolistý javor mléč a jírovec maďal.
V 60. letech byly v této části parku vysázeny borovice černé, tis 
červený, korkovník amurský, ořešák drobnoplodý a ořešák černý.
V aleji směrem k Nádražnímu okruhu roste jasan ztepilý, 
dub letní, javor mléč, jírovec maďal a lípy srdčité.
V nové výsadbě z roku 2002 se objevuje kromě půdopokryv-
ných růží, pěnišníků, aster a hortensií taky například jírovec 
pleťový nebo metasekvoje čínská. Je nesporně zajímavé, 
že tento rod byl popsán teprve v roce 1941 podle fosilních 
nálezů (zkamenělin). Její semena byla poprvé do Evropy 
dovezena v roce 1947. Ze semen byly vypěstovány živé rost-
liny, které byly vegetativně rozmnoženy a rozšířeny po celé 
Evropě. Metasekvoje čínská je jehličnan, kterému opadává 
jehličí v celých brachyblastech. Zpočátku je světle zelené, na 
podzim se zbarvuje do červena. Tento malý stromek roste 
v těsné blízkosti zdi Minoritské zahrady, porostlé loubincem, 
jehož listy se na podzim zbarví červeně, plaménkem obec-
ným a vždyzeleným břečťanem popínavým. Tato liána na 
sebe upozorňuje i na jasanech ztepilých kolem Nádražního 
okruhu, po jejichž kmenech se vypíná vysoko do korun.

Minoritská a Univerzitní zahrada 
Původní užitkovou zahradu kláštera Minoritů ohrazenou 
kamennou zdí už jen symbolicky připomíná stará jabloň, 
hrušeň a slivoň, torzo bohatého sortimentu klášterní zahra-
dy. Až v poslední době zde byly vysazeny například kašta-
novník jedlý, jerlín japonský, modřín opadavý ap.
Zahradu s oblibou vyhledávají studenti Slezské univerzity. 
Travnatá plocha je jako stvořená pro pikniky a relaxaci.

V Univerzitní zahradě, oddělené od Minoritské zahrady zdí 
a přístupné pouze z budovy Slezské univerzity, roste velmi 
starý platan javorolistý a největší jasan ztepilý v Opavě. V jeho 
blízkosti vně oplocení je umístěn bludný balvan ze severské 
červené žuly, upomínka na dobu zalednění. 
Studenti si mohou v zahradě prohlédnout plastiku ležící dívky 
nazvanou svým autorem Michalem Mikulou „Ráno“. 

Busta hudebního skladatele Pavla Křížkovského před 
schodištěm na Ptačí vrch

Na pozadí Minoritského kláštera platan javorolistý, 
jasan ztepilý porostlý břečťanem a jírovec maďal

Ptáci od Kurta Gebauera jsou na Ptačím vrchu od roku 2006.

Bludný balvan před Univerzitní zahradou
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  1. šácholán Soulangeův 
  2. šácholán Soulangeův 
 „Rustica rubra“
  3. buk červenolistý
  4. javor klen 
  5. trnovník bílý
  6. dub letní 
  7. tis červený 
  8. Javor mléč 
  9. dub velkoplodý 
10. trnovník akát žlutolistý 
11. jasan ztepilý 
12.  platan javorolistý 
13. kírovec maďal
14.  bříza papírová 
15.  lípa srdčitá 
16. borovice vejmutovka 
17.  douglaska tisolistá 
18. lípa velkolistá
19. jírovec červený 
20. ořešák drobnoplodý 
21. metasekvoje čínská 
22. kaštanovník jedlý 
23. hrušeň 
24. Jabloň 
25. kdoulovec
26. jinan dvoulaločný
27. zlatice 
28. břečťan popínavý
29.  ořešák černý

Zelený lem oddělující vnitřní část parku 
od Nádražního okruhu Schinzlův dům Dub velkoplodý a javor mléč v aleji

Mohutný červenolistý buk

Schinzlův
dům
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Nádražní okruh

Beethovenova
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Za sochou dva trnovníky akáty žlutolisté
Šestikmenná lípa srdčitá a jasan ztelilý 
s břečťanem

Jírovec maďal a břízy papírové

Jinan dvoulaločný a zlatice pod Ptačím 
vrchem

Minoritský klášter

Pamětní deska botanikům 
E. Urbanovi a T. Svěrákovi

Minoritský Klášter
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Nádražní o
kruh
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smetanOvy sady, sady u muzea

Smetanovy sady
Smetanovy sady jsou pokračováním zeleného prstence od kos-
tela sv. Jana Křtitele na ulici Praskova směrem k Muzeu. Od sadů 
U Muzea jsou odděleny pěšinou před budovou Strojní průmys-
lovky.
První výsadba aleje lemující Nádražní okruh byla provedena 
v roce 1797 opavským spolkem milovníků přírody. Tzv. „Alej 
přátelství“ sledovala hradby od Hradecké brány až ke knížecímu 
zámku, který se nacházel v místech současného gymnázia, alej 
dnes již neexistuje.

Dnešní Smetanovy sady nabyly parkového vzhledu až kolem 
roku 1872. V říjnu tohoto roku zde město odhalilo pomník 
německému básníku a dramatikovi Fridrichu Schillerovi (1759-
1805) a park byl po něm pojmenován. Práce na tomto úseku byly 
ukončeny v červnu 1876. Pomník Schillera byl přemístěn v roce 
1925 na místo pomníku Josefa II. (dnešní fontána v Sadech svo-
body).

V roce 1927 byl v parku slavnostně odhalen pomník s bustou 
Bedřicha Smetany (1824-1884), kterou vytvořil Otakar Španiel. 
Období konce 18. století připomínají jen solitéry jírovců a javo-
rů klenů před budovou školy a nádherná borovice vejmutovka 
u vyústění pěšiny na Nádražní okruh.

V roce 1963 byla plocha parku rekonstruována dle návrhu 
B. Veličkové. Od té doby zdobí park nádherné exempláře mod-
řínu japonského na pozadí černých borovic a tisů, solitérní líska 
turecká, katalpy trubačovité, douglasky tisolisté, jerlín japonský.
Nelze opomenout krásný exemplář břestovce západního před 
kostelem sv. Jana Křtitele, vynikajícího krásným podzimním zbar-
vením v kontrastu se starým tisem. Mezi kostelem a křižovatkou 
s Praskovou ulicí roste mohutný javor klen.
V roce 2002 byla obnovena lipová alej podél Nádražního okruhu 
a vysazeny pěnišníky, růže a kaliny.

Sady U Muzea 
Dominantou tohoto parku je výstavní budova Slezského 
zemského muzea (dříve Uměleckoprůmyslové, pak Zemské), 
postavená podle plánů vídeňských architektů J. Schreiringera 
a F. Kachlera ve slohu italské renesance stavitelem Lundwallem 
v letech 1893-1895.

Neoddělitelnou součástí parku je kašna s vodotryskem, kdysi 
součást zahrady Lichtenštejnského zámku postaveného na 
místě původního hradu, který vybudovali opavští Přemyslovci 
ve druhé polovině 14. stol. Byl zbořen v roce 1891- 92 a na jeho 
místě nyní stojí budova Mendelova gymnázia. O historii zámku je 
veřejnost informována na pamětní desce umístěné na Müllerově 
domě, původně sídle správy opavského zámku, který jako jedi-
ný zámek připomíná. Nyní v něm sídlí archeologické pracoviště 
Slezského zemského muzea.
Bývalou zahradu Lichtenštejnů připomínají nádherné platany 
javorolisté. Krásný exemplář jinanu dvoulaločného byl vysazen 
v období výstavby muzea.

Smetanovy sady mezi kostelem Sv. Jana Křtitele

Nejmohutnější platan javarolistý v Opavě,
 jinan dvoulaločný a tisy červené

Busta hudebního skladatele Bedřicha Smetany
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Janáčkovy sady 
Janáčkovy sady jsou také částí prstence městských parků. Jsou 
však odděleny frekventovanou ulicí Praskovou. Do komplexu lze 
zahrnout i čtvercový parčík U Geodézie s plastikou dívky, sedící 
u bazénku od Vladimíra Kýna, která zde byla umístěna v roce 
1966. Pozornému návštěvníku neujde ani pomníček od Jaroslavy 
Lukešové umístěný při vstupu do parčíku od budovy Katastrální-
ho úřadu, u kterého roste hadí smrk se svěšenými tenkými větve-
mi a s krátkými jehlicemi. Plastika z roku 1983 připomíná stoleté 
výročí založení prvního českého gymnázia Matice opavské.
V parčíku rostou dřezovce trojtrnné, typické až 30 cm dlouhými 
tmavohnědými plochými lusky.
Z listnatých dřevin zde rostou javor klen, lípa srdčitá, pajasan 
žlazanatý a břízy bělokoré u východu z parčíku. Z jehličnatých 
dřevin to jsou borovice černé a tis červený. Keře zde vytvářejí 
pěkné scenérie. Jsou v nich zastoupeny dřišťál, mahónie cesmí-
nolistá, pustoryl, zlatice a další. 

Janáčkovy sady se nacházejí pod budovou Zemského archivu. 
Ze zachovalých dobových kreseb je patrné, že severovýchod-
ní strana dnešního náměstí Osvoboditelů byla až do 18. století 
uzavřena systémem fortifikačních náspů, hradeb, zdí a parkánů. 
K zemskému sněmu přiléhala pravidelná lichoběžníková zahra-
da, obehnaná vysokou zdí. Po likvidaci hradeb byla nahrazena 
městským parkem.
Dnešní tvar náměstí, kterému donedávna vévodil památník obě-
tem druhé světové války, dílo Antonína Kalvody, vznikl odstra-
něním staré zástavby Ratibořské ulice v 70. letech 20. stol. Jeho 
zásadní proměna v klidovou zónu proběhla během roku 2006 
podle návrhu akad. arch. Zdeňka Tomka. Prostor je od rušné 
křižovatky oddělen nově vybudovanou zdí. Do jeho těžiště je 
umístěna fontána. Je to zmenšenina kamenné kašny v němec-
kém Darmstadtu, díla opavského rodáka a významného archi-
tekta J. M. Olbricha (1867-1908), jednoho ze zakladatelů vídeň-
ské secese. Vysazena byla téměř stovka nových stromů, hlavně 
platanů kulovité formy. Z původních listnatých dřevin se v parku 
zachovaly až 30 m vysoké jasany, jerlín japonský a javor babyka. 
Vévodil jim mohutný jilm, největší exemplář v Opavě, který v roce 
2000 uhynul. Z jehličnanů se zachoval jedlovec kanadský.
Pomník osvobození spolu s pamětními deskami se jmény hrdinů 
osvobozovacích bojů na konci II. světové války byl přemístěn prá-
vě do této části parku, poněkud výše k ulici Praskově.

Pomníček upomínající na první české gymnázium 
Matice opavské

Pohled na budovu Zemského archivu přes větve 
dřezovce trojtrnného s velkými luskovitými plody

Sedící dívka od Vladimíra Kýna
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Střední průmyslova škola strojní

Javor klen před kostelem 
sv. Jana Křtitele

Slezské zemské muzeum

Střední umělecká
a průmyslová 

škola

kostel
sv. Jana Křtitele

Nádražní okruh

Praskova
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Müllerův dům
Nově upravené Janáčkovy sady s Olbrichovou 
fontánou pod Zemským archivem.

Parčík U Geodézie

6

  1. javor klen
  2. javor mléč
  3. borovice černá
  4. lípa srdčitá
  5. tis červený
  6. platan javorolistý
  7. břestovec západní
  8. hlošina úzkolistá
  9. lípa velkolistá
10. bříza bělokorá
11.  borovice vejmutovka
12. jírovec maďal
13.  douglaska tisolistá
14.  jerlín japonský
15. jasan ztepilý
16.  katalpa trubačovitá
17.  jinan dvoulaločný
18.  modřín
19.  líska turecká
20.  dřezovec trojtrnný
21.  pajasan žlaznatý
22.  javor amurský
23.  jedlovec kanadský
24.  javor babyka

21 22 2423

Střední umělecká
a průmyslová 

škola

Müllerův
dům

Slezské
zemské

muzeum

Kom
enského

Jinan dvoulaločný před Mendelovým 
gymnáziem
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arbOretum nOvý dvůr

Od parkoviště a vstupu do Arboreta nás cesta do sbírkového parku vede po schodišti a kolem správní budovy.  
V popředí odrůda tavolníku ´Goldflame´.
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arbOretum nOvý dvůr

U chodníku před správní budovou zaujmou zakrslé odrůdy 
dřevin a za nimi stoletý pyramidní dub.

V původní ploše arboreta jsou pod vysokými borovicemi 
nejstarší keře azalek (botanicky patřící k rodu Rhododendron).

Arboretum Nový Dvůr. 
Dendrologický park v Novém Dvoře nelze počítat k histo-
rickým či zámeckým parkům obecného pojetí, ale nepo-
zastavujeme se dnes už nad tím, že k nim byl při jeho 
znovuobjevení na konci 50. let minulého století zařazen. 
A trochu později takto i chápán, jak o tom svědčí publika-
ce Zelené klenoty o zámeckých parcích na Opavsku z roku 
1959 i druhá brožura s titulem Krajské arboretum v Novém 
Dvoře u Opavy (autoři Z. Kříž, I. Musil a M. Velička), vydaná 
roku 1968 a už podrobně o tomto objektu informující. 
Novodvorský katastr je součástí obce Stěbořice západně 
od Opavy. 
Zatímco většina zámeckých parků na Opavsku vznikla na 
začátku nebo v 1. polovině 19. století, má parková sbírka 
dřevin v Novém Dvoře svůj počátek na začátku 20. sto-
letí, ale potom nejednoduchý 50letý vývoj k významné 
změně v roce 1958. I když tento park patří vlastně k nej-
mladším z těch významných, najdeme v něm cizokrajné 
stromy dnes už stoleté a několik exemplářů domácích 
druhů dřevin ještě o pár desítek let starších. 
Zakladelem parku byl Quido Riedel (1878-1946), pěstitel 
rostlin i chovatel koní, který v Novém Dvoře působil zhru-
ba 25 let. Původní část parku, skoro dvouhektarová, si 
dodnes zachovala Riedlovo členění plochy i vedení cest 
a pěšin. Zásadně se změnila dolní část jeho úprav s ryb-
níkem a ovocnou a zelinářskou zahradou. Na jejich místě 
je dnes jednak parkoviště a vstupní prostor s pozůstatky 
prvního skleníkového areálu ze 70. let a s nedávno vysta-
věnými objekty druhých skleníků vpravo za rybníkem. 
Staré zemědělské budovy za touto novou výstavbou 
dodnes připomínají Riedla – statkáře.
Ačkoliv byl Q. Riedel školeným i prakticky zdatným a zku-
šeným zemědělským hospodářem, svoje záliby zaměřil 
zejména na rozmanitost sortimentu dřevin, především 
cizokrajných, ale i domácích. Stal se členem Rakouské 
dendrologické společnosti se sídlem v Průhonicích u Pra-
hy a po roce 1918 i členem obdobné společnosti česko-
slovenské. Díky tomu má dendrologická sbírka v Novém 
Dvoře několik cenných druhů dřevin z tehdejších spolko-
vých průhonických školek. Užitečné v tomto směru bylo 
i Riedlovo členství ve vídeňském zahradnickém spolku, 
ale kupoval pro sbírkové výsadby i rostliny z obchodních 
školek rakouských a později i českých a moravských. 
Je obdivuhodné, že už za deset let Riedlova působení 
v Novém Dvoře tu byly shromážděny a vysázeny stov-
ky druhů a odrůd dřevin i velký sortiment druhů květin, 
trvalek, v parkových záhonech a skalkách.
Prvním zřetelným předělem v historii a vývoji novodvor-
ské sbírky byl rok 1926, a to především v důsledku odcho-
du Q. Riedla do Bílé Lhoty u Litovle. Jinou nepřízní byla 
jistě i extrémní zima s třeskutými mrazy v únoru 1929. 
Třicátá a následná léta válečná byla obdobím bez zdaři-
lého pokračování v záměrech zakladatele. Jeho idea byla 
spíše opuštěna, i když zahradnická péče o park a zahrady 
zůstala zřejmě na dobré úrovni. Změnila se ale atmosféra 
té doby, například došlo i k ukončení činnosti Českoslo-
venské dendrologické společnosti v Průhonicích.
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Za správní budovou vede pod lípou břidlicová pěšina 
k výstavnímu pavilonu.

Pieris z čeledě vřesovcovitých s latami bílých květů má i odrůdy 
s výrazně červeným rašením listů.

Rozmanitost dendrologických sbírek umocňuje na mnoha 
místech i výrazně rozdílný věk pěstovaných dřevin.

Skutečně neblahým obdobím byly pak roky 1945-1957. 
Ačkoliv první desetiletí po 2. světové válce mohlo přinést 
pro novodvorský park záchranu skoro všech jeho hodnot, 
ve skutečnosti přinášelo jeho znehodnocování. Naštěstí 
se v letech 1956 a 1957 i tato lokalita stala objektem den-
drologického průzkumu zámeckých parků na Opavsku. 
A Riedlovu novodvorskému dílu se dostalo mimořádné-
ho a neobvyklého hodnocení, když byl označen za „pravý 
skvost mezi zámeckými parky“. Pro bohatství sortimentu 
dřevin v těch letech stále ještě mimořádně byl iniciován 
vznik nového vědeckého a kulturně osvětového zařízení 
a už na začátku roku 1958 došlo k ustavení tehdy Kraj-
ského arboreta v Novém Dvoře, které se stalo součástí 
Slezského muzea v Opavě. 
I přes dvanáctileté poválečné období bez jakékoliv 
údržby a zahradnické péče zachoval se v Novém Dvoře 
pozoruhodný sortiment exotických dřevin i odrůd a forem 
domácích druhů, tzn. původních ve střední Evropě. Z nich 
především smrků a tisů, ale také javorů, buků a dubů. 
Některé z těch starých výsadeb v původní ploše dnešního 
arboreta ještě rostou.
Také sortiment cizokrajných druhů, hlavně stromů, 
zachráněný před padesáti lety, se do jisté míry stále ješ-
tě uplatňuje na dnešní bohatosti novodvorské sbírky 
dřevin. Stále stojí za pozornost jednak zahradní odrůdy 
u nás nepůvodních zeravů, cypříšků, východoasijských 
javorů, jednak tzv. botanické druhy listnáčů i jehličnanů 
především amerických, ale i asijských. Je to odraz silného 
oživení zájmu o zahrady a zahradní umění na přelomu 


