Arboretum Nový Dvůr
19. a 20. století i ve střední Evropě, stejně jako důsledek mnohdy romantického zájmu o cizokrajné rostliny
a jejich používání k výsadbám i v parcích, nejen v botanických zahradách.
Máme-li se ještě jednou vrátit na začátek Riedlova působení v Novém Dvoře, pak proto, abychom si uvědomili,
že místo na severní straně obce, svažující se od okraje
lesa k jihovýchodu do údolí potoka Velká bylo velmi
vhodné nejen pro stavbu sídla, ale i pro zahradnické
a parkové úpravy v jeho okolí. Výstavná budova z období někdy kolem roku 1860 připomínající zámeček slouží
dnes jako správní budova arboreta. Riedlovy úpravy na
této lokalitě byly označeny jako „jedno z nejcennějších
zahradnických děl ve Slezsku“ (Kříž 1961), dodejme: na
začátku minulého století.
Skutečně šlo o mimořádnou ideu vytvořit v této oblasti
na ploše necelých tří hektarů neobvyklý hospodářský
a zahradní komplex: zelinářskou zahradu, poměrně rozsáhlý ovocný sad a také okrasnou zahradu s intenzivními
(i stavebními) úpravami, s romanticky laděnou bohatě
členěnou zahradou stromů, keřů, peren v záhonech
i alpínek ve skalkách. Přirozeným zázemím toho všeho
bylo dosti rozsáhlé zemědělské hospodářství s chovem
skotu, ovcí i koní, včetně plemenných (slezský norik).
Vznik arboreta při Slezském muzeu v roce 1958 znamenal
nový směr vývoje novodvorských zahrad a sbírek rostlin
při respektování zůstatku Riedlova sortimentu dřevin
i kompoziční osnovy jím vytvořené, ale nepříznivým
vývojem zanedbané dendrologické zahrady. „Vybudovat v Novém Dvoře typ moderního arboreta s významnou složkou výzkumnou, dokumentační a osvětovou“
(Z. Kříž: 10 let Arboreta v Novém Dvoře - Časopis Slezského muzea v Opavě, 1968) znamenalo začít s asanací porostů, vytvářet studijní herbářovou dokumentaci
zachovalé živé sbírky dřevin, stanovit směry dendrologického výzkumu i zásady rozšiřování sortimentu dřevin
a připravit rozšiřování plochy dendrologického parku pro
nové výsadby.
I když Ing. Zdeněk Kříž nebyl iniciátorem dendrologického průzkumu parků na Opavsku, ani vzniku Krajského arboreta, začal zde svoje profesní působení lesníka
a dendrologa hned na jaře 1958 jako první vedoucí nově
ustavené instituce.
Rozvoj dendrologické práce v opavském Slezsku vzbudil
zájem československých dendrologů a vedl jak k vydávání

Japonský javor dlanitolistý má typicky laločnaté listy.

Stromy okrasných jabloní i třešní dosti rychle odkvétají,
ale bohatství květů nemá obdoby.

K několika druhům jírovců patří i severoamerický
keř jírovec drobnokvětý.
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Záhonové druhy a odrůdy rododendronů před skupinou
kryptomerií japonských u výstavního pavilonu.

Cenné pestrolisté listnaté keře se hodí do zahrad i parků.
Vzrůstnější jsou bíle panašované svídy.

Kmen buku a tmavé kmeny cedrů nad starou pergolou jsou
typickou scenérií Riedlovy části Arboreta.
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dendrologických publikací, tak ke vzniku dendrologické
sekce Československé botanické společnosti na konci léta
1958. Ustavující schůzi s exkurzemi pro hojně zúčastněné
české a slovenské dendrology do parku v Hradci nad
Moravicí i do novodvorského arboreta připravilo opavské
muzeum. Už ke konci jara toho roku bylo totiž arboretum
jako krajské kulturní a odborné zařízení otevřeno pro
veřejnost. Zásluhu na tom měl zvláště Karel Pudil, první
zahradník novodvorských úprav. Po dokončení asanace
porostů a obnově pěšin parku byla od roku 1965 původní
plocha Riedlova parku rozšiřována na úkor přilehlého
převážně smrkového lesa postupně asi o 20 hektarů.
K osvětovému profilu činnosti nového arboreta lze počítat vybudování skleníkového areálu. Výstavba nových
skleníků byla po náročné projekční přípravě započata
v r. 1967 a po 7 letech zcela dokončena. Po zhruba 30
letech pěstebního a návštěvnického provozu byly tyto
skleníky s rozlohou přes 1.000 m2 pro špatný technický
stav uzavřeny pro veřejnost a brzy také zbourány. Pro
vypěstovaný skleníkový sortiment rostlin byl postaven
v roce 2000 nový skleník jako první objekt nové skleníkové sestavy.
Rozšiřování parkové plochy od roku 1965 umožňovalo
i obohacování dosavadního sortimentu venkovních dřevin, především cizokrajných druhů. Později se Arboretum
zaměřilo na záchranu a výzkum mizejících a ohrožených
druhů dendroflóry domácí, tj. původní na území tehdejší
Československé republiky.
V případě exotů byly preferovány některé čeledě nebo
jen rody dřevin, v mnohých případech i včetně zahradních odrůd, kultivarů. Ke sbírkovým specializacím patřily:
čeleď vřesovcovité - především rod Rhododendron, ale
i s řadou příbuzných rodů vřesovištních rostlin, rody
javor, bříza, skalník, zlatice, pustoryl, z jehličnanů bylo
navázáno na Riedlův sortiment tisů, zeravů a cypříšků,
pro nové kolekce byly vybrány především rody jedle,
smrk a borovice, které mají bohatství původních druhů
v severní Americe i ve východní Asii.
Trvalým úsilím vzrostlo druhové bohatství novodvorské
sbírky pěstovaných stromů, keřů i polokeřů na zhruba
3.000 druhů exotických i druhů u nás původních. Z toho
jehličnanů je tu asi 150 druhů a forem, stále zelených listnatých dřevin asi 220 druhů, zbývající počet - přes 2.600
druhů - tvoří opadavé listnáče.

Botanické pěnišníky (rod Rhododendron) a další rody stálezelených listnáčů jsou sbírkovou specializací už zhruba 40 let.

Arboretum Nový Dvůr
Průvodce parkem
Pro nové výsadby dřevin byla určena také nová plocha od
parkoviště u okresní silnice k zámečku s pohledným průčelím a členitou střechou na okraji původní plochy Riedlova parku. Po výstavbě prvních skleníků na začátku 70. let
byl její mírně se zvedající terén upraven jako prostorná
zahradní scenerie se záhony trvalek, s keřovými skupinami i okrasnými odrůdami stromových višní, bříz, katalp, ale
i s neběžnými jehličnany vpravo k rybníku.
Původní plocha Riedlova parku byla doplňována novými
výsadbami postupně stále méně, naopak nové výsadby
byly cíleně rozmísťovány v rozšířené, nejhořejší části dnešního arboreta. Rozhraním staré a nové části je cesta po
vrstevnici k výstavnímu pavilonu. Odtud můžeme shlížet
po svahu dolů na původní uspořádání výsadeb, značně
doplněné a pozměněné za téměř 50 let od trvání arboreta
Slezského muzea.
V této části arboreta najdeme stromy nebo ojediněle i keře
vysazené v prvním nebo druhém desetiletí minulého století, mnohé tedy už stoleté. Protože Riedlovy výsadby byly
rozmisťovány před tehdejší okraj lesa s malými skupinami
už odrostlých stromů, hlavně smrků a borovic, potěšíme
se pohledem na 20 - 25 m vysoké velikány, staré dnes už
120 let i více, s obvodem kmenů 2,5–3 metry. Především
však stojí za to zblízka se seznámit s nejstaršími cizokrajnými druhy nebo mimořádnými zástupci domácích
dřevin.
Projděme od parkoviště vstupním areálem a vystoupejme
kamenným schodištěm k zámečku. Nad kamennou zdí
vlevo od terénního schodiště se typickým habitem uplatňují
dnes asi třicetileté jehličnany smrk omorika a jedna
z odrůd cypříšků. Vpravo pak nemůžeme přehlédnout

Zakrslé žlutolisté pustoryly (Philadelphus) jsou odrůdou
vzniklou v novodvorském arboretu.

Méně zimovzdorné exoty jsou pěstovány v příznivějším
mikroklimatu skleníčků.

Čínský opadavý jehličnan Metasequoia má měkké svěže
zelené jehlice. V novodvorském arboretu byla před 50 lety
uskutečněna nejpočetnější pokusná výsadba nově
objeveného druhu.
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Zmarlika kanadská (stejně jako častěji pěstovaný jihoevropský
druh) kvete před pozdním rašením listů.
Za ním americký jehličnan sekvojovec obrovský.

Mnohé dřeviny, jako tato pomalu rostoucí borovice osinatá,
jsou opatřeny jmenovkami.
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stoletý pyramidní dub letní (Quercus robur ´Fastigiata´)
se vzpřímeným větvením a tedy dosti úzkou korunou.
V jeho blízkosti je několik exemplářů cypříšku Lawsonova
(Chamaecyparis lawsoniana), severoamerického jehličnanu
se zeleno-modrými plochými jehlicemi a kulatými, asi
centimetrovými šiškami. Nejhořejší část vrcholu tohoto
druhu je vždy ohnutá dolů. Na opačné straně budovy
je skupina douglasek tisolistých a sivých (Pseudotsuga
menziesii a P.glauca), úspěšně introdukovaných ze Severní
Ameriky i k produkčním lesním výsadbám v Evropě i u nás.
Okraj této skupiny směrem do parku zdobí žlutá forma
už zmíněného cypříšku Lawsonova. Blízko ní se solitérně
uplatňuje červenolistá odrůda našeho dubu letního
(Quercus robur ‚Atropurpurea´)
Schodiště, zřízené v roce 1990 na místě narušené kamenné
zdi, nás navede vpravo kolem věžičkaté budovy zámečku
ke dvěma nejméně 120 letým velikánům domácího smrku
ztepilého (Picea excelsa). Oba dva začíná dorůstat vzácný
opadavý rychlerostoucí jehličnan původem z Číny Metasequoia glyptostroboides, vysazený tu před 55 lety. Jeho silný a nápadně se zužující rozbrázděný kmen může i tloušťkovým přírůstem staré smrky brzy předstihnout. Půjdeme-li
po břidlicové dlažbě mezi starým smrkem a metasekvojí
- trasou volenou nejčastěji - projdeme pod lípou Moltkeovou (Tilia x moltkei), což je kříženec lípy americké a jednoho
z evropských druhů, lípy řapíkaté. Vysazován je pro pozdní
kvetení velkými vonnými květy až v plném létě.
Ale pojďme dále po dlážděné pěšině. Po levé straně jsou
tři zajímavé jehličnany. Nejprve kryptomerie japonská
s modrozelenými hustými jehlicemi na bohatém, ale
prosychajícím větvení, pak pajehličník přeslenatý
(Sciadopitys verticillata), japonský chrámový strom
s nápadně uspořádanými, dlouhými a tmavě zelenými
jehlicemi a za ním vysoký zerav obrovský (Thuja gigantea),
druh tvořící kdysi rozsáhlé lesy v severní Americe. Tady jde
o odrůdu s pestrými šupinovitými jehlicemi. Na blízké, jistě
více jak stoleté naší domácí borovici lesní (Pinus silvestris)
se pne až do její vysoké koruny jesenec okrouhlolistý
(Celastrus orbiculatus), východoazijská levotočivá liána,
nápadnější za plodu, než při kvetení.
Můžeme volit také jinou trasu obchůzky ve staré části arboreta. Odbočíme-li hned za správní budovou po vrstevnici,
pěšina nás dovede ke dvěma lípám řapíkatým (Tilia petiolaris) s listy vespod bělavě plstnatými, k americké borovici
těžké (Pinus ponderosa), narostlé naproti nim do velké výšky, dále k liliovníku tulipánokvětému (Liriodendron tulipifera), obdivovanému americkému listnáči se zelenožlutými
tulipánky květů v červnu. Jeho lyrovité listy mají jakoby
uťatou horní část čepele. Liliovník roste pod pěšinou, proti
němu nad pěšinou jsou dva cedry atlasské (Cedrus atlantica) původem ze severní Afriky, ale blízce příbuzné proslulejšímu cedru libanonskému z východního středomoří.
Na těchto dvou trasách v původní ploše parkové zahrady
Quido Riedla se setkáme s nejstaršími dřevinami nebo
pozoruhodnými mladšími stromy novodvorského arboreta. Máme možnost připomenout si období vzniku nejcennější slezské sbírky dřevin před 100 lety stejně jako vznik
arboreta Slezského zemského muzea v roce 1958 a jeho
padesátileté úspěšné trvání.

Arboretum Nový Dvůr
Listy některých druhů nahosemenných

Šišky jedlí (na rozdíl od smrků) zůstávají na loňských
větvičkách vzpřímené i po opylení a uzrání semen.
Žluté pylové orgány po vyprášení brzy opadnou.

1 jehlice:
smrk
ztepilý

2 jehlice:
borovice lesní

Mladé samičí šištice modřínů vypadají jako květy,
červenavé šupiny ale zdřevnatí na vejčitou šišku.
3 jehlice:
borovice
těžká

jinan
dvoulaločný

jehlice
na dlouhých
brachyblastech
vstřícné:
metasekvoje
čínská

5 jehlic:
borovice
vejmutovka

Prašníkové šištice některých exotických jedlí jsou
načervenalé.

3 jehlice:
borovice
Jeffreyova
30-50 jehlic:
modřín evropský
(jediný opadavý
jehličnan)

Jehličnanů roste v parku asi 150 druhů a forem.

Pylové orgány borovic nejsou na loňských větvičkách,
ale na bázi nových letorostů pod rašícími jehlicemi.
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V blízkosti mohutného buku červenolistého v prostoru prvního nádvoří mezi Červeným a Bílým zámkem se vznáší
létající muž od Kurta Gebauera.
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Zámecký park Hradec nad Moravicí
Zámecký park Hradec nad Moravicí

„Jsem šťasten mohu-li se toulat v houštinách, v lesích pod
stromy a skálami, neboť nikdo nemůže tuto krajinu tak milovat jako já. Vždyť lesy, stromy a skály odrážejí ozvěnu, kterou
si člověk tak přeje.“ Takto popisuje své dojmy z nově upravených parků a z okolní krajiny v roce 1806 Ludwig van
Beethoven.
Nádherná krajina v okolí zámku na Hradci nad Moravicí
a jeho významná minulost, to jsou dva hlavní důvody,
které přitahují návštěvníky. Množství nálezů ozdobných
i užitkových předmětů z pravěku svědčí o tom, že se
muselo jednat o významné sídliště, kterým procházela
čilá obchodní cesta, spojující moravské kraje s Polskem
tzv. Jantarová stezka. Výhodně položené místo se přirozeně stalo významným opěrným vojenským bodem. V 10.
století zde vzniklo slovanské hradiště.
V pozdějších dobách hrál Hradec i důležitou roli jako
významné šlechtické sídlo. Snad každého návštěvníka
Hradce zaujme příběh mladé a krásné královny Kunhuty,
vdovy po králi Přemyslu Otakaru II. Právě zde se dala tajně
oddat se Závišem z Falkenštejna. Od r. 1288 drželi Hradec
Mikuláš I., nemanželský syn Přemysla Otakara II. a po něm
Mikuláš II. V r. 1460 Hradec koupil Jiří z Poděbrad, který
jej předal svým synům. Následně se zde vystřídalo několik šlechtických rodů, mezi něž patřili Pruskovští z Pruskova, Neffzernové a v roce 1778 Lichnovští. Ti jej vlastnili
s malou přestávkou až do roku 1945. K výrazné změně
dochází až po únoru 1796, po nesmírně zničujícím požáru renesančního zámku. V rámci jeho empírové obnovy
dal kníže Alois Lichnovský prostor mezi Bílým zámkem
a návrším pod obeliskem upravit do podoby anglického
parku. Byl zrušen dřívější pevnostní ráz tohoto panského
sídla, strženy hradby a zasypány příkopy. Nově vybudovaná empírová oranžerie na jižní straně Bílého zámku se stává propojujícím článkem mezi zámkem a parkem. Dnes
je oranžerie k vidění pouze na olejomalbě J. Kesselheima
„Hradec z jihu“. Oranžerie byla zbourána v době budování
tzv. Bílé věže. Lichnovští prováděli úpravy parku o rozloze
kolem 130 ha i v druhé polovině 19. a na začátku 20. stol.

Pohled na Bílý zámek přes větve platanů

Rozložité větve platanů
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Nechme však zajímavé historie a projděme se rozsáhlým
zámeckým parkem a krásným okolím, které je dáno jeho
polohou na zalesněném skalnatém ostrohu na severním
okraji Nízkého Jeseníku. Toto vyvýšené místo obtékají
řeka Moravice a potok Hradečná, do jejichž malebných
údolí je pěkný výhled téměř po celé hlavní trase v zámeckém parku.
Od roku 1987 jsou zpracovávány regenerační studie
a projekty a prováděna postupná obnova parku. Zásadní
úpravy probíhají od 80. let 20. století podle návrhu
L. Rychtara. Jeho odvážné zásahy do porostu s cílem
obnovit průhledy sice vyvolávaly polemiky, ale ukázaly
se jako velmi užitečné. Obnovením průhledů do nížinné
části parku vynikla prostorová hloubka.

Po levé straně Bílého zámku před vodárenskou věží
roste nejstarší strom v zámeckém parku lípa srdčitá.

Cestičkou přes můstek, který překlenuje strž, se dostanete
na Beethovenův pahorek.
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Průvodce parkem
Chcete-li poznat všechny zajímavosti parku, doporučujeme Vám následující prohlídkovou trasu.
Hlavní bránou se dostanete do přední části parku, odkud
se vám naskytne pěkný pohled na Bílý zámek. Nejdříve
Vám představíme zástupce nepřehlédnutelných vzrostlých stromů kolem levé hradební zdi. Zaujme vás mohutný javor klen, který patří mezi nejstarší stromy v zámeckém parku vůbec. Obřím dojmem na vás zapůsobí dva
platany javorolisté, které rozkládají doširoka své mohutné
větve. Dobrým poznávacím znamením jsou nejen jejich
listy podobné javoru, ale především krémově zbarvené
větve sklánějící se až k zemi. Na protější straně parku se
nachází dvoukmen více než stodvacetileté červenolisté

Habry obecné podél pěšiny na Beethovenův vrch

Zámecký park Hradec nad Moravicí
formy buku lesního. Přejděme na jihovýchodní vyhlídkovou terasu, ze které se podíváme do údolí Hradečné a na
Kalvárii. Zastavte se u mohutné lípy srdčité, kterou zdobí
nebo škrtí břečťan popínavý a vysává poloparazit, stálezelené jmelí bílé. Lípa si vaši pozornost zaslouží, vždyť
byla inspirací pro Ludwiga van Beethovena, jak píše v eseji „Beethoven in Grätz“ kněžna Mechtilda Lichnovská. Je
zachycena na reprodukci obrazu R. Alta z 1. pol. 19. stol,
na kterém bychom poznali snad jen tuto lípu, po ostatních vzrostlých stromech není ani stopy.
Pokračujeme směrem k Bílé věži.
Naladěni diskrétně reprodukovanou vážnou hudbou uvidíte před sebou mírné návrší s tzv. Bílou lávkou. Před ním
dominuje socha dívky od M. Durasové z roku 1931.
Zde se vám naskytne možnost podívat se do romantického údolí Moravice. Oko vám spočine na zajímavém
obrazci, sestaveném z mohutných drobových balvanů
a napadne Vás, jak je důležité se někdy podívat na věc
z nadhledu. Těm lidem, kteří jsou dole mezi nimi je obrazec utajen.
Podél habrů, lip, borovic vejmutovek, červenolistého buku
a skupiny douglasek se dostanete pod Beethovenovo
návrší. Zde je na místě připomenout významnou kulturní
minulost Hradce pro hudební svět. Na počátku 19. stol.,
v letech 1806 a 1811, zde pobýval geniální hudební
skladatel Ludwig van Beethoven, na jehož počest byl
tento vrch pojmenován. U pomníku skladatele rostou
krásné tisy.

Na Lisztově pahorku budete obdivovat borovice vejmutovky
se šiškami, které zanechají na rukou smolu.

Busta Ludwiga van Beethovena od Jana Štursy.

Azalka pěnišník žlutý.

Pohled od Bílého zámku do údolí Moravice.
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Přes kamennou zeď uvidíte obec Kajlovec.

Pokračujte dále a dostanete se na návrší Franze Liszta,
geniálního hudebního skladatele a klavíristy, který Hradec navštívil v roce 1846. U příležitosti jeho návštěvy byly
na tomto místě vysazeny borovice vejmutovky, jedna
z nejmalebnějších skupin stromů v parku, která zde dožívá jako pamětník slavných časů. Z Lisztova návrší se vám
naskytne krásný pohled do údolí řeky Moravice až k Žimrovickému splavu. Na rozcestí mezi oběma vrchy rostou
keře pěnišníku měsíčkového, který rozkvétá zjara nádherně žlutě. Před skupinou pěnišníků vás kámen s nápisem
Buchen weg upozorní na začátek stezky zvané Bukový
chodník. Ten vás po delší, ale pohodlné cestě dovede přírodní částí parku až k rezervaci Kaluža.
Nad Lisztovou vyhlídkou se nachází návrší s obeliskem
a torzem suchého tzv. „Svícnového“ smrku.
Můžete pokračovat po modré značce kolem Medvědí
skály na Bezručovu vyhlídku, odkud je nádherný pohled
na zámek a opavskou nížinu s městem Opavou v pozadí.
Tato, původně Vilémova vyhlídka (Wilhems höhe)
byla postavena v roce 1871 na počest návštěvy císaře
Viléma I. Návštěvu Hradce císařem Vilémem II. v roce
1912 dokumentuje fotografie panovníka pořízená pod
vyhlídkou.
Bukové porosty různých věkových stupňů s typickým
bučinným podrostem jsou zde opravdu unikátní. Pod
jejich korunami roste ostružiník, líska obecná, jeřáb obecný, bez černý i bez červený. Na jaře zde najdeme podle
omamné vůně lýkovec jedovatý s růžově červenými květy. Na podzim jej zase prozradí červené plody.

Smrk ztepilý s velmi originálním habitem uschnul v roce 2003.
Zůstane zde jako památník pod obeliskem?

Historický kámen s označením cest v parku. Celkem se podařilo
zdokumentovat 29 kamenů, jejichž nápisy zachycují vývoj
parku, přírodní poměry a osobnosti spjaté s majiteli panství.
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Statné modříny opadavé jsou ozdobou svahu .

Zámecký park Hradec nad Moravicí
Kromě buků jsou zde dva druhy javorů, z nichž klenů je
znatelně více než mléče. Kmeny habru obecného nám
prozradí příslušnost k tomuto druhu.
Bylinné patro se vyvíjí a rozkvétá v jarních měsících, kdy
mohutné koruny stromů bez listí nebrání pronikání slunečních paprsků. Najdeme tu mařinku vonnou, kyčelnici
devítilistou i cibulkonosnou, bažanku vytrvalou, kopytník
evropský a samorostlík klasnatý.
Při cestě zpět kolem Listova návrší můžete projít Údolím
liliovníků až k vyhlídce nad řekou Moravicí. Kamenná stavba zvaná „Rondela“ vznikla na sklonku 19. století a sloužila
ke snadnějšímu sjezdu, otáčení kočárů a míjení vozů na
úzké cestě od Bílého zámku na louky v údolí. Současně
umožňovala nádherné pohledy na krajinnou kompozici
louky, zvané Jízdárna (něm. Reitwiese), sloužící knížecí
rodině k projížďkám na koních, odtud i její název.

Označení Bezručova vyhlídka se začalo používat v 60. letech
min. stol. Dříve se místo jmenovalo Výšina císaře Viléma.

Přejděme most a dostaneme se na tuto centrální louku,
kterou lemuje okružní cesta procházející podél náhonu
až k Žimrovickému splavu a zpět podél Moravice.
Projděme se po ní. Cestou kolem náhonu budeme
obdivovat krásné mohutné duby, lípy a olše. Nelze si
nevšimnout skupiny vzrostlých platanů a vznešených
modřínů. Cestou ke splavu se nám naskytne nádherný
zpětný pohled na Červený a Bílý zámek a vrchní část
zámeckého parku. Zaujme nás javor babyka, zjistíme,
že některé olše podél náhonu se svou mohutností
vyrovnají těm největším stromům v parku.

Těsně před Bezručovou vyhlídkou projdete porostem
statných buků.

Skupina statných douglasek tisolistých
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Na zpáteční cestě k Rondele před námi modříny, lípy duby
společně se skupinou mohutných douglasek a bukový
les za šumění vod řeky Moravice vytvářejí „živý krajinný
obraz“.
Kromě dosud vyjmenovaných stromů rostou ve spodní
části parku z listnáčů mohutné exempláře dubů červených v blízkosti vodní elektrárny u mostu přes Moravici,
z jehličnanů stará borovice vejmutovka.
U mostu si můžeme zblízka prohlédnout obrazec
z kamenných bloků, který je vidět shora od Bílé věže.
Autorem abstraktního díla je sochař Václav Charousek
z Krnova. Je sestaveno z 60 balvanů o velikosti 1 x 2 m
a nese název „Studená výzva“. Dalším nepřehlédnutelným
uměleckým dílem, umístěným na okraji louky je zvláštní
dřevěná konstrukce z fošen. Autor Václav Fiala jej nazval
„Věž na poslouchání větru“. Práce byly vytvořeny v roce
1998 během 1. mezinárodního sochařského sympozia
nazvaného „Jantarová cesta“.
Od Rondely pokračujeme k Červenému zámku. Po pravé
straně se nám nabídne pohled na západní fasádu Bílého
zámku a Fialkovou louku.
Hradby a zdi Červeného zámku jsou obrostlé různými druhy
popínavých rostlin. Patří mezi ně zvláště břečťan popínavý,
jehož 130 let staré silné kmínky, přitisknuté na cihlovou zeď
vás upoutají při vstupu na dvoranu. Nepřehlédnete porosty
loubince trojlaločnatého, na podzim nádherně ohnivě červeného. Je jím porostlá celá protější stěna Konírny. Loubinec pětilaločný pokrývá stěny garáže.
Tolik stručně k jednomu z nestarších a nejkrásnějších parků
Slezska.

Skupina modřínů opadavých

Abstraktní dílo sochaře Václava Fialy nazvané Věž na
poslouchání větru.
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Kouzlo luk podtrhují i samostatné skupiny stromů.
Jednu z nich tvoří i tato nádherná douglaska.

Zámecký park Hradec nad Moravicí
Zajímavosti o dřevinách
Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)
byla objevena v roce 1792 výpravou George Vancouvera. Semena
byla do Evropy poprvé dovezena v roce 1827 a u nás byla první
douglaska vysazena v roce 1842 v tzv. Americké zahradě v Chudenicích. Douglasku objevil jako první anglický lékař A. Menzies
(1754-1842), který s anglickou flotilou obeplul Jižní Ameriku a sbíral přírodní materiál na pacifickém pobřeží Severní Ameriky.
Modřín opadavý (Larix decidua)
je cenná lesní dřevina. Nejen jako zdroj kvalitního lesního dřeva
s typickou červenou kresbou, ale i jako zdroj tzv. benátského terpentýnu a jako významná dřevina krajinotvorná. Pěstuje se po staletí i mimo oblast svého rozšíření, například do Anglie byl přivezen
před rokem 1629.
Jedle španělská (Abies pinsaro)
je jihošpanělský horský endemit. V přírodě se vyskytuje pouze
ostrůvkovitě poblíž Malagy v pohoří Sierra de Ronda. Hustě
větvený strom dosahuje výšky až 30 m. Tuhé jehlice 8 – 20 mm
obrůstají kolmo a spirálovitě větvičky. V ČR byla poprvé vysazena
na Sychrově v roce 1845.
Olše lepkavá (Alnus glutinosa)
starý latinský název pro olši je Alnus. Z olšového dřeva se stavěly
lodě a vyráběly kůly, které se vrážely do vody, protože olšové dřevo
ve vodě ztvrdne a vydrží velmi dlouho. Listy a kůra obsahují třísloviny a antrachinony. Působí protisvíravě a protiprůjmově. V lidovém
léčitelství se rozmačkané listy přikládaly na rozpraskané prsní bradavky kojících matek. Z olšových šišek se vyráběl inkoust.

Cyklostezka podél náhonu

„Rondela“, která v minulosti sloužila k míjení a otáčení vozů
po cestě od Bílého zámku na centrálni louku.

Splav na řece Moravici před Žimrovicemi. Počátky tohoto
Mariánského jezu spadají do 16. století, kdy v místech
dnešních papíren stál hamr. Do konce 18. století bylo odsud
kanálem napájeno šest velkých rybníků, rozložených podél
úpatí Hanuše. V současnosti je vyhledávaným místem
rekreantů a vodáků.
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Zámecký park Šilheřovice

První písemnou zprávou o obci Šilheřovice je listina z roku
1377 o rozdělení majetku opavského vévody Mikuláše II.
mezi jeho čtyři syny. Pro nás je zajímavá historie šilheřovického panství od r. 1787, kdy je koupil Karel svob. pán Larisch
a ihned postoupil Fridrichovi svob. pánu z Eichendorfu.
V letech 1787 – 1815 byl baronem Fridrichem Eichendorfem vybudován rozsáhlý zámek na místě renesanční tvrze.
Park byl založen krátce po roce 1820 na ploše mnohem
menší než je dnes.
V roce 1846 se stal dalším majitelem Šilheřovic Salomon
Meyer svob. pán z Rothschidů, který jej spojil s velkostatkem hlučínským. Za panství Rothschildů dochází k zvětšení a zkvalitnění parku. Rozloha zámeckého parku bez tzv.
„Malého parku“ a zahradnictví nad Zámeckým jezerem
dosáhla 98 ha, čímž se zařadil mezi naše největší parky.
Zámecký areál sloužil jako reprezentační sídlo Rothschildů
a také k odpočinku a rekreaci na úrovni odpovídající jejich
majetku. Návštěvníka při pohledu z tzv. Rothschildova
sálu a ze zámecké terasy měla oslnit vyvážená koncepce
a „nekonečná rozloha“ zámeckého parku. Krajinný obraz
nerušily žádné nevhodné stavby. Rozvoj obce a okolní krajiny byl podřízen základní koncepci parku.
Dalším překvapením byl Lovecký zámeček v centrální
části parku s příjemným posezením uvnitř a nádherným
pohledem na zajímavě tvarovanou vodní plochu
s romantickou vodní kaskádou a kouzelnou parkovou
scenerií za ní. Pohled od zámečku přes rybník orámovaný
červenými buky, stříbrnými jedlemi, fialově kvetoucími
rododendrony nabízel dojem až neskutečné krásy. Okolní
travnaté plochy se staletými duby a lípami účinek ještě
podtrhovaly.
Romantické Evelinino jezero při jižní hranici parku zvalo
k posezení, projížďce na lodičce či klidné procházce v jeho
okolí. Severovýchodně od něj byla bažantnice. Součástí parku byla i mléčnice Švýcárna, ve které se zpracovávalo mléko
pro potřeby zámku.
U břehu zámeckého jezera situovaného na sever od zámku byla výstavní oranžérie s rozsáhlou sbírkou tropických
a subtropických rostlin.
Dominantou parku před východní fasádou zámku je
Neptunova fontána, která dotvářela hlavní scenerie parku,
ale sloužila také ke koupání. Pro pobyt ve volné přírodě byl
intenzívně využíván altán na Růžovém pahorku.
Nedílnou součástí zámeckého parku byla „esovitě“ vedená
cesta od Bohumínské brány k zámku, lemovaná litinovými

Pod zámkem se nachází Neptunova kašna se sousoším
představujícím Neptuna, Amfortrité, putti a delfína se sítí.

Nad cestičkou vycházející od zámku se klenou mohutné koruny
devíti platanů javorolistých.
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Ostrava, který zajišťuje i údržbu. Hřiště je každoročně navštěvováno hráči z celé Evropy.

Podzámecký rybník u oranžérie.

lampami v historizujícím duchu. Nechybělo zde ani pravidelně
koncipované rosarium před západním průčelím zámku.
Na zámecký park navazovaly konírny, odkud byly vyváděny koně k projížďkám po zámeckém parku a blízkém okolí.
Rothschildův park byl ukázkou finančně náročné, ale vkusné
zahradní architektury, vytvářející vhodné podmínky pro ostatní floru a faunu. V roce 1937 Rothschild odchází a jeho majetek je v roce 1938 podle Norimberských zákonů konfiskován.
Původní plán zámeckého parku z roku 1860 se zákresem jednotlivých stromů, alejí, záhonů i fontány se jako jeden z mála
dochoval a je uložen v Zemském archivu v Opavě. Za války
slouží zámek jako skladiště a provizorní vojenská nemocnice,
později byl využíván také jako učiliště. Pro zámecký park nastala změna v roce 1968 v souvislosti s jeho využitím pro golfové
hřiště. Vzniklo jako třetí v republice a vůbec první na Moravě.
O výstavbu hřiště se zasloužila Nová Huť Ostrava. Rekonstruovaná oranžérie je v provozu jako klubovna Park Golf-Clubu

Průvodce parkem
Nádherný výhled na promodelovanou louku s Neptunovou
fontánou uprostřed a důmyslně rozmístěnými skupinami
listnatých stromů se nám nabízí od východní fasády zámku.
V listnaté skupině napravo dominuje jedle nádherná.
Jižně od zámku roste mohutný liliovník tulipánokvětý, který
snad nechybí v žádném zámeckém parku.
Pěšinou vedoucí od zámku k loveckému zámečku projdeme
pod alejí devíti platanů javorolistých, které na nás zapůsobí
svou mohutnou korunou tvořenou bizarně pokroucenými
silnými větvemi a nápadnou šedou až žlutohnědou borkou,
která odpadává ve velkých tenkých plátech.
Pokračujme k Loveckému zámečku s jezírkem hruškovitého
tvaru s umělou kaskádou. V tomto prostoru roste buk lesní
dřípený a červenolistý. Donedávna zde rostly i jedle vznešené. Na protějším břehu roste borovice vejmutovka a jedle
kavkazská, při kaskádě jedlovec kanadský.
Po hlavní pěšině můžeme pokračovat k další vodní
nádrži - Evelininu jezírku. Na pečlivě upravených volných
prostranstvích s pěknými průhledy vynikají statné stromy.
Mezi nimi se objeví i vzácné solitéry dubu letního, dubu
červeného, lípy srdčité, buku lesního. Ve východní části parku
se nacházejí borovice vejmutovky nádherných bizarních tvarů.
Pod mléčnicí jsou krásné exempláře tisovce dvouřadého.
Slouží ke cti správcům parku, že se starají i o dřeviny, které
ne každý považuje za krásné, přesto si zaslouží náš obdiv
a úctu. Vždyť prošly bouří i dalšími útrapami, které na

Velmi poškozené lovecké sousoší na bráně u Evelynina jezera a tato mramorová váza, patří k drobné architektuře v parku.
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nich zanechaly stopy. Jsou to stopy, které je šlechtí a ne
diskvalifikují. Je s podivem, kolik z nás si neuvědomuje,
jakou hodnotu má starý strom a bez váhání zbytečně skácí
starou jabloň, pod kterou sedával ještě jejich praděd, aby
vysadili stříbrný smrček. Je to jako zahodit obraz starého
mistra. Možná přijde doba, kdy budou takový křivolaký
strom či pařez pracně shánět....
Z tohoto přírodně krajinářského parku je co by kamenem
dohodil Černý les. Jeho přírodovědná hodnota je doceněna tím, že se tento starý převážně bukový porost pralesovitého charakteru dostal na seznam chráněných území jako
přírodní rezervace. Při návštěvě rezervace si můžeme představit, že stejný charakter mělo i místo, kde nyní táhnou ve
vozíčcích nadšení golfisté své hole po pečlivě udržovaném
trávníku.
Zajímavosti o dřevinách rostoucích v parku
Jedle kavkazská (Abies nordmanniana)
Nalezl ji v přírodě Alexandr Nordmann (1803-1866), podle
kterého byla pojmenována. Tato jedle byla introdukována do
Anglie v letech 1810-1848 již brzy po svém popsání. V Čechách
na Sychrov roku 1845. Postupně byla rozšiřována i do lesních
porostů jako možná náhrada za mizející jedli bělokorou.
Tisovec dvouřadý (Taxodium distichum)
je domovem v Severní Americe, kde dosahuje výšky až 50 metrů.
V zahradě u hájenky dosahuje zatím jen výšky 22 metrů, přesto
byl pro svou jedinečnost v roce 2004 vyhlášen památným stromem.
Roste ve vlhkých nížinách s vysokým stavem spodní vody nebo
na místech zaplavovaných. Tomuto prostředí se u tisovců vyvinuly neobvykle orgány „dýchací kořeny“ (pneumatofory). Rostou
negativně geotropicky, to znamená, že rostou směrem vzhůru.

Jedle kavkazská
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Letecký snímek šilheřovického zámeckého parku z roku 1947
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Na hlavním kořeni, který je pod povrchem, má tisovec v pravidelných odstupech hrboly - kolena, která vyčnívají nad
vodu. Tato místa jsou prostoupena vzdušnými kanálky a přivádějí kyslík do celého kořenového systému.
Jehlicovité listy tisovce jsou měkké a zelené jako svěží letní
tráva. Jehlice na zkrácených větévkách (brachyblastech)
dostávají na podzim oslnivou barvu oranžovou až tmavomodrou a zároveň s brachyblasty padávají.
Zvláštní je kmen, na bázi velmi široký, záhy se zužuje a rovně
vybíhá do vrcholu.
Tisovec dokáže žít i v Evropě v oblastech s mírným podnebím.
Proto byl a je vysazován v parcích. Vyhovují mu chudé i úrodné půdy, ty mohou být kyselé či vápenité.
Už v třetihorách byly tisovce dvouřadé rozšířené po celém
světě. Od současných tisovců se sotva dají rozlišit zkameněliny jeho listů, které se našly ve vrstvách hlíny nad porúrským
hnědým uhlím v Německu. Patřily k nejdůležitějším producentům hnědého uhlí starého asi 20 milionů let.
Borovice těžká (Pinus ponderosa)
pochází ze Severní Ameriky a její semena poprvé poslal roku
1826 do Londýna pro Royal Horticultural Society D. Douglas.
Na území naší republiky se pěstuje od roku 1845 na Sychrově.
Větve po naříznutí voní terpentýnem. Tato důležitá západoamerická lesní hospodářská dřevina může v dospělosti nést až
1000 velkých šišek.

Památný strom tisovec dvouřadý roste u hájenky mimo areál
parku. Dosahuje výšky 22 metrů.

Buk lesní (Fagus sylvatica)
staré latinské jméno pro buk je Fagus, někdy odvozované z řeckého phago - jím, podle jedlých plodů. Bukové dřevo je středně
tvrdé, snadno štípatelné. Našlo využití v kolářství, truhlářství,
vyrábějí se z něj parkety, železniční pražce, kuchyňské nářadí
a jiné drobné předměty. Je také velmi výhřevné.
Platan javorolistý (Platanus x acerifolia) tento druh bývá
považován za křížence platanu západního (P. occidentalis)
a platanu východního (P. orientalis). Někteří botanikové ho
pokládají za samostatný druh původem z Libye. Ve své domovině se platany dožívají vysokého stáří a obrovských rozměrů.

Pohled na lovecký zámeček.

Jemně zelené brachyblasty s dvouřadými jehlicemi vyrůstají
u tisovce dvouřadého strřídavě z dlouhé hnědé větévky
(auxiblastu).

Borka tisovce je červenohnědá, jemně podélně popraskaná,
měkká a odlupující se v pásech.
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