Zajímavé dřeviny zámeckého parku v Kobylé
Zámecký park v Kobylé nad Vidnávkou byl založen ve 30. letech 19. století baronem
Karlem Kletem ze Skalu. Před koncem 19. století a poté znovu počátkem 20. století byl
krajinářsky upravován a rozšířen podle návrhů zámeckých zahradníků Kretschmy a
Schuhmanna. Součástí parku byl i skleník.
Dnešní stav vypovídá o desítkách let zanedbávání a nedostatečné údržbě. Ještě koncem 60.
let rostla v parku většina vysazených stromů. Počet druhů byl snížen jen o množství bylin a
keřů (KŘÍŽ 1971). Dnes četné velké a malé pařezy ukazují, kde stávali jehličnatí velikáni i
listnaté solitéry. Z dřevin uváděných ještě v roce 1985 (HIEKE 1985) už v parku nenajdeme
např. zeravinec japonský (Thujopsis dolabrata), douglasku tisolistou (Pseudotsuga menziesii),
dub šarlatový (Quercus coccinea), javor stříbrný (Acer saccharinum) ani katalpu trubačovitou
(Catalpa bignonioides). I přesto zůstala v parku stále řada zajímavých dřevin zachována.
Nejcennějším stromem je bezesporu dub celokrajný (Quercus imbricaria). Zdravotní stav
tohoto statného jedince však není uspokojivý.
Správcem celého objektu je v současnosti Domov důchodců Kobylá nad Vidnávkou,
příspěvková organizace Olomouckého kraje. Vzhled parku svědčí o aktuální snaze vlastníka
udržet jej a časem snad i rekonstruovat.
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Borovice černá
Cypřišek hrachonosný
Cypřišek Lawsonův
Jalovec chvojka
Jalovec čínský
Jalovec obecný
Jedle kavkazská
Jedle korejská
Smrk pichlavý
Smrk ztepilý
Tis červený
Zerav obrovský
Zerav obrovský
Zerav západní

Pinus nigra
Chamaecyparis pisifera
Chamaecyparis lawsoniana
Juniperus sabina
Juniperus chinensis
Juniperus communis
Abies nordmanniana
Abies koreana
Picea pungens „Argentea“
Picea abies
Taxus baccata
Thuja plicata
Thuja plicata „Variegata“
Thuja occidentalis
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Bříza bílá
Buk lesní
Dub celokrajný
Dub letní
Hlošina úzkolistá
Hortenzie latnatá
Jasan ztepilý
Javor klen
Jeřáb ptačí
Jírovec maďal
Jírovec pleťový
Lípa srdčitá
Olše lepkavá
Střemcha evropská
Střemcha pozdní
Vrba

Betula pendula
Fagus sylvatica
Quercus imbricaria
Quercus robur „Fastigiata“
Elaeagnus angustifolia
Hydrangea paniculata
Fraxinus excelsior
Acer pseudoplatanus
Sorbus aucuparia
Aesculus hippocastanum
Aesculus x carnea
Tilia cordata
Alnus glutinosa
Prunus padus
Prunus serotina
Salix sp.

