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Zámecký park v kravařích

Pravděpodobně největší exemplář žlutolisté formy dubu 
letního u nás

Červenolistý buk lesní

Zámecký park v Kravařích
Ve 13. století náležela ves a tvrz Kravaře staročeské-
mu rodu Benešoviců. Ti podle ní přijali jméno páni 
z Kravař. Posléze se zde vystřídalo několik šlechtických 
rodů. Od roku 1630 vlastnil panství polský šlechtic, 
proslulý alchymista a lékař Michal Sendivoj ze Skorska. 
Jeho dcera odkázala panství včetně vsí Kravaře a Kou-
ty svému choti Jakubovi z Eichendorffu. Jeho rod zde 
panoval od roku 1636 do roku 1782. Následovala řada 
dalších majitelů, mezi nimiž byl i Vilém z Fontaine, od 
jehož dědiců koupil velkostatek mezi lety 1906 až 1920 
Max Pinkus, který jej spojil s Oldřišovem.
Zámek, který patří mezi nejvýznamnější a po stránce 
uměleckohistorické nejcennější zámky v Moravsko-
slezském kraji, byl v barokním slohu postavem v roce 
1721. Dal jej vystavět Jan Rudolf svob. pán z Eichedorf-
fu. V té době byl založen i zámecký park.
Čtyřdílná zámecká budova uzavírá podélný prostor 
arkádového dvora. Stavbu převyšuje příčně situovaná 
oválná kaple, která je organicky včleněna do zahrad-
ního traktu. Zámek je zdoben bohatou štukaturou 
a pilastry. Velmi pěkná a cenná je sochařská výzdoba 
portálu hlavního průčelí zámku. Projekt této vynikající 
barokní stavby je přisuzován významnému rakouské-
mu architektu J. L. Hildebrandtovi. 
V roce 1936 zámek vyhořel a zpustl. Všechny stro-
py místností v prvním patře se zřítily. Stejně silně 
byl poškozen i portál. Poměrně zachována zůsta-
la nástropní freska a oltářní obraz v zámecké kapli. 
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Vlevo vyšší ořešák černý zastiňuje jasan ztepilý, vpravo roste dřezovec trojtrnný.

Po zničení zámku nebyl udržován ani zámecký park. 
Tehdejší místní jednotné zemědělské družstvo dokon-
ce dalo v parku vystavět ovčíny pro 150 ovcí. Po dlou-
hodobém chátrání byl zámek v r. 1970 uveden do 
původního stavu. 

Částečnou obnovu parku z popudu památkového 
úřadu projektově připravovali již v r. 1963 Edward 
Galuszka a Zdeněk Bouček. K revitalizacím a asanacím 
vodních ploch došlo až v 90. letech 20. století v sou-
vislosti s přechodem zámku i parku do rukou města 
Kravaře. Radikální obnova původní kompozice parku 
z 2. poloviny 19. století byla realizována podle návrhu 
opavského zahradního architekta Lubomíra Rychtara 
v letech 1994 - 1998. V téže době je obnovena hlavní 
přístupová alej k zámku a vysázeny nové solitéry. Kost-
ra parku byla původně založena na několika hlavních 
dřevinách, a to lípě, která je v současné době hojně 
napadená jmelím, a dubu letním, u něhož bylo zjiš-
těno devět druhů dřevokazných hub. Když k tomu 
připočteme i zdecimované jilmy, které podlehly gra-
fióze, převážně dožívající olše lepkavé u vodních toků 
a schnoucí smrky ztepilé, bylo k rekonstrukci parku 
přistoupeno právě včas. 
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 stromů má na starosti město Kravaře.

Průvodce parkem
Poměrně rozsáhlý zámecký park získal na malebnosti 
a romantičnosti díky uměle vybudovaným strouhám, 
rybníkům a hlavně mohutným staletým dubům. 
Nejvíc zajímavých dřevin se nachází v bezprostředním 
okolí zámku. Nejen dendrology zaujme staletá dubová 
alej, jedinečný ořešák černý a pravděpodobně největší 
exemplář žlutolistého kultivaru dubu letního u nás. To 
jsou dřeviny, které vaší pozornosti neuniknou. 
Pojďme se ale seznámit s některými dřevinami, které 
i když nevynikají velikostí, přesto si zaslouží náš obdiv. 
Pokud přicházíme k zámku hlavní branou, všimněme si 
aleje mladých lip srdčitých vysázené v roce 1997. 
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Staletá alej dubů letních

Parterová část parku mezi zámkem a letitou dubovou alejí.

Trávníky po pravé a levé straně zámku lemují živé 
plůtky ze zimostrázu oživené jedinci tisu, stříhaného 
do tvaru kužele. Pokud se vydáme na prohlídku parku 
cestičkou vlevo kolem zámecké budovy, pak si najdě-
me severoamerický bělas viržinský, který oslňuje náv-
štěvníky počátkem června bělostí bohatých lat květů. 
Na podzim má zase nápadné žluté zbarvení. 
I když listy dalšího stromu připomínají vrbu, podle 
plodů poznáte, že jde o hrušeň. Je to hrušeň vrbolis-
tá, která je původem z jihovýchodní Evropy a západní 
Asie.
V této části parku rostou keře šácholanu Soulangeova 
s velkými růžově bílými květy podobnými tulipánu 
a ruj vlasatá, která má krásné jemné a velké purpuro-
vě červené „paruky“. Vytvářejí se z barevných chlupů 
u odkvetlých květenství. 
Stranou, zastíněn běžnými dřevinami, roste korkovník 
amurský, který má měkkou korkovitou borku. Roste 
zde i zmarličník japonský, nápadný svým tvarem listů. 
Na volném prostranství roste  vysoký dřezovec trojtrn-
ný s listy jednoduše nebo dvojitě zpeřenými. Zaujme 
svými plody. Jsou to až 40 cm dlouhé, často spirálně 
stočené hnědé lusky. Tento až 40 metrů vysoký strom 
je původem ze Severní Ameriky a pro svou dekorativ-
ní hodnotu je často vysazován v parcích.
Za zámeckou kaplí roste nejmohutnější strom v celém 
parku a určitě jeden z nejmohutnějších ořešáků čer-
ných v naší republice. Kmen je spoután obručemi 
a sužován poloparazitem - jmelím bílým.
Pokračujme však dále, podél zámecké budovy se 
dostaneme k aleji staletých dubů, rostoucích podél 
strouhy.
Za zmínku stojí i buk lesní dřípený s hluboce laloč-
natými listy, buk lesní červenolisté formy a katalpa 
trubačovitá. Ve výčtu dřevin nesmí chybět ani dub 
červený a smrk Pančičův.

Zajímavosti o dřevinách
Bělas viržinský (Chionanthus virginicus)
je dvoudomá rostlina. Nejčastěji se množí očkováním 
nebo roubováním na podnož jasanu zimnáře - Fraxinus  

ornus. Velmi dekorativní a statný keř pocházející ze 
Severní Ameriky. Má protistojné jasně zelené listy a na 
jaře kvete bílými květy. Hodí se jako solitér do trávníků, 
menších zahrad i parků.

Dřezovec trojtrnný (Gleditsia triacanthos)
v Čechách se začal pěstovat roku 1835, ale v kultuře je 
veden již od roku 1700. Koncem 19. století byl dřezovec 
vysazován i v lesích na jižní Moravě a jižním Slovensku. 
Rod je pojmenován na počest ředitele botanické zahra-
dy v Berlíně, Johana Gotlieba Gleditsche (1714-1786. 
V Americe se jeho dřevo pro svou tvrdost a trvanlivost 
používá v kolářství, soustružnictví a řezbářství. Z nezra-
lých lusků se vyráběl prostředek, jenž měl zvýšit trvanli-
vost barviv.
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Převislý jasan ztepilý

Jedinečný ořešák černý, který má obvod kmene 6 metrů.

Ořešák černý (Juglans nigra)
byl u nás poprvé zaznamenán, stejně jako ořešák pope-
lavý, roku 1835 v pražské Královské oboře. Jeho ořechy 
jsou vynikajícím materiálem pro tvorbu lidových šper-
ků, náhrdelníků a náramků. V kultuře je veden od roku 
1683.

Zmarličník japonský (Cercidiphyllum japonicum)
byl do Evropy poprvé dovezen v roce 1865 a u nás prv-
ně vysazen v roce 1910 v Průhonicích. V současnosti se 
v ČR pěstuje přibližně ve dvaceti zámeckých parcích. 
Jde o strom plně mrazuvzdorný, kterému vyhovuje 
polostinné stanoviště a výživná, hluboká, čerstvě vlhká 
půda. Množí se převážně semeny, možné je ale i množení 
hřížením nebo zelenými řízky. Název je odvozen z řecké-
ho kerkis - tkalcovský člunek, který připomínají listy svým 
tvarem a phyllon - list. Jiný německý název pro zmarlič-
ník je „Kuchenbaum“ - tedy „koláčový strom“, protože 
opadané vadnoucí listy svou vůní připomínají vůni čerst-
vých buchet nebo perníku, někomu i marcipán.
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Jasany v přírodní části parkuOlše kolem strouhy

Studie zámeckého parku - Rozbor kompozice, autor Ing. Lubomír Rychtar
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Zámecký park v raduni
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Zámecký park v raduni

Mezi zámkem a oranžérií je na  podstavci z pískovce
umístěna lastura mořského měkkýše zevy obrovské.

Svým habitem velmi zajímavý trnovník bílý

Renesanční sýpka Před zámkem vlevo štíhlý nahovětvec dvoudomý 

Ostrůvky na Vrchním rybníku

Zámecký park v Raduni
Zmínka o tvrzi na místě dnešního zámku je poprvé doložena 
v roce 1320. Podle ústního podání však byla vybudována v roce 
1006. Původně byl majetek lénem opavských knížat, později 
patřil Tvorkovským z Kravař. Po střídání nejrůznějších majitelů 
v 17. a 18. stol přešel zámek s panstvím v roce 1832 do rodiny 
Blücherů. Tento rod se zde udržel až do roku 1947.
Zámek patří k nápadným a impozantním budovám Opavska. 
Jeho základy jsou pozdně renesanční. V letech 1816 až 1822 byl 
podle projektu K. J. Englische zásadně přestavěn do klasicistní 
podoby. V roce 1824 je zahájena výstavba empírové oranžerie 
s pravidelnou zahradou. Souběžně je započato s budováním 
zámeckého parku v přírodně krajinářském slohu, kterou 
financoval tehdejší majitel Jan Larisch-Mönnich. V roce 1830 
byla přistavěna galerie s terasou. Na vzhledu parku 2. pol. 19. 
stol. je patrný vliv uměleckého zahradníka Eduarda Petzolda 
a hraběte Pückler-Muskau. K rozvoji areálu významně přispěl 
rod Blücherů z Wahlstattu. Po roce 1900 je přestavěn zámecký 
objekt v duchu pozdního novogotického historismu. Park je na 
přelomu 19. a 20. století ceněn a obdivován. Jsou realizovány 
rozsáhlé výsadby jak domácích tak exotických dřevin, 
kupříkladu pro raduňský park tak charakteristický červenolistý 
buk lesní, nahovětvec dvoudomý, katalpa trubačovitá, liliovník 
tulipánokvětý, jasan pensylvánský, douglaska tisolistá a jalovec 
virginský.
Zámecký park o rozloze necelých 20 ha (28 ha před r. 1948) je 
založen na maximálním využití přírodních hodnot území a při-
lehlého kopcovitého terénu s převažujícími bukovými porosty 
na svazích osluněných z východu a smrkovými porosty s přímě-
sí borovice lesní na západně orientovaných svazích.
Koncepce parku je tvořena na průhledech. Hlavní je ze zámec-
ké knihovny přes červenolistý buk lesní, kontrastující s tmavým 
pozadím skupiny  vejmutovky, douglasky, tisu a sivé formy 
cypřišku Lawsonova, dále přes centrální louku až na rybník 
Kameník.
Významným kompozičním prvkem parku jsou vodní plochy 
a toky. Vrchní rybník podtrhuje architekturu zámecké budovy 
zrcadlením na vodní hladině a romantičnost těchto míst znáso-
bují uměle vybudované ostrůvky z druhé poloviny 19. století.
Zámek a oranžérie je po zásadních úpravách. Návštěvníci ji 
mohou obdivovat od roku 2004. Totéž se však nedá říct o empí-
rovém ovčínu, který čeká na svou záchranu. Zámek, který je 
veřejnosti zpřístupněn od roku 1984, je využíván jako muzejní 
síně pro exponáty ze zámku Hradec nad Moravicí.
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Pyramidální dub letní u pěšinky vedoucí údolím potoka 
Raduňky k rybníku Kameník.

V blízkosti zámku v okolí rybníků a potoka Raduňky najdete 
místa typická pro  přírodně krajinářský park.

Průvodce parkem
Při procházce po cestičce od kostela k zámku vás zaujmou 
vzrostlé červenolisté buky a javory Schwedlerovy a velmi 
vzácný nahovětvec dvoudomý, kterých tady dříve rostlo 
více, jenže doplatily na to, že raší až koncem května. Byly 
považovány za uhynulé a proto byly vykáceny.
Při pohledu na severní fasádu zámku vám neunikne mohut-
ný červenolistý buk lesní, jehož listy jsou zpočátku vegetace 
růžovočervené, ale v průběhu roku stále tmavnou.
Po prohlídce oranžérie se vydáte do širokého údolí potoka 
Raduňky, kde se rozkládá malebný krajinářský park. Sestou-
píte pěšinkou podél liliovníků tulipánokvětých a dostanete 
se do prostoru, kde vás na jaře ovane vůně velmi aromatic-
ké byliny, tvořící velké koberce pod vrostlými stromy ople-
tenými břečťanem popínavým. Je to česnek medvědí. Po 
pravé straně rostou stařičké tisy červené. Na hrázi rybníka 
Kameník již chybí mohutný, obdivovaný dub s větví saha-
jící daleko nad hladinu, který se koncem 90. let vyvrátil, ale 
i ty zbývající duby si zaslouží obdiv stejně jako douglasky 
za rybníkem.
Mezi další vzácné dřeviny v parku patří sloupovitý dub letní, 
jasan pensylvánský, katalpy trubačovité, douglasky tisolisté 
a borovice limby.
Od rybníka Kameník můžete pokračovat podél potoka 
Raduňky směrem k zámku až k rybníku s ostrůvky zvanému 
Vrchní. Doprovodí vás k němu vzrostlé olše, duby, jasany, 
lípy a douglasky. Odměnou vám bude pohled na krásný 
zámek a jeho odraz na hladině.
Vycházkovou trasu však můžete i obrátit. Po prohlídce zám-
ku sejdete k rybníku, ten obejdete a ke vzdálenému ryb-
níku Kameník se vydáte proti proudu Raduňky. Za ním po 
20minutách chůze dojdete k pomníčku, který upozorňuje 
na Dětský les, který vysázely děti ze základních škol nejen 
z Raduně. 
V roce 1989 byla zpracována projektová studie na úpra-
vu zámeckého parku, jejíž sadovnickou část zpracoval 
Lubomír Rychtár a Marie Kellnerová. Postupnou realiza-
ci řídí z hlediska památkové péče Eva Kolářová a Alena 
Halamíčková.

Mezi zajímavosti raduňského 
zámku patří kromě oranžérie 
a renesanční sýpky i empírový 
ovčín. Na něm je snad zachována 
jedině beraní hlava, kterou 
bystré oko najde nad hlavním 
vchodem této kdysi impozantní 
stavby.
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Kolem pěšinky vedoucí od oranžérie do rozsáhlého parku
k rybníku Kameník rostou liliovníky tulipánokvěté.

Na jaře návštěvníky parku, ať jedou po cyklistické stezce
nebo se procházejí po sotva vyschlých pěšinkách, zaujme 
vůně česneku. Ti znalí už vědí, že jejím původcem je silně 
aromatická bylina česnek medvědí a domů si do kuchyně 
odnesou pár lupenů.

V hlavní ose průhledu od zámku k rybníku Kameník roste 
na prostorné louce červenolistý buk lesní.

Zajímavosti o dřevinách v parku
Nahovětvec dvoudomý (Gymnocladus dioicus)
v řečtině znamená gymnos nahý a klados větev. Nahovětvec 
začíná rašit velmi pozdě až uprostřed května. Anglický název při-
pomíná skutečnost, že v USA se z pražených semen občas dělá 
káva. Německý název se dá zase přeložit jako „parohatý strom“, 
protože koruna připomíná v zimě parohy jelena. Nahovětvec 
vytváří na kořenovém systému hlízky a je proto schopný využí-
vat vzdušný dusík. 

Borovice limba (Pinus cembra)
jejíž hlavní evropský areál je v centrálních Alpách, roste velmi 
pomalu a v příznivých podmínkách dokončuje svůj vývoj teprve 
kolem 400 let. Jsou známy limby staré 1200 let. Semena jsou jed-
lá a obsahují 33 - 56 % oleje, jejich rozšiřování obstarávají ptáci 
a hlodavci. U nás nemá dřevařský význam ačkoliv má ceněné 
dřevo. Jméno cembra je staré italské označení borovice limby

Liliovník  tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera)
ve své domovině poskytuje liliovník lehké, snadno zpracova-
telné dřevo, které je vhodné na zhotovování různého nářadí 
a doutníkových krabiček. Vyrábí se z něj také nábytek, protože 
jeho dřevo se dobře leští a moří. Hořká kůra z mladých větví 
a kořenů se využívá proti horečkám místo chininové kůry. Alka-
loid tulipiferin, který je obsažen v kůře působí drasticky na srdce 
a nervovou soustavu. Do Evropy byla první introdukce usku-
tečněna roku 1663. V Čechách byl poprvé vysazen roku 1865 
v Hluboké nad Vltavou.

Katalpa trubačovitá (Katalpa bignonioides)  
je nápadná svými až 25 cm velkými širokými listy a plody. Jsou 
jimi oblé tobolky, luskovitého tvaru, které obsahují spoustu 
malých, plochých semen s chlupatým křídlem. Zatímco listy raší 
pozdě a záhy na podzim opadávají, plody zůstávají na stromech 
až do příštího roku.
Rodové jméno dostala katalpa podle starého indiánského 
pojmenování katalpy trubačovité v Karolíně. Do kultury byla 
zavedena teprve po roce 1726. Poprvé byla u nás vysazena v par-
ku sychrovského zámku C. Rohanem před rokem 1880.
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Zámecký park kyjovice

Kalonopax pestrý působí tropickým dojmem, ačkoliv je dostačně 
otužilý pro celou Evropu s výjimkou nejchladnějších oblastí.

Buk lesní dřípený Fagus sylvatica ´Lasciniata´ Ořechovec Carya ovata

Zámecký park Kyjovice
Zámek v Kyjovicích byl postaven Kalkreuthy roku 1738 v pozd-
ně barokním slohu nedaleko staršího sídla, které bylo tehdy 
zbořeno. Falkenhainové v 1. polovině 19. století zámek upravili 
v duchu klasicismu, což se týká především vstupního průčelí. 
Za posledních majitelů Stolbergů byla věnována hlavní 
pozornost rozšiřování parku. Zejména za hraběte Bedřicha 
Stolberga byly do parku vysazovány vzácnější cizí druhy dřevin. 
Významně se na sortimentu dřevin v parku podíleli zahradníci 
A. Dragoun a J. Kupka, kteří dosazovali vzácnější exempláře 
a prováděli aklimatizační pokusy.
Součástí parku je oranžérie, romantický zahradní domek 
a nepravidelný bazén.

Průvodce parkem
V parku najde návštěvník místa zastíněná korunami vysokých 
stromů i volná prostranství, na kterých vyniknou solitérní dře-
viny. Mezi ně určitě patří v parcích málo vídaná dřevina, kalo-
nopax pestrý. Dá se najít poměrně snadno. Roste na palouku 
s výhledem na zámek i zahradní domek a nejspolehlivějším 
poznávacím znamením je břečťan popínavý, který ovíjí jeho 
kmen. 
V parku i botanikův učeň najde kaštanovníky, vejmutovky 
i borovici černou, červenolistý buk, platan javorolistý, liliovník 
tulipánokvětý, sloupovitý dub letní. Odborníci potom lípu stří-
brnou,  ořešák popelavý, převislý jilm lysý nebo sazaník plodný. 
Všichni mohou po prohlídce tohoto přírodně krajinářského 
parku s bohatými vzrostlými porosty park opustit branou, která 
otevírá cestu do přilehlého lesa.

Zajímavosti o dřevinách v parku
Kalonopax pestrý (Kalonapax pictus var. Maximowiczii)
tento asijský strom naleznete jen v zahradách se specalizovanými 
sbírkami dřevin. Tenké, ostny pokryté větve nesou velké dlanité 
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Zámecký park kyjovice

Jírovec drobnokvětý

Liliovník tulipánokvětýKaštanovník setý

listy, které mohou být až 20 cm velké. Strom působí tropickým 
dojmem, ačkoliv je dostatečně otužilý pro celou Evropu.

Kaštanovník jedlý (Castanea sativa)
se ve střední Evropě pěstuje teprve asi půl tisíciletí. Na úpatí švýcar-
ských Alp a na Etně na Sicílii rostou obrovské stromy kaštanovníků, 
které se dožívají i tisíce let. Plody se praží a jsou oblíbenou pochout-
kou. Podle středočeského učence Bohuslava Balbína kdysi čeští ště-
paři roubovali kaštanovník na dub a sklízeli dost plodů. Ze dřeva 
kaštanovníku se ve Středomoří budovali věže a zvonice.

Korkovník amurský (Phellodendron amurense)
je značně aromatický strom dosahující výšky až 15 m. Druhy rodu 
korkovníku jsou domovem v mírném a subtropickém pásmu 
východní Asie. Rodové jméno pochází z řeckého phelos - korek 
a dendron – strom. Korkovník se hospodářsky využíval. Z jeho kor-
kovité borky se dělala korkovitá drť a z té se lisovaly zátky. Obsahu-
je glykosidy felamurin a amurensin, alkaloid berberin a další látky.

Jerlín japonský (Sophora japonica)
se do Čech dostal poprvé roku 1835. Jeho rodové jméno je odvo-
zeno z arabského termínu Cassia sophora, které označuje strom 
s květy podobnými hrachovým. Jedovatý cytisin, který jerlín 
obsahuje, působí u některých lidí nevolnost. Mohou to být i ti, kteří 
opracovávají dřevo tohoto strom. V Japonsku a dalších východo-
asijských zemích je považován za léčivou rostlinu. Drogou jsou 
nakvétající hroznovitá květenství - Sophorae flos. Droga obsahuje 
flavonoid rutin. Poupata květů také obsahují žluté barvivo. 



52Významné  parky Opavska

Zámecký park v dobroslavicích
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Zámecký park v dobroslavicích

Krásný červenolistý buk v horní části parku

Kdysi výstavný zámek připomíná dekorativní váza

Zámecký park v Dobroslavicích
Obec patřila až do roku 1659 různým českým šlechtickým 
rodům. Až tohoto roku přešlo panství do rukou plukovníka 
Roberta Gorgona. Po něm opět došlo k několika výměnám 
majitelů. V první polovině 19. století přešel zámek se statky 
k panství raduňskému, do rukou rodu Mönnichů. Posledními 
šlechtickými majiteli byli Wilczkové, kteří panství v Dobro-
slavicích koupili r. 1860. Na rozhraní 17. a 18. století vznikla 
přebudováním tvrze majestátní zámecká budova, která byla 
obklopena rozsáhlým zámeckým parkem.
V roce 1892 byl původní zámecký park rozšířen a nově archi-
tektonicky upraven. Na jaře roku 1945, ke konci 2. světové 
války, byla budova do základu zničena.
V současné době patří zámecký park bez zámku obecnímu 
úřadu v Dobroslavicích, který se o něj dobře stará.

Průvodce parkem
Vlastně je jedno, odkud  si park začnete prohlížet. Chybí zde 
ten základní orientační bod - zámek. Jen mohutná kamenná 
váza uprostřed luk se solitérními stromy, z nichž buk lesní čer-
venolistý je nejnápadnější, připomíná historii tohoto místa. 
Zámecký park je však pěkný a cenný především díky dosti 
členitému terénu, který mu dodává neopakovatelnou atmo-
sféru. Uměle vysazené parkové skupiny se střídají s původ-
ními lesními porosty a prostornými loukami. Zvláště, když 
opustíte nejvyšší místo, kde stála zámecká budova a sejdete 
do údolí k velmi chatrnému, ale historicky cennému, kamen-
nému klenutému mostu. Ocitnete se rázem v původním les-
ním porostu - v bukovém lese. Buku se ve zdejším vlhkém 
prostředí ve společnosti habru obecného, javorů mléče 
a klenu a lip znamenitě daří. 
Nejcennější dřeviny se nacházejí u nově zřízeného tanečního 
parketu s restaurací.

Představme si však i ty dřeviny, které zvyšují dendrologickou 
hodnotu parku. Patří mezi ně jedle Veitchova, poléhavý tis 
červený, nažloutlý zerav západní, borovice vejmutovky, 
borovice černá. Z listnáčů potom kromě již zmíněného buku 
červenolistého i líska turecká, platan javorolistý, sloupovitý 
dub letní, jasan pensylvánský, liliovník tulipánokvětý a další. 
Z keřů jsou významné pestrolistá svída bílá, hlošina stříbrná, 
mamota širokolistá, klokoč zpeřený a j.

Zajímavosti o dřevinách v parku
Borovice vejmutovka (Pinus strobus)
je jedna z nejcennějších dřevin Spojených států a Kanady. 
Poskytuje měkké, snadno štípatelné dřevo, používané přede-
vším jako palivové, v sirkárnách a při výrobě beden. V Evropě 
se pěstuje jako okrasný strom od roku 1705. U nás se poprvé 
začala pěstovat roku 1812 v Hluboši. České jméno vejmutovka 
obdržela podle lorda Weymutha, který si začal poprvé všímat 
jejich užitečných vlastností na svých statcích v Severní Americe. 

Borovice černá (Pinus nigra)
je důležitou náhradní lesní dřevinou, která se vysazuje zvláště 
na exponovaná suchá a teplá místa a pro oblasti ohrožené 
průmyslovou činností. Její dřevo je v jižní Evropě hospodářsky 
významné, přestože je silně sukovité a pryskyřičnaté. V kultuře 
je vedena od roku 1759.

Habr obecný (Carpinus betulus)
Habrové dřevo je šedobílé, čisté, matné bez tmavého jádra. Pro 
svou houževnatost a tvrdost se dřevo habru využívalo na výro-
bu nástrojů hoblíků, držadel, dřevěných šroubů a do mechaniky 
klávesových nástrojů – kladívka. Habr snáší seřezávání, proto se 
používá např. do tvarovaných živých plotů i velkých živých stěn 
v barokních zahradách a parcích. 



54Významné  parky Opavska

Zámecký park chuchelná

Součástí hlavní budovy je pseudogotická věž z lomového zdiva.
Jedlovec kanadský dosahuje ve své domovině výšky až  50 m.
Překvapí svými drobnými šiškami.

Buk lesní červenolistý je ozdobou každého parku. Jeho stříbrošedá 
borka vyniká v kontrastu z červenozelenou korunou.

Zámecký park Chuchelná
Obec patřila původně panství Bořutínskému. Po vystří-
dání několika majitelů koupil v roce 1611 panství Ber-
nard Lichnovský z Voštic. Lichnovským patřilo panství až 
do konce druhé světové války jen s krátkým přerušením, 
kdy panství náleželo Skrbenským z Hřiště. 
Zámek v Chuchelné se skládá ze dvou budov. Nápis   
„Carolus Maxmilianus Lichnovský XV Decembri MDCLXX“, 
který je umístěn na čelní stěně hlavní budovy dokumen-
tuje dobu jejího vzniku. Budova byla v pozdější době 
přestavována a podle jejího vzhledu se dá usuzovat na 
druhou polovinu 19. století. Návštěvníka zaujme pseu-
dogotická věž z lomového zdiva.
Druhá budova, zvaná „Dům kavalírů“ byla postavena 
v roce 1853 a sloužila k ubytování hostů na zámku. 
Mimo areál zámecké zahrady, která je obehnána zdí s čer-
vených cihel, stojí u malé vodní nádrže cihlová pseudo-
gotická kaple s hvězdicovým půdorysem, která sloužila 
jako hrobka rodu Lichnovských.

Průvodce parkem
V zámku sídlí rehabilitační ústav, jehož pacienti mají 
možnost využívat příjemné prostředí parku k léčení 
a relaxaci. Těm, kteří se zajímají o přírodu, nabízí park 
i poučení o dřevinách. Některé dřeviny jsou opatřeny 
jmenovkami. V parku se v souvislých porostech podél 
zdi nacházejí naše běžné druhy jako lípy, duby, habry, 
trnovníky. Nepůvodní jsou vysázeny v prostorách 
uvnitř parku. Než začnete obdivovat hned  za bránou 
červenolistý buk, určitě vás vpravo za vrátnici zaujme 
svými květy keř mamota širokolistá. Přijďte uprostřed 
května. Právě v této době je v plném květu. V blízkosti 
kamenné věže rostou jírovce maďaly a borovice 
vejmutovka. Nedaleko odtud jedlovec kanadský 
s drobnými šiškami a poněkud dále rozkládá své větve 
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Zámecký park chuchelná

Hrobka Lichnovských stojí mimo areál zámeckého 
parku u vodní plochy. 

Mamota širokolistá

Dům kavalírů

Název liliovníku tulipánokvětého (Liriodendron tulipifera) vychází
 z podobnosti jeho listu s lyrou a květu s květem tulipánu.

krásný liliovník tulipánokvětý, paořech jasanolistý, 
červený javor dlanitolistý, červenolistá ruj vlasatá, 
hortenzie latnatá aj.
Ze vzácnějších dřevin zde rostou katalpa trubačovitá, 
ořešák černý, lípa řapíkatá a další. Z keřů potom různoba-
revně kvetoucí  pěnišníky.

Zajímavosti o dřevinách v parku
Jedlovec kanadský (Tsuga canadensis)
je ve své domovině hospodářskou dřevinou. Dřevo toho-
to stromu je měkké, ale trvanlivé, kůra se pro obsah třís-
lovin používala k tříslení. V Evropě se využívají jen jako 
parkové stromy. Slovo tsuga je japonského původu, které 
označuje buk. Semena jedlovce kanadského byla do 
Evropy dovezena P. Collinsonem už roku 1736. U nás byla 
vysazena až roku 1812 do Hluboše. 

Mamota širokolistá (Kalmia latifolia)
Tento vřesovištní keř patří snad k nejkrásnějším kvetou-
cím stálezeleným keřům našeho klimatu. Pochází z jiho-
východních oblastí USA a výše položených částí Asie, kde 
se vyskytuje jako hojný podrost vyšších stromů.

Trnovník akát (Robinia pseudoacacia)
je většinou strom s hlubokou rozpukanou borkou, ceněný 
včelaři jako významná medonosná rostlina. Původem je ze 
Severní Ameriky. Poprvé byl v Evropě zasazen v Jardin des 
Plantes v Paříži Vespasianem Robinem (1579-1662), synem 
Jeana Robina (1550-1629). Jean Robin byl královským 
zahradníkem Jindřicha III., Jindřicha IV. a Ludvíka XIII. 
a přivezl první akát z Virginie v letech 1600-1601.
Robinův akát byl vysazen mezi léty 1630-1638. V 18. stol. 
u nás vysazovány akátové aleje. Pod stromy časem mizí 
původní květena. Trnovník obsahuje v kůře toxalbumin 
robin, porušující tkáně a paralyzující nervovou soustavu.
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Zámecký park Štemplovec

Symbolický odchod řádových sester ze zámku, kde pobývaly od roku 1948. Na snímku impozantní lipová alej vedoucí 
od zámku na sopečný kopec Hůrka, který byl vytvořen povrchovým čedičovým výlevem. Alej vychází od zadní brány zámecké
zahrady a nacházejí se v ní lípy, které patří k nejmohutnějším na Opavsku.  Hůrka je poutním místem zasvěceným
Janu Nepomuckému.
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Zámecký park Štemplovec

V těsné blízkosti zámku rostou krásné cypřišky.

Vzrostlé stromy v části parku za zámkem vytvářejí stálý stín.

Zámecký park Štemplovec
V menším, ale malebném a navíc dendrologicky hodnotném 
přírodně krajinářském parku se nachází empírový zámek 
z počátku 19. století. Zahradu a sad, o kterou se v posledním 
půlstoletí staral Charitní domov pro řeholnice, dala vybudovat 
v roce 1820 jeho majitelka Anna Marie baronka Sedlnická. 

Průvodce parkem
Hlavní bránou se dostaneme na prostorný travnatý parter. 
Pokud se na prohlídku vydáme cestičkou vedoucí po pravé 
straně zámku, pak naši pozornost nejdříve přitáhnou platany 
západní, a to pro svou pestrou kůru. O několik metrů dále 
roste liliovník tulipánokvětý, v jehož těsné blízkosti svěšuje 
své větve až na květnatou louku buk červenolistý, se kterým se 
ještě setkáme za budovou zámku. Významnými exempláři jsou 
kromě cypříšků i jinan dvoulaločný, rostoucí za hospodářskými 
budovami. Dále ořešák černý, jírovec žlutý, kaštanovník jedlý, 
jerlín japonský, jedlovec kanadský a další.

Zajímavosti o dřevinách v parku
Cypříšek nutkajský (Chamaecyparis nootkatensis)
roste hojně okolo zálivu Nootka, odtud pochází i jeho pojmenování. 
Byl objeven A. Menziesem roku 1793 na ostrově Vancouver. Do 
Evropy se dostal až v letech 1850-1854. Dřevo je žluté, vonné, 
trvanlivé. Na Aljašce je považováno za nejlepší.

Cypříšek hrachonosný (Chamaecyparis pisifera)
pochází z Japonska, kde je oblíbeným, komerčně využívaným 
zdrojem stavebního dříví. Ve vlhkých údolích dorůstá až 40 m. 
V Evropě roste pomaleji a bývá vysoký kolem 25 m.
Z mnoha kultivarů rozlišujeme formy „Aquarrosa“, která má 
5-7 mm dlouhé, modře nebo šedě zelené jehlice, „Plumosa“, 
která má listy šídlovité, a „Filifera“, která má větve převislé, listy 
šupinovité až šídlovité.

Jinan dvoulaločný (Gingko biloba)
byl v minulých geologických dobách jako rod rozšířen v četných 
druzích po celém zemském povrchu. Tato velmi stará vývojová 
skupina prodělala maximální rozvoj v druhohorách. Do 
současnosti se zachoval jen jeden druh. Pěstuje se od nepaměti 
v Číně a Japonsku jako posvátný strom kolem budhistických 
chrámů. Do Evropy byl dovezen kolem roku 1730. Jinan 
dvoulaločný má využití i jako cenný doplněk stravy. Sbírá se 
list, který obsahuje množství účinných látek využívaných ve 
farmaceutickém průmyslu. Jinan je dvoudomá dřevina.

Jinan je dvoudomá nahose-
menná dřevina. Nahá vajíčka 
nasedají po 1-3 na konce dlou-
hých, vidličnatě větvených, 
kyjovitě ztluštělých stopek. 
Na snímku jsou plody koncem 
května. Semena jsou zdánlivé 
plody, které připomínají žluté 
slívy mirabelky, mají dužnaté 
tlusté osemení. Jsou kulatá, 
v průměru 2-3 cm velká. Za 
plné zralosti nepříjemně pách-
nou. Právě kvůli zápachu se 
v zahradách pěstují spíše samčí 
jedinci. Na snímku opadaná 
semena jinanu spolu s cha-
rakteristickými listy po prvním 
mrazu.
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Zámecký park velké heraltice

Osmikmenný paořech jasanolistý zaujme kromě květensví
 i svými lichozpeřenými listy dlouhými až 60 cm. Klasy 
 obsahují světle zelené nažky s polokruhovitými křídly.

Jedle řecká za zámkem je opatřena tabulkou s vyčerpávajícími
údaji o této dřevině. Takto označených dřevin je v parku několik.

Pohled na zámek ve Velkých Heralticích ze silnice ze Sádku

Zámecký park Velké Heraltice
Na začátku obce Velké Heraltice u silnice vedoucí z Opavy do 
Horního Benešova uvidíte za kamennou zdí pěknou budovu 
zámku s upraveným parterem. Historie zámku je bohatá, což 
se dá říct o každém panství v této části Slezska. První písemná 
zmínka je z roku 1265 v době panování Přemysla Otakara II. 
Původní tvrz byla ve druhé polovině 17. stol přestavěna pány 
z Vrbna. Poté se panství ujal velehradský klášter, který jej 
spravoval v letech 1694-1762. V této době asi kolem roku 1720 
byl zámek barokně přestavěn a upravena byla i zahrada. Na 
začátku 19. století byla postavena oranžérie. Byly v ní pěstovány 
citroníky a pomerančovníky až 4 metry vysoké. Hrabě Evžen 
z Vrbna přetvořil zahradu kolem roku 1830 na krajinářský park 
o rozloze 6 ha.

Průvodce parkem
Již od brány nás upoutá osmikmenná pterokarye jasanolistá 
před průčelím zámku. U hřiště roste mohutný solitérní jedlovec 
kanadský a za zámkem na zadní terase je velmi stará lípa 
řapíkatá a ještě před ní statná jedle řecká. Mezi dřevinami objeví 
laik v parku snadno i platan javorolistý, lísku tureckou nebo 
běžný smrk ztepilý a dub letní. Odborník najde i jedli nikkoskou, 
smrk východní, smrk sitku, javor kapadocký či javor tatarský.
Vedení Dětského domova sídlícího v zámku realizovalo nápad, 
který by mohl najít uplatnění ve všech zámeckých parcích. 
U významných stromů jsou v parku instalovány jmenovky, které 
podrobně o vzácné dřevině informují. Kromě této části parku, 
která je velmi dobře udržovaná, patří k přírodně krajinářskému 
parku i jižní část, která se rozkládá na prudkém svahu. Úzkou 
strmou pěšinkou se po schůdcích dostanete do této méně 
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Po levé straně zámku paořech jasanolistý

Listy a plody lípy řapíkaté.Stará lípa řapíkatá

Zámecký park velké heraltice

udržované části sahající až do údolí potoka Herličky. 
Z tohoto místa, které sloužilo v minulosti, ale i dnes  jako zahrady 
a sady je pěkný pohled na zámek. Za potokem přechází park 
v les o výměře 12 ha. 
 
Zajímavosti o dřevinách v parku
Pterokarye jasanolistá (Pterocarya fraxinifolia)
má název odvozen z řeckého pteron - křídlo a karyon - ořech, 
plody jsou totiž ořechy s blanitými křídly. Paořech poskytuje jedno 
z nejcennějších dřev pro nábytkářské dýhy, tzv. kavkazský ořech, 
které má jemnou tmavou dynamickou kresbu. Do Evropy byla 
první semena dovezena z Persie okolo roku 1782. Na našem území 
byla poprvé zaznamenána roku 1844 v pražské Královské oboře.

Smrk východní (Picea orientalis)
je jednou z charakteristických dřevin Kavkazu, kde roste na území 
přibližně 500 000 ha až do výšek 2 100 m n. m. Do Západní Evropy 
byl introdukován již roku 1770 (Anglie) a roku 1813 se pěstoval 
v Čechách. Ve druhé polovině 20. století se zkoušel i jako dřevina 
pro zalesňování území ohrožených průmyslovou výrobou.

Jedle nikkoská (Abies homolepis)
je považována za japonský národní strom. V Evropě byla 
pravděpodobně poprvé vysazena v roce 1854. 

Jedle řecká (Abies cephalonica)
je až 30 m vysoký strom s šedohnědou, hladkou borkou a ostře 
zašpičatělými, poměrně silnými svrchu lesklými jehlicemi, které 
však nejsou dvouřadě rozčísnuté jako u jiných druhů. Tvoří porosty 
ve vyšších polohách lesních oblastí Řecka.
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Buk lesní červenolistý

Ve stínu staré lípy jsou barokní sochy Flóra a Ceres.

Lípy v parku jsou mohutné a povětšinou vícekmenné.

Zámecký park neplachovice

Zámecký park Neplachovice
V roce 2007 oslaví obec Neplachovice, která se nachází 
nedaleko soutoku Heraltického potoka s řekou 
Opavou, 750 let svého trvání. První zmínka o obci je 
z roku 1257 a souvisí se zdejší farou, kterou v té době 
spravoval řád německých rytířů. Při dělení Opavska 
v roce 1377 patřilo panství Jarošovi z Neplachovic. Po 
několika dalších majitelích připadla obec v polovině 
16. století Lichnovským z Voštic, kteří přestavěli tvrz 
na zámek. Ten byl však pruským vojskem zničen 
v roce 1778. Po dalších majitelích dala nový zámek 
v empírovém stylu vystavět v letech 1833-1834 Marie 
Elgerová z Eichbergu a v té době byl u zámku založen 
i přírodně krajinářský park.
Zámek je umístěn přibližně ve středu protáhlého 
obdélníku. Celý areál, navazující na les vysazený v roce 
1910, doplňoval velký skleník i zimní zahrada. Ty byly 
zlikvidovány v roce 1956. Před zámkem jsou repliky 
dvou barokních soch z 1. poloviny 18. století. Bohyně 
polní úrody Ceres a bohyně jara a květin Flora s náručí 
plnou květů. To je ta vzdálenější od staré lípy srdčité 
před schodištěm do zámku. Lípa patří mezi nejstarší 
stromy neplachovického parku.
Park je v horní rovinaté polovině tvořen větším 
paloukem s okružní cestou. V tomto prostoru se 
nacházejí vzrostlé sromy,  z nichž červenolistý buk 
lesní nás upoutá ihned při vstupu do parku, stejně 
jako několikakmenné lípy srdčité a širokolisté v druhé, 
vzdálenější polovině parku. Zde roste také velmi starý 
kaštanovník setý, hadí smrk, který nelze přehlédnout 
a vzrostlé jasany ztepilé, javory mléče a spousta lip, 
většinou vícekmenných.
Rostou zde i pěkné douglasky, skupina jalovců 
viržinských a některé cypříšky.
K dalším ne zcela běžným dřevinám zde patří ořešák 


