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První informace o botanické zahradě v Olomouci pochází z roku 1787. V tomto
období se olomoucké lyceum snažilo o založení botanické zahrady. Později se ji
podařilo zřídit  v zahradě dominikánského kláštera s tím, že sloužila i k výuce na olo-
mouckém medicínsko-chirurgickém učilišti, které bylo součástí univerzity.
Medicínsko-chirurgické studium bylo zrušeno v roce 1872 v souvislosti se zrušením
univerzity. V roce 1874 rovněž zanikla botanická zahrada. 

V roce 1898 vznikl v Olomouci "Spolek botanické zahrady" (Botanischer
Verein in Olmütz). Díky jeho iniciativě bylo na jaře 1901 zahájeno budování
botanické zahrady v místech, kde se nachází dodnes. 

Mimořádný podíl na budování zahrady měl lékárník Edmund Tuma a městský
zahradník Karel Pohl. První průvodce Botanickou zahradou byl vydán v roce
1913. Zahrada zůstala v podstatě v nezměněném stavu až do roku 1948, kdy ji
spolek předal městu. Od roku 1956 je zahrada spojována s působností
vysokých škol v Olomouci, nejdříve s Vysokou školou pedagogickou a od roku
1958 s Univerzitou Palackého. Od roku 1959 se zahrada stala součástí
Přírodovědecké fakulty UP a katedry botaniky, která ji spravuje až do současné
doby. 

Botanická zahrada PřF UP není specializovaným arboretem, přesto obsahuje
poměrně bohatý a cenný sortiment dřevin. Celkem zde roste 256 taxonů
dřevin. Některé z těchto druhů se v České republice pěstují jen zřídka.
Botanická zahrada je rozdělena na dvě hlavní části: část, která má charakter
parkový a část, která je tvořena záhony, ve kterých jsou pěstovány byliny a menší
dřeviny. Parková část obsahuje některé cennější stromové druhy, nalezneme
zde především pěkné exempláře některých amerických druhů. V podrostu rostou
keře tolerantní k zastínění. V záhonové části jsou mezi expozicemi bylin
roztroušeně vysázeny keře a menší stromy; v dlouhém záhonu podél železniční
trati rostou i některé stromy statnější. 

Tento průvodce je zaměřen pouze na dřeviny. To jsou rostliny, jejichž stonek
a kořen jsou z podstatné části tvořeny zdřevnatělými pletivy. U nahosemenných
a dvouděložných dřevin dřevní hmota kmene, větví a kořenů průběžně nebo
přerušovaně narůstá dělivým pletivem - kambiem. Jsou to proto vždy rostliny
vytrvalé. U jednoděložných dřevin není kmen stejnorodě dřevnatý, protože
dřevo v uzavřených cévních svazcích je na příčném řezu kmenem ostrůvkovitě
roztroušené. Podle růstové formy se dřeviny dělí na stromy, keře a polokeře.
Společenstva, ve kterých dřeviny dominují skládají formaci lesa , popřípadě for-
maci křovin. 

p r ů v o d c e   d ř e v i n a m i

úvod

co jsou dřeviny?

dřeviny v zahradě



Dřeviny jsou známé téměř ve všech skupinách krytosemenných rostlin, od nej-
primitivnějších (jako např. šácholány) až po nejodvozenější ze skupiny
jednoděložných rostlin (bambusy, palmy). 

Dřeviny osidlují téměř celou planetu: rostou od tropů až do subarktických
oblastí. Jsou to největší a zároveň nejdéle žijící živé organismy na Zemi.
Nejvyšší stromy na zeměkouli jsou severoamerické sekvoje vždyzelené
(Sequoia sempervirens) - nejvyšší jedinec měří 115,55 m. To je přibližně o 15 m
více než nejvyšší moravská věž - věž dómu Sv. Václava v Olomouci.
Impozantních výšek dosahují také stromy rodu, který roste v naší botanické
zahradě. Jeden jedinec douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii; obr. 1) je třetí
nejvyšší známý strom na světě, dosahuje výšky 99,4 m. Nejvyšší strom rostoucí
na území ČR patří do druhu smrk ztepilý (Picea abies; obr. 2). 

výška dřevin

obr.  2 smrk ztepilý 
(Picea abies)

obr.  1  douglaska tisolistá
(Pseudotsuga menziesii)

1          2
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V r. 1970 v Boubínském pralese spadl tzv. "Král Šumavy", který měl výšku 57,2 m.
Tohoto jedince přerostl "Těptínský smrk", který do svého vyvrácení vichřicí v r. 2008
měl výšku 58 m. 

V kontrastu k ním, za nejmenší druhy dřevin se považují subarktické druhy
vrb, tj. vrba bylinná (Salix herbacea) a vrba polární (S. polaris) s výškou kolem
2-10 cm. Největší žijící organismus, tudíž i strom, je jedinec druhu sekvojovec
obrovský (Sequoiadendron giganteum) z hor západního pobřeží USA, který byl
pojmenován General Sherman. Objem jeho dřevní hmoty byl změřen na 1487 m3. 

Díky své fyziologii jsou dřeviny obvykle dlouhověké vytrvalé rostliny. I druhy,
které jsou považovány za krátkověké (jako např. bříza) se mohou dožívat 70 let.
Některé druhy dřevin jsou ovšem extrémně dlouhověké. Tradičně byl za nejstarší
žijící organismus na zemi považován druh borovice dlouhověká (Pinus longaeva).
Nicméně nové poznatky ukázaly, že některé druhy jsou mnohem starší, než se zdálo.
Např. jedinci baobabu (Adansonia digitata) bylo určeno stáří 6 tisíc let. Velmi
překvapující byl objev publikovaný v roce 2008. Ve Švédsku, v kraji Dalarna
byly objeveni jedinci smrku ztepilého, kteří jsou podle genetických analýz a dato-
vání karbonovou metodou staří 9,0 a 9,5 tisíce let. Jde o dva různé klony, které
se na lokalitě udržují vegetativně, ale přesto jsou oba geneticky identické s rostli-
nami, které tam rostly před 9 tis. lety. V jižní Asii, v Anuradhapuře na ostrově
Srí Lanka roste jeden unikátní strom druhu fíkovník posvátný (Ficus religiosa).
Je to člověkem nejdéle pěstovaný strom, nebo  byl vysazen roku 288 před
Kristem. K letošnímu roku (2008) má tak strom úctyhodných 2296 let. 

Českou květenu lze považovat za křižovatku rozšíření druhů rost lin v Evropě.
Různé druhy rostlin zde dosahují hranic svého rozšíření. Z oblasti Středozemního
moře (Mediteránu) zde dosahují severní areálové hranice některé teplomilné
druhy rostlin, chladnomilné rostliny ze severu u nás mnohdy dosahují jižní
hranice svých areálů (především v horách), kontinentální druhy hranice západní
a oceánické druhy hranice východní. Drtivá většina českých druhů rostlin má
tak rozšíření širší než pouze území ČR a má proto vztahy k ostatním regionům
Evropy. Většina domácích druhů dřevin je proto na území ČR i jinde v Evropě
poměrně běžná a hojně se u nás pěstují pro jejich dekorativnost . 

Nejinak je tomu v naší botanické zahradě, kde můžeme vidět naše domácí druhy,
které lze potkat i v přírodě v lese. Jsou to například javory klen a mléč (Acer
pseudoplatanus, A. platanoides), vrba bílá (Salix alba), dub letní (Quercus robur),
líska obecná (Corylus avellana), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), nebo typického
představitelé výhradně evropské flóry, buk lesní (Fagus sylvatica; obr. 3). Domácí

dřeviny České republiky

dlouhověkost



keře jsou zastoupeny druhy jako například kalina obecná a tušalaj (Viburnum opulus,
V. lantana), krušina olšová (Rhamnus frangula), řešetlák počistivý (Rh. cathartica),
brslen evropský a brslen bradavičnatý (Euonymus europaeus, E. verrucosa) a zimo-
lez obecný (Lonicera xylosteum). 

V botanické zahradě rostou také všechny druhy našich běžných jehličnanů, tj.
modřín opadavý (Larix decidua), smrk ztepilý (Picea abies), borovice lesní
(Pinus sylvestris) a vysokohorská borovice kleč (Pinus mugo), a z méně častých
tis červený (Taxus baccata) a jalovec obecný (Juniperus communis). 

Některé naše domácí druhy dřevin jsou ovšem vzácné. Většinou se jedná o druhy,
jejichž centrum rozšíření leží v jiných částech Evropy a v ČR rostou na hranici
svých ekologických a klimatických možností. Příčinou jejich ohrožení může být
také konkurenční slabost vůči jiným druhům rostlin. Asi nejvzácnější domácí
druh v naší botanické zahradě je bříza nízká (Betula humilis; obr. 4). 

obr.  4 bříza nízká 
(Betula humilis)

obr.  3 buk lesní 
(Fagus sylvatica)

3          4

vzácné druhy dřevin
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Je to druh, který je rozšířen v chladných oblastech Evropy a Asie a do střední
Evropy se dostal v době ledové. Po ústupu ledovce a oteplování klimatu druh
ze střední Evropy ustupoval a přežíval vzácně jen na tzv. reliktních stanovištích.
Jedním z těchto míst byl i Černovír u Olomouce - byla to jediná recentní lokali-
ta v ČR. Lokalita bohužel zanikla, proto je bříza nízká považována za vyhynulý
druh ČR. Dnes proto můžeme tento druh v ČR spatřit pouze ve vybraných
botanických zahradách a arboretech. 

Další vzácností jsou silně ohrožené druhy vrb. V Botanické zahradě můžeme
nalézt tři naše vzácné vrby: vrbu velkolistou (Salix appendiculata), vrbu šedou
(S. elaeagnos) a vrbu plazivou (S. repens). Vrba velkolistá je velmi vzácný druh,
který v ČR roste pouze na Šumavě a v Novohradských horách. Mnohem
hojnější je druh v Alpách, odkud do jižních Čech vzácně přesahuje. Podobně je
rozšířena vrba šedá. Druh je běžný v Alpách, ale v ČR má jen izolované a malé
území rozšíření na severovýchodní Moravě. Druh roste podél podhorských toků
Moravskoslezských Beskyd a je ohrožený úbytkem vhodných biotopů (štěrkové
náplavy podhorských řek). Druh je nápadný šedě plstnatým rubem listů (obr. 5).
Poslední vzácný druh naší botanické zahrady je vrba plazivá. Je to nízký keř se
šedavými listy, který je vázaný na minerálně bohaté mokřady. Druh je z pohle-
du určování značně problematický díky neomezenému křížení s příbuzným
druhem vrbou rozmarýnolistou (S. rosmarinifolia). Jedinec rostoucí v naší
botanické zahradě více vykazuje znaky zmíněného křížence (S. ×  incubacea), než
vrby plazivé. 

V teplých oblastech Evropy a dále v Malé Asii, Kavkaze a Íránu roste nápadný
keř s trojčetnými ostny a osinkatě zubatými listy. Jmenuje se dřiš ál obecný
(Berberis vulgaris) a v ČR roste v teplých oblastech jižní Moravy a Čech. V Bota-
nické zahradě jej nalezneme v záhonu podél trati, a to ve vyšlechtěném čer-
venolistém kultivaru (B. vulgaris cv. Atropurpurea; obr. 6). 

Další vzácné a teplomilné druhy ČR rostoucí v naší botanické zahradě jsou
jasan manový (Fraxinus ornus) a klokoč zpeřený (Staphylea pinnata). 

ohrožené druhy vrb



obr.  6 červenolistá forma
dřiš álu obecného
(Berberis vulgaris 
cv. Atropunicea)

obr.  5 rub listu vrby šedé
(Salix elaeagnos)

5          

6
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Flóra kolem Středozemního moře představuje unikátní floristickou oblast
světa. Obvykle mediteránní rostliny nalezneme také v Malé Asii, případně na
Kavkaze. Její podoba je značně ovlivněna intenzívní lidskou činností již od
Starověku. Mnoho druhů dřevin má tak již velmi omezené ostrůvkovité
rozšíření v horách od Španělska po Levantu (Sýrie, Izrael, Libanon). V naší
botanické zahradě můžeme vidět asi 50 druhů mediteránních rostlin, z nichž něk-
teré se v ČR pěstují jen velmi vzácně. 

Na jaře velmi dekorativní druh je zlatice evropská (Forsythia europaea). Je to
divoký příbuzný vyšlechtěných zlatic, které na našich ulicích rozkvétají na jaře,
obvykle kolem Velikonoc. Tento velmi vzácný druh je známý pouze z malého
území horských oblastí severní Albánie a Kosova. 
Další význačné druhy, které mají své rozšíření v horách Balkánu jsou javor
tupolistý (Acer obtusatum; obr. 7) a habrovec habrolistý (Ostrya carpinifolia;
obr. 8). S oběma druhy se můžeme setkat v horách států bývalé Jugoslávie,
Řecka a Bulharska. V naší botanické zahradě rostou středně vzrostlé a bohatě
plodící exempláře. Nedaleko habrovce, tj. při vchodu do Botanické zahrady,
můžeme spatřit další druh javoru, který roste v JV Evropě, na Kavkaze a severním
Íránu, a to javor tatarský (Acer tataricum). Listy nejsou laločnaté, jako u jiných
druhů evropských javorů a navíc má okraj listové čepele jemně pilovitý (obr. 9).
To, že se jedná o javor, prozrazují proto pouze křídlaté dvounažky. 

Ve východní části mediteránu je rovněž původní druh trnovec Kristův
(Paliurus spina-christi). Druh, který je dnes běžný v celém Mediteránu, včetně
severní Afriky, a roste až do střední Asie, je nápadný velmi trnitými větvemi a kru-
hovitě plochými křídlatými plody (obr. 10). Díky dlouhým a pevným ostnům
získal druh jedno legendami opředené biblické negativní "využit í": traduje se,
že trnovou korunu, kterou vsadili vojáci Ježíšovi na hlavu před jeho
ukřižováním, byl upleten z větví tohoto pichlavého druhu. Druh se v ČR pěs-
tuje jen velmi vzácně a v naší botanické zahradě roste nedaleko správní
budovy pěkný, statný a bohatě kvetoucí i plodící exemplář. 

Další zvláštností naší botanické zahrady je v ČR ojediněle pěstovaný dřiš ál
krétský (Berberis cretica). Je to nízký keř s drobnými listy, podobnými běž-
nému druhu dřištál Thunbergův (Berberis thunbergii), které jsou ale v obrysu
eliptické a na konci špičaté. Druh roste ve východním Mediteránu (Kréta, Kypr,
Levanta) na skalnatých stanovištích v horských oblastech kolem 1000 m n. m.
Plody ve tvaru nafouklých, kolem 5 cm dlouhých měchýřků mají druhy rodu
žanovec (Colutea). 

další zvláštnosti 

dřeviny Mediteránu



obr.  8 habrovec habrolistý
(Ostrya carpinifolia)

obr.  10    trnovec Kristův 
(Paliurus spina-christi)

obr.  7 javor tupolistý 
(Acer obtusatum)

obr.  9 javor tatarský 
(Acer tataricum)

7          8
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V jižní Evropě je původní druh žanovec měchýřník (C. arborescens), v horách
střední Asie (od Kavkazu po Turkmenistán) roste podobný žanovec východní
(C. orientalis), který se liší drobnějšími plody a luskem na vrcholu otevřeným
(Obr. 11). V Mediteránu, ale také dál na Kavkaze, ve střední Asii a v Číně roste
u nás běžně pěstovaný druh rakytník řešetlákový (Hippophaë rhamnoides). 
Je to keř až drobný stromek nápadný úzkými stříbřitě šedými listy. Je to staro-
dávná léčivka, která má biostimulační vliv na imunitu. Vědecký název rodu
pochází ze starořečtiny a znamená třpytící se kůň. Staří Řekové tvrdili, že zví-
řata pasoucí se v oblastech výskytu tohoto druhu získávala mohutnější vzhled
a srst s lesklým nádechem. Druh v zahradě nalezneme po právě straně vstupu
do areálu. V období před dobou ledovou rostl tento druh i na území Česka.  

Mezi dalšími vzácnějšími druhy zahrady můžeme najít např. bezuchu jamov-
covitou (Fontanesia phyllireiodes), vzácný druh který je původní na Sicílii, 
v Malé Asii, Sýrii a Izraeli (obr. 12); borovici Heldreichovu (Pinus heldreichii)
endemický druh z hor Albánie a severního Řecka (obr. 13); a jedli cilicijskou
(Abies cilicica), vzácný a ohrožený druh z hor Levantského pobřeží (obr. 14). 

V některých s tátech západní  Evropy s i  nelze představ i t  Vánoce bez
pečených kaštanů. Tuto delikátní pochoutku nám poskytuje strom jménem
kaštanovník setý (Castanea sativa), který běžně roste v celém Mediteránu a občas
se pěstuje i v ČR. V Botanické zahradě PřF UP nalezneme tento druh v parkové
části. Druh je nezaměnitelný třásnitými číškami plodů a lesklými kožovitými
listy, které jsou pravidelně osinkatě zubaté (obr. 15). 

vzácnější druhy



obr.  11 praskající lusk 
žanovce měchýřníku 

(Colutea arborescens)

obr.  12 bezucha jamovcovitá
(Fontanesia phyllireiodes)

obr.  13 borovice Heldreichova 
(Pinus heldreichii)

obr.  14  jedle cilicijská
(Abies cilicica)

obr.  15  kaštanovník setý 
(Castanea sativa)

11        12

13        14       15
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Dřeviny Severní Ameriky, především pak druhy pocházející z východní části
kontinentu, u nás obvykle dobře rostou díky podobnosti klimatu.  Daří se u nás
jak oceánickým druhům z pobřeží, tak kontinentálním a horským druhům z vni-
trozemí. 

V botanické zahradě roste v íce než 35 severoamer ických druhů dřev in ,
převážně z východní  část i  USA.  Jednou z vůbec nejčastě j i  pěstovaných
parkových dřevin v ČR je dřezovec trojtrnný (Gleditsia triacanthos), který
neschází ani v naší botanické zahradě. Tento velmi dekorativní strom zaujme
především až  1/2  m dlouhými a spirálovitě zkroucenými lusky a až 30 cm dlouhými,
mnohočetně větvenými ostny (obr. 16). Příbuzný, leč nepoměrně vzácněji pěs-
tovaný je nahovětvec dvoudomý (Gymnocladus dioica), jehož 2x sudozpeřené
listové čepele mohou být až 1 m dlouhé. Oba dva druhy, příbuzné běžnému
trnovníku akátu, jsou původní ve východní části USA. 

Ze stejné oblasti pochází i další velmi dekorativní druhy dřevin. Strom s nápad-
ně žlutými pupeny a velkými, lichozpeřenými listy se jmenuje ořechovec srdčitý
(Carya cordiformis) a roste v přední části zahrady, v části s parkovou úpravou. 
Ve stejné části nalezneme také dva druhy s velkými a nápadnými květy: červeně
kvetoucí jírovec pavii (Aesculus pavia), který jinak připomíná dobře známý
jírovec ma al, a bíle kvetoucí katalpu trubačovitou (Catalpa bignonioides), která
vytváří na podzim dlouze a úzce válcovité tobolky, které jsou méně než 1 cm
široké a až 40 cm dlouhé (obr. 17). 

Mezi sbírkově vzácné druhy naší zahrady patří především dva druhy rodu kalina
(Viburnum) původem rovněž z východní části USA a Kanady. Jedná se o kalinu
višňolistou (V. prunifolium) a kalinu kasiniovitou (V. cassinoides). Oba druhy jsou
velmi dekorativní květenstvím bílých květů, modrými plody a výrazným pod-
zimním zbarvením listů (obr. 18). Velmi dekorativní dřeviny jsou také hlohy
(Crataegus), a to díky plodům a listům. V naší zahradě jsou pěstované dva druhy
tohoto rodu, hloh javorolistý (C. phaenopyrum) a hloh břekolistý (C. pedicellata).
Hloh javorolistý má na podzim výrazné červené zbarvení. Hloh břekolistý má
navíc výrazné, až 6 cm dlouhé ostny (obr. 19). Mezi vzácné druhy naší zahrady
patří také dva druhy rodu zanice (Diervilla), které jsou estetické především díky
květům a listům. Ve skalce před správní budovou roste zanice zimolezovitá 
(D. lonicera), v záhonu podél železniční trati zanice potoční (D. rivularis), která
se od předešlého druhu liší červenavě naběhlými květy a oboustranně pýřitými
listy. Velmi zřídka je také v ČR pěstovaný výrazně ostnitý druh žlutodřev americký
(Zanthoxylum fraxineum). 

dřeviny Severní Ameriky

vzácné severoamerické druhy



obr.  17 katalpa trubačovitá
(Catalpa bignonioides)

obr.  19  hloh břekolistý
(Crataegus pedicellata)

obr.  16 dřezovec trojtrnný
(Gleditsia triacanthos)

obr.  18 kalina višňolistá
(Viburnum prunifolium) 

16          17

18         19
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U jezírka před správní budovou zahrady roste nenápadný keř, který má
kulovité plodenství drobných peckoviček, které jsou potaženy zelenobílým
voskem. Vosk těchto plodů sloužil k výrobě svíček a pečetního vosku a proto
dal i jméno této rostlině, voskovník voskonosný (Myrica cerifera). Listy druhů
tohoto rodu obsahují siličné žlázky, a proto v minulosti byly používány jako
koření a také pro ochucování piva. Proto jsou i listy tohoto keře velmi vonné.
Druh se v ČR pěstuje jen velmi vzácně (Obr. 20). 

Na různých místech botanické zahrady můžeme spatřit další, běžnější druhy
původem z východní části severoamerického kontinetu. Například netvařec
křovitý (Amorpha fruticosa), temnoplodec černoplodý (Aronia melanocarpa),
který je také znám pod lidovým jménem "černý jeřáb", křídlatec trojlistý (Ptelea
trifoliata; obr. 21), sazaník květnatý (Calycanthus floridus), trubač kořenující
(Campsis radicans), který má nápadně trubkovité velké červené květy a který se
liánovitě pne po zdi správního domku (obr. 22), vilín viržínský (Hamamelis vir-
giniana), zajímavý tím, že kvete na podzim; tavolu kalinolistou (Physocarpus
opulifolius) a jasan pensylvánský (Fraxinus pennsylvanica). 

Listnaté dřeviny západní části severoamerického kontinentu se pěstují mnohem
vzácněji a i v naší zahradě jsou spíše výjimkou. Roste zde např. netvařec kalifornský
(Amorpha californiaca), celoterčník různobarvý (Holodiscus discolor), zimolez
Ledebourův (Lonicera ledebourii) nebo pustoryl Lewisův (Philadelphus lewisii).
Všechny zmíněné druhy jsou v ČR pěstovány jen zřídka. 

Jehličnany severoamerického kontinentu jsou v zahradě zastoupeny několika
běžněji pěstovanými druhy. Kuriózní jsou např. dva druhy zeravů. Druh, který
roste v západní části kontinentu, se jmenuje zerav řasnatý (Thuja plicata), kdežto
druh rostoucí ve východní polovině kontinentu se nazývá zerav západní (T. ociden-
talis). Paradoxní pojmenování vzniklo tím, že zerav západní byl objeven v době,
kdy byl znám jen východoasijský druh zerav východní (Platycladus orientalis) a proto
druhové označení vymezovalo taxon vůči tomuto východoasijskému druhu a ne
v té době ještě neznámému druhu ze západu USA. V zahradě můžeme dále
vidět jedlovec kanadský (Tsuga canadensis), který se snadno pozná podle drob-
ných řapíkatých jehlic se dvěma stříbřitými proužky na rubu (obr. 23), cypřišek
Lawsonův (Chamaecyparis lawsoniana), který má drobné kulovité šišky, smrk
pichlavý (Picea pungens) a smrk sivý (P. glauca) a nebo douglasku sivou
(Pseudotsuga glauca). 

běžnější severoamerické druhy

listnaté dřeviny západního pobřeží

severoamerické jehličnany



obr.  21 křídlatec trojlistý 
(Ptelea trifoliata)

obr.  23  jedlovec kanadský
(Tsuga canadensis)

obr.  20 voskovník voskonosný
(Myrica cerifera)

obr.  22 trubač kořenující
(Campsis radicans) 

20          21

22         23
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Dřeviny tohoto regionu jsou v naší botanické zahradě zastoupeny přibližně
20 druhy. Většina těchto druhů má rozšíření nejen ve střední As i i ,  ale dále
v horách západní Číny, nebo na Sibiři. Některé druhy zasahují do tohoto regionu
z Kavkazu. 

Z naší sbírky dřevin jsou pouze dva druhy svým rozšířením omezeny výhradně
na střední Asii. Prvním je význačný keř slaník stříbrný (Halimodendron halodendron),
který je původem ze Zakavkazí, Sibiře, Střední Asie a Mongolska. Druh je zají-
mavý především hlubokým a širokým kořenovým systémem, který mu umožňuje
vysokou toleranci k suchým a zasoleným biotopům. Dokáže proto žít v extrém-
ních biotopech jako je pouš  Gobi nebo zasolené oblasti v okolí Kaspického
moře. Slaník je nízký keř, který má růžovofialové květy a na podzim malé
nafouklé lusky (obr. 24). Druhým příkladem středoasijské květeny je druh
pocházející z horských oblastí Turkmenistánu, Afghánistánu a Pákistánu. Je to v ČR
vzácně pěstovaný zimolez Korolkovův (Lonicera korolkowii). Je to opadavý keř
nevelkého vzrůstu s obloukovitě ohnutými letorosty a chlupatými listy. 

Původem ze střední Asie jsou také zástupci zajímavého rodu čimišník
(Caragana). Druhy tohoto rodu mají složené listy, které mají různou morfologii.
Nejčastěji pěstovaným druhem je čimišník stromovitý (C. arborescens), který má
sudozpeřené listy se 4-6 jařmy lístků. Druh roste ve střední a východní Sibiři až
po Mandžusko ve východní Číně. 

Ostatní druhy čimišníků pěstované v naší botanické zahradě jsou již v ČR pěs-
továny mnohem vzácněji. Pro všechny je společným znakem to, že listy jsou
téměř dlanitě složené (obr. 25). Od jihovýchodní Evropy až do Mongolska roste na
skalních stepích čimišník křovitý (C. frutex; obr. 26). V horách na kamenitých
svazích střední Asie a západní Číny roste čimišník oranžový (C. aurantiaca;
obr .  25) a na Sibiři a v severozápadní Číně roste čimišník trpasličí (C. pygmaea). 

slaník

čimišník

dřeviny Střední Asie



obr.  24 slaník stříbrný
(Halimodendron halodendron)

obr.  25  čimišník oranžový 
(Caragana aurantiaca)

obr.  26  čimišník křovitý 
(Caragana frutex)

24          25

26



Zajímavou a vzácně pěstovanou dřevinou původem z Kavkazu a hor severního
Íránu je zelkova habrolistá (Zelkova carpinifolia). Je to druh připomínající naše
jilmy, listy má ovšem drobnější a hruběji zubaté (obr. 27). V Botanické zahradě
PřF UP nalezneme tento druh v parkové části nedaleko správní budovy. 

Od Íránu, přes Zakavkazí, střední Asii po Arabský poloostrov roste kdouloň
obecná (Cydonia oblonga). Je to ovocná dřevina, která má plstnaté malvice
podobné jablku (obr. 28). V našich klimatických podmínkách plody nejsou
jedlé, ale v Mediteránu a v domovině druhu je ovoce zpracováváno na mar-
melády a kompoty. V Portugalsku se z malvic kdouloně vyrábí známý a chutný
marmel. 

Okrajově svým rozšířením můžeme do této skupiny zařadit význačný rod
indigovník, neboli modřil (Indigofera). Některé druhy tohoto rodu jsou známé
získáváním modrého (indigo) barviva, další druhy jsou významné léčivky posky-
tující analgetika. V naší botanické zahradě rostou dva druhy, které se jinde v ČR
jen zřídka pěstují. Indigovník Gerardův (Indigofera gerardiana) je velmi dekora-
tivní keř, se složenými listy s až 10 jařmy drobných, přitiskle stříbřitě chlupatých
lístků a fialovými květy (obr. 29). Je původní v Himálaji a pěkný exemplář
můžeme vidět přímo u správního domku. Druhý druh roste hned při vstupu do za-
hrady a jmenuje se indigovník hustokvětý (Indigofera amblyantha). Od pře-
dešlého druhu se liší především nižším počtem jařem (3-5) že pochází Číny. 

Dalšími, v ČR jen méně pěstovanými dřevinami jsou dřiš ál Gagnepainův
(Berberis gagnepainii var. lanceifolia), běžný dřiš ál Juliin (B. julianae), vzácný
brslen nízký (Euonymus nanus) a velmi vzácná sibiřanka hladká (Sibiraea laevi-
gata) ze Sibiře, Altaje a pohoří Džungarský Alatau. 

indigovník

méně pěstované středoasijské dřeviny



obr.  27 zelkova habrolistá
(Zelkova carpinifolia)

obr.  28  kdouloň obecná
(Cydonia oblonga)

obr.  29  indigovník Gerardův
(Indigofera gerardiana)

27

28          29
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Dřeviny východní Asie mají v evropském zahradnictví dlouhodobou tradici a oblibu.
Z této oblasti pochází mnoho velmi dekorativních druhů dřevin. Zároveň je
tento region pro mnoho rodů centrem jejich největší druhové rozmanitosti.
Není proto překvapující, že i v naší botanické zahradě se můžeme setkat s více
než 50 druhy dřevin původem z Dálného východu a Číny. 

Nedaleko vstupu do zahrady, v místě kde začíná záhon podél plotu u že-
lezniční tratě, můžeme vidět nízký poléhavý keř jehličnanu se šupinovitými
jehlicemi. Jedná se o v přírodě i v kultivaci velmi vzácný druh mikrobiota
křížolistá (Microbiota decussata). Druh byl objeven teprve ve dvacátých letech
minulého století a dnes je v přírodě známo kolem 10 lokalit na Dálném východě
v okolí Vladivostoku. Do Evropy byl introdukován v 60. letech minulého století
přes Česko a zásluhu na tom má především arboretum v Novém Dvoře u Opavy. 

Druh je zajímavý především morfologií šišek - je to jehličnan s nejmenší šiškou
na světě. Šiška je tvořena 2-4 šupinami a obvykle jediným, ca. 2 mm dlouhým
semenem. Šišky dosahují obvykle délky pouhých 5 mm (obr. 30). Příbuzným a v kul-
tivaci i v přírodě častějším druhem je zerav východní (Platycladus orientalis). 
Je to strom a šišky tohoto druhu jsou tvořeny 2-6 šupinami a asi 0,5 cm velkým
semenem. 

Velmi významnou léčivkou, která má široké uplatnění v lidovém léčitelství je
tzv. nepravý ženšen. Tato léčivka je významnou součástí tradičního čínského
léčitelství. Vědecky se tento druh nazývá akantopanax ostnitý (Eleutherococcus
senticosus) a je poměrně snadno určitelný díky tenkými ostny hustě oděným
větévkám (obr. 31). Je to druh původem ze severovýchodní Asie (Mandžusko,
Sachalin, Dálný východ, Korea) a v ČR je pěstován jen ojediněle. V botanické
zahradě jej nalezneme v záhonu podél železniční trati. 

Ve stejné geografické oblasti jako předešlé dva druhy, tj. severovýchodní Čína
a ruský Dálný východ, roste u nás jen velmi vzácně pěstovaný druh břízy s tmavou
kůrou. Převážná většina všech světových druhů bříz má nápadnou bílou kůru,
jen některé výjimky se liší, podobně jako bříza Schmidtova (Betula schmidtii;
obr. 32). Druh v přírodě roste v temperátních širokolistých lesích v nad-
mořských výškách kolem 700-800 m n. m. Dřevo tohoto druhu je výjimečně
tvrdé. Většina druhů bříz má semena přizpůsobena k přenosu větrem (anemo-
chorie) a proto mají semena široká blanitá křídla. Tento je druh je výjimečný
tím, že má křídla redukovaná (obr. 33). 

nejmenší šiška na světě

nepravý ženšen

bříza s tmavou kůrou

dřeviny Dálného východu a Číny



Další ekonomicky významnou dřevinou naší botanické zahrady je gumojilm jilmový
(Eucommia ulmoides). Druh je znám jako součást tradičního čínského léčitelství
(kůra) a také jako producent guta-perči, neboli tzv. čínského kaučuku (obr. 34).
Tento druh je v přírodě bohužel vyhynulý a přežívá pouze v kultivaci. Z minulosti
jsou známé fosilní doklady jak z Evropy tak severní Ameriky. Lze proto tento
druh nazvat živou fosílií. Původně rostl v horských oblastech střední Číny. 
V České republice se pěstuje jen ojediněle ve sbírkových arboretech a botanic-
kých zahradách. 

producent čínského kaučuku

30         

33
31            

34
32        

obr.  30  mikrobiota křížolistá
(Microbiota decussata)

obr.  31  akantopanax ostnitý
(Eleutherococcus senticosus)

obr.  32+33  bříza Schmidtova 
(Betula schmidtii)

obr.  34  gumojilm jilmový
(Eucommia ulmoides)
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Podobnou živou fosílii, tj. druh, který byl v přírodě v dávné minulosti rozšířen
po celé severní polokouli a v dnešní době je v přírodě téměř vyhynulý, je tzv.
ginkgo. Vědecky se druh nazývá jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba) druh přežívá
více méně jen kultivaci. Přírodní populace ve východní Číně jsou prostorově
velmi omezené a geneticky vysoce uniformní, což naznačuje, že ani tyto dvě
populace nemusí být přírodního původu. Ačkoli má tento druh listy podobné
listnatým dřevinám (obr. 35), jedná se o rostlinu blíže příbuznou jehličnanům.
Listy tohoto druhu totiž vznikly srůstem jednotlivých jehlic. I tento druh je součástí
tradičního čínského léčitelství a je využíván i v moderní době jako podpůrný
prostředek pro zlepšování paměti a koncentrace. 

Poměrně unikátní dřevinou naší sbírky je ampák Daniellův (Tetradium daniellii),
který se v ČR pěstuje jen v několika botanických zahradách. Je to druh původem
ze severní Číny a Koreje a vyznačující se velkým (až 1 dlouhým) květenstvím
drobných (ca. 1 cm velkých) bílých květů (obr. 36). 

Dalším druhem, který má velké květenství drobných květů je svitel latnatý
(Koelreuteria paniculata). Tento druh má ovšem květy žluté (obr. 37) a lístky
jsou nápadně hrubě zubaté až laločnaté. Nedaleko vstupu do zahrady je další
velmi dekorativní strom s velkým květenstvím velkých fialových květů, a to
paulovnie plstnatá (Paulownia tomentosa) původem z Vietnamu, jižní Číny 
a Tajvanu. 

ginkgo

vzácné východoasijské dřeviny



obr.  36 ampák Daniellův
(Tetradium daniellii)

obr.  37  svitel latnatý
(Koelreuteria paniculata)

obr.  35  jinan dvoulaločný
(Ginkgo biloba)

35       

36         37



Mezi zajímavé stromy sbírky Botanické zahrady PřF UP patří velmi vzácný
jeřáb olšolistý (Sorbus alnoides), jabloň drobnoplodá (Malus baccata) ze SV
Činy a žlutodřev čínský (Zanthoxylum simulans; obr. 38) původem z jižní Číny 
a Tajvanu. Příbuzný druh, žlutodřev pepřovitý (Z. piperitum) je poskytovatelem
tzv. sečuánského pepře. 

Mezi vzácnými keři můžeme nalézt různé druhy rodu skalník (Cotoneaster),
které většinou pocházejí z horských nebo suchých oblastí střední a západní
Číny. Dále některé zimolezy, např. zimolez nejvonnější (Lonicera fragrantissima),
zimolez Maackův (L. maackii), zimolez šeříkokvětý (L. syringantha; obr. 39), a nebo
příbuzné a v ČR velmi vzácně pěstované heptakodium jasmínovité
(Heptacodium miconioides), které kvete až na začátku podzimu (obr. 40). 

Na podzim je velmi dekorativní také rod krásnoplodka, který má nápadně
fialově zbarvené plody (obr. 41). V naší botanické zahradě můžeme spatřit druh
krásnoplodku vidličnatou (Callicarpa dichotoma). Mezi dalšími druhy můžeme
najít lespedézii dvoubarvou (Lespedeza bicolor), tavolník Blumeův (Spiraea
blumei; obr. 42), prinsepii jednokvětou (Prinsepia uniflora; obr. 43), zakrslý kultivar
kaliny vonné (Viburnum farreri cv. Nanum) a řešetlák davurský (Rhamnus davurica). 

další vzácné druhy



obr.  38  žlutodřev čínský
(Zanthoxylum simulans)

obr.  39  zimolez šeříkokvětý 
(Lonicera syringantha)

obr.  40  heptakodium jasmínovité
(Heptacodium miconioides)

obr.  41  plody krásnoplodky
(Callicarpa)

obr.  42    tavolník Blumeův 
(Spiraea blumei)

obr.  43  prinsepia jednokvětá
(Prinsepia uniflora)

38         

39          42    

40          4341
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Podobně jako v Číně, tak i v Japonsku má okrasné zahradnictví staletou tradici.
Japonská zahrada je spojena především s tzv. japonskými javory.  Pod tímto
označením si obvykle představujeme nízké, ale rozkladité keře až stromky, které
mají i v létě vybarvené listy do různých odstínů červené nebo žluté barvy-
podobně jako podzimní vybarvení běžných dřevin. Tyto kultivary vznikly mno-
honásobným křížením (a následnou selekcí) základních druhů přírodních japon-
ských javorů. Druh, ze kterého vychází drtivá většina tzv. japonských javorů, je javor
dlanitolistý (Acer palmatum). 

V naší botanické zahradě můžeme nedaleko vstupu spatřit nejzákladnější
původní přírodní typ, který se vědecký jmenuje Acer palmatum subsp. palmatum
(obr. 44). V Japonsku rostou i další zajímavé druhy javorů, které může vzácně
vidět v botanických zahradách arboretech ČR. V záhonu podél železniční trati
roste mladý exemplář javoru vlasonohého (Acer capillipes). Je to druh, který má
nápadně zeleno-bíle pruhovanou borku a zvláštní trojlaločnaté listy (obr. 45). 

Ve stejném záhonu, ale na opačném konci roste rovněž vzácný korkovník
japonský (Phellodendron japonicum). Pro své velmi estetický listy je ve své
domovině (Japonsku a Číně) oblíbený druh, který se japonsky jmenuje katsura.
Vědecky se druh nazývá zmarličník japonský (Cercidiphyllum japonicum) a je
nezaměnitelný svými elegantními srdčitými listy. Významnou dřevinou je také
jerlín japonský (Sophora japonica). Jméno tohoto druhu je ovšem klamné, druh
je původní v Číně, v Japonsku je pouze zavlečený. Strom má široké využití, ve
východní Asii je jeho dřevo používáno jako stavební materiál, lusky pro výrobu
žlutého barviva a listy jsou konzumovány jako listová zelenina.  Tento druh patří
také mezi 50 nejvýznamnějších léčivých rostlin čínského lékařství. 

Mezi keři původem z Japonska můžeme v botanické zahradě vidět korunatku
klannou (Stephanandra incisa; obr. 46), růžovec bělokvětý (Rhodotypos scandens),
dřiš ál Thunbergův (Berberis thunbergii), akantopanax rozvětvený (Eleutherococcus
divaricatus) a nebo kdoulovec japonský (Chaenomeles japonica). Poslední jmenovaný
má jedlé plody podobné jablku, které se používají na výrobu marmelád a džemů. 

dřeviny Japonska

japonské javory

japonské keře



obr.  45 javor vlasonohý
(Acer capillipes)

obr.  46  korunatka klanná
(Stephanandra incisa)

obr.  44  javor dlanitolistý 
(Acer palmatum 
subsp. palmatum)

44       

45

46
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Zajímavá je rovněž sbírka japonských jehličnanů. V horských lesích japonských
ostrovů vytváří souvislé lesy, podobně jako v ČR horské smrčiny , druh kryp-
tomérie japonská (Cryptomeria japonica). Druh je nápadný šídlovitě zahnutými
jehlicemi a hrubě zubatými šupinami šišek (obr. 47). Není také bez zajímavosti,
že v Japonsku, je pyl tohoto druhu jeden z nejvýraznějších alergenů způsobující
sennou rýmu. Nedaleko vstupu se nachází poměrně statný strom modřínu
japonského (Larix kaempferi), který se od našeho modřínu opadavého liší přede-
vším ven ohnutými šupinami šišek (obr. 48). Z jižní části Japonska, z ostrovů
Honšú a Šikoku, pochází významná lesnická dřevina zerav japonský (Thuja standishii;
obr. 49). Tento druh je v Japonsku ceněn pro své kvalitní, odolné a vonné dřevo.
Zajímavé jsou rovněž další cypřišovité jehličnany se šupinovitými jehlicemi, jsou
to cypřišek tupolistý a hrachonosný (Chamaecyparis obtusa, Ch. pissifera), a je-
den z nejdekorativnějších jehličnanů vůbec, druh zeravinec japonský (Thujopsis
dolobrata; obr. 50). 

japonské jehličnany



obr.  48 modřín japonský
(Larix kaempferi)

obr.  50 zeravinec japonský
(Thujopsis dolobrata)

obr.  47  kryptomérie japonská
(Cryptomeria japonica)

obr.  49  zerav japonský 
(Thuja standishii)

47        48     

49        50



V předešlé části jsme se mohli dočíst o nejzajímavějších dřevinách Botanické
zahrady PřF UP. Prezentovaný výčet druhů je ale jen částí druhů, které jsou v naší
botanické zahradě pěstovány. Úplný přehled o pěstovaných druzích dává představu
následující seznam. Umístění v zahradě odkazuje na mapu na konci průvodce
(obr. 51).

Taxon (vědecké jméno)                                               umístění v zahradě

Epphedropphyta (obalosemenné rostliny)
1. Ephedra gerardiana Waal. ex Staft. Z11

Gingkopphyta (jinany)
2. Ginkgo biloba L. P1

Pinopphyta (jehličnany)
3. Abies cilicica (Antoine et Kotschy) Carr. C
4. Cryptomeria japonica (Thunb. ex L. fil) D. Don S3, S4
5. Chamaecyparis lawsoniana (A. Murray) Parl. L
6. Chamaecyparis obtusa (Sieb. et Zucc.) Endl. S1
7. Chamaecyparis pisifera (Sieb. et Zucc.) Endl. cv. Squarrosa S2, C
8. Juniperus ×media Dmitr. cv. Pfitzeriana P6
9. Juniperus ×media Dmitr. cv. Pfitzeriana Compacta P1
10. Juniperus communis L. S1, S2, S4
11. Juniperus communis L. cv. Hibernica P6
12. Larix decidua Mill. P6
13. Larix kaempferi (Lamb.) Carriere Z28
14. Microbiota decussata Kom. P7
15. Picea abies (L.) H. Karst. P1, S4
16. Picea abies (L.) H. Karst. cv. Tabuliformis S3
17. Picea glauca (Moench) Voss S2
18. Picea pungens Engelm. P4
19. Pinus cf. rotundata Link Z49
20. Pinus heldreichii Christ. S3
21. Pinus mugo Turra S1
22. Pinus nigra J. F. Arnold P1
23. Pinus ponderosa Douglas ex P. Lawson et C. Lawson Z28
24. Pinus sylvestris L. P1, S2, S4
25. Platycladus orientalis (L.) Franco P2
26. Pseudotsuga glauca (Mayr) Mayr P1, P6, S4
27. Taxus baccata L. P1, P2, P3
28. Taxus baccata L. cv. Devastoniana P1
29. Thuja occidentalis L. S4
30. Thuja occidentalis L. cv. Rheingold S2
31. Thuja occidentalis L. cv. Sunkist S2, S4
32. Thuja plicata D. Don L
33. Thuja plicata D. Don cv. Zebrina L
34. Thuja standishii (Gordon) Carr. P1
35. Thujopsis dolabrata (Thunb. ex L. f.) Sieb. et Zucc. S3
36. Tsuga canadensis (L.) Carr. P5

seznam pěstovaných dřevin 



Taxon  (vědecké jméno) umístění v zahradě

Magnoliopphyta (krytosemenné rostliny - listnáče)
37. Acer capillipes Maxim. P8
38. Acer obtusatum W. et K. P7
39. Acer palmatum subsp. palmatum Thunb. P6
40. Acer platanoides L. P1
41. Acer pseudoplatanus L. P2
42. Acer tataricum L. Z35
43. Actinidia arguta (Sieb. et Zucc.) Planch. ex Miq. P1
44. Aesculus pavia L. P4
45. Akebia quinata (Houtt.) Decne. P7
46. Amelanchier laevis Wiegand P7
47. Amelanchier sanguinea (Pursh) DC. P4
48. Amorpha californica Nutt. ex Torr. et A. Gray -
49. Amorpha fruticosa L. P6, Z28
50. Aralia cordata Thunb. P8
51. Aristolochia macrophylla Lam. S
52. Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott Z12, Z23
53. Berberis cretica L. Z34
54. Berberis gagnepainii var. lanceifolia Ahrendt P7
55. Berberis julianae C. K. Schneid. P3, S1
56. Berberis thunbergii DC. P7
57. Berberis vulgaris L. cv. Atropurpurea P7
58. Betula humilis Schrank B2
59. Betula schmidtii Regel S
60. Buddleja davidii Franchet Z14
61. Buxus sempervirens L. P3, S2
62. Callicarpa dichotoma Raeusch. P5
63. Calycanthus floridus L. P5, P7
64. Campsis radicans (L.) Bureau L, D
65. Caragana arborescens Lam. P1, P7, Z38
66. Caragana aurantiaca Koehne Z34
67. Caragana frutex K. Koch Z20
68. Caragana pygmaea (L. ) DC. Z13
69. Carya cordiformis (Wangenh.) K. Koch P1
70. Caryopteris ×clandonensis Hort. P7, Z12
71. Castanea sativa Mill. P4
72. Catalpa bignonioides Walter P5
73. Cercidiphyllum japonicum Sieb. et Zucc. P5
74. Clematis alpina (L). Mill. P7
75. Clematis intricata Bunge P8
76. Clematis ligusticifolia Nutt. Z28
77. Clematis tangutica (Maxim.) Korsh. P8
78. Clematis vitalba L. P7
79. Clematis viticella L. P7
80. Colutea arborescens L. P1, Z28
81. Colutea orientalis Lam. Z16
82. Cornus mas L. P4
83. Cornus sanguinea L. P5
84. Corylus avellana L. P2
85. Cotinus coggygria Scop. Z28
86. Cotoneaster bullatus Bois P8
87. Cotoneaster cochleatus (Franch) G. Klotz C
88. Cotoneaster dammeri C. K. Scheid. S1
89. Cotoneaster divaricatus Rehder et E. H. Wilson Z56
90. Cotoneaster horizontalis Decne. cv. Atropurpureus S1
91. Cotoneaster praecox (Bois et Berthault) Vilm. S3
92. Cotoneaster procumbens G. Klotz S1



Taxon  (vědecké jméno) umístění v zahradě

93. Crataegus pedicellata Sarg. Z23
94. Crataegus phaenopyrum Borkh. P7
95. Cydonia oblonga Mill. Z15
96. Cytisus grandiflorus DC. Z45
97. Cytisus sessilifolius L. P7
98. Deutzia corymbosa R. Br. et G. Don P7
99. Deutzia scabra Thunb. P7
100. Diervilla lonicera Mill. S2
101. Diervilla rivularis Gatt. P7
102. Elaeagnus umbellata Thunb. P7
103. Eleutherococcus divaricatus (Sieb. et Zucc.) S. Y. Hu P2
104. Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim. P7
105. Eucommia ulmoides Oliv. P7
106. Euonymus europaeus L. P1
107. Euonymus nanus M. Bieb. P7
108. Euonymus verrucosus Scop. P3
109. Exochorda racemosa (Lindl.) Rehder P4
110. Fagus sylvatica L. P1
111. Fallopia baldschuanica (Regel) Holub P7
112. Fontanesia phillyreoides Labill. Z30
113. Forsythia europaea Degen et Bald. Z16
114. Fraxinus excelsior L. cv. Pendula P4
115. Fraxinus ornus L. Z12
116. Fraxinus pennsylvanica Marsh. P3
117. Genista radiata DC. S3
118. Genista tinctoria L. Z29
119. Gleditsia triacanthos L. P1
120. Gymnocladus dioica (L.) K. Koch P4, P5
121. Halimodendron halodendron (L.) Voss D
122. Hamamelis virginiana L. Z48, P5
123. Hedera colchica (K. Koch) K. Koch S4
124. Hedera helix L. S2
125. Heptacodium miconioides Rehder Z51
126. Hibiscus syriacus L. Z11
127. Hippophaë rhamnoides L. P6
128. Holodiscus discolor (Pursh) Maxim. P8
129. Hydrangea heteromalla D. Don P5, Z1
130. Hydrangea petiolaris Sieb. et Zucc. S2
131. Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. P7
132. Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai P8
133. Chamaecytisus austriacus (L.) Link. P8
134. Ilex aquifolium L. P3, S4
135. Indigofera amblyantha Craib Z29
136. Indigofera gerardiana (Wall.) Baker D
137. Juglans nigra L. P1
138. Juglans regia L. Z53
139. Kerria japonica (L.)DC. P7
140. Koelreuteria paniculata Laxm. Z29
141. Kolkwitzia amabilis Graebn. P5
142. Laburnum alpinum (Mill.) Berchtold et J. Presl P2
143. Laburnum anagyroides Medic. P7
144. Lespedeza bicolor Turcz. Z43
145. Ligustrum vulgare L. Z28
146. Lonicera ×americana K. Koch P7
147. Lonicera caerulea L. P7



Taxon (vědecké jméno)                                                     umístění v zahradě

148. Lonicera fragrantissima Lindl. et Paxton P4
149. Lonicera gracilipes Miq. P4
150. Lonicera korolkowii Stapf P8
151. Lonicera ledebourii Eschsch. P7
152. Lonicera maackii (Rupr.) Herder P4
153. Lonicera pileata Oliv. S2
154. Lonicera ramosissima Franch. et Sav. ex Maxim. P8
155. Lonicera syringantha Maxim. Z25
156. Lonicera tatarica L. P2, P4
157. Lonicera xylosteum L. P1
158. Lycium barbarum L. P8, Z24
159. Lycium chinense Mill. P8
160. Magnolia ×soulangeana Soulange-Bodin P8, Z48
161. Mahonia aquifolium (Pursh.) Nutt. L
162. Malus baccata (L.) Borkh. P1
163. Malus cf. micromalus Makino P5
164. Malus sieboldii Rehder aff. P4
165. Malus sp. P4
166. Myrica cerifera L. L
167. Myricaria germanica (L.) Desv. P7
168. Ostrya carpinifolia Scop. P1
169. Paliurus spina-christi Mill. Z49
170. Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. L, P2
171. Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. P4/Z36
172. Periploca graeca L. P7, D
173. Phelodendron japonicum Maxim. P7
174. Philadelphus ×cymosus Rehder P4
175. Philadelphus ×lemoinei Hort. ex Wien. P5
176. Philadelphus ×virginalis Rehder P2
177. Philadelphus caucasicus Koehne P7
178. Philadelphus lewisii Pursh P5
179. Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. P4-5, Z48, Z13
180. Potentilla fruticosa L. P7
181. Potentilla fruticosa L. var. davurica (Nestler) Ser. S5
182. Prinsepia uniflora Batalin Z29
183. Prunus laurocerasus L. P3
184. Prunus padus L. P5
185. Prunus tenella Batsch. P4, P6
186. Ptelea trifoliata L. P5, P8
187. Pyracantha coccinea M. Roem. P8, L
188. Pyrus communis L. P8
189. Quercus robur L. P2, P4
190. Quercus rubra L. P2
191. Rhamnus cathartica L. P7
192. Rhamnus davurica Pall. P8
193. Rhamnus frangula L. Z37
194. Rhododendron hirsutum L. S
195. Rhododendron japonicum Sur. P3
196. Rhodotypos scandens (Thunb.) Makino P4
197. Ribes ×nidigrolaria R. Bauer et A. Bauer P8
198. Ribes alpinum L. Z33
199. Ribes niveum Lindl. S4
200. Ribes rubrum L. P7
201. Rosa canina L. P4, S



Taxon (vědecké jméno)                                              umístění v zahradě

202. Rosa gallica L. P7
203. Rosa glauca Porret L
204. Rosa nitida Willd. Z24
205. Rosa pendulina L. P3
206. Rosa polyantha Sieb. et Zucc. Z21
207. Rosa rugosa Thunb. P7
208. Rosa sp. P6, P7
209. Rubus hirtus Waldst. et Kit. Z28
210. Rubus idaeus L. P7
211. Rubus illecebrosus Focke P8
212. Rubus laciniatus Willd. P8
213. Rubus occidentalis L. P8
214. Rubus sp. P8
215. Rubus sp. P8
216. Rubus strigosus Michx. Z24, P8
217. Salix ×incubacea L. P7
218. Salix acutifolia Willd. P8
219. Salix alba L. P7
220. Salix appendiculata Vill. P8
221. Salix cinerea L. B1
222. Salix elaeagnos Scop. Z9
223. Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. P7
224. Sibiraea laevigata (L.) Maxim. Z23
225. Sophora japonica L. P1, P5
226. Sorbus alnifolia (Sieb. et Zucc.) K. Koch Z26
227. Sorbus aucuparia L. Z1
228. Spiraea ×arguta Zabel P7
229. Spiraea ×vanhouttei (Briot) Carriére P4
230. Spiraea blumei D. Don Z23
231. Spiraea crenata L. P5
232. Spiraea chamaedryfolia L. P7
233. Spiraea latifolia Borkh. Z24
234. Staphylea pinnata L. P2
235. Stephanandra incisa (Thunb.) Zabel S1
236. Syringa ×chinensis Willd. P4
237. Syringa josikaea Jacq. f. P2, P4, P5
238. Syringa vulgaris L. Z28
239. Tamarix parviflora DC. P5
240. Tetradium daniellii (Benn.) T. G. Hartley P8
241. Tilia cordata Mill. C
242. Ulmus minor Mill. P4
243. Viburnum buddleifolium C. H. Wright P2
244. Viburnum cassinoides L. P6
245. Viburnum farreri Stearn cv. Nanum S2
246. Viburnum lantana L. P7
247. Viburnum opulus L. Z28
248. Viburnum opulus L. Z27
249. Viburnum prunifolium L. P7
250. Vinca minor L. Z46
251. Vitis ficifolia Bunge P7
252. Vitis vinifera L. P7, A
253. Weigela floribunda (Sieb. et Zucc.) P7, D

K. Koch cv. Eva Rathke
254. Zanthoxylum fraxineum Willd. - 
255. Zanthoxylum simulans Hance Z47
256. Zelkova carpinifolia (Pall.) K. Koch P2
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