Zámecký park Neplachovice
popelavý, liliovník tulipánokvětý žlutopestrý javor
klen, červenolistý buk lesní a javor dlanitolistý.
Mezi dřevinami u průčelí zámku jsou především
keře, jako hlošina stříbrná, šácholán Soulangeův, nad
kterými rozkládá své větve škumpa orobincová.
Na krásný park v Neplachovicích vzpomínají bývalí
žáci měšťanské školy, která byla v té době v prostorách
zámku. Dnes již univerzitní profesoři Vítězslav Bičík,
působící na universitě v Olomouci a jeho kamarád
Jan Klein, rodák ze Štemplovce, který nyní působí
na univerzitě v Pensylvánii, vzpomínají také s láskou
na svého učitele Karla Kousala. Nasměroval je do
tajů královny věd - biologie. Ve vzpomínkách jim
utkvěly výstavky rostlin rostoucích v parku a v okolí
školy, vystavených ve zkumavkách na chodbě školy.
Společná pozorování mladých přírodovědců v parku,
který doznal od té doby velké změny, byly základem
jejich současných úspěchů na poli světové vědy.
Zajímavosti o dřevinách
Lípa srdčitá (Tilia cordata)
je považována za český národní strom. J. Kollár přijal lípu
za symbol slovanské vzájemnosti. Stala se symbolem
českého národa - její ratolest je na prezidentské standartě.
Lipový květ (Flos tiliae) je cennou drogou - obsahuje
silice, glykosidy a další látky a užívá se při infekčních
a horečnatých onemocněních, při onemocnění ledvin
a močového měchýře. Lipové dřevo je vyhledávané pro
řezbářské a truhlářské práce.
Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos)
je často vysazována jako strom parkový a v uličních
stromořadích. V kultuře je vedena již odedávna. Lípové
dřevo je světlé a měkké a využívá se v řezbářství. Lýko
je houževnaté a pevné. Před zavedením umělých hmot
bylo s oblibou používáno jako pletivo.
Škumpa orobincová (Rhus typhina)
se v Evropě pěstuje asi od r. 1629. V Čechách byla jako
první zaznamenána v Praze r. 1835. Pojmenování tohoto
rodu vychází z řeckého rheein – téci. Při poranění vytéká
z kůry latex, který rostlina obsahuje. V Severní Americe
se listy využívaly v koželužství, protože obsahují hodně
tříslovin. Červené plody, které jsou také bohaté na
třísloviny se užívaly k zesílení octa. Proto se tato dřevina
ve starším pojmenování označuje také jako škumpa
ocetná.
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Zámecký park Dolní Životice, Štáblovice

Zámecký park Dolní Životice

Obec Dolní Životice byla počátkem 14. století biskupským lénem
opavského obvodu. V roce 1553 připadlo léno na Životice společně
s tvrzí Šťastnému Mošovskému z Moravičína. Jeho rod zde
hospodařil až do počátku 17. století. Majetek byl prodán v roce 1659
rodu Orlíků. Po roce 1721 hrabě Karel Orlík přebudoval tvrz v barokní
zámek. Jeho nástupce Jan Křtitel Orlík jej doplnil věží a dal u zámku
vysadit okrasný sad francouzského stylu. Byla zřízena oranžérie
a skleník. V roce 1800 kupuje statek Jan hr. Larisch-Mönnich, od
roku 1897 Životice přešly prodejem do vlastnictví hraběte Kamila
Razumovského. Po válce byl majetek zkonfiskován na základě
Benešových dekretů.
Do dnešní podoby byl zámek přestavěn v 19. století.
Pseudorenesanční zámecká budova je obklopena rozsáhlým
parkem. V současnosti je v zámku sociální ústav.
Nejzajímavější stromy a keře jsou soustředěny na prostranství před
zámeckou budovou.V seznamu dřevin rostoucích v zámeckém parku
jsou borovice limba, zerav západní i obrovský, cypřišek Lawsonův
i hrachonosný, liliovník tulipánokvětý, jasan pensylvánský.
Z těch cennějších dřevin lze uvést dub bahenní a dub velkoplodý,
který je původem ze Severní Ameriky. Je nápadný svými dlouhými
listy (asi 20 cm), které jsou velmi nepravidelně utvářeny, mají tupé
cípy a v přední polovině čepele zůstávají často nečlěněny.

Od kaple k silnici do Opavy vede alej, ve které se pravidelně
střídají jírovce s lipami.
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Zámecký park Štáblovice

Štáblovice se připomínají již v roce 1317 jako léno olomouckého
biskupství, jímž zůstaly až do 19. století. Tvrz zde pravděpodobně
existovala již v 15. století. Kašpar Rotrmberk z Ketře ji nechal ve
druhé polovině 16. století přestavět na menší renesanční zámek.
Později byl přebudován v barokním stylu a svou nynější podobu
získal za Sobků z Kornic. Souběžně byla vysázena pravidelná
zahrada přecházející v menší krajinářský park.
V současné době, kdy je zámek opět v soukromých rukou,
prochází spolu s parkem náročnou rekonstrukcí.
Na osu pravidelné části parku je napojena stará lipová alej, která
jej spojuje s nedalekým hájkem, za kterým na palouku roste
skupina dubů.
Mezi nejvýznamnější dřeviny zde patří dub letní.
Zajímavosti o dřevinách
Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)
jehož listy obsahují cukry, silici, flavonový glykosid a další látky
a v nálevu se používají jako močopudná a projímavá droga při
chorobách ledvin a revmatismu. Kůra se také kdysi používala jako
náhražka chininu proti horečkám. Jasanové dřevo vyniká především
pružností a ohebností - vyráběly se z něj kočáry a karosérie prvních
automobilů, ale i první lyže.
Dub červený (Quecus rubra)
se v evropských parcích vysazuje od roku 1760. Rok 1895 je uváděn
jako rok první introdukce k nám do Průhonic. Je to dřevina rychle
rostoucí a odolná vůči chorobám a škůdcům. Proto se pěstuje
i v lesích. Dřevo je méně hodnotné než dřevo našich dubů.

Lipová alej spojuje park s nedalekým lesem.

Zámecký park Jezdkovice, Stěbořice

Zámecký park Jezdkovice

Obec patřila již ve 14. století klášteru velehradskému. Od roku
1540 zde sídlili Stošové z Kounic a po nich Rotmberkové z Ketře.
Od roku 1821 uzavřel dlouhou řadu majitelů rod Sedlnických
z Choltic.
Zámecká budova je rozlehlá užitková stavba, která nemá valnou
architektonickou hodnotu.
Při vstupu do parku, který nevyniká zvláštní zahradní architekturou
ani rozlohou, vás přivítá šest habrů obecných a pokud jej navštívíte
brzy na jaře neujdou vaší pozornosti žlutě kvetoucí dříny obecné,
které oko potěší i koncem léta svými červenými plody. Keřové
patro doplňují keře pustorylu věncového.
Park je zastíněn centrálně umístěným bukem lesním
červenolistým. Všechny dřeviny převyšuje borovice vejmutovka.
Mezi nápadné dřeviny v době květu patří i šacholán Soulangeův.
Zajímavosti o dřevinách
Dřín obecný (Cornus mas)
je včelaři považován za významnou včelařskou rostlinu. Jeho plody
se využívají k přípravě kompotů, džemů a ovocných vín. Ve starověku
se dřínky sušily na slunci a pojídaly se sušené. Dřevo dřínu je tvrdé
a dobře se leští. Vyráběly se z něho užitkové i ozdobné předměty.
Mathioli píše, že „dřevo dřínu jest tak tvrdé jako jelení nebo hovězí
roh, neboť corn znamená roh“ - odtud rodový název. Mas - označuje
latinsky muže a znamená, že na rostlině převládají tyčinkové květy.
Borka této chráněné rostliny obsahuje 7-16 % tříslovin, proto se
využívala k vydělávání kůží.

Buk červenolistý uprostřed parku, který využívá obec
ke společenským akcím.

Zámecký park Stěbořice

Stěbořice náležely klášteru velehradskému a byly spravovány
zvláštním hofmistrem, proto byl statek nazýván steborským
hofmistrostvím. V roce 1467 za krále Jiřího zastavil klášter stěborský
statek Bírkům z Nasile. Dalším majitelem byl Bernart Bruntálský
z Vrbna. Od 17. století se na něm vystřídalo několik majitelů, z nichž
posledními byli Janottové.
V současnosti zde sídlí Střední odborné učiliště zemědělské.
Přírodně krajinářský park malých rozměrů byl pravděpodobně
založen v 19. století. Park je protkán spoustou pěšinek a navazuje
na sad.
V upraveném parku, o který se starají učni v rámci své odborné
praxe, rostou platan javorolistý, červenolistý buk, borovice
vejmutovka, jasan ztepilý. Ty převyšují z významnějších dřevin
katalpu trubačovitou, cypřišek Lawsonův, cypřišek hrachonosný,
zerav západní a zerav obrovský.
Zajímavosti o významných dřevinách
Buk lesní červenolistý (Fagus sylvatica f. purpurea)
Listy červeného buku raší začátkem května. Zprvu jsou růžovočervené,
ale v průběhu času stále tmavnou, až jsou purpurové a potom zezelenají.
Strom dorůstá až do výšky 40 m. Hustá tmavá koruna propouští málo
světla, takže je pod ním znatelná tma a chladno. Je velmi oblíbený
parkový strom, kde vyniká jako solitér.

Pohled do parku od zámku. Na snímku platan javorolistý
a červenolistý buk.
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Zámecký park Litultovice, Hlavnice

Zámecký park Litultovice

Na počátku 14. století byly Litultovice jedním z manských statků
olomouckých biskupů na Opavsku. Majitele statku se střídali až do
konce 18. století. V letech 1436 až 1446 byl majitelem Václav Kosík
z Litultovic. Původní tvrz přebudoval v 16. století Stoš z Kounic na
renesanční zámek. Další majitelé Josef a Jan Fridrichové z Tetzlernu
nechali zámek přestavět v barokní sídlo. Od roku 1792 až do roku
1945 náležel zámek Rollsbergům. V 19. století tito majitelé zřídili
u zámku přírodně krajinářský park.
Zámek prošel v posledních letech rozsáhlou a nákladnou
rekonstrukcí a tak se tato pěkná část obce stala vyhledávaným
místem pro odpočinek, a to nejen obyvateli Litultovic, ale i turisty
z širokého okolí.
Z významnějších dřevin v parku rostou jinan dvoulaločný, cenný
kultivar javoru japonského, pestrolistý zerav obrovský, javor
dlanitolistý, liliovník tulipánokvětý, platan javorolistý, dřín obecný.
Park zastiňují vysoké buky, duby a jasany.
Zajímavosti o dřevinách
Šácholán Soulangeův (Magnolia x soulangiana)
je kříženec východoasijských šácholanů M. denudata x M. liliiflora,
který dostal jméno po Soulangeovi. Francouzský šlechtitel zavedl
tento hybridní druh do obchodu v roce 1826. Botanik Presl dal této
dřevině český název šácholan, protože mají plody uspořádané do
šroubovice a podobají se tím šišce neboli šáchu. Vědecký název
„Magnolia“ dostal šácholan podle francouzského botanika Pierra
Magnola (ředitele botanické zahrady v Montpelieru), který žil koncem 17. a začátkem 18. století.

Jasan ztepilý a za ním šácholán

Významné

64

Zámecký park Hlavnice

Obec s malým venkovským zámečkem patřila již v polovině
13. století klášteru velehradskému. Mezi mnoha majiteli
v průběhu doby patřil rod Stošů z Kounic, který držel i lenní
statky v Deštném a Dolních Životicích. V roce 1729 je pánem
ve vsi Jan de Pino a v roce 1780 Ondřej hr. Renard, který dal
zámeček postavit roku 1792. Od roku 1886 patřila Hlavnice
Beyerům von Bayersburg.
V současné době v zámku sídlí obecní úřad a park, který
je malých rozměrů, slouží obyvatelům obce k pořádání
zahradních slavností.
V parku roste jen několik vzrostlých stromů, jejichž koruny
dokonale zastiňují prostor celého parku. Patří mezi ně
borovice vejmutovka, lípa srdčitá, javor mléč, jasan ztepilý,
trnovník akát a jírovec maďal. V šeru parku jsou dobře
rozeznatelné bílé kmeny bříz bělokorých.
Zajímavosti o dřevinách
Jírovec maďal (Aesculus hipppocastanum)
byl do střední Evropy přivezen roku 1576 nebo 1577 Clusiusem,
který získal semena ze zahrad tureckého sultána v Konstantinopoli. Koňský kaštan se označuje pro svou listovou jizvu, která se
podobá koňské podkově. Podle dalšího vysvětlení, které podává
Mathioli, Turci krmili těmito „koňskými kaštany“ koně. Od roku
1986 jírovce trpí velkou invazí klíněnky jírovcové, jejíž larvy napadají listy.

Pohled do zámecké zahrady
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Zámecký park Loděnice, Mladecko

Zámecký park Loděnice

Loděnice patřila ve 14. století hradu Vartnovu. V následujícím
čase se zde rychle vystřídalo několik majitelů, až v 16. století
přešel majetek na rod Kynarů z Šarfenštejnu. Martin Kynar
zde vystavěl tvrz. V té době zde byla přeložena tiskárna
z Jezdkovic. V dalším období opět statek přecházel z jednoho
rodu na druhý. Od roku 1812 náležel statek Sedlnickým
z Choltic.
V roce 1911 koupila statek Marie hraběnka Bellegarde.
Zámeček svou podobou odpovídá stavbám 18. století.
Na počátku 19. století, kdy statek patřil Sedlnickým z Choltic,
byl kolem budovy zřízen přírodně krajinářský park, ve kterém
je nyní zastoupeno asi 15 druhů dřevin.
Patří mezi ně tis červený, převislá douglaska tisolistá, smrk
ztepilý a zerav obrovský. Z listnatých dřevin potom lípa
srdčitá, trnovník akát, bříza bradavičnatá, olše lepkavá, dub
letní, jírovec maďal, dva druhy javorů, klen a mléč, jasan
ztepilý a keře, jako třeba ptačí zob obecný, bez černý, šeřík
obecný a další.
Zajímavosti o dřevinách
Tis červený (Taxus baccata)
je oblíbený zahradní a parkový jehličnan. Mějme však na paměti,
že kromě červeného míšku na semeni jsou všechny části tisu včetně semene jedovaté. Tisové dřevo je tvrdé, těžké, pružné a ohebné.
Ve středověku se z něj vyráběly luky a jiné zbraně.

Před budovou zámku rostou čtyři rozložité staré tisy červené
a dva zeravy řasnaté.

Zámecký park Mladecko

Původně se obec Mladecko jmenovala Mladotice a náležela
ve 13. století velehradskému klášteru. V letech 1640 až 1646
během česko-uherských válek zpustla. Nově byla osídlena až
ve 2. polovině 17. století, kdy se jejich majiteli stali Schertzové.
V 80. letech 17. století zde nechali vystavět na kraji vesnice
menší barokní zámek. Ten byl o století později zbořen a nový byl
vystavěn ve druhé polovině 19. století. V té době byl kolem zámku
zřízen rozsáhlý krajinářský park.
Jádro parku bylo založeno ve francouzském stylu, což dokazují
mnohé okrasné stromy a keře rostoucí v této části parku. Součástí
parku je i rybník, za nímž je přirozený lesní porost.
O úpravu parku se staraly řádové sestry z charitního ústavu církve
římskokatolické, který donedávna sídlil v zámecké budově.
Z jehličnanů zde rostou cypřišky, zeravy, jedle kavkazská. Ze
vzácnějších listnatých dřevin například trnovník lepivý a jilm
horský převislý, ořešák černý, jírovec červený, dřezovec trojtrnný
a vzácný kutivar dubu zimního (Quercus petraea „Mespilifolia“).
Zajímavosti o dřevinách
Dub zimní (Quercus petraea)
se od dubu letního liší tím, že má žaludy přisedlé k větvím. Nevyskytuje
se ve východní části Evropy. Ve střední a jižní Evropě je běžný po 61
stupeň severní šířky. Je to důležitý strom nižších poloh a pahorkatin.
Vyskytuje se do asi 700 m. n. m. V lékařství se používá kůra z mladých
stromů jako svíravý a protikrvácivý a protizánětlivý prostředek.
Poskytuje velmi hodnotné dřevo, používané při stavbě lodí, podlah,
nábytku, intarzií i sudů.

Zajímavá odrůda dubu zimního var. mespilifolia
s podlouhlými nezřetelně laločnatými listy.
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Zámecký park Dolní Benešov, Velké Hoštice

Zámecký park Dolní Benešov

Obec byla založena se svolením velmože Beneše v roce 1253
a v roce 1493 povýšena Vladislavem II. na městečko. Statek
byl od svého založení v rukou českých majitelů a teprve
v 17. století přešel do držení německých šlechtických rodů.
Roku 1774 koupil panství Gottlieb z Hennebergu. Roku
1832 převzal panství kníže Eduard Lichnovský. V roce 1839
bankéřská rodina Lejeunova z Vervies v Belgii a roku 1846
Salomon Meyer z Rothschildů. V jeho držení zůstal statek až
do nejnovější doby. Zámek se skládá ze dvou samostatných
objektů, postavených v raně barokním stylu.
V současné době statek využívá obecní úřad a základní škola.
Zámecký park byl založen na přelomu 19. a 20. století.
Nachází se na mírném návrší v centru obce. Ze vzácnějších
dřevin zde roste nahovětvec dvoudomý původem ze
střední oblasti Severní Ameriky. Z našich původních dřevin
zde rostou krásné javory kleny, jasany ztepilé, lípy a břízy.

Zámecký park Velké Hoštice

Zámek byl vystavěn v pozdně barokním slohu v roce 1754.
Kolem poloviny 19. století byl přestavěn do dnešní klasicistní
podoby. Poslední rekonstrukce proběhla kolem roku 2000.
Zámecká budova, která stojí vedle pěkného pozdně barokního
kostela je dvoupatrová a bohatě zdobena štukami.

Dendrologickou hodnotu má alej dubů a lip nedaleko zámku.
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Park můžeme rozdělit na dvě na sebe navazující části.
Ta první je blízké okolí zámku, které je dendrologicky
nejzajímavější a také nejvíce udržované. Ta druhá se táhne
po mírném svahu daleko do lučinatého okolí a plynule
navazuje na lužní porosty podél řeky Opavy. Celý areál
tak přechází nenásilně do okolní krajiny, jak se na anglický
park sluší. Přirozeně v něm převažují domácí druhy, javory,
lípy.
K významným dřevinám patří jedle stejnobarvá, nažloutlý
zerav západní, katalpa trubačovitá, šacholán kobus
a další.
Zajímavosti o dřevinách
Javor babyka (Acer campestre)
snáší velmi dobře sestřihování, proto se používal odedávna
do živých plotů. Pro tento javor jsou také charakteristické
korkové lišty na některých mladých větévkách. Dřevo babyky
je nejpevnější a nejtvrdší z javorových dřev a vyráběly se z něj
například dechové nástroje.
Javor mléč (Acer platanoides)
je hospodářsky významný strom. Jeho dřevo se používá například
k výrobě nábytkářských dýh a hudebních nástrojů. Mladé výhony
a řapíky při poranění roní mléčně bílou tekutinu.

Při pohledu od jezírka zakrývají zámek vzrostlé lípy a javory.

Zámecký park Oldřišov

Zámecký park Bolatice

Celkový pohled na parter před pěkně opraveným zámečkem,
kde nejvyššími dřevinami jsou keře zimostrázu vždyzeleného.

Zámecký park Oldřišov

Oldřišov patřil již v druhé polovině 12. století klášteru
hradišťskému. Klášter tu měl své probošty, z nichž opat
Jan Keil prodal roku 1526 majetek Kryštofu Tvorkovskému
z Kravař. Ten zde dal postavit tvrz, která zcela zpustla
během třicetileté války. Až ve 2. polovině 17. století ji
dal přestavět Jiří Štěpán hrabě z Vrbna na menší barokní
zámek. Následně se zde vystřídalo několik majitelů, až
v roce 1839 získal majetek rod Lejeuneů, který panství
držel delší dobu. V roce 1923, kdy byla prováděna
pozemková reforma, byl majitelem panství Max Pinkus.

Zámecký park Hrabyně

Zámeček i park včetně rybníků byl během války značně
poškozen. I v poválečném období nedoznal téměř
žádných změn k lepšímu. Až v posledních letech byl park,
včetně rybníků upraven a stal se chloubou obce. Rostou
v něm převážně domácí dřeviny, z nichž topol černý je
nejmohutnější. Kolem rybníka rostou jírovce, borovice
lesní a nápadný javor mléč s červenými listy.
Zajímavosti o dřevinách
Topol černý (Populus nigra)
našel uplatnění také ve středověkém ranhojičství a léčitelství. Dřevo
topolu černého je lehké, ohebné a dobře se štípe, proto se z něj
vyrábějí překližky na nábytek, sudy a bedny. Z té doby se dochoval
recept na přípravu masti z mladých topolových pupenů, kterou si
prý tehdy mazaly ženy vlasy, aby jim dobře rostly, pěkně se leskly
a zesvětlely. Pyl je alergenní, období výskytu je březen až duben.

Mezi zámečkem a rybníkem roste statný topl černý.

V torzu zámeckého parku roste nádherný jinan dvoulaločný.

Zámecký park Albertovec

Světoznámý hřebčín a park se dočkal obnovy.

Významné parky
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Zámecký park Radkov - Dubová
Zámecký park Radkov – Dubová

Nad údolím řeky Moravice se středověkým hradem
Vikštejn leží obec Radkov, která se připomíná
v roce 1377, kdy při dělení Opavska byla součástí
vikštejnského panství. Ve druhé polovině 18. století
byla založena obec Horní Vikštejn, dnes Dubová, kde
si v letech 1774-1776 tehdejší majitel Jan Julius Frobel
vystavěl barokní zámek.
Před zámkem se rozkládá nevelký parter, na kterém
roste pěkný soliterní zerav západní. V této části podél zdi
z droby, ze které je postaven i hrad Vikštejn, rostou habr
obecný, jasan ztepilý, lípa a buk lesní.
Parčík nevelkých rozměrů se nachází za rybníčkem po
levé straně zámku. Středem mírného svahu prochází
cesta, již lemují po obou stranách palouky. V parku, který
končí lesnatým porostem je mnoho urostlých dřevin.
Patří mezi ně například skupina cypříšků hrachonosných,
borovice tuhá, borovice limba, jedlovec kanadský,
čtyřkmenný kaštanovník jedlý, dub červený, beztrnný
trnovník, červenolistý javor mléčný, jilmy, převislý jasan
ztepilý a další.

Před zámečkem na menším parteru roste solitérní
zerav západní.

Zajímavosti o dřevinách
Zerav západní (Thuja occidentalis)
pochází ze Severní Ameriky, kde se jedná o strom vysoký 15-20 m. Větévky se rozkládají vodorovně, na rubu
nemají bílou kresbu typickou pro některé jiné druhy
zeravů. V Evropě se vyskytuje v kultuře již od 16. století.
Pravděpodobně byla dovezena J. Cartierem roku 1536
do Francie. Proti mrazu je zcela odolný. Roste na všech
lokalitách, které nepřesychají. Používá se jako solitérní
dřevina ve větších výsadbách, v menších lze použít do
tvarovaných stěn.

Stařičká lipová alej mezi Radkovem a Dubovou, která vychází
od zámku, je oblíbeným námětem malíře Huberta Grima.

Významné
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Zámecký park Melč, Klokočov

Zámecký park Melč

Obec Melč leží ve výšce 480 m n. m. v údolí Melčského potoka
na severní hranici Přírodního parku Moravice.
Dějiny obce jsou spjaty s nedalekým hradem Vikštejnem, k jehož
panství Melč náležela už v roce 1377. Toto datum je zároveň
první zmínkou o Melči a je uvedena v pramenech souvisejících
s dělením opavského knížectví. Samostatným panstvím se Melč
stala v roce 1671. Barokní zámek byl na místě starého poplužního
dvora vybudován počátkem 18. století. Na začátku 19. století dal
nový majitel Jan hrabě z Tenczina zámek přestavět do empírové
podoby. V současnosti zde sídlí dětský domov.
Kolem zámku se rozkládá rozsáhlý park se vzácnými druhy
dřevin. Nejlépe je udržovaná partie kolem zámku. V zadní části
jsou na svahu vzrostlé stromy, většinou domácí druhy, jako lípy,
jasany a javory.
Před zámkem rostou douglasky tisolisté a u altánu umístěném
na vyvýšeném místě modříny.
Celkovému příznivému dojmu z parku by přispěla výsadba
keřů, kterých je zde citelný nedostatek.
V parku se ještě nachází kolekce cypříšků, zeravy, urostlý
zeravinec japonský. Mezi pěkné stromy patří i jinan dvoulaločný,
statný kaštanovník jedlý, malebný kultivar jilmu lysého, líska
turecká, jírovec červený, červenolistý a převislý buk, převislý
jasan, sloupovitý dub letní a další.

Zámecký park Klokočov

Po celém areálu parku, který má užší protáhlý tvar, jsou
rozmístěny léčebné pavilóny a hospodářské budovy Léčebny
dlouhodobě nemocných. Zámecká budova, pocházející z 18.
století, ve své původní podobě již neexistuje. Stála v místech
jedné z hospodářských budov. V roce 1925 převzal tzv.
Zámecký dvůr Revírní báňský úřad v Ostravě. Po pozemkové
reformě byl areál nazýván Masarykův domov hornických dítek.
Po roce 1945 sloužil areál jako sanatorium pro rekreaci horníků,
dětí a nyní slouží k léčení dlouhodobě nemocných.
Zeleň v zámeckém parku je tvořena doprovodnou zelení po
obou stranách hlavní cesty. Starší porosty jsou v přední části.
Porosty kolem hlavní budovy léčebny na konci parku jsou
mladšího data. Zde také najdeme okružní cestu s pěknou
vyhlídkou do krajiny. Na levém břehu parku se nachází
přirozený les.
Mezi nejzajímavější jehličnaté dřeviny patří jedle kavkazská
i bělokorá, žlutopestrý cypříšek hrachonosný, borovice
černé a tisy červené na levém svahu v blízkosti hlavní cesty.
K významnějším listnatým dřevinám patří pěkný exemplář
jasanu převislého, vzrostlé lípy srdčité a habry obecné. Keřové
patro tvoří běžné druhy dřevin.

U besídky vpravo roste modřín opadavý.
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Parkové a zahradní keře

Vajgélie květnatá

Kalina vrásčitolistá

Šeřík obecný

Pámelník bílý

Bobkovišeň lékařská

Bobkovišeň lékařská

Mahonie cesmínolistá

Mahonie cesmínolistá

Zákula japonská

Cesmína ostrolistá, odrůda

Pustoryl věncový

Pustoryl věncový

Zimolez obecný

Zimolez obecný

Dřín obecný

Dřín obecný

Trojpuk drsný

Loubinec

Dřišťál obecný

Dřišťál obecný

Ptačí zob obecný

Ptačí zob obecný

Štědřenec odvislý, Zlatý déšť

Zlatice prostřední

Tamaryšek drobnokvětý

Skalník vodorovný

Tavolník vrbolistý

Tavolník van Houttův

Významné

70

parky Opavska

Borky a listy dřevin

Tis červený

Smrk ztepilý

Modřín opadavý Borovice lesní

Borovice černá

Jedle

Javor klen

Javor mléč

Buk lesní

Bříza pýřitá

Bříza bělokorá Platan javorolistý Jasan ztepilý

Trnovník akát

Jeřáb obecný

Kaštanovník setý Lípa srdčitá

Líska obecná

Topol osika

Habr obecný

Douglaska

Dub

Jírovec maďal

Bez černý

jednoduché listy
členěné

celistvé

lípa
srdčitý

buk
vejčitý

ptačí zob obecný
podlouhlý

jinan
klínovitý

javor
dlanitý

dub letní
peřenoklaný

dub uherský
peřenodílný

složené listy

jasan ztepilý
lichozpeřený

javor jasanolistý (javorovec)
lichozpeřený

jírovec
dlanitě pětičetný

Významné parky
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Poznávejte dřeviny podle plodu
Nahosemenné rostliny

Suché nepukavé plody - nažky, oříšky

nažky
kaštanovníku
v ostnité číšce

nažky (žaludy)
v číšce

nažky v bukvici

douglaska
tisolistá
smrk ztepilý

borovice
vejmutovka

smrk
omorika

borovice
černá

semeno tisu
v míšku

jedlovec
kanadský

modřín
opadavý

zerav
západní

Suché pukavé plody - tobolky, lusky

dvojnažka
javoru

nažka
jasanu

nažky jilmu
uprostřed blanitých
křídel

souplodí nažek
u liliovníku

nažky habru
na 3laločném
listenu

šištice
s nažkami
u břízy

šípky růže
češule obsahují
nažky

oříšky lípy

plody lísky turecké

Dužnaté plody - malvice, bobule, peckovice

třípouzdré
tobolky
klokoče

ostnitá tobolka
se semeny
(kaštany)

tobolky
šeříku

lusky
trnovníku
akátu

Významné

malvice jabloně
s jadřincem
se semeny

malvice hlohu
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peckovice
dřínu

bobule
pámelníku

peckovice trnky

Slovníček odborných pojmů
Slovníček odborných pojmů

alej stromořadí, nejčastěji podél komunikací (pěšin, cest, městských
tříd), nebo i vodotečí
alpinum (skalka) umělá zahradní skalka, osázena nízkými rostlinami,
rostoucími na horách a skalách
altán zahradní besídka
amfiteátr okrouhlá otevřená divadelní stavba se stupňovitě se
zvedajícími místy pro diváky (staré Řecko a Řím)
anglická zahrada je nepravidelná, volná a dala základ krajinářskému
parku, vznikla v Anglii kolem roku 1720 jako reakce na formální park
francouzského stylu
arboretum parková sbírka živých dřevin domácího i cizího původu,
první arboretum bylo založeno v roce 1829 ve Westonbirt v hrabství
Glocestershire v Anglii
atrium otevřený vnitřní prostor stavby, většinou pravoúhlého půdorysu,
kolem něhož se soustřeďovaly obytné místnosti
baroko sloh 17. a 18. století, vyrůstající jako reakce na renesanci a její
pozdní fázi manýrismus
bobule dužnatý nebo šťavnatý plod většinou s četnými semeny
(borůvka, srstka, réva vinná)
borka vnější odumřelá a odlupující se část kůry na kmenech a větvích dřevin
brachyblast trvale zkrácená postranní větévka s listy nebo i s květy
broderie ornamentální výplně parteru v podobě stylizovaných rostlin
ve francouzském parku - nejčastěji se využívá pro tvorbu ozdobných
doplňků nízký tvarovaný buxus (zimostráz), první výskyt broderového
parteru se udává po roce 1582 na francouzském zámku Anet
Céres (řecky Déméter) bohyně plodnosti země a rolnictví
cv. (cultural variety), zkratka pro kultivar, tj. pěstováním získanou odrůdu
zvláštních vlastností
čepel do plochy rozšířená, zpravidla lupenitá část listu
češule miskovitá dolní část květu vzniklá srůstem dolních částí kalicha,
koruny a tyčinek (růže)
číška miskovitě rozšířené květní lůžko, později nesoucí semena (např.
u dubu číška s žaludem)
čnělka úzká, zpravidla stopkovitá část pestíku nesoucí bliznu
dlanitě laločnatý list má dlanitou žilnatinu a čepel vybíhá v dlanitě
rozložené laloky
dlanitě složený list je složen z několika samostatných lístků, přisedajících
k řapíků v témže místě
dvounažka suchý poltivý plod za zralosti se dělící ve dvě nažky
dvoudomé rostliny jednopohlavné, samčí a samičí květy se vyskytují
skoro vždy jen na oddělených a tedy samčích a samičích rostlinách
(příklady: vrba, tis)
Flóra římská bohyně kvetoucí přírody, jara, jejími znaky jsou květiny
fontána ozdobná kamenná nebo kovová kašna zpravidla s vodotryskem,
nebo i s kaskádami
francouzská zahrada charakteristickým projevem francouzské zahrady
je parter s broderií, velké zrcadlové plochy vodních kanálů, vodní schody.
habitus vzhled rostliny, tvar, barva, struktura (souhrn viditelných znaků,
obvykle ale jen růstových)
chocholík jednoduché hroznovité květenství, jehož dolní stopky květní
jsou delší než horní, takže květy jsou více či méně v jedné rovině
intravilán ve středověku území v hradbách, obecně zastavěné pozemky
ve městě a pozemky určené k zástavbě
introdukce zavádění cizích rostlin a živočichů do nové oblasti přímým
přemístěním, bez přizpůsobení aklimatizací
jednodomé rostliny rostliny s květy jednopohlavnými, pestíkové
i prašníkové květy jsou na témže jedinci
jednopohlavný květ je buď jen s tyčinkami, nebo jen s pestíky
jehněda jednoduché hroznovité květenství, zpravidla převislé, v celku
opadavé, s květy téměř přisedlými
kalich vnější, obvykle zelená část květního obalu různoobalného květu
kiosk zahradní pavilon bizarního vzhledu, převzatý z turecké architektury
klas jednoduché hroznovité květenství s přisedlými květy
krajinářský park areál komponovaný volným, nepravidelným
způsobem, respektujícím nebo napodobujícím přirozenou krajinu
krajinný park mimořádně rozlehlý přírodní park 19. století, spojující
monumentální krajinné prostory dalekými průhledy
křídlo blanité křídlo na semenu většiny nahosemenných

kultivar většinou uměle vypěstovaná odrůda, s vlastnostmi převážně
nedědičnými, nedědičná sorta rostliny
laločnatý list čepel listu je rozdělena do několika laloků
lata složené hroznovité květenství s dlouhým hlavním vřetenem,
zakončeným květem, s postranními větvemi na bázi nejdelšími, k vrcholu
květenství postupně kratšími
lenticela drobné okrouhlé až protáhlé bradavičky na povrchu větví a kmene,
umožňující výměnu plynů mezi vnitřními pletivy a vnějším prostředím
letorost větévka dřeviny vyrostlá v jednom vegetačním období
lichozpeřený list je složen z lichého počtu lístků, přisedajících ke
společnému vřeteni
lusk suchý, pukavý plod, vzniklý z jednoho plodolistu, pukající dvěma
chlopněmi ve dvou švech
malvice dužnatý plod s blanitými pouzdry se semeny (jádřinec)
měchýřek plod podobný tobolce, vznikající jen z jednoho plodolistu, má
tedy jen jeden šev, kterým puká, aby uvolnil semena
městský sad vznikaly v 19. století často na místech zrušených městských hradeb
nahosemenné rostliny jejich vajíčka nejsou zcela kryta plodolistem, nýbrž
jsou dosud přístupná (příklad: všechny jehličnany)
nažka suchý nepukavý jednosemenný plod vzniklý buď z jediného, nebo
z několika plodolistů
obelisk štíhlý kamenný, zděný či kovový komolý čtyřboký jehlan, často
postavený jako dekorace na památku dějinné události
oboupohlavný květ s tyčinkami i pestíky
okvětí květní obal z lístků tvarem a barvou více či méně stejných,
nerozlišených v kalich a korunu
oplodí soubor pletiv tvořících stěnu plodu, vzniklo přeměnou stěny semeníku
a uzavírá uvnitř semena, je buď jednoduché, dvouvrstevné nebo trojvrstevné
oranžérie budova pro ochranu teplomilných rostlin a pro jejich pěstování,
na zimu je vytápěná
ornament ozdobný doplněk v architektuře, nebo v jiné umělecké tvorbě
oříšek plod s velmi tvrdým oplodím, které nesrůstá se semenem
osemení zpravidla suchý, blanitý obal semene
parter přízemní, také pravidelné rovinné záhony květin, nízkých dřevin
(zimostráz) a plochy trávníku v blízkosti budovy
peckovice dužnatý plod s trojvrstevným oplodím, vnější je blanité, střední
dužnaté a vnitřní tvrdé (třešeň)
peřenodílný list zářezy rozdělují laločnatou čepel listu více než do poloviny
peřenoklaný list laločnatá čepel listu je rozdělena zářezy nejvýše do poloviny
pestík je samičí pohlavní orgán u krytosemenných rostlin, tvořený
jedním nebo několika přeměněnými listy, zvanými plodolisty
plodolist listový útvar krytosemenných rostlin nesoucí vajíčka a srůstající v pestík
přírodní park chráněné území vyhlášené na základě zákona číslo 114/1992
Sb. o ochraně přírody, sledující především ochranu volné krajiny
putti označení pro dekorativní dětskou postavu v architektuře od
renesanční doby, zvl.v baroku
řapík stopkovitě zúžená část listu
solitér květina, keř, strom rostoucí v zahradě samostatně
souplodí soubor plodů vzniklý z jediného květu
šípek je nepravý (zdánlivý) plod růže, vznikl baňkovitým nebo
kulovitým rozšířením květního lůžka (konce květní stopky) v dutý
útvar, na jehož dně nasedají pestíky, uzrávající v plody - nažky
šiška rostlinný útvar připomínající plodenství, u nahosemenných
jehličnatých dřevin na společné ose (brachyblastu, vřetenu) nasedají
podpůrné listeny a ploché plodolisty, které nesou na svrchní straně semena
šištice je plodenství rostlin, např. olše, kde listeny klasu, složeného
z redukovaných vidlanů, dřevnatějí a celé plodenství připomíná malou
šišku
taxon skupina konkrétních organizmů stejného systémového zařazení,
existujících v současnosti nebo geologické minulosti, taxonomická jednotka
tobolka plod suchý, v době zralosti pukající, vzniká z několika srostlých
plodolistů
tyčinka samčí orgán u semenných rostlin produkující pylová zrna, zpravidla
se skládá z nitky, prašníku a spojidla tyčinky
vajíčko drobné, mnohobuněčné tělísko na semenné šupině nahosemenných nebo v dutině semeníku krytosemenných, po oplození se z něj vyvíjí
semeno
vrcholík jednoduché vrcholičnaté květenství s větévkami většinou
rozvětvenými a vyrůstajícími v úžlabí střídavých listenů
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Rejstřík vyobrazených dřevin
Rejstřík vyobrazených dřevin

bobkovišeň lékařská Laurocerasus officinalis (Prunus laurocerapus) 70
borovice černá Pinus nigra 16
borovice osinatá Pinus aristata 24
borovice těžká Pinus ponderosa 25
borovice vejmutovka Pinus strobus 13, 29
bříza bělokorá Betula pendula 16
bříza papírovitá Betula papyrifera 13
buk lesní Fagus sylvatica 31
buk lesní červenolistý Fagus sylvatica ´Atropurpurea´ 9, 10, 13, 26, 41,48, 49, 54, 63
buk lesní dřípený Fagus sylvatica ´Lasciniata´ 50
cesmína ostrolistá Ilex aquifolium 70
douglaska tisolistá Pseudotsuga menziesii 12, 31, 32
dřezovec trojtrnný Gleditsia triacanthos 16, 42
dřín obecný Cornus mas 70
dřišťál obecný Berberis vulgaris 70
dub letní Quercus robur 8, 43
dub letní pyramidální Quercus robur ´Fastigiata´ 19, 48
dub letní, žlutolistý kultivar Quercus robur ´Conordia´ 41
dub velkoplodý Quercus macrocarpa 10, 12
dub zimní Quercus petraea, odrůda ´Mespilifolia´65
habr obecný Carpinus betulus 28
hloh kuří noha Crataegus crus-galli 9
hlošina úzkolistá Elaeagnus angustifolia 16
jabloň purpurová Malus x purpurea 8
jasan ztepilý Fraxinus excelsior 9, 45
jasan ztepilý Fraxinus excelsior ´Pendula´ 44
javor dlanitolistý Acer palmatum 21
javorovec jasanolistý Negundo aceroides 71
javor klen Acer pseudoplatanus 16
javor mléč Acer platanoides 9
jedle kavkazská Abies nordmanniana 37
jedle řecká Abies cephalonica 58
jedlovec kanadský Tsuga canadensis 54
jerlín japonský Sophora japonica 8
jinan dvoulaločný Ginkgo biloba 14, 17, 67
jírovec pleťový Aesculus x carnea 13
jírovec drobnokvětý Aesculus parviflora 21, 51
jírovec maďal Aesculus hipppocastanum 8
kalina vrásčitolistá Viburnum rhytidophyllum 70
kalonopax pestrý Kalonapax pictus var. Maximowiczii 50
kaštanovník jedlý Castanea sativa 13, 51
katalpa trubačovitá Catalpa bignonioides 9
kdoulovec prostřední Chaenomeles x superba 13
kryptomerie japonská Cryptomeria japonica 22
liliovník tulipánokvětý Liriodendron tulipifera 49, 51, 55
lípa řapíkatá Tilia petiolaris 59
lípa srdčitá Tilia cordata 12, 28
líska turecká Corylus colurna 16
loubinec Ampelopsis sp.70
mahonie cesmínolistá Mahonia aquifolium 70
mamota širokolistá Kalmia latifolia 55
metasekvoje čínská Metasequoia glyptostroboides 13, 23
modřín opadavý Larix decidua 8, 30, 32
nahovětvec dvoudomý Gymnocladus dioica 47
olše lepkavá Alnus glutinosa 45
ořechovec(hikora) vejčitý Carya ovata 50
ořešák černý Juglans nigra 44
ořešák drobnoplodý Juglans microcarpa 12
pámelník bílý Symphoricarpos albus 70
pterokarye (lapina, paořech) jasanolistá Pterocarya fraxinifolia 58
pěnišník měsíčkový Rhododendron calendulaceum 29
pěnišník žlutý Rhododendron luteum 29
kyhanka (pieris) japonská Pieris japonica 20
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platan javorolistý Platanus x acerifolia 14, 17, 35, 63
platan západní Platanus occidentalis 27
ptačí zob obecný Ligustrum vulgare 70
pustoryl věncový Philadelphus coronarius 70
pustoryl kavkazský žlutolistý Philadelphus caucasicus ´Aureus´23
sekvojovec obrovský Sequoiadendron giganteum 24
skalník vodorovný Cotoneaster horizontalis 70
smrk ztepilý Picea abies 30
smrk ztepilý hadí Picea abies ´Virgata´ 15
šacholán Soulangeův Magnolia x soulangeana 12
šacholán Soulangeův, odrůda Magnolia x soulangeana ´Rustica rubra´ 12
šeřík obecný Syringa vulgaris 70
štědřenec odvislý Laburnum anagyroides 70
tamaryšek malokvětý Tamarix parviflora 14, 70
tavolník nízký, odrůda Spiraea x bumalda ´Goldflame´ 18
tavolník van Houteův Spirea x vanhouttei 70
tavolník vrbolistý Spiraea salicifolia 70
tis červený Taxus baccata 17
tisovec dvouřadý Taxodium distichum 39
topol černý Populus nigra 67
topol Wilsonův Populus wilsonii 42
trnovník akát Robinia pseudoacacia 12, 47
trojpuk drsný Deutzia scabra 70
weigelie květnatá Weigela florida 70
zákula japonská Kerria japonica 70
zimolez obecný Lonicera xylosteum 70
zlatice prostřední Forsythia x intermedia 70
zmarlika kanadská Cercis canadensis 24
Poznámka: pro zjednodušení nejsou uváděni autoři vědeckých (latinských) jmen dřevin.
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