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19. Sídelní zeleÀ a parky
V této kapitole vûnujeme pozornost dﬁevinám pûstovan˘ch v sídlech (zejména tûm zajímavûj‰ím z dendrologického hlediska) a v˘znamnûj‰ím parkÛm.

19. 1. Dﬁeviny pûstované v sídlech
V sídlech okresu jsou vysazovány dﬁeviny, které pocházejí témûﬁ z celého svûta.
Nejpoãetnûji jsou samozﬁejmû zastoupeny rostliny
evropské. Kromû domácích druhÛ lze v parcích nebo
ulicích nalézt dﬁeviny z oblasti Stﬁedomoﬁí. Svou velmi
úzkou jehlancovitou korunou je nápadn˘ smrk omorika
(Picea omorica) z Balkánského poloostrova. Odtud pochází
i dal‰í dﬁeviny jako napﬁ. líska turecká (Corylus colurna)
s nápadnû velk˘m oplodím, lípa stﬁíbrná (Tilia tomentosa)
s listy na rubu ‰edû chlupat˘mi, ka‰tanovník set˘ (Castanea
sativa) ãi bûÏn˘ jírovec maìal (Aesculus hippocastanum)
a nebo bﬁestovec jiÏní (Celtis australis).
Poãetnou skupinu tvoﬁí také americké dﬁeviny. Z tûch
druhÛ, které jsou v okrese pûstovány, jsou ve své domovinû
nejbûÏnûj‰í javor stﬁíbrn˘ (Acer saccharinum), javor jasanolist˘ (Acer negundo), bﬁíza papírodárná (Betula papyrifera),
douglaska tisolistá (Psedotsuga menziesii) nebo borovice
vejmutovka (Pinus strobus) s pûti jemn˘mi jehlicemi
ve svazeãku (na rozdíl od na‰í borovice lesní, která má jehlice
ve svazeãcích po dvou). Z jehliãnanÛ lze vidût jedli stejnobarvou (Abies concolor), jedlovec kanadsk˘ (Tsuga canadensis), zerav obrovsk˘ (Thuja plicata). Vzácnûj‰í taxony
jsou u nás zastoupeny nápadn˘mi velkokvût˘mi druhy
‰ácholánem tﬁípláteãn˘m (Magnolia tripetala) a liliovníkem tulipánokvût˘m (Liriodendron tulipifera). Velké listy
mají duby velkoplod˘ a ãerven˘ (Quercus macrocarpa,
Quercus rubra), katalpa trubaãovitá (Catalpa bignonioides)
s velk˘mi latami bûlofialov˘ch zvonkovit˘ch kvûtÛ
a zejména nahovûtvec kanadsk˘ (Gymnocladus dioica)
s dﬁezovcem trojtrn˘m (Gleditsia triacanthos), jeÏ mají listy
dvakrát sudozpeﬁené, témûﬁ metr dlouhé.

Javor tatarsk˘ bﬁekov˘ (Acer tataricum var. torminaloides), dub velkokvût˘ (Quercus macranthera), jedle kavkazská
(Abies nordmanniana) ãi paoﬁechovec jasanolist˘
(Pterocarya fraxinifolia) mají svÛj pÛvod v hornat˘ch
oblastech Kavkazu. Naopak z v˘chodní Asie, z âíny, pochází
dnes v pﬁírodû jiÏ velmi vzácn˘ jinan dvoulaloãn˘ (Ginkgo
biloba) a pajasan Ïláznat˘ (Ailanthus altissima). V severov˘chodní Asii má svou domovinu korkovník amursk˘
(Phellodendron amurense). Japonské druhy jsou v okrese
zastoupeny vrbou Matsudovou (Salix matsudana), cypﬁi‰kem tupolist˘m a hrachonosn˘m (Chamaecyparis obtusa,
Chamaecyparis pissifera) ãi ozdobnou pﬁevislou vi‰ní
chloupkatou (Cerasus x subhirtella cv. Pendula), jeÏ je kﬁíÏencem druhÛ Cerasus incisa x pendula.

Zámeck˘ park u zámku Kinsk˘ch ve Vala‰ském Meziﬁíãí

Seznam taxonÛ pûstovan˘ch v okrese
Seznam obsahuje dﬁeviny zámeck˘ch a mûstsk˘ch parkÛ, spolu s ménû pûstovan˘mi druhy tvoﬁícími mûstskou zeleÀ.
A. Nahosemenné (Pinophyta)
jedle bûlokorá - Abies alba Mill.: bûÏnû pûstována, napﬁ. RoÏnov p. R.
jedle stejnobarvá - Abies concolor (Gord.) Hoop.: Le‰ná, Krásno, Kelã, RoÏnov p. R.
jedle arizonská - Abies lasiocarpa (Hook.) Nutt. var. arizonica (Meriam) Lemm.: Le‰ná
jedle kavkazská - Abies nordmanniana (Stev.) Spach: Le‰ná, RoÏnov p. R.
cypﬁi‰ek LawsonÛv - Chamaecyparis lawsoniana (Murr.) Parl.: Kelã
cypﬁi‰ek nutkajsk˘ - Chamaecyparis nootkatesis cv. Glauca (D. Don) Sudw.: Le‰ná
cypﬁi‰ek tupolist˘ - Chamaecyparis obtusa (S. et Z.) Endl.: Kelã
cypﬁi‰ek hrachonosn˘ - Chamaecyparis pissifera (S. et Z.) Endl.: Branky na M., Kelã, RoÏnov p. R.,Val. Meziﬁíãí, Le‰ná
jinan dvoulaloãn˘ - Ginkgo biloba L.:Val. Meziﬁíãí, RoÏnov p. R.
jalovec ãínsk˘ - Juniperus chinensis L.: Branky, RoÏnov p. R.
jalovec obecn˘ - Juniperus communis L: RoÏnov p. R.
jalovec chvojka - Juniperus sabina L.: Branky, Le‰ná, Krásno, RoÏnov p. R.
modﬁín opadav˘ - Larix decidua L.: v okrese bûÏná parková dﬁevina
modﬁín japonsk˘ - Larix kaempferi (Lam.) Carr.: Branky
smrk ztepil˘ - Picea abies (L.) Karst.: v okrese bûÏná parková dﬁevina
smrk EngelmannÛv - Picea engelmanni (Parry) Engelm.: Le‰ná,Vala‰ské Meziﬁíãí
smrk omorika - Picea omorica (Panãiã) Purkynû:Val. Meziﬁíãí
smrk v˘chodní - Picea orientalis (L.) Link.: Le‰ná,Val. Meziﬁíãí
smrk pichlav˘ - Picea pungens Engelm.: v okrese bûÏná parková dﬁevina
borovice osinatá - Pinus aristata Engelm.: Chorynû
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borovice limba - Pinus cembra L.: Ho‰Èálková, Le‰ná,Val. Meziﬁíãí,Vsetín, RoÏnov p. R.
borovice kleã - Pinus mugo Turra:Val. Meziﬁíãí
borovice ãerná - Pinus nigra L.: v okrese bûÏná parková dﬁevina
borovice lesní - Pinus silvestris L.: v okrese bûÏná parková dﬁevina
borovice vejmutovka - Pinus strobus L.: Le‰ná, RoÏnov p. R.,Vsetín aj.
borovice blatka - Pinus uncinata Mill. ex Mirb.: Le‰ná
zeravinec v˘chodní - Platycladus orientalis: Kelã
douglaska tisolistá - Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco: v okrese bûÏná parková dﬁevina
tis ãerven˘ - Taxus baccata L.: v okrese bûÏná parková dﬁevina
zerav západní - Thuja occidentalis L.: Ho‰Èálková, Branky, Le‰ná, Kelã aj.
zerav obrovsk˘ - Thuja plicata D. Don: Le‰ná,Val. Meziﬁíãí, RoÏnov p. R. aj.
jedlovec kanadsk˘ - Tsuga canadensis (L.) Carr.: Le‰ná, RoÏnov p. R. (ãasto)
B. krytosemenné (Magnoliophyta)
javor babyka - Acer campestre L.: v okrese bûÏná parková dﬁevina
javor ginnala - Acer ginnala Maxim.: pomûrnû ãasto v mûstské zeleni (RoÏnov p. R.,Val. Meziﬁíãí,Vsetín a Zubﬁí)
javor jasanolist˘ - Acer negundo L.: v okrese bûÏná parková dﬁevina
javor jasanolist˘ Ïlutolist˘ - Acer negundo cv.Aureo-variegatum: Le‰ná,Val. Meziﬁíãí
javor jasanolist˘ Ïlutolist˘ - Acer negundo cv. Odessanum:Val. Meziﬁíãí
javor mléã - Acer platanoides L.: v okrese bûÏná parková dﬁevina
javor mléã ãervenolist˘ - Acer platanoides cv. Crimson King: Ho‰Èálková; obãas jako mûstská zeleÀ - RoÏnov p. R.
javor mléã Ïlutolist˘ - Acer platanoides cv. Drummondii: mûstská zeleÀ v RoÏnovû p. R.
javor mléã kulovit˘ - Acer platanoides cv. Globosum: velmi ãasto jako mûstská zeleÀ
javor mléã stﬁíhanolist˘ - Acer platanoides cv. Palmatifidum:Val. Meziﬁíãí
javor mléã ãervenolist˘ - Acer platanoides cv. Schwedleri: Le‰ná, RoÏnov p. R.,Val. Meziﬁíãí,Vsetín aj.
javor klen - Acer pseudoplatanus L.: v okrese bûÏná parková dﬁevina
javor klen Ïlutolist˘ - Acer pseudoplatanus cv. Corstorphinense:Val. Meziﬁíãí
javor klen - Acer pseudoplatanus cv. Cruciatum: Branky
javor klen Ïlutolist˘ - Acer pseudoplatanus cv. Leopoldii: Le‰ná,Val. Meziﬁíãí, obãas i v mûstské zeleni
javor klen stﬁíhanolist˘ - Acer pseudoplatanus cv. Palmatifidum: v mûstské zeleni v RoÏnovû p. R.
javor klen ãervenolist˘ - Acer pseudoplatanus L. cv. Purpurascens: bûÏnû pûstován
javor stﬁíbrn˘ - Acer saccharinum L.:Val. Meziﬁíãí, RoÏnov p. R.
javor stﬁíbrn˘ stﬁíhanolist˘ - Acer saccharinum cv.Wieri: RoÏnov p. R.
javor tatarsk˘ - Acer tataricum L.: mûstská zeleÀ ve Val. Meziﬁíãí
javor tatarsk˘ bﬁekov˘ - Acer tataricum var. torminaloides Pax: zji‰tûn pouze ve Val. Meziﬁíãí v mûstské zeleni, velmi vzácn˘
jírovec ãerven˘ - Aesculus x carnea Hayne:Vsetín, obãas v mûstské zeleni (napﬁ. RoÏnov p. R.)
jírovec maìal - Aesculus hippocastanum L.: v okrese bûÏná parková dﬁevina
jírovec Ïlut˘ - Aesculus octandra Marsh.: Le‰ná, pomûrnû vzácn˘ druh
jírovec málokvût˘ - Aesculus parviflora Walt.: Le‰ná
pajasan Ïláznat˘ - Ailanthus altissima (Mill.) Swingle: Kelã
ol‰e lepkavá - Alnus glutinosa (L.) Gaertn.: Branky
netvaﬁec kﬁovi‰tní - Amorpha fruticosa L.: Chorynû
dﬁi‰Èál ThunbergÛv - Berberis thunbergii DC.: ãastá dﬁevina v mûstské zeleni
dﬁi‰Èál ThunbergÛv ãervenolist˘ - Berberis thunbergii cv.Atropurpurea: ãastá dﬁevina v mûstské zeleni
bﬁíza papírodárná - Betula papyrifera Marsh.: RoÏnov p. R. (v okrese vzácná)
bﬁíza pﬁevislá - Betula pendula Roth: v okrese bûÏná parková dﬁevina
bﬁíza pﬁevislá vzpﬁímená - Betula pendula cv. Fastigiata: Le‰ná
zimostráz vÏdyzelen˘ - Buxus sempervirens L.: Le‰ná
sazaník kvûtnat˘ - Calycanthus floridus L.: Le‰ná
ãimi‰ník obecn˘ - Caragana arborescens Lam.: Branky,Val. Meziﬁíãí
habr obecn˘ - Carpinus betulus L.: v okrese bûÏná parková dﬁevina
oﬁechovec lys˘ - Carya glabra var. microcarpa Trel.:Val. Meziﬁíãí
oﬁechovec - Carya sp.:Val. Meziﬁíãí (nejpravdûpodobnûji Carya ovata (Mill.) K. Koch)
ka‰tanovník set˘ - Castanea sativa Mill.: Le‰ná
katalpa trubaãovitá - Catalpa bignonioides Walt.: Le‰ná, obãas v mûstské zeleni (napﬁ. RoÏnov p. R.)
katalpa vejãitá - Catalpa ovata D. Don - vzácnû v mûstské zeleni - RoÏnov p. R.
bﬁestovec jiÏní - Celtis australis L.: Branky (vzácn˘)
tﬁe‰eÀ ptaãí - Cerasus avium Mill.: bûÏnû pûstován
vi‰eÀ chloupkatá pﬁevislá - Cerasus x subhirtella (Miq.) cv. Pendula: Branky
kdolouvec japonsk˘ - Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl.: bûÏnû pûstován
plamének plotní - Clematis vitalba L.: Le‰ná aj.
dﬁín obecn˘ - Cornus mas L.: v okrese bûÏná parková dﬁevina
líska obecná - Corylus avellana L.: v okrese bûÏná parková dﬁevina
líska obecná ãervenolistá - Corylus avellana cv. Fusco-rubra: v okrese bûÏná parková dﬁevina (napﬁ. Le‰ná,Vsetín aj.)
líska turecká - Corylus colurna L.: Le‰ná, RoÏnov p. R.
skalník vodorovn˘ - Cotoneaster horizontalis Decaisne: pomûrnû ãasto v mûstské zeleni
skalník ãernoplod˘ - Cotoneaster melanocarpus L.: pomûrnû ãasto v mûstské zeleni (napﬁ.Vsetín)
hlohy - Crataegus sp. div.: v okrese bûÏná parková dﬁevina, napﬁ.:
- hloh popleten˘ - Crataegus intricata Lange: Le‰ná
- hloh obecn˘ - Crataegus laevigata cv. Paul Scarlet:Val. Meziﬁíãí, ãasto v mûstské zeleni (napﬁ. RoÏnov p. R., Hutisko-Solanec aj.)
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- hloh ﬁapíãkat˘ - Crataegus pedicellata Sarg.: Le‰ná,Val. Meziﬁíãí
- hloh teãkovan˘ - Crataegus punctata: mûstská zeleÀ ve Val. Meziﬁíãí
mochnovec kﬁovit˘ - Dasyphora fruticosa (L.) Holub: velmi ãasto v mûstské zeleni (RoÏnov p. R.,Val. Meziﬁíãí,Vsetín aj.)
trojpuk drsn˘ - Deutzia scabra Thunb.: Le‰ná, RoÏnov p. R.,Val. Meziﬁíãí
hlo‰ina úzkolistá - Eleagnus angustifolia L.: Branky aj. âasto také v mûstské zeleni (napﬁ. RoÏnov p. R.)
brslen evropsk˘ - Euonymus europaea L. Branky, Le‰ná, Krásno aj.
hroznovec hroznat˘ - Exochorda racemosa (Lindl.) Rehd.: Le‰ná
buk lesní - Fagus silvatica L.: v okrese bûÏná parková dﬁevina
buk lesní ãervenolist˘ - Fagus silvatica L. cv.Atropunicea: Branky, Le‰ná, Krásno, RoÏnov p. R., Ho‰Èálková, Kelã,Vsetín, Liptál
buk lesní pﬁevisl˘ - Fagus silvatica cv. Pendula:Val. Meziﬁíãí
jasan americk˘ - Fraxinus americana L.: mûstská zeleÀ v RoÏnovû p. R.
jasan ztepil˘ - Fraxinus excelsior L.: v okrese bûÏná parková dﬁevina
jasan ztepil˘ pﬁevisl˘ - Fraxinus excelsior L. cv. Pendula: Branky, Kelã,Vala‰ské Meziﬁíãí,Vsetín
jasan pensylvánsk˘ Ïlutolist˘ - Fraxinus pennsylvanica Marsh. cv.Aucubaefolia:Val. Meziﬁíãí
dﬁezovec trojtrnn˘ - Gleditsia triacanthos L.: Ho‰Èálková, Kelã,Vala‰ské Meziﬁíãí
nahovûtvec kanadsk˘ - Gymnocladus dioica (L.) K. Koch: Le‰ná (vzácn˘)
bﬁeãtan popínav˘ - Hedera helix L.: v okrese bûÏná parková dﬁevina
ibi‰ek syrsk˘ - Hibiscus syriacus L.: Chorynû
rakytník ﬁe‰etlákov˘ - Hippophae rhamnoides L.: Kelã
horténzie latnatá - Hydrangea paniculata Sieb.:Val. Meziﬁíãí
oﬁe‰ák ãern˘ - Juglans nigra L.: Branky
cesmína obecná - Ilex aquifolium L.: obãas v mûstské zeleni
cesmína Pernyova - Ilex pernyi Franch.: zﬁídka pûstována v mûstské zeleni, zji‰tûna na Horní Beãvû
oﬁe‰ák královsk˘ - Juglans regia L.: Le‰ná
zákula japonská - Kerria japonica Thunb.: pomûrnû ãastá dﬁevina v mûstské zeleni (napﬁ. RoÏnov p. R.)
‰tûdﬁenec pﬁevisl˘ - Laburnum anagyroides Medic.: Le‰ná,Val. Meziﬁíãí
bobkovi‰eÀ lékaﬁská - Laurocerasus officinalis M. J. Roemer: velmi ãasto v mûstské zeleni i v parcích
ptaãí zob obecn˘ - Ligustrum vulgare L.: v okrese bûÏná parková dﬁevina
liliovník tulipánokvût˘ - Liriodendron tulipifera L.: Le‰ná, RoÏnov p. R.,Val. Meziﬁíãí,Vsetín
liliovník tulipánokvût˘ pestrolist˘ - Liriodendron tulipifera cv.Aureo-marginata: Le‰ná (velmi vzácn˘)
zimolez nejvonnûj‰í - Lonicera fragrantissima Lindl. et Paxton: Chorynû
zimolez p˘ﬁit˘ - Lonicera xylosteum L.: Le‰ná
‰ácholán SoulangeÛv - Magnolia x soulangiana Soul.-Bodin: Le‰ná, obãas v mûstské zeleni
‰ácholan tﬁípláteãn˘ - Magnolia tripetala L.: RoÏnov p. R. (velmi vzácnû, jen nûkolik parkÛ na severní Moravû)
mahónie cesmínolistá - Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.: obãas jako mûstská zeleÀ
jabloÀ obecná - Malus pumila Mill. cv. Niedzwetzkyana: pomûrnû ãasto v mûstské zeleni
jabloÀ nachová - Malus x purpurea (Barbier) Rehd. cv. Eleyi: pomûrnû ãasto jako mûstská zeleÀ (napﬁ. RoÏnov p. R.)
pﬁísavník pûtilist˘ - Parthenocissus quinquefolia Planch.: bûÏnû pûstován
korkovník amursk˘ - Phellodendron amurense Rupr.:Vsetín (vzácn˘)
pustoryl vûncov˘ - Philadelphus coronarius L.: Branky, Le‰ná, RoÏnov p. R.,Val. Meziﬁíãí
pustoryl vûncov˘ Ïlutolist˘ - Philadelphus coronarius cv.Aurea: Le‰ná
tavola kalinolistá - Physocarpus opulifolius (L.) Maxim.: Le‰ná
platan javorolist˘ - Platanus x hispanica Mill. ex Muenchh.: Branky, Le‰ná,Val. Meziﬁíãí
topol balzámov˘ - Populus balsamifera agg.: Branky; mûstská zeleÀ ve Viganticích
topol kanadsk˘ - Populus x canadensis Moench: mûstská zeleÀ v RoÏnovû p. R.
topol ‰ed˘ - Populus x canescens (Ait.) Smith: Le‰ná, RoÏnov p. R.,Val. Meziﬁíãí
topol - Populus cf. laurifolia Ledeb.: RoÏnov p. R.
topol ãern˘ - Populus nigra L.: Branky, Le‰ná,Val. Meziﬁíãí, RoÏnov p. R.
topol vla‰sk˘ - Populus nigra cv. Italica: velmi ãastá dﬁevina v mûstské zeleni
topol SimonÛv - Populus simonii Carr.: Branky; mûstská zeleÀ ve Val. Meziﬁíãí
paoﬁechovec jasanolist˘ - Pterocarya fraxinifolia (Lam.) Spach: Le‰ná
stﬁemcha hroznovitá - Padus racemosa Mill.: v okrese bûÏná parková dﬁevina
hlohovec ‰arlatov˘ - Pyracantha coccinea Roem.: velmi ãasto v mûstské zeleni, napﬁ.Val. Meziﬁíãí
dub cer - Quercus cerris L.: Le‰ná,Vsetín
dub velkokvût˘ - Quercus macranthera Fisch. et Meyer: Le‰ná,Val. Meziﬁíãí
dub velkoplod˘ - Quercus macrocarpa Michx.:Vsetín (pomûrnû vzácn˘)
dub zimní - Quercus petraea (Mattuschka) Lieblein: Le‰ná aj.
dub letní - Quercus robur L.: v okrese bûÏná parková dﬁevina
dub letní ãervenolist˘ - Quercus robur cv.Atropurpurea: Le‰ná (vzácn˘)
dub letní vzpﬁímen˘ - Quercus robur cv. Fastigiata: Branky,Vala‰ské Meziﬁíãí
dub letní hﬁebenit˘ - Quercus robur cv. Pectinata: RoÏnov p. R.
dub ãerven˘ - Quercus rubra L.:Val. Meziﬁíãí, RoÏnov p. R.
pûni‰níky - Rhododendron sp. div.: velmi ãasto pûstovány napﬁ:
- pûni‰ník americk˘ - Rhododendron catawbiense: Le‰ná
- pûni‰ník Ïlut˘ - Rhododendron flavum ( Hoffm.) G. Don: Le‰ná
- pûni‰ník japonsk˘ - Rhododendron japonicum (Gray) Suring.: Le‰ná
‰kumpa orobincová - Rhus typhina L.: Le‰ná,Val. Meziﬁíãí aj., ãasto v mûstské zeleni
‰kumpa orobincová stﬁíhanolistá - Rhus typhina cv. Dissecta: vzácnû v mûstské zeleni - RoÏnov p. R.
meruzalka horská - Ribes alpinum L.: Le‰ná,Val. Meziﬁíãí
trnovník smí‰en˘ - Robinia x ambigua Poir.: Branky (vzácn˘)
trnovník akát - Robinia pseudoacacia L.: v okrese bûÏná parková dﬁevina, velmi ãasto i v mûstské zeleni
ostruÏiník vonn˘ - Rubus odoratus L.: Le‰ná
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ostruÏiníky - Rubus sp. div. (nejãastûji R. plicatus aj.): v okrese ãastá plevelná dﬁevina
rÛÏe - Rosa sp. div. ( nejã. R. canina aj. ): v okrese bûÏné parkové dﬁeviny
vrba bílá - Salix alba L.: napﬁ. RoÏnov p. R.
vrba jíva - Salix caprea L.: Le‰ná,Val. Meziﬁíãí aj., ãasto v mûstské zeleni
vrba kﬁehká - Salix fragilis L.: v okrese bûÏná parková dﬁevina
vrba Matsudova - Salix matsudana Koidz. cv.Tortuosa: Ho‰Èálková; ãasto v mûstské zeleni
vrba nachová - Salix purpurea L.:Val. Meziﬁíãí
vrba hﬁbitovní - Salix x sepulcralis Simk.: Branky, Le‰ná, ãasto také jako mûstská zeleÀ (podobnû jako její rodiãe: Salix
babylonica L. a Salix alba cv.Tristis)
bez ãern˘ - Sambucus nigra L.: bûÏnû pûstován
bez ãern˘ Ïlutolist˘ - Sambucus nigra cv. Luteo-variegata: Le‰ná
bez hroznat˘ stﬁíhanolist˘ - Sambucus racemosa L. cv. Laciniata: Chorynû
jerlín japonsk˘ - Sophora japonica L.: Le‰ná
jeﬁábník jeﬁábolist˘. - Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun: Le‰ná
jeﬁáb ptaãí - Sorbus aucuparia L: bûÏnû pûstován
jeﬁáb ptaãí pﬁevisl˘ - Sorbus aucuparia cv. Pendula: Branky
jeﬁáb prostﬁední - Sorbus intermedia (L.) Crantz: Le‰ná, RoÏnov p. R.
jeﬁáb ‰irolist˘ - Sorbus latifolia (Lam.) Pers.:Val. Meziﬁíãí
jeﬁáb bﬁek - Sorbus torminalis L.: RoÏnov p. R.
tavolník v˘znaãn˘ - Spiraea x arguta Zabel: obãas v mûstské zeleni (napﬁ.Val. Meziﬁíãí)
tavolník nízk˘ - Spiraea x bumalda Burvénich cv. Anthony Waterer: velmi ãasto v mûstské zeleni (RoÏnov p. R.,
Val. Meziﬁíãí,Vsetín aj.)
tavolník oÏankolist˘ - Spiraea chamaedryfolia L.: Le‰ná,Val. Meziﬁíãí aj.
tavolník japonsk˘ - Spiraea japonica L.: Le‰ná; obãas v mûstské zeleni
tavolník MenziesÛv - Spiraea menziesii Hook.: Le‰ná
tavolník mûkkolist˘ - Spiraea mollifolia Rehd.:Val. Meziﬁíãí
tavolník vrbolist˘ - Spirea salicifolia L.: Branky, Le‰ná,Val. Meziﬁíãí, ãasto také jako mûstská zeleÀ
tavolník van HoutteÛv - Spiraea x vanhouttei (Briot.) Zab.: v okrese bûÏná parková dﬁevina, velmi ãasto také v mûstské zeleni
klokoã zpeﬁen˘ - Staphylea pinnata L.:Val. Meziﬁíãí
svída bílá - Swida alba (L.) Opiz: Le‰ná,Val. Meziﬁíãí; ãasto i v mûstské zeleni (napﬁ.Val. Meziﬁíãí, RoÏnov p. R.)
svída bílá pestrolistá - Swida alba cv.Argenteo-marginata: Le‰ná
svída bílá pestrá - Swida alba cv. Sibirica-variegata: Kelã
svída bílá Ïlutolistá - Swida alba cv. Spaethii: Le‰ná, ãasto i v mûstské zeleni
svída krvavá - Swida sanguinea agg.: bûÏnû pûstována
pámelník bíl˘ - Symphoricarpos albus (L.) Blake: Branky, Le‰ná,Val. Meziﬁíãí, ãast˘ v mûstské zeleni
‰eﬁík ãínsk˘ - Syringa chinensis Willd.: Le‰ná
‰eﬁík obecn˘ - Syringa vulgaris L.: v okrese bûÏná parková dﬁevina
lípa srdãitá - Tilia cordata Mill.: v okrese bûÏná parková dﬁevina
lípa evropská - Tilia x europaea L.: v mûstské zeleni ve Val. Meziﬁíãí
lípa pomíjená - Tilia x neglecta Spach: zji‰tûna pouze v mûstské zeleni v RoÏnovû p. R. (velmi vzácná)
lípa ﬁapíkatá - Tilia petiolaris DC.: Le‰ná
lípa ‰irolistá - Tilia platyphyllos Scop.: v okrese bûÏná parková dﬁevina
lípa ‰irolistá stﬁíhanolistá - Tilia platyphyllos cv. Laciniata: Le‰ná (vzácná)
lípa stﬁíbrná - Tilia tomentosa Moench:Val. Meziﬁíãí, obãas jako mûstská zeleÀ (napﬁ. RoÏnov p. R.)
jilm horsk˘ - Ulmus glabra Huds.: Branky, Le‰ná,Val. Meziﬁíãí aj.
jilm horsk˘ Ïlutolist˘ - Ulmus glabra cv. Lutescens: Branky,Val. Meziﬁíãí (mûstská zeleÀ)
jilm horsk˘ pﬁevisl˘ - Ulmus glabra cv. Pendula: Branky, Kelã
jilm vaz - Ulmus laevis Pall.: Le‰ná
jilm habrolist˘ - Ulmus minor Huds.:Val. Meziﬁíãí
kalina obecná - Viburnum opulus L.: v okrese bûÏná parková dﬁevina
kalina vrásãitolistá - Viburnum rhytidophyllum Hemsl.: Chorynû aj.
weigela kvûtnatá - Weigela florida (Bunge) A. DC.: Le‰ná, ale také pomûrnû ãasto v mûstské zeleni.

Závûr
Zde uveden˘ v˘ãet pûstovan˘ch dﬁevin obsahuje pﬁes
200 taxonÛ, toto ãíslo ov‰em není koneãné a skuteãn˘ poãet
bude mnohem vût‰í. Dosud se nikdo systematicky nezab˘val
prÛzkumem dﬁevin v sídlech okresu (s v˘jimkou nûkter˘ch
parkÛ), takÏe na‰e poznatky jsou na tomto poli stále nedostateãné.

19. 2. Chránûné parky
V okrese Vsetín se nachází dvanáct areálÛ pﬁírodnû krajináﬁsk˘ch úprav, parkÛ a zahrad, chránûn˘ch podle zákona
ã. 20/1987 Sb., o státní památkové péãi, a nûkolik v˘znamnûj‰ích dendrologicky zajímav˘ch ploch veﬁejné zelenû.
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Chránûné parky tvoﬁí nedílnou souãást samotné stavební památky a zpravidla b˘vají vyuÏívány shodn˘m zpÛsobem.V naprosté vût‰inû se jedná o veﬁejnû pﬁístupné plochy,
nûkolik má charakter vyhraÏené zelenû u zdravotnického
zaﬁízení.
Období zanedbanosti a minimální péãe v pováleãn˘ch
letech, lhostejnost ãi neschopnost nov˘ch majitelÛ zajistit
optimální péãi byly a jsou pﬁíãinou poklesu hodnot dﬁíve
cenn˘ch parkÛ s bohat˘m dendrologick˘m potenciálem.
Témûﬁ v kaÏdém parku najdeme vût‰í ãi men‰í mnoÏství
introdukovan˘ch dﬁevin, které si zakladatelé parkÛ pﬁivezli
z cest ãi vysadili na základû záÏitkÛ z nav‰tíven˘ch jin˘ch
parkÛ ãi zahrad v Evropû.
Dne‰ní v˘znam tûchto cizokrajn˘ch dﬁevin nespoãívá
pouze v jisté v˘jimeãnosti mezi dﬁevinami domácími,

v moÏnostech seznámit se s v˘razn˘mi druhov˘mi znaky
i celoroãními promûnami, ale také ve sledování schopnosti
rÛstu ãasto v odli‰n˘ch klimatick˘ch podmínkách, odolnosti
a plodnosti, které pﬁineslo dÛleÏité poznatky pro praktické
uplatnûní v sadovnické a krajináﬁské tvorbû.
Postupnû chátrající stav jednotliv˘ch stromÛ i parkÛ
jako celku si dnes vynucuje provádûní potﬁebn˘ch úprav
- obnov. Tyto obnovy jsou ãasto nepﬁesnû oznaãovány jako
rekonstrukce. K celkové rekonstrukci, tedy „návratu
k pÛvodnímu stavu“, v‰ak vzhledem k charakteru Ïiv˘ch
stavebních prvkÛ a nedostatku penûz se dá dospût velmi
obtíÏnû. To, co se zjednodu‰enû naz˘vá rekonstrukce,
je v podstatû restituce (náhrada) ãi adaptace (pﬁizpÛsobení
se nov˘m podmínkám).
JelikoÏ se jedná o objekty chránûné zákonem ã. 20/1987
Sb. o památkové péãi, jejich obnova podléhá souhlasu
v˘konného orgánu Státní památkové péãe, kter˘m je pﬁíslu‰n˘ okresní úﬁad a jeho referát kultury nebo regionálního
rozvoje (v okrese Vsetín je to referát kultury).
Obnovy a zásahy vût‰ího rozsahu jsou zhodnoceny a pﬁipomínkovány odbornou organizací památkové péãe, kterou
pﬁedstavuje památkov˘ ústav (pro okres Vsetín je to PÚ
v Ostravû).
Zásahy do dﬁevin vyÏadují rovnûÏ tzv. oznamovací povinnost pﬁíslu‰nému orgánu ochrany pﬁírody dle zákona
ã. 114/1992 Sb. o ochranû pﬁírody.
Historické parky a zahrady jsou nejen v˘znamn˘mi díly
lidské dovednosti, umûl˘m útvarem, vyuÏívajícím nesmírné

bohatosti a tvárnosti stromu jako pﬁírodního prvku, ale jsou
i útoãi‰tûm mnoha druhÛ ÏivoãichÛ a rostlin ohroÏen˘ch
rÛzn˘mi civilizaãními faktory.
VyváÏená spolupráce sadovníka krajináﬁe a ochránce
pﬁírody beze stop netolerance z obou stran mÛÏe parkÛm
a zahradám - zelen˘m pomníkÛm na‰í historie - jenom
prospût.

Pﬁehled chránûn˘ch parkÛ a zahrad
A: Historické areály s krajináﬁskou úpravou:
Branky
4,70 ha
Ho‰Èálková
1,00 ha
Chorynû
4,14 ha
Kelã
1,20 ha
Le‰ná
7,19 ha
Liptál
1,25 ha
Louãka
1,70 ha
Vala‰ské Meziﬁíãí Krásno
6,57 ha
Vsetín
1,75 ha

300 m n.m.
380 m n.m.
280 m n.m.
340 m n.m.
320 m n.
430 m n.m.
400 m n.m.
305 m n.m.
340 m n.m.

B: Novûj‰í úpravy - souãásti mûstské zelenû:
RoÏnov pod Radho‰tûm - b˘val˘ lázeÀsk˘ park (ochranné
pásmo Vala‰ského muzea v pﬁírodû)
Vala‰ské Meziﬁíãí - areál ústavu hluchonûm˘ch z roku 1910
Vsetín - zahrada v mateﬁské ‰kole z roku 1950

Stromoﬁadí lip u silnice mezi Choryní a Hustopeãemi n. Beãvou
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Zámeck˘ park Branky
Park v Brankách byl zaloÏen pravdûpodobnû na poãátku
18. století za Franti‰ka Erasma Lockera z Lockenau. Úpravy
parku byly provádûny dle návrhu V. Fuchse zahradníkem
Koﬁínkem v letech 1886 - 1887, kdy se stal majitelem velkostatku Dr. Jan Huber.
Park je nyní provoznû rozdûlen na dvû ãásti. V ãásti
obecní se nachází rybník a letní kino. Sortiment dﬁevin
je nev˘razn˘, tvoﬁí jej ol‰e a duby a nová kompoziãnû nevyváÏená v˘sadba. Cennûj‰í druhy dﬁevin najdeme v centrální
ãásti parku, kter˘ je v uÏívání léãebny pro dûti.
K v˘znamn˘m dﬁevinám patﬁí smrk ztepil˘ hadí (Picea
abies cv.Viminalis), bﬁestovec jiÏní (Celtis australis), rÛstové
i barevnû pestré kultivary domácích dﬁevin jako jilm horsk˘
(Ulmus glabra cv. Pendula), dub letní (Quercus robur
cv. Fastigiata), pﬁevisl˘ jasan ztepil˘ (Fraxinus excelsior
cv. Pendula), javor klen (Acer pseudoplatanus cv. Purpurascenus). Solitery tvoﬁí dobﬁe vyvinuté domácí nebo bûÏnûj‰í
cizí druhy dﬁevin napﬁ.platan javorolist˘ (Platanus acerifolia),
dub letní (Quercus robur), lípa srdãitá (Tilia cordata),
modﬁín opadav˘ (Larix decidua), javor klen (Acer pseudoplatanus), smrk ztepil˘ (Picea abies), a buk ãervenolist˘
(Fagus sylvatica cv.Atropunicea).
Po letech zanedbávání péãe se nyní pﬁistoupilo
k obnovû parku. Na nutné probírky porostu a o‰etﬁení
stromÛ navazují terénní úpravy a v˘sadby. Projektovou
dokumentaci zpracovaly I. Janíková, Z. Kleãková a p. Vítová
v roce 1994, práce provádí âesk˘ svaz ochráncÛ pﬁírody
Vala‰ské Meziﬁíãí a firma Strom servis z Vala‰ského Meziﬁíãí.
Zámeck˘ park Ho‰Èálková
Pomûrnû nev˘razn˘ areál s volnou v˘sadbou byl pravdûpodobnû zaloÏen u typicky venkovského sídla koncem
19. století.
Park byl donedávna souãástí veﬁejné zelenû a slouÏil
rÛzn˘m kulturním akcím. Nyní je provedena ãásteãná
obnova a areál je veﬁejnosti zpravidla uzavﬁen.
K v˘znamnûj‰ím dﬁevinám parku patﬁí dﬁezovec trojtrnn˘
(Gleditsia triacanthos), ãervenolistá forma buku lesního
(Fagus sylvatica cv. Atropunicea), dub zimní (Quercus
petraea),stﬁíbrn˘ smrk pichlav˘ (Picea pungens cv. Argentea),
smrk ztepil˘ (Picea abies) a tis ãerven˘ (Taxus baccata).

Jeden z nejvût‰ích habrÛ ve stﬁední Evropû - zámeck˘ park Le‰ná
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Zámeck˘ park Chorynû
Park obklopuje men‰í renesanãní zámek z roku 1573,
kter˘ byl v 19. století pﬁestavûn.
Nyní se zde nacházejí pﬁedev‰ím uÏitkové plochy
(zahrada, sad), pouze v blízkosti zámku jsou dﬁeviny pocházející z v˘sadeb nedávné doby. Pravdûpodobnû na místû
dne‰ní zelináﬁské zahrady se mohla rozkládat pravidelná
zahrada. Sortiment dﬁevin je pomûrnû bûÏn˘, pestﬁej‰í jsou
keﬁové podsadby. Zámeck˘ park slouÏí jako vyhrazená plocha pro potﬁeby charitativního církevního domova. Zámek
s areálem a kostelem tvoﬁí v˘raznou dominantu obce.
Zámeck˘ park Kelã
NejbliÏ‰í plochu u zámku zaplÀují skleníky v místech,
kde se mohla snad vyskytovat pravidelnûj‰í úprava.
V protisvahu se nachází zajímavá volná v˘sadba s nûkolika
cennûj‰ími dﬁevinami. Mezi v˘znamnûj‰í druhy patﬁí jedle
stejnobarvá (Abies concolor), borovice tûÏká (Pinus
ponderosa), rÛzné rÛstové a barevné kultivary cypﬁi‰Û,
jalovcÛ a smrkÛ, ãervenolist˘ buk lesní (Fagus sylvatica
cv. Atropunicea), pﬁevisl˘ jasan (Fraxinus excelsior
cv. Pendula), pajasan Ïláznat˘ (Ailanthus altissima),
barevné javory (Acer negundo cv. Aureovariegatum, Acer
rubrum) a pestr˘ sortiment keﬁÛ.
Zámeck˘ park Le‰ná
Kompoziãnû a dendrologicky nejv˘znamnûj‰í park
v okrese se ﬁadí k nejcennûj‰ím na území severní Moravy.
PÛvodní okrasná zahrada byla zaloÏena pravdûpodobnû
v polovinû 18. století v okolí barokního zámku, pﬁestavûného z tvrze.V 1. polovinû 19 století byl zru‰en hospodáﬁsk˘ dvÛr a na jeho místû byl v letech 1830 - 1870 zaloÏen
pﬁírodnû krajináﬁsk˘ park, kdy panství vlastnil Jiﬁí Bees
a dal‰í majitelé.
V 90. letech 19. století se zvelebováním a doplÀováním
sortimentu intenzívnû zab˘vali Kin‰tí, zejména Filip
Kinsk˘. Park byl roz‰íﬁen o oboru a doplnûn zahradnictvím
se tﬁemi skleníky, ovocnou ‰kolkou a v roce 1894 nov˘m
vodovodem, ka‰nou s vodotryskem, tenisov˘m hﬁi‰tûm
a kuÏelnou.
Pﬁes rÛzné uÏivatelské a pûstitelské peripetie po 2. svûtové válce patﬁí stále k nejbohat‰ím parkÛm. V roce 1984
byla zpracována projektová dokumentace obnovy (Ing.
Teterová) a od této doby se postupnû uskuteãÀují její
zámûry. Jedním z cílÛ je zachování bohatého, i kdyÏ bohuÏel
ne dobového sortimentu dﬁevin. K nejv˘znamnûj‰ím dﬁevinám parku patﬁí cypﬁi‰ek nutkajsk˘ (Chamaecyparis nootkatensis cv.Glauca), cypﬁi‰ek hrachonosn˘ (Chamaecyparis
pisifera cv. Squarrosa sulphurea), borovice limba (Pinus
cembra), borovice blatka (Pinus uncinata), borovice ãerná
(Pinus nigra var. austriaca), jedlovec kanadsk˘ (Tsuga
canadensis), z listnáãÛ mohutn˘ habr obecn˘ (Carpinus
betulus), buk ãevenolist˘ (Fagus sylvatica cv.Atropunicea),
nahovûtvec kanadsk˘ (Gymnocladus dioicus), liliovník tulipánokvût˘ (Liriodendron tulipifera cv. Aureomarginatum),
ãervenolist˘ dub letní (Quercus robur cv. Atropurpurea),
líska turecká (Corylus colurna), pestrolist˘ javor mléã (Acer
platanoides cv. Leopoldii), platan javorolist˘ (Platanus
x acerifolia), pterokarye jasanolistá (Pterocarya fraxinifolia),
lípa ﬁapíkatá (Tilia petiolaris), ‰ácholan SoulangeÛv
(Magnolia x souangeana), jedl˘ ka‰tan (Castanea sativa)
a pestr˘ sortiment keﬁÛ napﬁ. hroznovec hroznat˘
(Exochorda racemosa), sazaník kvûtnat˘ (Calycanthus
floridus) a mnoÏství rododendronÛ a azalek.

Zámeck˘ park Liptál
Torzo zámeckého parku dnes pﬁedstavuje nejbliÏ‰í okolí
zámku. Na plo‰e b˘valého parku se dnes bohuÏel nacházejí
stavby vûnované kulturním, sportovním a hospodáﬁsk˘m
aktivitám (fotbalové hﬁi‰tû, dﬁevov˘roba aj.). PÛvodní návrh
parku zpracoval Maxmilián Erras pro hrabûte Jana Karla
Stomma v letech 1822 - 1823. Z bohaté dendrologické sbírky
se do dne‰ní doby zachovala nepatrná ãást.
V˘znamn˘mi solitery jsou buk lesní (Fagus sylvatica cv.
Atropunicea), jilm habrolist˘ (Ulmus carpinifolia), smrk
ztepil˘ (Picea abies), lípa srdãitá (Tilia cordata), dﬁín
obecn˘ (Cornus mas), z novûj‰ích v˘sadeb hadí smrk (Picea
abies cv.Viminalis).
Zámeck˘ park Louãka
Nynûj‰í pﬁírodnû krajináﬁská úprava pochází pravdûpodobnû z 2. poloviny 19. století. Souãástí parku byla uÏitková
zahrada a sad.
Pomûrnû dosti zanedban˘ park byl po navrácení
T. BaÈovi obnoven v roce 1996 podle projektu Ing. Krátkého
(Fa Landy).
Mezi nejv˘znamnûj‰í dﬁeviny patﬁí ãervenolist˘ buk
(Fagus sylvatica cv. Atropunicea), platan javorolist˘
(Platanus x acerifolia), jedlovec kanadsk˘ (Tsuga canadensis), ãervenolist˘ javor klen (Acer pseudoplatanus
cv. Purpurascens), javor cukrov˘ (Acer saccharum), borovice vejmutovka (Pinus strobus), jírovec drobnokvût˘
(Aesculus parviflora), douglaska tisolistá (Pseudotsuga
taxifolia), dﬁín obecn˘ (Cornus mas).
Zámeck˘ park Vala‰ské Meziﬁíãí - Krásno
Poãátek zámeckého parku spadá do konce 18. a poãátku
19. století, kdy byl zaloÏen u zámku hrabûte Franti‰ka Josefa
Îerotína ozdobn˘ a okrasn˘ sad, pozdûji v roce 1822 doplnûn oranÏérií. Za hrabûte Eugena Kinského po pﬁestavbû
zámku v roce 1854 byl zaloÏen pﬁírodnû krajináﬁsk˘ park
tvoﬁící se zámkem a kostelem centrum obce.
Park byl pﬁed nûkolika desetiletími silnû po‰kozen stavbou
amfiteátru a rovnûÏ i dne‰ní péãe o nûj není je‰tû optimální.
Nachází se zde nûkolik cennûj‰ích dﬁevin napﬁ. jinan
dvoulaloãn˘ (Gingko biloba), smrk v˘chodní (Picea orientalis), borovice limba (Pinus cembra), stﬁíhanolist˘ javor
mléã (Acer platanoides cv. Palmatifidum), Ïlutopestr˘ javor
klen (Acer platanoides cv. Costorphinense a Acer pseudoplatanus cv. Leopoldii), oﬁechovec (Carya ovata, Carya
glabra var. microcarpa), ãervenolist˘ buk (Fagus sylvatica
cv. Atropunicea), dub velkokvût˘ (Quercus macranthera),
dﬁezovec trojtrnn˘ (Gleditsia triacanthos), liliovník tulipánokvût˘ (Liriodendron tulipifera), platan javorolist˘
(Platanus acerifolia).

K v˘znamnûj‰ím dﬁevinám patﬁí pﬁevisl˘ jasan ztepil˘
(Fraxinus excelsior cv. Pendula), korkovník amursk˘
(Phellodendron amurense), liliovník tulipánokvût˘
(Liriodendron tulipifera), dub zimní (Quercus petraea),
borovice limba (Pinus cembra), ãervenolist˘ a pﬁevisl˘ buk
lesní (Fagus sylvatica cv. Atropunicea, Fagus sylvatica
cv. Pendula), ‰ácholan pﬁi‰piãatûl˘ (Magnolia acuminata),
oﬁe‰ák ãern˘ (Juglans nigra), dub velkokvût˘ (Quercus
macranthera) a lípa srdãitá (Tilia cordata).
Mûstsk˘ park v RoÏnovû pod Radho‰tûm
âást mûstského parku v RoÏnovû p. R. tvoﬁí ochranné
pásmo národní kulturní památky a národní pﬁírodní
památky - Vala‰ského muzea v pﬁírodû. Park byl zaloÏen zároveÀ s léãebn˘m ústavem v roce 1820 hrabûcím ﬁeditelem
RoÏnovského panství Josefem Drobníkem. Pozdûji byl roz‰íﬁen aÏ do míst, kde je dnes Vala‰ské muzeum v pﬁírodû.
V souãasnosti zde roste cenn˘ ‰ácholán tﬁípláteãn˘
(Magnolia tripetala), v˘znaãn˘ sv˘mi velk˘mi listy a kvûty,
dále balzámov˘ topol (nejspí‰e topol vavﬁínov˘, Populus
laurifolia) a stﬁíhanolist˘ javor stﬁíbrn˘ (Acer saccharinum
cv.Wieri).V minul˘ch letech prodûlal park obnovu, pﬁi nûmÏ
bohuÏel byla skácena vût‰ina bﬁíz papírodárn˘ch (Betula
papyrifera) a byl novû osázen bûÏnûj‰ími taxony jako napﬁ.
jedlí stejnobarvou (Abies concolor), smrkem pichlav˘m
(Picea pungens), douglaskou tisolistou (Pseudotsuga menziesii) atd. U Spoleãenského domu rostou dále jinan dvoulaloãn˘ (Ginkgo biloba), borovice limba (Pinus cembra),
cypﬁi‰ek hrachonosn˘ (Chamaecyparis pisifera cv. Filifera
Aurea), liliovník tulipánokvût˘ (Liriodendron tulipifera).
Závûr
Sortiment parkÛ chránûn˘ch i voln˘ch souãástí mûstské
zelenû je velmi pestr˘, i kdyÏ zub ãasu a pﬁirozené nároky
na plochu ãasem tento mnohdy sbírkov˘ charakter setﬁely.
Obnovy parkÛ vyÏadují zachování, ãasto i vytvoﬁení nov˘ch
kompoziãních vztahÛ a bohatost sortimentu, s potﬁebn˘m
o‰etﬁením star˘ch cenn˘ch stromÛ a vysazováním nov˘ch
kultivarÛ a forem dﬁevin.
Zámecké parky a zahrady stejnû jako vût‰í plochy mûstské zelenû musí mít moÏnost zestárnout a tak dal‰ím generacím ukázat snaÏení zahradníkÛ. Dosud byly vût‰inou
respektovány a uchránûny brutálních zásahÛ nejrÛznûj‰ích
autorÛ pﬁím˘ch a jednoduch˘ch návrhÛ, zejména tras inÏen˘rsk˘ch sítí.

Zámeck˘ park Vsetín
Nynûj‰í úprava parku pochází z poloviny 19. století, kdy
na místû hﬁbitova a trÏi‰tû byla v letech 1833 - 1835 provedena obnova ãásteãnû star‰ích úprav.
Pro svou rozlohu a kompozicí b˘val vhodnûji oznaãován
jako panská zahrada a zasahoval i do spodní ãásti pod
svahem za Beãvou (v okolí rybníãku), rovnûÏ se rozkládal
i na místû dne‰ního fotbalového hﬁi‰tû.

Park u zámku Kinsk˘ch ve Vala‰ském Meziﬁíãí

289

290

