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Úvod 

 

Před sedmi lety byla studentky školy Petrou Golovou a Janou 

Peršanovou provedena inventar izace školního parku nacházej ícího se 

v areálu Masarykovy střední školy zemědělské v  Opavě.  

Mým cílem bylo opětovné provedení inventarizace stromů                

ve školním parku s  následným převodem poznatků do elektronické podoby a 

jej ich publ ikování   na internetových stránkách školy, aby se s  parkem mohla 

seznámit i š iroká veřejnost a také aby kdokol i mohl aktuálně sledovat změny 

konané v posledních době v  našem parku.  

Námět k  vytvoření této práce mi zadala Mgr. Jana Stř íbná, 

středoškolská  učitelka MSŠZe a VOŠ Opava. Odborným poradcem zejména 

při určování stromů mi byl Petr Szabó, pracovník Arboreta v  Novém Dvoře.  

Vypracování této práce pro mě znamenalo nabytí mnoha nových 

poznatků a zkušeností s  digitálním fotoaparátem a pro mě novým 

počítačovým programem FrontPage.  
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1. Metodika 

 

Prvotní nutností na začátku práce bylo, abych prošel celým parkem, 

přesvědčil se, k jakým změnám za ta léta došlo. To mě vedlo ke zjištění, že některé 

stromy, aniž by to bylo zaevidováno, byly vykáceny, některé naopak nově vysazeny. 

Obstaral jsem si materiály, které obsahovaly poznatky týkající se inventarizace, která 

proběhla před sedmi lety. Tyto materiály byly dílem středoškolské odborné činnosti 

studentek Petry Golové a Jany Peršinové. Po celou dobu mé práce mi tyto podklady 

byly hlavní oporou a zároveň sloužily i jako vzor. 

Jakmile jsem se v parku zorientoval, začal jsem pracovat na inventarizaci 

samotné, tedy spíše na její elektronické podobě, protože stav jednotlivých druhů se 

za celou dobu nezměnil. Došlo pouze ke kvantitativní změně zástupců jednotlivých 

čeledí. Nejdříve tedy bylo nutné vyfotit stromy (celkový habitus, kůru, listy / jehlice, 

květ, plod), aby se následně obrázky mohly použít k převodu do digitální podoby. 
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2. Použitý program 

 

Pro  realizaci mého cíle jsem se rozhodl použít  program FrontPage  firmy 

Microsoft ze sady Office 2003, pomocí kterého se snadno vytvářejí internetových 

stránek. 

  

  Po jednoduché instalaci se kliknutím na ikonu programu FrontPage otevře 

klasické „okno“, ve kterém nalézáme spoustu známých řádků, tlačítek a ukazatelů. 

Celý program totiž pracuje na stejném principu jako všechny produkty firmy Microsoft 

sady Office (např. Microsoft Word, PowerPoint, Excel a další).  Kliknutím na ikonu se 

symbolem papíru se ukáže nabídka nových stránek, které je možno vkládat.  

 

Hlavní stránku jsem rozdělil si do tří rámců. Do rámce v horní části jsem 

umístil název školy a její logo, rámec vlevo je užší  a nabízí přehled témat projektu. 

Zbývající plocha slouží pro vkládání a obměnu obsahu jednotlivých položek a 

zaujímá největší část webových stránek Fotografie a údaje o stromech jsem vkládal 

do tabulek.  V nich se dají obrázky i text snadno přesouvat a jednoduše upravovat 

včetně  barevného  pozadí buněk. 

 

 Text i obrázky jsem provázal hypertextovými odkazy, s jejich pomocí se lze 

dostat z hlavního přehledu až k jednotlivým detailům o stromech a zase zpět. 
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3. Výsledky 

 

3.1. Internetové stránky 

 

Inventarizace a  historie parku, kterou jsem digitálně zpracoval,  byla zařazena 

jako součást webových stránek o školním parku, které jsou k nalezení na webových  

stránkách naší školy  http://www.zemedelka.opava.cz/. 

Po kliknutí na odkaz HISTORIE PARKU v nabídkovém menu, nacházející se  

v levé části stránky, se můžeme dočíst podrobnosti o minulosti parku. 

Po kliknutí na odkaz INVENTARIZACE se objeví přehled čeledí stromů 

rostoucích v parku. Opětným kliknutím na název vybrané čeledi se dostaneme        

na stránku, na které jsou umístěny miniatury a názvy jednotlivých stromů dané 

čeledi. Kliknutím na miniaturu stromu si můžeme obraz stromu zvětšit v novém okně 

(zavírá se známým způsobem - kliknutím na křížek v pravém horním rohu). Název 

stromu v sobě skrývá odkaz na stránku, kde se můžeme seznámit s charakteristikou 

a fotografiemi jednotlivých části dřeviny. Kliknutím na jednotlivé obrázky se objeví 

v novém okně jejich zvětšenina. Na konci každé stránky se nachází odkaz ZPĚT, 

který umožňuje vrátit se na stránky s jednotlivými přehledy stromů či čeledí. 

 

3.2. Historie školy a školního parku 

 

K založení zemědělské školy ministerstvem školství došlo na návrh Františka 

Zíky, prezidenta zemědělské rady Slezské. První ročník byl otevřen 18. října 1920         

v ženském klášteře Marianum na Kylešovském kopci. Zahájení vyučování v dnešní 

budově začalo 7. ledna 1928. Park byl založen na jaře následujícího roku. 

Park v definitivní úpravě obsahoval kolem 185 druhů okrasných stromů a 

keřů, konifer a listnáčů, vysázených jednak do alejí a skupin podél hlavních cest a 

vchodů. Keře a stromy byly vybírány tak, aby tvořily arboretum, sbírku 

nejdůležitějších křovin a stromů jehličnatých a listnatých, rostoucích v našich lesích a 

veřejných sadech našich měst. Ozdobné pereny byly rozděleny po parku tak, aby      

http://www.zemedelka.opava.cz/
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od jara až do podzimu stále kvetly a zpestřovaly jednotlivé části parku. Součástí 

parku byly 4 skalky. Byly využity pro pěstování botanicky zajímavých rostlin, byly 

však zároveň sbírkou důležitých hornin slezských. Nejzajímavější byla velká skalka 

bludných balvanů složených z rozmanitých hornin sebraných z okolí Opavy. Dále 

byla skalka z balvanů sádrovce dobývaného v Kateřinkách u Opavy. Na opačné stran 

parku se nacházela upravená jiná skalka z materiálu přivezeného studenty z exkurze        

na moravskoslezské sopky u Bruntálu. Stromy a keře ve značné míře zničené, hned               

po vysázení, krutou zimou roku 1928-29 byly nahrazeny novými. V roce 1933 a 1934 

byly ve vlastní režii upraveny příjezdové cesty ke školní budově a zhotoveny 

chodníky  z  betonových dlaždic, čímž vzhled okolí školy i parku získal. Při chodníku 

od Komendy (dnes křižovatka Purkyňovy a Englišovy ulice) ke školní budově byl 

postaven meteorologický sloup s nejdůležitějšími registračními přístroji, na nichž bylo 

možno sledovat teplotu i tlak vzduchu aj. Na ostatních třech stranách sloupu byla 

přehledně uvedena důležitá data meteorologická i zemědělská data statistická 

vztahující se na území Slezska, která skýtala poučení studentům i ostatním lidem, 

kteří sem přicházeli. 

K nejvýznamnějším změnám v parku v poválečném období došlo v roce 1969, 

kdy bylo třeba podle zpracovaného návrhu sadové úpravu z r. 1967 odstranit 

proschlé stromy i proschlé a přestárlé keřové skupiny a nahradit je novými.                

K navrhované výsadbě růží a letniček ve středu parteru nedošlo. 

Na základě další inventarizace stávajícího stavu a následujícího nového 

návrhu parkové úpravy v r 1986 bylo třeba odstranit 42 starých, nemocných a 

polámaných stromů. Nový návrh parkové úpravy byl založen na novém stylu výsadby 

a to zahuštěné výsadbě keřů. Obvodové partie byly osázeny dvěma jednostrannými 

alejemi pyramidálních habrů doplněnými nízkou zahuštěnou stále zelenou a 

jehličnatou zelení. Trávníková plocha zůstala celistvá, aby bylo možno kosení 

provádět mechanizovaně.  
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3.3. Obsah webových stránek 

 

Stromy v parku jsem rozdělil do jedenácti čeledí. 

Přehled čeledí 

borovicovité  břízovité 
  bukovité 

  cypřišovité 

javorovité  jinanovité 
  jírovcovité 

  lípovité 

platanovité 
  šácholanovité 

  zmarličníkovité 
  

 

Po kliknutí na název  čeledi se objeví přehled stromů.  

    borovicovité 
  

 

  

 

  

 
Borovice černá  Borovice lesní  Borovice těžká 

 

  

 

  

 

Borovice kleč  Douglaska tisolistá  Smrk omorika 

 

  

 

  

 
Smrk pichlavý  Smrk ztepilý  Modřín opadavý 

file:///D:/STŘÍBNÁ/Práce/SOČ/park/Park/borovicovite.htm
file:///D:/STŘÍBNÁ/Práce/SOČ/park/Park/brizovite.htm
file:///D:/STŘÍBNÁ/Práce/SOČ/park/Park/bukovite.htm
file:///D:/STŘÍBNÁ/Práce/SOČ/park/Park/cyprisovite.htm
file:///D:/STŘÍBNÁ/Práce/SOČ/park/Park/javorovite.htm
file:///D:/STŘÍBNÁ/Práce/SOČ/park/Park/jinanovite.htm
file:///D:/STŘÍBNÁ/Práce/SOČ/park/Park/jirovcovite.htm
file:///D:/STŘÍBNÁ/Práce/SOČ/park/Park/lipovite.htm
file:///D:/STŘÍBNÁ/Práce/SOČ/park/Park/platanovite.htm
file:///D:/STŘÍBNÁ/Práce/SOČ/park/Park/sacholanovite.htm
file:///D:/STŘÍBNÁ/Práce/SOČ/park/Park/zmarlicnikovite.htm
file:///D:/park/obrazky/borovicovite/borovice_cerna.jpg
file:///D:/park/obrazky/borovicovite/borovice_lesni.jpg
file:///D:/park/obrazky/borovicovite/borovice_lesni.jpg
file:///D:/park/obrazky/borovicovite/borovice_tezka.jpg
file:///D:/park/obrazky/borovicovite/borovice_tezka.jpg
file:///D:/park/borovice_cerna.htm
file:///D:/park/borovice_lesni.htm
file:///D:/park/borovice_tezka.htm
file:///D:/park/obrazky/borovicovite/borovice_klec.jpg
file:///D:/park/obrazky/borovicovite/borovice_klec.jpg
file:///D:/park/obrazky/borovicovite/douglasky_tisolista.jpg
file:///D:/park/obrazky/borovicovite/douglasky_tisolista.jpg
file:///D:/park/obrazky/borovicovite/smrk_omorika.jpg
file:///D:/park/obrazky/borovicovite/smrk_omorika.jpg
file:///D:/park/borovice_klec.htm
file:///D:/park/douglaska_tisolista.htm
file:///D:/park/smrk_omorika.htm
file:///D:/park/obrazky/borovicovite/smrk_pichlavy.jpg
file:///D:/park/obrazky/borovicovite/smrk_pichlavy.jpg
file:///D:/park/obrazky/borovicovite/smrk_ztepily.jpg
file:///D:/park/obrazky/borovicovite/smrk_ztepily.jpg
file:///D:/park/obrazky/borovicovite/modrin_opadavy.jpg
file:///D:/park/obrazky/borovicovite/modrin_opadavy.jpg
file:///D:/park/smrk_pichlavy.htm
file:///D:/park/smrk_ztepily.htm
file:///D:/park/modrin_opadavy.htm
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 břízovité 
 

 

  

 

  

 
Bříza bělokorá   Habr obecný   Líska turecká 

 

 

  bukovité 
  

 

  

 

  

 
Buk lesní  Dub červený  Dub letní 

 

 

  cypřišovité 
  

   
Cypříšek hrachonosný Zeravinec japonský Cypřišek nutkajský 

   
Zerav západní Zerav obrovský Zerav korejský 

 

 

file:///D:/park/obrazky/brizovite/briza_belokora.jpg
file:///D:/park/obrazky/brizovite/habr_obecny.jpg
file:///D:/park/obrazky/brizovite/liska_turecka.jpg
file:///D:/park/briza_belokora.htm
file:///D:/park/habr_obecny.htm
file:///D:/park/liska_turecka.htm
file:///D:/park/obrazky/bukovite/buk_lesni.jpg
file:///D:/park/obrazky/bukovite/dub_cerveny.jpg
file:///D:/park/obrazky/bukovite/dub_letni.jpg
file:///D:/park/buk_lesni.htm
file:///D:/park/dub_cerveny.htm
file:///D:/park/dub_letni.htm
file:///D:/park/obrazky/cyprisovite/cyprisek_hrachonosny.jpg
file:///D:/park/obrazky/cyprisovite/zeravinec_japonsky_dolobrata.jpg
file:///D:/park/obrazky/cyprisovite/zeravinec_japonsky_dolobrata.jpg
file:///D:/park/obrazky/cyprisovite/cyprisek_nutkajsky.jpg
file:///D:/park/obrazky/cyprisovite/cyprisek_nutkajsky.jpg
file:///D:/park/cyprisek_hrachonosny.htm
file:///D:/park/zeravinec_japonsky.htm
file:///D:/park/cyprisek_nutkajsky.htm
file:///D:/park/obrazky/cyprisovite/zerav_zapadni.jpg
file:///D:/park/obrazky/cyprisovite/zerav_zapadni.jpg
file:///D:/park/obrazky/cyprisovite/zerav_obrovsky.jpg
file:///D:/park/obrazky/cyprisovite/zerav_obrovsky.jpg
file:///D:/park/obrazky/cyprisovite/zerav_korejsky.jpg
file:///D:/park/obrazky/cyprisovite/zerav_korejsky.jpg
file:///D:/park/zerav_zapadni.htm
file:///D:/park/zerav_obrovsky.htm
file:///D:/park/zerav_korejsky.htm
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  javorovité 
  

  

 

  

 

  

 

Javor klen   Javor mléč   Javor stříbrný 

 

 

 

  jinanovité 
  

  

 

 

 

 

 
 

 

  

  Jinan dvoulaločný   

 

 

 

  jírovcovité 
  

  

 

  

  Jírovec pavie   

 

 

 

file:///D:/park/obrazky/javorovite/javor_klen.jpg
file:///D:/park/obrazky/javorovite/javor_klen.jpg
file:///D:/park/obrazky/javorovite/javor_mlec.jpg
file:///D:/park/obrazky/javorovite/javor_stribrny.jpg
file:///D:/park/obrazky/javorovite/javor_stribrny.jpg
file:///D:/park/javor_klen.htm
file:///D:/park/javor_mlec.htm
file:///D:/park/javor_stribrny.htm
file:///D:/park/obrazky/jinanovite/jinan_dvoulalocny.jpg
file:///D:/park/jinan_dvoulalocny.htm
file:///D:/park/obrazky/jirovcovite/jirovec_pavia.jpg
file:///D:/park/jirovec_pavie.htm
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  lípovité 
  

 

  

 

  

 
Lípa stříbrná   Lípa malolistá (srdčitá)  Lípa velkolistá (širokolistá) 

 

  platanovité 
  

  

 

  

  Platan javorolistý   

 

 

  šácholanovité 
  

  

 

  

  Liliovník tulipánokvětý   

 

 

  zmarličníkovité 
  

  

 

  

  Zmarličník japonský   

file:///D:/park/obrazky/lipovite/lipa_stribrna.jpg
file:///D:/park/obrazky/lipovite/lipa_srdcita.jpg
file:///D:/park/obrazky/lipovite/lipa_sirokolista.jpg
file:///D:/park/lipa_stribrna.htm
file:///D:/park/lipa_stribrna.htm
file:///D:/park/lipa_srdcita.htm
file:///D:/park/lipa_sirokolista.htm
file:///D:/park/obrazky/platanovite/platan_javorolisty.jpg
file:///D:/park/platan_javorolisty.htm
file:///D:/park/obrazky/sacholanovite/liliovnik_tulipanokvety1.jpg
file:///D:/park/liliovnik_tulipanokvety.htm
file:///D:/park/obrazky/zmarlicnikovite/zmarlicnik_japonsky.jpg
file:///D:/park/zmarlicnik_japonsky.htm
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Informace o jednotlivých stromech obsahují přílohy této práce.  

Borovice černá 

Borovice lesní 

Borovice těžká 

Borovice kleč 

Douglaska tisolistá 

Smrk omorika 

Smrk pichlavý 

Smrk ztepilý 

Modřín opadavý 

Bříza bělokorá 

Habr obecný 

Líska turecká 

Buk lesní 

Dub červený 

Dub letní 

Cypříšek hrachonosný 

Zeravinec japonský 

Cypřišek nutkajský 

Zerav západní 

Zerav korejský 

Zerav obrovský 

Javor klen 

Javor mléč 

Javor stříbrný 

Jinan dvoulaločný 

Jírovec pavie 

Lípa velkolistá (širokolistá) 

Lípa srdčitá (malolistá) 

Lípa stříbrná 

Platan javorolistý 

Liliovník tulipánokvětý 

Zmarličník japonský 

 

Příloha č. 1 

Příloha č. 2 

Příloha č. 3 

Příloha č. 4 

Příloha č. 5 

Příloha č. 6 

Příloha č. 7 

Příloha č. 8 

Příloha č. 9 

Příloha č. 10 

Příloha č. 11 

Příloha č. 12 

Příloha č. 13 

Příloha č. 14 

Příloha č. 15 

Příloha č. 16 

Příloha č. 17 

Příloha č. 18 

Příloha č. 19 

Příloha č. 20 

Příloha č. 21 

Příloha č. 22 

Příloha č. 23 

Příloha č. 24 

Příloha č. 25 

Příloha č. 26 

Příloha č. 27 

Příloha č. 28 

Příloha č. 29 

Příloha č. 30 

Příloha č. 31 

Příloha č. 32 

 

file:///D:/park/borovice_lesni.htm
file:///D:/park/borovice_tezka.htm
file:///D:/park/borovice_klec.htm
file:///D:/park/douglaska_tisolista.htm
file:///D:/park/smrk_omorika.htm
file:///D:/park/smrk_pichlavy.htm
file:///D:/park/smrk_ztepily.htm
file:///D:/park/modrin_opadavy.htm
file:///D:/park/briza_belokora.htm
file:///D:/park/habr_obecny.htm
file:///D:/park/liska_turecka.htm
file:///D:/park/buk_lesni.htm
file:///D:/park/dub_cerveny.htm
file:///D:/park/dub_letni.htm
file:///D:/park/cyprisek_hrachonosny.htm
file:///D:/park/zeravinec_japonsky.htm
file:///D:/park/cyprisek_nutkajsky.htm
file:///D:/park/zerav_zapadni.htm
file:///D:/park/zerav_korejsky.htm
file:///D:/park/zerav_obrovsky.htm
file:///D:/park/javor_klen.htm
file:///D:/park/javor_mlec.htm
file:///D:/park/javor_stribrny.htm
file:///D:/park/jinan_dvoulalocny.htm
file:///D:/park/jirovec_pavie.htm
file:///D:/park/lipa_sirokolista.htm
file:///D:/park/lipa_srdcita.htm
file:///D:/park/lipa_stribrna.htm
file:///D:/park/lipa_stribrna.htm
file:///D:/park/platan_javorolisty.htm
file:///D:/park/liliovnik_tulipanokvety.htm
file:///D:/park/zmarlicnik_japonsky.htm
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4. Závěr 

 

Jsem si vědom, že na některých stránkách chybějí fotografie detailů stromů, 

např. květy, plody, které budou postupně i v letošním roce doplňovány. Také některé 

stromy byly díky započaté obnově našeho parku vykáceny  (např. liliovník 

tulipánokvětý) a nestačil jsem pořídit fotografie detailů těchto stromů. Ačkoliv se tyto 

stromy v současné době v parku nenacházejí, ze stránek jsem je nevyloučil, jelikož 

budou tyto druhy opět vysazeny. S výsadbou se začne začátkem jara letošního roku. 

 

Práci na webových stránkách o školním parku  nepovažuji za  uzavřenou, 

neustále stránky budou doplňovány o nové informace a aktuální položky. Bylo by 

vhodné doplnit tyto stránky stejným způsobem o soupis keřů, bylin a bludných 

balvanů nacházejících se v parku. 
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borovice černá 

Pinus nigra 

 

 

 

  

 

  Jehlice: tuhé, až 15 cm dlouhé, v párech, s ostrou 

špičkou, velmi tmavozeleném na silných, leskle 

hnědých větévkách 

 

  Kůra: téměř černá, šupinatá, hřebenovitá  

 

  Květy: samčí žluté, samičí červené, v oddělených 

chomáčcích na mladých větévkách, kvetou ke 

konci jara až do začátku léta 

 

  Plod: vejčitá, hnědá šiška, až 8 cm dlouhá 

../park/Park/obrazky/borovicovite/borovice_cerna.jpg
../park/Park/obrazky/borovicovite/borovice_cerna_jehlice.jpg
../park/Park/obrazky/borovicovite/borovice_cerna_kura.jpg
../park/Park/obrazky/borovicovite/borovice_cerna_kvet.jpg
file:///D:/park/obrazky/borovicovite/borovice_cerna_plod.jpg
file:///D:/park/obrazky/borovicovite/borovice_cerna_plod.jpg
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    Původ: střední a jihovýchodní Evropa 

 



 3 

 

borovice lesní 

Pinus sylvestris 

 

 

 

   
   

 

  Jehlice: silné a zkroucené, až 7 cm dlouhé, v párech, 

modrozelené až modrošedé 

 

  Kůra: purpurově šedá, loupe se v nepravidelných 

plátcích, oranžová a loupe se směrem k vrcholu 

rostliny 

   Květy: samčí žluté, samičí červené, v oddělených 

větévkách, kvetou na konci jara do začátku léta 

 

  Plod: vejčitá šiška, až 7,5 cm dlouhá, zelená, uzrává 

dohněda 

../park/Park/obrazky/borovicovite/borovice_lesni.jpg
file:///D:/park/obrazky/borovicovite/borovice_lesni_list.jpg
file:///D:/park/obrazky/borovicovite/borovice_lesni_list.jpg
../park/Park/obrazky/borovicovite/borovice_lesni_kura.jpg
file:///D:/park/obrazky/borovicovite/borovice_lesni_plod.jpg
file:///D:/park/obrazky/borovicovite/borovice_lesni_plod.jpg
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    Původ: Asie, Evropa 
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borovice těžká 

Pinus ponderosa  
 
 
 

 

          

 

  Jehlice: tuhé, až 25 cm dlouhé, ve svazcích po třech, 

tmavošedozelené, směřují dopředu, na silných, 

holých, žluto až červenohnědých výhoncích 

  

 

  Kůra: žlutohnědá nebo načervenalá, silná, ve velkých 

plátech 

  

 

  Květy: samčí sytě purpurové, samičí červené, rostou v 

oddělených chomáčcích na mladých výhoncích, 

kvetou na konci jara 

  

  

  Plod: vejčitá šiška, až 10 cm nebo více dlouhá, 

purpurová, uzrává do leskle červenohnědé 

  

../park/Park/obrazky/borovicovite/borovice_tezka.jpg
../park/Park/obrazky/borovicovite/borovice_tezka_jehlice.JPG
../park/Park/obrazky/borovicovite/borovice_tezka_kura.jpg
../park/Park/obrazky/borovicovite/borovice_tezka_kvet.jpg
file:///D:/park/obrazky/borovicovite/borovice_tezka_plod.jpg
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    Původ: západ S Ameriky 
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borovice kleč 
Pinus mugo 

 

 

 

  

Jehlice: 3-8 cm dlouhé a 1,5-2mm široké, živě zelené, 

jehlice po dvou ve svazečcích, hustě obrůstající 

větvičky, trochu zkroucené a srpovitě přihnuté 

k větvičkám,  na okraji jemně pilovité, na konci 

přítupé 
 

 

 

Kůra: hnědošedá, rozpraskává v nepravidelné desky a 

neodlupuje se 

  

  
Květy: samčí květy zlatožluté, až 15 mm dlouhé 

  

 

  

Plod: 2-7x1,5-2cm, vzpřímené, šikmé nebo vodorovně 

odstávající, přisedlé nebo krátce stopkaté, 

vejčité až kuželovité, jednotlivé nebo 

v přeslenech po 2-4  

    
Původ: střední Evropa 

  

 

file:///D:/park/obrazky/borovicovite/borovice_klec.jpg
file:///D:/park/obrazky/borovicovite/borovice_klec.jpg
file:///D:/park/obrazky/borovicovite/borovice_klec_list.jpg
file:///D:/park/obrazky/borovicovite/borovice_klec_list.jpg
file:///D:/park/obrazky/borovicovite/borovice_klec_kura.jpg
file:///D:/park/obrazky/borovicovite/borovice_klec_kura.jpg
file:///D:/park/obrazky/borovicovite/borovice_klec_plod.jpg
file:///D:/park/obrazky/borovicovite/borovice_klec_plod.jpg
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douglaska tisolistá 

Pseudotsuga menziesii 
 

 

    

  

  Jehlice čárkovité, až 3 cm dlouhé, okrouhlé a s 

tupou špičkou na konci, na líci zelené, na 

rubu se dvěma bílými pásy, aromatické, 

uspořádány kolem celé větévky nebo na 

vrchní straně 

  

  

  Kůra: purpurově hnědá, silná, s červenohnědými 

brázdami 

  

Květy: samčí žluté, na spodu větévky, samičí 

zelené s nádechem růžové na konci 

větévky 

  

file:///D:/park/obrazky/borovicovite/douglaska_tisolista_jehlice.jpg
file:///D:/park/obrazky/borovicovite/douglaska_tisolista_kura.jpg
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  Plod: červenohnědá, převislá šiška, až 10 cm 

dlouhá, s listeny na třech špičkách, které 

vyčnívají mezi šupinami 

  

      Původ: západ S Ameriky 

 

file:///D:/park/obrazky/borovicovite/douglasky_tisolista.jpg
file:///D:/park/obrazky/borovicovite/douglaska_tisolista_plod.jpg
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Smrk omorika 

Picea omorica 

 
 
 
 

 

         

 

  Jehlice: štíhlé, až 2 cm dlouhé, zploštělé, na 

líci leskle tmavozelené, většina leží 

nahoře, ale některé kolem chlupatých 

světle hnědých větévek 

 

  Kůra: purpurově hnědá, praská do čtverečků 

 

  Květy: samčí i samičí červené, rostou v 

oddělených chomáčcích na téže 

rostlině, kvetou zjara 

 

  Plod: úzce vejčitá, purpurově hnědá 

převislá šiška, až 6 cm dlouhá 

../park/Park/obrazky/borovicovite/smrk_omorika.jpg
../park/Park/obrazky/borovicovite/smrk_omorika_jehlice.jpg
../park/Park/obrazky/borovicovite/smrk_omorika_kura.jpg
../park/Park/obrazky/borovicovite/smrk_omorika_kvet.jpg
file:///D:/park/obrazky/borovicovite/smrk_omorika_plod.jpg
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    Původ: Bosna a Hercegovina 
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Smrk pichlavý 

Picea pungens 

 

  

        

 

  

Jehlice: tuhé, 18 - 30 mm dlouhé, ostře přišpičatělé 

a bodavé, čtyřhranné, zakřivené, 

odstávající na všechny strany, matně 

zelené, sivozelené až stříbřitě bělavé, na 

každé straně se 3 - 6 řadami průduchů 

 

  

Kůra: šedohnědá, silná a brázditá  

 

  

Plod: válcovité, podlouhlé, 5 - 10 x 2,5 - 3 cm, v 

mládí zelené, zralé světle zelené, 

vytrvávající v koruně až do podzimu 

příštího roku 

    Původ: Amerika v Kolorédu  

 

file:///D:/park/obrazky/borovicovite/smrk_pichlavy.jpg
file:///D:/park/obrazky/borovicovite/smrk_pichlavy.jpg
file:///D:/park/obrazky/borovicovite/smrk_pichlavy_list.jpg
file:///D:/park/obrazky/borovicovite/smrk_pichlavy_list.jpg
file:///D:/park/obrazky/borovicovite/smrk_pichlavy_kura.jpg
file:///D:/park/obrazky/borovicovite/smrk_pichlavy_kura.jpg
file:///D:/park/obrazky/borovicovite/smrk_pichlavy_plod.jpg
file:///D:/park/obrazky/borovicovite/smrk_pichlavy_plod.jpg
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Smrk ztepilý 

Picea abies 

 

 

 

  

Jehlice: 10-20(25) dlouhé a 1 mm široké, na konci zvolna 

přišpičatělé nebo někdy přítupé, čtyřhranné, trochu 

stranou smáčklé,  tmavozelené a obyčejně lesklé, 

zřídka modravě ojíněné, na všech čtyřech stranách 

s 1-3(4)slabě patrnými řadami průduchů, na spodní 

straně větviček jsou jehlice obyčejně hřebenitě 

uspořádané 

 

  

Kůra: světle hnědá, pak červenohnědá až šedá 

v mládí hladká 

odlupující se v tenkých šupinkách 

    

Květy: samičí šištice na konci loňských výhonků jsou 

obyčejně purpurově červené, podlouhle válcovité, 4 

-5,5 cm dlouhé 

 

  

Plod: 10-16 dlouhé a 3 až 4 cm široké, převislé, válcovité, 

nezralé šišky zelené nebo červené, zralé světle 

hnědé, plodní šupiny jsou dosti tvrdé, 

kosočtverečné, protlačené, počínaje horní 

polovinou nebo třetinou zúžené a na špičce přítupé 

nebo i vykrojené 

file:///D:/park/obrazky/borovicovite/smrk_ztepily.jpg
file:///D:/park/obrazky/borovicovite/smrk_ztepily.jpg
file:///D:/park/obrazky/borovicovite/smrk_ztepily_list.jpg
file:///D:/park/obrazky/borovicovite/smrk_ztepily_list.jpg
file:///D:/park/obrazky/borovicovite/smrk_ztepily_kura.jpg
file:///D:/park/obrazky/borovicovite/smrk_ztepily_kura.jpg
file:///D:/park/obrazky/borovicovite/smrk_ztepily_plod.jpg
file:///D:/park/obrazky/borovicovite/smrk_ztepily_plod.jpg
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    Původ: severní a střední Evropa 

 

 

 

Modřín opadavý 
Larix decidua 

 
 
 

 

          

 

  

  Jehlice: čárkovité a měkké, až 4 cm dlouhé, rostou 

jednotlivě na dlouhých větévkách v hustých 

přeslenech na postranních výhoncích, jasně 

zelené, na podzim zežloutnou 

 

  Kůra: šedá poté červenohnědá, zbrázděná a 

šupinatá 

 

  Květy: samčí: žluté a převislé, samičí: červené, 

vzpřímené. Kvetou na jaře na téže rostlině v 

oddělených chomáčcích 

../park/Park/obrazky/borovicovite/modrin_opadavy_jehlice.jpg
../park/Park/obrazky/borovicovite/modrin_opadavy_kura.jpg
../park/Park/obrazky/borovicovite/modrin_opadavy_kvet.jpg
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 Plod: vejčitá, hnědá, vzpřímená šiška, asi 4 cm 

dlouhá 

    Původ: Evropa 

 

 

 

bříza bělokorá 

Betula pendula 

 

  
    

../park/Park/obrazky/borovicovite/modrin_opadavy.jpg
../park/Park/obrazky/borovicovite/modrin_opadavy_plod.jpg
../park/Park/obrazky/brizovite/briza_bila.jpg
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  Listy: vejčité až trojúhelníkovité, až 6 cm dlouhé a 

4 cm široké, ke špičce zúžené, hrubě 

dvojzubaté, na líci lesklé a tmavozelené, na 

podzim se zbarvují do žluta, rostou na 

tenkých, lysých bradavičnatých, volně visících 

výhoncích 

 

  Kůra: bílá , později tmavá, ve stáří v bázi 

popraskaná 

    Květy: v jehnědách: samčí až 6 c dlouhé, žluté a 

převislé; samičí zpřímené nebo převislé, 

zelené. Brzy z jara rostou odděleně na téže 

rostlině 

 

  Plod: jehněda, která puká, když dozraje 

    Původ: Asie, severní Evropa 

 

../park/Park/obrazky/brizovite/briza_bila_list.jpg
../park/Park/obrazky/brizovite/briza_bila_kura.jpg
../park/Park/obrazky/brizovite/briza_bila_plod.jpg
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habr obecný 

Carpinus betulus 

 

  

        

 

  

  

Listy: vejčité, protáhlé, až 10 cm dlouhé a 6 cm 

široké, špičaté, dvojitě zubaté, nápadné nervy, 

na líci tmavozelené a lysé, na rubu s chloupky na 

nervech, na podzim zežloutnou 

 

  

Kůra: světle šedá, žlábkovitá, ve stáří zbrázděná 

 

  

Květy: v jehnědách; samčí až 5 cm dlouhé, žlutavé, 

převislé; samičí malé, zelené na konci větévek. 

Rodí se odděleně n téže rostlině na jaře 

  

  

Plod: oříšek s třílaločnými listeny, zelené listeny se 

zbarví do žlutohněda, v chomáčcích ve volné 

visících jehnědách, až 6,5 cm dlouhých 

    Původ: jihozápadní Asie, Evropa 

 

../park/Park/obrazky/brizovite/habr_obecny.jpg
../park/Park/obrazky/brizovite/habr_obecny_list.jpg
../park/Park/obrazky/brizovite/habr_obecny_kura.jpg
file:///D:/park/obrazky/brizovite/habr_obecny_kvet.jpg
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líska turecká 

Corylus colurna 

 

  

        

 

  

  

  

  

  

Listy: široce oválné, až 15 cm dlouhé a 10 cm široké, v bázi 

srdčité, hrubě dvojzubaté, na líci tmavozelené a 

téměř holé, na rubu s chloupky na nervech, na 

podzim zežloutnou  

 

  

Kůra: šedá a korkovitá 

  

  

Květy: v jehnědách; samčí až 7,5 cm dlouhé, žluté, převislé; 

samičí velmi malé, červené. Rodí se odděleně na 

téže rostlině ke konci zimy až do jara 

    
Plod: jedlý oříšek, uzavřený do hluboce laločnaté slupky 

    Původ: jihozápadní Asie, jihovýchodní Evropa 

 

../park/Park/obrazky/brizovite/liska_turecka.jpg
../park/Park/obrazky/brizovite/liska_turecka_list.jpg
../park/Park/obrazky/brizovite/liska_turecka_kura.jpg
file:///D:/park/obrazky/brizovite/liska_turecka_pupen.jpg
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buk lesní 

Fagus sylvatica 

 

  

        

 

  

Listy: vejčité, až obvejčité, až 10 cm dlouhé a 6 cm široké, 

přerušované s krátkými špičkami, se zvlněným 

okrajem, celokrajné nebo zakončené malými zuby, s 

méně než deseti páry nervů, s hedvábnými chloupky, 

když se rozevřenou, později lysé, na líci leskle 

tmavozelené, narubu světlejší, na podzim zežloutnou 

 

  

Kůra: šedá a hladká 

    

Květy: malé, samčí žluté, samičí zelené, rostou v 

oddělených chomáčcích na téže rostlině uprostřed 

jara, když raší mladé listy 

    

Plod: ostnatá číška, až 2,5 cm dlouhá, obklopuje jeden až 

tři malé jedlé ořechy 

    Původ: Evropa 

 

../park/Park/obrazky/bukovite/buk_lesni.jpg
../park/Park/obrazky/bukovite/buk_lesni_list.jpg
../park/Park/obrazky/bukovite/buk_lesni_kura.jpg


 21 



 22 

 

dub červený 

Quercus rubra 

 

  

        

 

  

Listy: eliptické, vejčité, až 20 cm dlouhé a 15 cm široké, se 

štíhlými zubatými laloky, na líci mátově tmavozelené a 

lysé, na rubu světlejší a lysé, s malými chomáči 

hnědých chloupků v úžlabí do červenohněda 

 

  

  

  

  

Kůra: šedá a hladká, později hluboce vrásčitá 

 

  

Květy: samčí ve žlutavozelených, převislých jehnědách, 

samičí nenápadné, rostou odděleně na téže rostlině 

ke konci jara 

    

Plod: žalud, až 3 cm dlouhý, z jedné čtvrtiny ponořen do 

mělké číšky 

../park/Park/obrazky/bukovite/dub_cerveny.jpg
../park/Park/obrazky/bukovite/dub_cerveny_list.jpg
../park/Park/obrazky/bukovite/dub_cerveny_kura.jpg
../park/Park/obrazky/bukovite/dub_cerveny_kvet.jpg
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    Původ: východ severní Ameriky 

 

dub letní 

Quercus robur 

 

  

        

 

  

Listy: eliptické až obvejčité, až 12 cm dlouhé 

7,5 cm široké,se třemi až šesti laloky 

na každé straně, na líci tmavozelené, 

na rubu modrozelené, později lysé 

 

  

Kůra: světle šedá a zbrázděná 

    

Květy: samčí ve žlutozelených, převislých 

jehnědách; samičí nenápadné. Rostou 

odděleně na téže rostlině na konci jara 

    
Plod: žalud, až 4 cm dlouhý, z jedné třetiny 

ponořen do číšky 

    Původ: Evropa 

../park/Park/obrazky/bukovite/dub_letni.jpg
../park/Park/obrazky/bukovite/dub_letni_list.jpg
../park/Park/obrazky/bukovite/dub_letni_kura.jpg
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cypříšek hrachonosný 

Chamaecyparis pisifera (Sieb. et Zucc.) Endel 
            

 

  

    

Jehlice: přitisklé, dlouze přišpičatělé, vejčitě kopinaté a 

tmavozelené 

 na spodní straně s bělavými čarami 

 po rozemnutí jen slabě aromat 

  

 

  

Kůra:  červenohnědá 

 dosti hladká 

 odlupující se v úzkých proužcích 

  

 

  

Plod: kulaté šišky v průměru 6-8 mm 

složeny z 10 (12) plodních šupin 

šupiny uprostřed vmáčklé , v prohlubenině nesou 

malý osten či bradavku 

    
Původ: Japonsko 

file:///D:/park/obrazky/cyprisovite/cyprisek_hrachonosny_.jpg
file:///D:/park/obrazky/cyprisovite/cyprisek_hrachonosny_.jpg
file:///D:/park/obrazky/cyprisovite/cyprisek_hrachonosny_kura.jpg
file:///D:/park/obrazky/cyprisovite/cyprisek_hrachonosny_kura.jpg
file:///D:/park/obrazky/cyprisovite/cyprisek_hrachonosny_plod.jpg
file:///D:/park/obrazky/cyprisovite/cyprisek_hrachonosny_plod.jpg
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zeravinec japonský 

Thujopsis dolabrata (L.f.) Sieb. et Zucc 

            

 

  

 

  

Jehlice: vstřícné , kožovité, 4 -6 mm dlouhé, svrchu 

lesklé tmavozelené, vespod s nádadnými bílými 

skvrnami průduchů 

    
Kůra: dřevo velice trvanlivé, barva žlutavě bílá 

    
Plod: široce vejčité, 12 -15 mm v průměru, zralé 

hnědé 

    

Původ: Japonsko 

file:///D:/park/obrazky/cyprisovite/zeravinec_japonsky_dolobrata.jpg
file:///D:/park/obrazky/cyprisovite/zeravinec_japonsky_dolobrata.jpg
file:///D:/park/obrazky/cyprisovite/zeravinec_japonsky_dolobrata_list.jpg
file:///D:/park/obrazky/cyprisovite/zeravinec_japonsky_dolobrata_list.jpg
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cypřišek nutkajský 

Chamaecyparis nootkatensis 

  

        

 

  

Jehlice: těsně přitisklé či  na hořejších větvičkách odstávající, 

špičaté, na hřbetě kýlnaté či zaoblené a většinou bez 

siličné žlázky 

  

 

  

Kůra: hnědavě šedá  

nepravidelně rozpraskaná  

odlupující se v širokých nebo tenkých šupinách 

  

    
Květy: samčí žluté, samičí modré, v chomáčcích na koncích 

větévek, na začátku jara 

file:///D:/park/obrazky/cyprisovite/cyprisek_nutkajsky.jpg
file:///D:/park/obrazky/cyprisovite/cyprisek_nutkajsky_list.jpg
file:///D:/park/obrazky/cyprisovite/cyprisek_nutkajsky_list.jpg
file:///D:/park/obrazky/cyprisovite/cyprisek_nutkajsky_kura.jpg
file:///D:/park/obrazky/cyprisovite/cyprisek_nutkajsky_kura.jpg
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Plod: kulovité, které mají 8-12 mm v průměru  

tmavě červenohnědé, ojíněné,  

uzrávají teprve v květnu příštího roku 

jsou složeny ze 4-6 plodních šupin se vzpřímenými 

zašpičatělými výrustky a často se siličnými žlázkami 
  

    Původ: severozápad severní Ameriky 

 

zerav západní 

Thuja occidentalis L. 

            

  
 

  

Jehlice: na hlavních větvích jsou nápadně oddálené, až 4 mm 

dlouhé, ostře přišpičatělé, s nápadnou siličnou 

žlázkou 

  

 

  

Kůra: červenohnědá, rýhovitě rozpraskyná, odlupuje se v 

protáhlých šupinách 

file:///D:/park/obrazky/cyprisovite/cyprisek_nutkajsky_plod.jpg
file:///D:/park/obrazky/cyprisovite/cyprisek_nutkajsky_plod.jpg
file:///D:/park/obrazky/cyprisovite/zerav_zapadni.jpg
file:///D:/park/obrazky/cyprisovite/zerav_zapadni_list.jpg
file:///D:/park/obrazky/cyprisovite/zerav_zapadni_kura.jpg
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Květy: samčí květy kulovité, se 3 páry tyčinek 

 

  

Plod: podlouhlé, 8 mm dlouhé, světle hnědé, 8 - 10 

plodních šupin (jen 4 plodné), na konci s nasazenou 

malou špičkou 

    
Původ: Severní Amerika, Kanada 

 

file:///D:/park/obrazky/cyprisovite/zerav_zapadni_plod.jpg
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zerav korejský 

Thuja koraiensis Nakai 
            

 

  

 

  

Jehlice: velmi zploštělé, trojhranně vejčité, 

přišpičatělé, vrchní strana zelená se siličnými 

žlázkami, vespod bělosivé 

 

  

Kůra: čokoládově hnědá, odlupuje se v papírovitých 

šupinách 

    

Plod: eliúpsoidně vejčité, 8 mm dlouhé, světle 

hnědé, složené ze 4 párů plodních šupin, z 

nichž dva prostřední páry jsou plodné  

    

Původ: Severní a střední Korea 

 

file:///D:/park/obrazky/cyprisovite/zerav_korejsky.jpg
file:///D:/park/obrazky/cyprisovite/zerav_korejsky.jpg
file:///D:/park/obrazky/cyprisovite/zerav_korejsky_list.jpg
file:///D:/park/obrazky/cyprisovite/zerav_korejsky_list.jpg
file:///D:/park/obrazky/cyprisovite/zerav_korejsky_kura.jpg
file:///D:/park/obrazky/cyprisovite/zerav_korejsky_kura.jpg
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zerav obrovský 

Thuja plicata Lamb 

            

 

  

 

  

Jehlice: vstřícné, křižmostojné, z větší části přirostlé, 

na hlavních větvičkách vejčité, přišpičatělé a 

obyčejně s nenápadnými siličnými žlázkami,  

na vedlejších větvičkách jsou menší, tupější a 

většinou bez žlázek 

  

 

  

Kůra: načervenalá až hnědá 

rozpraskávající v silné pásy 

  

  

 

  

Plod: 12mm dlouhé, zprvu zelené a dole prohnuté, 

zralé jsou světle hnědé podlouhle vejčité 

sedí na postranních větvičkách vzpřímeně 

uzrávající v prvním roku již koncem  léta  

jsou složeny z 10-12 plodní šupin  

  

file:///D:/park/obrazky/cyprisovite/zerav_obrovsky.jpg
file:///D:/park/obrazky/cyprisovite/zerav_obrovsky.jpg
file:///D:/park/obrazky/cyprisovite/zerav_obrovsky_list.jpg
file:///D:/park/obrazky/cyprisovite/zerav_obrovsky_list.jpg
file:///D:/park/obrazky/cyprisovite/zerav_obrovsky_kura.jpg
file:///D:/park/obrazky/cyprisovite/zerav_obrovsky_kura.jpg
file:///D:/park/obrazky/cyprisovite/zerav_obrovsky_plod.jpg
file:///D:/park/obrazky/cyprisovite/zerav_obrovsky_plod.jpg
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Původ: Severní Amerika 

 

 

javor klen 

Acer pseudoplatanus 

  

  

        

 

 

Listy: dlanité, laločnaté, až 12 cm dlouhé a 15 cm široké, 

s pěti hrubě zubatými laloky, na líci tmavozelené 

a lysé, na rubu poněkud modrošedé 

 

 

Kůra: růžově až žlutavě šedá, odlupuje se v 

nepravidelných plátcích 

  

Květy: malé a žlutozelené, bez korunních lístků, v 

hustých převislých chomáčcích kvetou na jaře s 

rašením mladých listů 

  
Plod:  s dolu směřujícími křidélky, až 2,5 cm dlouhé 

file:///D:/park/obrazky/javorovite/javor_klen.jpg
file:///D:/park/obrazky/javorovite/javor_klen_pupen.jpg
file:///D:/park/obrazky/javorovite/javor_klen_kura.jpg
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  Původ: jihozápadní Asie, Evropa 

 



 34 

 

javor mléč 

Acer platanoides  

 

  

        

 

  

Listy: dlanité, laločnaté, až 15 cm dlouhé a 17,5 cm 

široké, s pěti laloky, každý lalok zakončený 

několika zuby s dlouhými, štíhlými špičkami, jasně 

zelené, lysé v mládí po dobou stranách, na 

podzim se zbarvují do žluta nebo někdy do 

červeny, dlouhé štíhlé řapíky vylučují mléčnou 

šťávu, když se naříznou 

 

  

Kůra: šedá a hladká 

 

 

 
 

 

 

  

  

Květy: malé, jasně žlutozelené, v nápadných 

chomáčcích, kvetou na jaře před nebo s rašením 

mladých listů 

../park/Park/obrazky/javorovite/javor_mlec.jpg
../park/Park/obrazky/javorovite/javor_mlec_list.jpg
file:///D:/park/obrazky/javorovite/javor_mlec_kura.jpg
../park/Park/obrazky/javorovite/javor_mlec_kvet.jpg
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Plod: s dlouhými rozloženými křidélky, až 5 cm dlouhý 

    Původ:  JZ Asie, Evropa 

 

javor stříbrný 

Acer saccharinum 

 

  

        

    

Listy: vějířovité, asi 7,5 cm dlouhé, mátově zelené, na 

podzim do jasně žluté barvy, rostou jednotlivě 

na dlouhých větévkách a v chomáčcích na 

krátkých postraních výhoncích 

    Kůra: šedá, hladká, ve stáří se loupe 

    

Květy: samčí i samičí malé a zelenavě žluté, bez 

korunních lístků, v chomáčcích na větévkách, 

kvetou na začátku jara 

../park/Park/obrazky/javorovite/javor_mlec_plod.jpg
file:///D:/park/obrazky/javorovite/javor_stribrny.jpg
file:///D:/park/obrazky/javorovite/javor_stribrny.jpg
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    Plod: s roztaženými křidélky až 2 cm dlouhé 

    Původ: východ S Ameriky 
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jinan dvoulaločný 

Gingo biloba 

 

  

        

 

  

Listy: vějířovité, asi 7,5 cm dlouhé, mátově 

zelené, na podzim do jasně žluté barvy, 

rostou jednotlivě na dlouhých větévkách 

a v chomáčcích na krátkých postranních 

výhoncích 

 

  

Kůra: šedohnědá, zbrázděná a hřebenovitá 

 

  

Květy: samčí i samičí malé a zelenožluté, samčí 

v jehnědovitých chomáčcích, samičí 

jednotlivě nebo v párech na krátké 

stopce. Na téže rostlině, kvetou na jaře 

    

Plod:  dužnaté, peckovité semeno, nejdřív 

žluté, uzrává do oranžovohněda, jádro je 

jedlé 

    Původ: Čína 

 

../park/Park/obrazky/jinanovite/jinan_dvoulalocny.jpg
../park/Park/obrazky/jinanovite/jinan_dvoulalocny_list.jpg
file:///D:/park/obrazky/jinanovite/jinan_dvoulalocny_kura.jpg
file:///D:/park/obrazky/jinanovite/jinan_dvoulalocny_pupen.jpg
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jírovec pavie 

Aesculus  carnea 

 

  

        

 

  

Listy: dlanitě složené, s pěti eliptickými až kopinatými, 

ostře zubatými, řapíkatými lístečky, až 15 cm 

dlouhé, na líci leskle tmavozelené, na podzim 

zčervenají 

 

  

  

  

Kůra: tmavošedá a hladká 

 

  

Květy:  štíhlé a červené, 4 cm dlouhé, se čtyřmi korunními 

lístky, ve vzpřímených latách na začátku léta 

  

  

Plod: kulovitý až trochu protáhlý, hladký a hnědý, 

obsahuje jedno nebo dvě leskle hnědá semena 

    Původ: jihovýchod USA 

 

../park/Park/obrazky/jirovcovite/jirovec_pavia.jpg
../park/Park/obrazky/jirovcovite/jirovec_pavie_list.jpg
../park/Park/obrazky/jirovcovite/jirovec_pavie_kura.JPG
../park/Park/obrazky/jirovcovite/jirovec_pavie_kvet.jpg
file:///D:/park/obrazky/jirovcovite/jirovec_pavie_plod.jpg
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lípa velkolistá (širokolistá) 

Tilia platyphyllos 

          

 

  

 

  

  

  

Listy: vespod pýřité a také někdy na svrchní straně, 

řídčeji olysalé, v úžlabí žilek bělavě vousaté, 

okrouhle vejčité, 6- 12 cm dlouhé 

 

  

Kůra: šedá a hladká 

    

Květy: vidlany 2 - 5 květé, převislé s listem 5 - 12 cm 

dlouhým, na žebru vespod pýřitým, tyčinky delší 

než plátky korunní 

    
Plody: dosti tlustostěnné, 8 - 10 mm, plsnaté, pětižebré, 

kulovité až hruškovité 

    Původ: Evropa 

 

 

file:///D:/park/obrazky/lipovite/lipa_sirokolista.jpg
file:///D:/park/obrazky/lipovite/lipa_sirokolista.jpg
file:///D:/park/obrazky/lipovite/lipa_sirokolista_list.jpg
file:///D:/park/obrazky/lipovite/lipa_sirokolista_list.jpg
file:///D:/park/obrazky/lipovite/lipa_sirokolista_kura.jpg
file:///D:/park/obrazky/lipovite/lipa_sirokolista_kura.jpg
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lípa srdčitá (malolistá) 

Tilia cordata 

 

  

        

 

  

Listy: okrouhlé, až 7,5 cm dlouhé a široké, v bázi 

srdčité, ke konci zúžené, zubaté, na líci leskle 

zelené, na rubu modrozelené, lysé kromě 

chloupků v úžlabí a nervů, na podzim zežloutnou 

 

  

Kůra: šedá a hladká, později šedohnědá a ve stáří 

zbrázděná 

    

Květy:  2 cm široké, bledě žluté, s pěti korunními lístky, 

vonné, v chomáčcích až po deseti, každý se 

zeleným palistem až 10 cm dlouhým ve vrcholném 

létě 

    Plod: kulovitý, dřevitý, šedozelený, asi 6 cm široký 

    Původ: Z Asie, Evropa 

 

file:///D:/park/obrazky/lipovite/lipa_srdcita.jpg
file:///D:/park/obrazky/lipovite/lipa_srdcita.jpg
file:///D:/park/obrazky/lipovite/lipa_srdcita_list.jpg
file:///D:/park/obrazky/lipovite/lipa_srdcita_list.jpg
file:///D:/park/obrazky/lipovite/lipa_srdcita_kura.jpg
file:///D:/park/obrazky/lipovite/lipa_srdcita_kura.jpg
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lípa stříbrná 

Tilia tomentosa 

 

  

  

        

 

  

Listy: střídavé, obkrouhlé, asymetrické - na bázi silněji 

šikmo srdčité, prodloužená špička,zubaté nebo 

pilovité, na líci tmavozelené, matné, na rubu 

nápadně hustě bíle plstnatě chlupaté 

 

  

Kůra: mladé stromy - zelenavě šedá a hladká, starší 

stromy - plochý lištový a rýhovaný vzor 

    

Květy: vrcholičnaté květenství po 6-9, osa je přes 

polovinu srostlá se stříbřitě bílým podpůrným 

listenem 

    
Plod: 8-10 mm velký, kulovitý a slabě bradavičnatý, s 

nezřetelně vystupujícími žebry 

    

Původ: jihovýchodní Evropa, Malá Asie 

 

file:///D:/park/obrazky/lipovite/lipa_stribrna.jpg
file:///D:/park/obrazky/lipovite/lipa_stribrna.jpg
file:///D:/park/obrazky/lipovite/lipa_stribrna_pupen.jpg
file:///D:/park/obrazky/lipovite/lipa_stribrna_kura.jpg
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platan javorolistý 

Platanus acerofolia 

 

  

        

 

  

Listy: dlanitě laločné, až 20 cm dlouhé a 25 cm široké, 

se třemi až pěti velkými zubatými laloky, na líci 

lesklé, jasně zelené, na rubu světlejší, v mládí 

pokryté hrubými hnědými chloupky 

 

  

Kůra: hnědá, šedá a krémová, loupe se v kouskách 

    

Květy: samčí i samičí velmi malé, samčí žluté, samičí 

načervenalé, rostou v oddělených, malých, 

kulovitých chomáčcích na téže rostlině ke konci 

jara 

    

Plod: kulovitý, hustý chomáč, 2,5 cm široký, zelený, 

uzrává dohněda, pokrytý ostatními, hnědými 

štětinami, visí dva až čtyři dohromady, 

přetrvávají přes zimu 

    Původ: zahradní hybrid 

 

../park/Park/obrazky/platanovite/platan_javorolisty.jpg
../park/Park/obrazky/platanovite/platan_javorolisty_list.jpg
../park/Park/obrazky/platanovite/platan_javorolisty_kura.jpg
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liliovník tulipánokvětý 

Liriodendron tulipifera 

 

  

        

 

  

Listy: až 15 cm nebo i více dlouhé, se dvěma laloky na 

konci a dvěma po stran, na líci tmavozelené, na 

rubu modravě bílé, na podzim se zbarvují do žluta 

a oranžova 

    Kůra: šedohnědá, ve stáří zbrázděná 

    

Květy: až 6 cm dlouhé, s devíti okvětními lístky, tři jsou 

zelené, ohnuté, šest světle zelených s oranžovými 

pruhy u báze, rostou jednotlivě na koncích 

větévek uprostřed léta 

    Plod: kuželovitý, světle hnědý chomáč 

../park/Park/obrazky/sacholanovite/liliovnik_tulipanokvety1.jpg
../park/Park/obrazky/sacholanovite/liliovnik_tulipanokvety_list.jpg
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Původ: východ S Ameriky 

../park/Park/obrazky/sacholanovite/liliovnik_tulipanokvety.jpg
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zmarličník japonský 

Cercidiphylum japonicum 

 

  

        

 

  

Listy: okrouhlé, až 7,5 cm dlouhé a široké, v bázi 

srdčité, s okrouhlými zuby, bronzové později 

modrozelené a lysé, na podzim se zbarvují do 

žluta, růžova či purpurova 

 

  

Kůra: šedohnědá, zbrázděná, šupinovitá 

    

Květy: malé a bez korunních lístků, samčí s četnými 

červenými tyčinkami, samičí se čtyřmi až šesti 

červenými čnělkami, rostou v úžlabí listů na 

oddělených rostlinách na začátku jara 

    
Plod: malý, zahnutý, zelený lusk 

    Původ: od Himalájí po Japonsko 

 

../park/Park/obrazky/zmarlicnikovite/zmarlicnik_japonsky.jpg
../park/Park/obrazky/zmarlicnikovite/zmarlicnik_japonsky_list.jpg
../park/Park/obrazky/zmarlicnikovite/zmarlicnik_japonsky_kura.jpg
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