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1   Úvod 

Na základě spolupráce s Univerzitou Palackého v Olomouci se naše škola 

za pomoci paní profesorky Marie Novotné zapojila do projektu o přírodní zeleni 

v oblasti našeho bydliště – tedy Rýmařovska a jeho okolí.  

Naše škola v r. 2007 získala dotaci z rozvojového programu MŠMT Podpora 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty za projekt ,,Výzkum kvality vody a 

výtvarné zpracování odpadních materiálů v Ekogymnáziu Rýmařov“. Ve stejném roce 

také získala naše škola referenční list ,,Ekologická škola Moravskoslezského kraje“ 

za mimořádné aktivity v oblasti životního prostředí. Je nám známa důležitost 

environmentálního vzdělávání, a proto jsme zapojeni do projektu Ekogymnázium. 

Naše město leží v CHKO Jeseníky. Okolí města Rýmařov je značně členité. 

Území města spolu s přilehlými částmi má nadmořskou výšku od 400 m n.m. na jihu, 

pod soutokem Stráleckého potoka s Oslavou, do 840 m n.m. u Hřibovnice na severu. 

Samotný Rýmařov leží v nadmořské výšce 605 metrů. 

Půdy jsou zde horské, kamenité, jen málokdy hliněné, vesměs podzolové. 

Dotvářeny byly ve středověku z lesních půd žďářením. Ke zhoršení stavu těchto půd 

přispěly i nedávné necitlivé zásahy do krajiny, narovnání toků, rozorání mezí a udusání 

velkoplošných pozemků těžkou technikou. 

V původních lesích převládal buk, jedle a ve vyšších polohách rostla jeřábová 

smrčina. Od minulého století jsou lesy převážně smrkové, zřídka najdeme jedli, klen a 

v nižších polohách jesenický modřín. Všechny lesní porosty v okolí města jsou zařazeny 

do kategorie hospodářských lesů. Pouze v přírodní rezervaci Růžová se jedná o lesy 

speciálního určení. Velmi kvalitní je i Janovický les, který má předpoklad být genovou 

základnou pro jedli vzhledem k jejímu vzácnému výskytu a samoobnovovacím 

schopnostem. 

Zeleň ve městě i v místních částech má výrazný ekologický význam. Město 

chrání řadu starých a vzácných stromů. Patří mezi ně lípa J. A. Komenského v parku 

u Domu kultury. Strom mohutného vzrůstu s pamětní tabulkou byl údajně vysazen roku 

1592. Buk lesní v Edrovicích je solitérní strom s pravidelnou korunou, vysoký 25 metrů 

a starý 100 let. V Janovicích se nachází další dvě lípy velkolisté a jedna roste 

v Ondřejově. 
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V Rýmařově se nachází mnoho lipových alejí. Jsou rozmístěny různě po celém 

městě a jeho okolí, např. lipová alej u kaple V Lipkách, další se nachází ve směru 

na osadu Nové Pole, nedaleko Špicerovy vily. Lipová alej se nacházela u silnice 

mezi Edrovicemi a Janovicemi, ale ani přes snahu městského úřadu se tuto alej 

nepodařilo zachránit v důsledku stáří a nepříznivých podmínek v blízkosti velmi 

frekventované komunikace. 

Plochy zeleně, alejí a parků zabírají celkem 28 hektarů. Není to málo, ale 

některé lokality nejsou v nejlepším stavu a v několika částech sídlišť potřebují úpravy. 



 6

2   Literární přehled 

Literární zdroje budou uvedeny v číselných odkazech (např. [1]) u  kapitoly 

stromy. Netradiční pojetí odkazů na literaturu bylo zavedeno kvůli spolupráci 

s Městským úřadem v Rýmařově. Další využití práce je proto praktičtější.  

Snažili jsme se seznámit s dendroflórou Rýmařovska. Fotografie jsme pořídili 

v okolních parcích, např.: Flemichova zahrada, park u základní školy, fotili jsme kolem 

vodních ploch, po celém městě a jeho okolí. Některé použité fotografie jsou z internetu. 

Práce bude nadále doplňována našimi fotografiemi z období jara a léta. 
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3   Metodika práce 

Za cíle jsme si dali především vytvořit evidenci zeleně v okolí našich domovů, 

a tím také informovat širokou veřejnost o ekologické problematice.  

Začali jsme pracovat na projektu s názvem Zeleň na Rýmařovsku. O naší 

aktivitě jsme se snažili informovat co největší okruh lidí z naší školy. Mohli nám 

pomoci při fotografování, sběru přírodnin či dalšími nápady.  

Postupem času měla naše výzva pozitivní ohlasy u velkého množství oslovených 

lidí. Naše práce se rychle rozvíjela a došlo k mnoha dalším činnostem, které nám 

napomáhaly. 

Jako první jsme si dali za úkol porozhlédnout se po okolí svého bydliště a 

objevovat skryté krásy našeho zanedbaného města. Vše jsme dokládali vlastními 

fotografiemi a prokládali textem z vlastních i vypůjčených publikací a z internetu. 

V této době jsme prováděli sběry kůry, větví, listů a plodů. Snažili jsme se všechny 

materiály obdržené od  studentů upravit a začlenit do našeho projektu. 

K hotovým pracím jsme vymýšleli další doplňující aktivity vhodné k danému 

tématu. Veliký prospěch nám přinesla také anketa zaměřující se na péči obyvatel města 

o veřejnou zeleň, způsoby poškozování a možnosti rozšíření plochy veřejné zeleně 

včetně navržených opatření na její ochranu. Dalším přínosem bylo zkontaktování 

MěÚ Rýmařov, který nám byl ochoten zapůjčit vlastní materiály a mapy. Ty poskytly 

především podklad pro rozdělení oblastí výskytu městské zeleně uvedené níže a nám 

pomohly dotvořit si správnou představu a vědomosti o daném tématu. 
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4   Výsledky 

4.1   Anonymní anketa – zeleň na Rýmařovsku 

V našem městě jsem se zeptali: 

1. Jste spokojeni se zelení na Rýmařovsku a okolí? 

2. Myslíte si, že by zde mělo být více parků nebo městské zeleně vůbec? 

3. Chtěli byste nějakým způsobem zvýšit stav zeleně ve vašem okolí? 

4. Navštěvujete rádi přírodu? A jste spokojeni s jejím stavem? 

5. Myslíte si, že údržba zeleně byla do této doby dostatečná? 

6. Nevadí vám současný stav okolních parků? 

7. Dělají podle vás Městské služby dostatek pro zeleň? Např. sekání trávy a 

péče o městské stromy, parky atd. 

8. Víte, kde se nachází lípa Komenského? 

9. Je pro vás zeleň důležitá? Jak vás ovlivňuje? 

10. Podílíte se na udržování městské zeleně ve městě? 

11. Jak často se vysekávají trávníky ve vašem okolí, jsou nějak upravovány? 

12. Trávíte svůj volný čas v parcích? 

13. Máte vlastní zahrádku? 

14. Je zde dostatek oddělených míst pro trávení volného času v přírodě a místa 

kam nemůžou „pejskaři“? 

15. Jste spokojeni s novými návrhy města na úpravy parků? 

16. Podpořili byste další návrhy? 



 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Jste spokojeni se zelení na Rýmařovsku a 
okolí?

74

10

21

ano

spíše ano

spíše ne

ne

2. Myslíte si, že by zde mělo být více parků 
nebo městské zeleně vůbec?

1

19

10

11

ano

spíše ano

spíše ne

ne

3. Chtěli byste nějakým způsobem zvýšit stav 
zeleně ve vašem okolí?

22

7

12

ano

ne

ano, zapojil bych se

4. Navštěvujete rádi přírodu? A jste spokojeni s 
jejím stavem?

12

3
3

23

ano, jsem spokojen

ano, nejsem

spokojen

ne, jserm spokojen

ne, nejsem

spokojen



 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Myslíte si, že údržba zeleně byla do této doby 
dostatečná?

1
9

6

25

ano

spíše ano

spíše ne

ne

8. Víte, kde se nachází lípa Komenského?

34

7

ano

ne

6. Nevadí vám současný stav okolních parků?

19

11

3

8 ano

spíše ano

spíše ne

ne

7. Dělají podle vás Městské služby dostatek pro 
zeleň? Např. sekání trávy a péče o městské 

stromy, parky atd.

5

23

9

4

ano

spíše ano

spíše ne

ne



 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Jak často se vysekávají trávníky ve vašem 
okolí, jsou nějak upravovány?

20

11

10

0

1x,2x ročně

3x-6x ročně

vícekrát

nevysekavají

12. Trávíte svůj volný čas v parcích?

25

16
ano

ne

9. Je pro vás zeleň důležitá? Jak vás ovlivňuje?

31

8

1 1 ano je, ovlivňuje

kladně

ano je, neovlivňuje

ne není, ovlivňuje

ne, neovlivňuje

10. Podílíte se na udržování městské zeleně ve 
městě?

6

4

14

17
ano

většinou ano

většinou ne

ne



 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Je zde dostatek oddělených míst pro 
trávení volného času v přírodě a místa kam 

nemůžou  „pejskaři“?

8

33

ano

ne

15. Jste spokojeni s novými návrhy města na 
úpravy parků?

11

25

5 0

ano

spíše ano

spíše ne

ne

16. Podpořili byste další návrhy?

29

10

1 1

ano

spíše ano

spíše ne

ne

13. Máte vlastní zahrádku?

32

9

ano

ne



 13

4.1.1   Zhodnocení ankety: 

Pro svoji vlastní práci nám přišlo velice zajímavé zpracovat anonymní anketu 

Zeleň na Rýmařovsku, kterou jsme nechali vyplnit občany Rýmařova abychom zjistili, 

co si o našem okolí myslí a jestli jsou spokojení s jejím stavem. Celkem 16 otázek jsme 

zpracovali do grafů, které nám řeknou více. Oslovených bylo celkem 41. 

Po zpracování ankety jsme zjistili, že mnoho občanů Rýmařova má své vlastní 

názory jak naše okolí zlepšit. Také jsme zjistili, že v našem městě úplně chybí místa 

pro ,,pejskaře“, kde by se nacházeli přímo určené kontejnery na úklid jejich exkrementů. 

Dozvěděli jsme se, že mnoho lidí tráví svůj volný čas v parcích, ale o jejich údržbu už 

se nijak nezajímají. 
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4.2   Městská zeleň 

  Podle určitých kritérií ji lze rozdělit do menších celků se společnými 

charakteristickými rysy. Je to především kritérium přístupnosti ploch zeleně obyvatelům 

města a kritérium městotvorné funkce. 

4.2.1   Příměstská zeleň 

  Chápána pouze jako zázemí města a je mapována pouze rámcově s ohledem 

na možné budoucí rekreační využití. 

Parky 

Souvislá sadovnicky upravená plocha s charakteristickým 

členěním se schopností poskytnout rekreaci v přírodním prostředí. 

Zařazujeme sem i lesoparky. Minimální rozloha je 0,5 ha. 

Menší parkově upravené plochy 

Do této skupiny patří menší sadovnicky upravené plochy, 

dekorativní funkce zeleně u pomníků, kulturních zařízení atd. 

Zahrady u významných objektů a nádvoří 

Bývají často s vyhrazenou provozní dobou 

Nábřeží 

Chápeme jako udržované plochy podél vodních toků. 

Aleje 

Vypadají jako uliční stromořadí a jsou to souvislé liniové výsadby 

stromů – jednořadé, dvouřadé, víceřadé, kombinované.  
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Soliterní zeleň 

Jeden strom či skupina stromů v nezeleném prostředí. Stromy středně a 

dlouhověké včetně památkových stromů. 

Hřbitovy 

Jsou specifická účelová zařízení s charakteristickou zelení sídelního 

útvaru. 

Sídlištní zeleň 

Zařazujeme sem hlavně zeleň obytných souborů u bytové 

výstavby, včetně dětských hřišť.  

Zeleň školských, výchovných a kulturně výchovných zařízení 

Souvislá plocha zaměřená na výuku a výchovné cíle. Patří sem i 

ZOO, botanické zahrady atd. 

Zeleň zdravotnických zařízení 

Vyhrazená zeleň s rekreační funkcí.  

Zeleň sportovišť 

Plochy uvnitř sportovních areálů. 

Liniová zeleň 

Udržovaná nebo neudržovaná zeleň podél silničních komunikací. 

Doprovodná zeleň vodotečí a vodních ploch 

Charakteristické dendrologické složení. Spontánní - náletová zeleň. 
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Les produkční  

Převážná většina lesních porostů na lesní půdě s různou pestrostí druhové skladby, 

dřevina následně s přirozenou hodnotou ekologickou, rekreační 

apod. 

Remízy a drobné lesní porosty 

Rozptýlená zeleň na zbytkových plochách na nelesní půdě 

v zemědělské krajině. 

Zeleň modifikovaná rekreačním využitím 

Objekt zeleně v krajině, sloužící intenzivně k rekreaci a touto 

funkcí je ovlivňován, např. louky u areálu rekreace – vodní 

nádrž, rybníky. 

Louky, pastviny  

Luční porosty s rozmanitou ekologickou hodnotou. 

 

Sady extenzivní  

Sady ovocných stromů. většinou vysokokmenů nebo polokmenů 

s hojným lučním porostem. 

Zeleň individuální výstavby – zahrady 

Zahrady veřejné i soukromé, u bytových výstaveb. 

Zeleň uzavřených sídlištních bloků 

Zeleň vnitrobloků, zahrady u sídlišť, převažující užitkové zahrady. 

Záhumenky 

Soukromě využívané pěstební plochy. 
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Zeleň výrobních a provozních areálů 

Ochranná zeleň 

Zeleň za účelem snížení negativních vlivů provozů a zařízení. 

Indiferentní plochy 

Jsou bez charakteristické funkce. 

Les s ochranným režimem 

Lesní porost na lesní půdě. Z hlediska pěstebního a produkčního přiřazené opatření 

s ochranným režimem z různých důvodů (ekologie, vodohospodářství, hygiena apod.). 

Kultury trvalé  

Intenzivně pěstované ovocné sady, vinice, chmelnice. 

Lada 

Plochy dříve využívané nebo zdevastované, v současnosti ponechávané ladem. 

Lipové aleje v Rýmařově i v okolí 

Alej u Kaple v Lipkách 

Alej v Novém poli 

Staré vzácné stromy  

Lípa Jana Amose Komenského v parku u domu kultury – vysazená 1592 

 

Buk lesní v Edrovicích – solitérní koruna, výška 25 m, stáří 100 let. 

Lípa velkolistá – Janovice, Ondřejov. 
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4.3   Stromy 

Bříza bělokorá, bříza bradavičnatá - Betula 

pendula ROTH 

Čeleď: Betulaceae – břízovité 

 

 

 

 

[1] 

Rod : 

Zahrnuje asi 120 druhů. Rostou v mírném a arktickém pásu severní polokoule. 

Popis: 

Strom až 25 m vysoký, opadavý, jednodomý, široce kuželovitý strom s oválnou 

korunou.  

Borka hladká, žlutavě až načervenale hnědá, později bílá až šedobílá, loupavá v tenkých 

šupinách, v dolní části kmene popraskaná.  

Listy jednoduché, kosníkovité střídavé, řapíkaté, trojúhelníkovité až 

vejčité, dvojitě pilovité, ke špičce zúžené, chlupaté, později lysé. 

Květy v jehnědách, samčí jehnědy po 1 až 3 na konci loňských 

větévek, přisedlé, 3 až 7 cm dlouhé, převislé, žluté až žlutohnědé, samičí jehnědy 1 až 

4 cm dlouhé, stopkaté, zelené, zpočátku vzpřímené, po opylení převislé. 

Květy zelené.  
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Kvete v IV až VI, plody jednosemenné, křídlaté nažky, dlouhé 2 mm. 

Plodit začíná ve stáří 10 až 15 let a dožívá se až 150 let. 

Stanoviště: 

Světlejší lesy a jejich okraje, paseky, rašeliniště, pastviny, skály. Půdy chudší, sušší, 

i extrémně kyselé. 

 

 

 

 

Rozšíření: 

V ČR velmi hojně až do nadmořských výšek cca 1000 m. V Evropě roste na severu až 

po polární kruh, na jihu po Pyreneje a Apeniny, na východě až k povodí řeky Leny.  

Léčitelství: 

Sbírá se zejména list (Folium betulae) brzy na jaře, 

nejúčinnější jsou mladé lepkavé listy. V březenu je možno 

sbírat i pupeny (Gemmae betulae) nebo stáčet mízu 

(tzv. březová voda či šťáva), jež je nejhodnotnější ještě 

před rašením listů. 

Droga obsahuje flavonové glykosidy (cca 2%), silice (cca 0,05 až 0,5%, v pupenech až 

6%), pryskyřice, třísloviny (5 až 9%), vitamín C, karoteny, organické kyseliny, 

saponiny, minerální látky, betulalbin, olej, cukr a fytoncidy. 

Listy působí močopudně, užívají se při chorobách ledvin a močových cest či 

při "vodnatelnosti", revmatismu a dně, údajně snižují i hladinu cholesterolu. Pupeny se 

užívají při zánětu kostí, při odvápnění kostí, harmonizují činnost slinivky a sleziny, 

pomáhají léčit záněty ledvin. Březová šťáva se osvědčila při revmatismu a 

při nedostatečné činnosti ledvin a je lidovým prostředkem k ošetření vlasů. 

Z  kůry a dřeva se destilací vyrábí dehet nacházející uplatnění při kožních chorobách.  

 

jehnědy kůra internet-pupeny 
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Další užití: 

Ideální dřevina pro zalesňování zdevastovaných území. Dřevo se používá při výrobě 

nábytku či jako topivo. 

Pěstování: 

V parcích několik okrasných odrůd, např. "Delacarlica" s listy hluboce laločnatými, 

"Purpurea" s purpurovými listy, "Laciniata" s listy zastřihovaně dělenými, "Youngii" 

s polopřevislými větvemi  aj.  

Buk lesní - Fagus sylvatica L. 

Čeleď: Fagaceae- bukovité 

 

 

 

 

[2] 

Rod : 

Zahrnuje asi 10 druhů v mírném až subtropickém pásmu severní polokoule. Dožívá se 

až 400 let a plodit začíná ve věku 50 až 80 let. 

Popis: 

Opadavý, jednodomý, široce kuželovitý, až 40 m vysoký strom s kmenem o průměru i 

přes 1 m. 

Borka hladká, stříbřitě šedá.  

Pupeny štíhlé, 2,5 cm dlouhé, na konci špičaté a pýřité. 
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Listy jednoduché, střídavé, dvouřadé, krátce řapíkaté, celistvé, vejčité až eliptické, 

na okraji často zvlněné, v mládí pýřité, dlouhé 3 − 6 cm, široké 3 − 7 cm.  

Květy jednopohlavné, samčí vyrůstají z paždí listů ve stopkatých, převislých 

svazečcích, každý z drobných květů má 5 až 6 okvětních lístků a 5 až 15 tyčinek, 

zvonkovité. Samičí květy 3četné, vyrůstají ve dvojicích v načervenalých, chlupatých 

číškách. 

Plodem trojboké nažky (bukvice) uzavřené po 2 v ostnité číšce. 

Kvete v IV až V. 

 

 

 

 

Stanoviště: 

Smíšené a listnaté lesy. Půdy čerstvě vlhké, provzdušněné, humózní,na minerály bohaté. 

Rozšíření: 

Roste po celém území ČR, nejvíce od pahorkatin po podhorské oblasti v pásmu 

od 500 do 800 m n.m. Celkově roste v západní, střední a jižní Evropě, na severu asi 

po 60° severní šířky, na východě po západní Ukrajinu, na jihu po Pyreneje, Korsiku, 

Sicílii, a hory Balkánského poloostrova. 

 

 

 

 

 

Užití: 

Dřevo se používá k výrobě nábytku, dýh, parket, pražců, hraček, dřevěného uhlí apod. 

Výborným topivem. 

internet-bukvice 

internet-pupen internet-listy 

listy-léto listy-podzim 

borka 
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Pěstování: 

V několika kultivarech lišících se barvou nebo tvary listů (např. listy tmavě červené, 

laločnaté apod.). Oblíbené jsou i převislé buky s větvemi visícími až k zemi.  

Dřín obecný - Cornus mas L. 

Čeleď: Cornaceae – stínovité 

 

 

 

 

 

[3] 

Rod: 

Zahrnuje 45 až 50 druhů. Rostou v mírném pásmu severní polokoule, na jihu 

po Středozemí, Himaláj a Mexiko, izolovaně v horách Střední a Jižní Ameriky. 

Popis: 

Opadavý, až 10 m vysoký keř nebo menší strom. 

Borka tenká, tmavohnědá až šedohnědá, mělce brázditá, odlupována v drobných 

šupinách. 

Listy vstřícné, řapíkaté, eliptické až vejčité, celokrajné, na špičce prodloužené. 

Květy ve stažených chocholících po 18 až 30, 4četné, drobné, žluté, rozkvétají 

před rašením listů, pod květenství 4 podpůrné listeny. 

Plodem jsou 1 až 3 cm dlouhé, za zralosti červené peckovice. 

Kvete v II až IV. 
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Stanoviště: 

Slunné a teplé. Křovinaté stráně, světlé lesy, skalnaté svahy. Půdy vysýchavé, vápnité, 

zásadité až neutrální, kamenité, mělké. 

Rozšíření: 

V ČR v teplých polohách pahorkatin (max. 725 m n.m.).  

V Evropě na západě od Francie, na severu po jih Belgie, střední Německo, 

Čechy, Slovensko a jihozápadní Ukrajinu, na východě po Krym, Kavkaz a  

Arménii. 

Kulturní rostlina s centrem rozšíření na Balkáně a v Malé Asii. 

Léčitelství: 

Plody obsahují významné množství vitamínu C, užívalo se při léčbě trávicích potíží. 

Další užití: 

Plody používány na výrobu zavařenin, sirupů, kompotů apod. 

Pěstování: 

Pěstuje se v několika kultivarech, lišících se zbarvením listů. Půda sušší, teplá, lehká, 

zásaditá až neutrální. Množí se semeny, která se sejí ihned po dozrání, tedy na podzim. 

 

 

 

 

 

internet-květy plody listy 

větve 
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Dub zimní, drnák - Quercus petraea 

(MATT.) LIEBL. 

Čeleď: Fagaceae – bukovité 

 

 

 

 

[4] 

Rod: 

Zahrnuje 300-600 druhů, druhově nejpočetnější. Mírné až subtropické pásmo severní 

polokoule, zřídka v horských oblastech tropů. 

Popis: 

Opadavý, jednodomý, široce rozložitý strom, vysoký od 20 do 30m někdy až 40 m. 

Kmen v průměru 1 m. 

Koruna rozložitá, kulovitá. 

Borka šedočerná, mělce rozpukaná. 

Listy jednoduché, 5 - 10 peřenolaločné, střídavé, obvejčité, celistvé, celokrajné až 

celistvé. 

Květy jednopohlavné květy s 6laločným okvětím. Samčí květy tvoří převislé řídké 

jehnědy na loňských větévkách. Nalezneme 4 až 12 tyčinek. Samičí v chudokvětých 

jehnědách či strboulcích na letorostech. Semeník tvořený 3 ( až 6) čnělkami, na bázi 

květu s miskovitou číškou.  

Plody elipsovité až vejcovité nažky - žaludy. Zrají většinou v prvním, řidčeji až 

ve druhém roce. 

Doba květu IV – VI.  
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Stanoviště: 

Od nížin do podhůří v původních doubravách i smíšených porostech. Půdy kyselejší, 

písčité. 

Rozšíření: 

Ve střední a jižní Evropě běžný po 61 stupeň severní šířky. Důležitý 

strom nižších horských poloh a pahorkatin. Vystupuje do výšky asi 700 m. n. m. Roste 

ve směsi s bukem, lípou nebo habrem, přechodně i s ostatními listnáči. 

Léčitelství: 

Kůra používána jako svíravý a protikrvácivý prostředek a má protizánětlivé účinky 

na zanícenou kůži a sliznici. Dříve užívána jako protijed při otravách alkaloidy. 

V lidovém léčitelství oblíbená ve formě odvaru pro přípravu koupelí při hemoroidech, 

omrzlinách, popáleninách, ekzémech, na výplachy a proti pocení nohou. Slouží jako 

kloktadlo při zánětech sliznice ústní a hrtanu. Kůra se používá i ve veterinárním 

lékařství, je součástí medicinálního lizu a pro vysoký obsah tříslovin slouží i jako 

technická surovina při zpracování kůží.  

Další užití: 

Poskytuje velice hodnotné tvrdé, těžké, vlhku odolné dřevo. Využito při stavbě lodí, 

podlah, nábytku, intarzií i sudů. 

Pěstování: 

Vysazování jako solitéry - krásné, mohutné, řidší a pozdě rašící stromy. Dubové porosty 

propouštějí dostatek světla umožňujícího vegetaci v porostu. Kořenová soustava 

mohutná, hluboká. 

internet-listy, plody kmen koruna borka 

listy 
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Jabloň - Malus 

Čeleď: Rosaceae - růžovité 

 

 

 

 

[5] 

Rod : 

Obsahuje 3000 druhů bylin, keřů a stromů produkujících ovoce. 

Popis: 

Široká koruna s kolcovitými větvemi a hnědavými lysými 

letorosty, vysoký až 8m, průměr koruny 10m, obvod kmene 

1,33m.  

Borka hnědá nebo hnědošedá, na mladých stromech silněji 

trhlinatá a šupinatá.  

Listy široce eliptické až okrouhle vejčité, pilovité až 

vroubkovaně pilovité, na líci tmavozelené, lesklé, na rubu 

světlejší. Řapíky dlouhé jako polovina čepele.  

Květy oboupohlavné po 4 až 6, bílé, vně narůžovělé, 

v chudých chocholících, prašníky žluté, čnělky asi 

do poloviny srostlé.  

Malvice žlutozelené s červeným líčkem, kulovité až vejcovité, kyselé, zralá semena 

hnědá.  

Kvete v IV-V. 

 

internet-semena 

internet-květy 
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Stanoviště: 

Suťové, lužní lesy se zásaditou půdou a křovinaté stráně. Kořeny nesmí být 

přemokřeny, pH půdy musí být 6 a výše. Často zplanělé. 

Rozšíření: 

Mírný pás severní polokoule. Původ z Kavkazu, nyní v celé Evropě, ale i v pásu 

sahajícím po Kaspické moře.  

Léčitelství: 

Čerstvá jablka konzumovaná se slupkou podporují trávení a působí lehce projímavě, 

pomáhají při zácpě i při průjmu. Pravidelná konzumace přispívá k úpravě zažívání. 

Doporučují se při revmatismu, artritidě a dně, snižují hladinu cholesterolu v krvi, 

pomáhají při trávicích obtížích. 

Další užití: 

Medonosná, rychle rostoucí dřevina, umožňuje hnízdění a poskytuje potravu ptactva. 

Pěstování: 

Hlavním ovocným druhem pěstovaný v ČR. Vyprodukuje se každoročně 140 000 tun 

konzumních jablek. Hlavní odrůdy: Idared, Golden Delicious, Jonagold, Gloster, 

Šampion, Rubín atd. 

 

 

 

plod větve borka 
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Jalovec obecný - Juniperus communis L. 

Čeleď: Cupressaceae – cypřišovité 

 

 

[6] 

Rod: 

Zahrnuje 60 druhů. Rostou na severní polokouli od hor subtropů až po subarktické 

pásmo, na jižní polokouli jen v horách východní Afriky. 

Popis: 

Strom rozmanitého tvaru, neopadavý, dvoudomý, pomalu rostoucí, až 10 m vysoký keř.  

Borka šedá až hnědočervená, podélně brázditá, tenká, snadno se odlupující.  

Jehlice v trojčetných přeslenech, 1 až 1,5 cm dlouhé, na svrchu žlábkovité, s bělavým 

proužkem, opadávají ve věku 3 až 4 roky. 

Samčí květy 4 až 5 mm velké,vejcovité, žluté, samičí cca 2 mm velké, zelené.  

Plody (jalovčinky) kulovité, 6 až 10 mm v průměru, zelené, později modré až černé a 

ojíněné, dozrávají po 2 letech, 3. rokem opadávají.  

Kvete v IV až V. 

Stanoviště: 

Slunné. Pastviny, skaliska, okraje a světliny borových, dubových nebo březových lesů, 

vřesoviště, rašeliniště. Půdy suché nebo střídavě vlhké, písčité, málo výživné, obvykle 

nevápnité. 

Rozšíření: 

V ČR dříve hojně od nížin po nižší horské polohy. V současnosti roztroušeně až vzácně. 

 



 29

Léčitelství: 

Sbírají se modré plody, ale i dřevo, jehož účinek je slabší než u plodů. Droga obsahuje 

asi 0,5 až 2% silice, asi 30% sacharidů, asi 9% pryskyřice, katechinové třísloviny, 

flavonoidy, hořčinu juniperin, leukoanthokyaniny, vitamín C, organické kyseliny, soli 

vápníku a draslíku, kaučuk, terpinol, prchavý olej. 

Využíván při zánětlivých chorobách močových cest nebo při zadržení tekutin v těle. 

Vnitřní užívání zlepšuje trávení, povzbuzuje chuť k jídlu, působí proti nadýmání a 

pomáhá při revmatismu, ale dráždí ledviny. Zevně užíván na bolestivé klouby či 

při bolestech páteře. 

Další užití: 

Jako koření ke zvěřině a dalším pokrmům nebo při uzení masa. Výroba alkoholických 

nápojů. Jalovcový olej přidáván do některý aperitivů. Vonné a velmi odolné dřevo se 

používá v řezbářství, v minulosti se z něj vyráběly i hole a dýmky. 

Pěstování: 

V několika kultivarech lišících se vzrůstem a celkovým tvarem. Množí se semeny nebo 

řízky. Při sklízení jalovčinek musí být zasazena jak samčí, tak i samičí rostlina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

internet-větve internet-plody (nezralé) internet-plody (zralé) 
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Javor japonský - Acer japonicum 

'Aconitifolium' 

Čeleď: Aceraceae – javorovité 

 

 

 

[7] 

Rod: 

Zahrnuje 150 druhů. Rostou v mírné až subtropické oblasti severní polokoule. 

Popis: 

V dospělosti 5m vysoký, listnatý opadavý keř, tvar polokulovitý. 

Listy vstřícné, okraj listu dvojitě pilovitý, 7 až 13 cípů, na podzim zbarveny do žluté, 

oranžové a červené barvy. 

Plody nažky.  

Doba květu IV až V. 

Stanoviště: 

Nesnáší přemokření, vyhovují mu místa chráněná před silnými větry, snáší dobře i plné 

slunce,. Nadměrné zalévání či vlhkost v podzimních měsících vede k podržení svého 

zabarvení a nedochází k podzimnímu barevnému efektu 

 

 

 

 
internet-nažky internet-listy listy (podzim) 
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Rozšíření: 

Do nadmořské výšky 1000 m.n.m. Velmi variabilní, má mnoho forem. 

Další užití: 

Tvorba krajiny, zahrádky. 

Pěstování: 

Menší japonské javory (palmatum) efektními solitérami. Hlavní estetické působení - 

listy, které se v podzimu často zbarvují, někdy květenství, plody, kmen a větvoví. 

Javor mléč - Acer platanoides L. 

Čeleď: Aceraceae – javorovité 

 

 

 

 

 

[8] 

Rod: 

Zahrnuje 150 druhů. Rostou v mírném a subtropickém pásmu severní polokoule, 

ojediněle v tropech nebo na jižní polokouli. 

Popis: 

Strom až 36 m vysoký s široce oválnou až kulovitou korunou.  

Kmen až 1 m v průměru. 

Borka světle šedá a hladká, později tmavě šedá až načervenalá a podélně brázditá.  
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Listy vstřícné, dlouze řapíkaté, dlanitě laločnaté, laloky s několika zuby končící ostrou 

špičkou, řapík při utržení roní bílé mléko.  

Květy v koncových chocholících, 5četné, zelenožluté, vykvétají před rašením listů.  

Plodem je dvounažka s velkými vodorovnými křidélky.  

Kvete v IV až V. 

Stanoviště: 

Polostinné. Listnaté lesy a háje, společně s duby, lípami, buky. Půdy minerálně bohaté, 

výživné, hlinité, čerstvě vlhké. 

Rozšíření: 

V ČR roztroušeně od nížin po pahorkatiny, více 

ve středních a východních Čechách a na Moravě vyjma 

její severní části.  

V Evropě na severu až po 64° s.š., na východě po Ural. 

Užití: 

K výrobě nábytku, hudebních nástrojů. 

Pěstování: 

V parcích a zahradách v řadě kultivarů lišících se vzrůstem či tvarem nebo barvou listů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plody 
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Jírovec maďal – Aesculus hippocastanum L. 

Čeleď: Hippocastanaceae – jírovcovité 

 

 

 

 

 

[9] 

Rod: 

Zahrnuje 25 druhů. Rostou v Eurasii a v Severní Americe. 

Popis: 

Opadavý, až 30 m vysoký strom. 

Kmen o průměru až 2 m. 

Borka hladká, šedohnědá, později červenohnědá, odlupující se v malých šupinách. 

Pupeny velké, silně lepkavé, hnědé až červenohnědé.  

Listy vstřícné, dlouze řapíkaté, dlanitě složené, 5 až 7četné, lístky přisedlé, obvejčité, 

na okraji pilovité, prostřední lístek větší než ostatní.  

Květy v až 30 cm dlouhých latách, nejčastěji 5četné, zřídka 4četné, oboupohlavné nebo 

jednopohlavné, bílé, na bázi korunních lístků se žlutou, později červenou skvrnou.  

Plodem je až 6 cm velká, ostnitá tobolka s 1 až 3 semeny (kaštany).  

Kvete v V. 

 

 

internet-květy 
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Rozšíření: 

V ČR často pěstován a velmi často i zplaňuje. 

Původní v jihovýchodní Evropě (severní Řecko, Albánie, Bulharsko).  

Stanoviště: 

Světlé až polostinné. Vysazován v parcích či alejích, ve své domovině v horských a 

údolních lesích. Půdy výživné, humózní, hluboké, svěží. 

Jedy: 

Celá rostlina (a nejvíce zřejmě semena) jedovatá, hlavní toxickou látkou saponin escin. 

Léčitelství: 

Droga obsahuje glykosid aeskulin a saponiny (např. escin), flavonoidy, éterické oleje, 

pektin aj. 

Účinek na cévní stěny, působí protizánětlivě a tlumí otoky. Užíván na křečové žíly, 

hemoroidy, bércové vředy, trombózy nebo při nedostatečném prokrvení končetin. 

Další užití: 

Parkový, alejový a zahradní strom. V listech, kůře a slupkách plodů barviva, která se 

užívala k barvení látek. Dřevina důležitá pro včelaře (nektar bohatý na cukry). Dřevo 

uplatněno při výrobě nábytku a ve stavebnictví 

 

větve koruna 

koruna kůra 

listy plod plod 
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Pěstování: 

V několika kultivarech lišících se vzrůstem (zakrslé, převislé) nebo barvou či tvarem 

lístků. Množí se semeny, která se sází buď ihned po dozrání nebo po zimní stratifikaci 

na jaře. Semena se sejí 6 až 8 cm hluboko pupkem dolů. Kultivary se množí očkováním 

nebo roubováním. 

Lípa srdčitá – Tilia cordata MILLER 

Čeleď: Tiliaceae – lipovité 

 

 

 

 

[10] 

Rod: 

Zahrnuje 35 druhů. Rostou v mírném pásmu severní polokoule. 

Popis: 

Mohutný strom s košatou korunou, vysoký až 25 m.  

Listy střídavé, dlouze řapíkaté se srdčitě okrouhlou, na okraji zubatou až pilovitou 

čepelí. Na líci tmavozelené, na rubu sivozelené. 

Vidlanovitá květenství 5 - 15 pravidelných květů, jejichž až 8 cm dlouhá stopka srostlá 

se spodní třetinou až polovinou podpůrného listenu žlutozelené barvy.  

Pětičetné květy mají pýřitý kalich a korunu s volnými úzkými plátky žlutavé barvy. 20 – 

30 tyčinek s bělavými nitkami srůstá v pět svazečků.  

Plod je tvrdý kožovitý oříšek, hranatě kulovitého tvaru, klíčící až druhým rokem a 

rozšiřovaný větrem s celým plodenstvím. 
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Dožívá se až 500 let a vždy byla často vysazována. 

Kvete VI-VII. 

Stanoviště: 

Slunné až pohostinné. Smíšené dubo-habrové nebo lužní lesy. Půdy čerstvě vlhké, 

humózní, propustné, zásadité až mírně kyselé. 

Rozšíření: 

V ČR hojně od nížin po pahorkatiny (max. asi 900 m n.m.). 

V celé Evropě vyjma jejích nejsevernějších a nejjižnějších částí, 

na východě po Irtyš, izolovaně na Korsice, Krymu a Kavkaze. 

Léčitelství: 

Droga působí potopudně, močopudně, žlučopudně a protikřečově. Užívá se 

při nachlazení, horečkách, při nemocích v oblasti trávícího a močového ústrojí nebo 

při špatné funkci žlučníku. Obsahové látky: flavonové glykosidy, silice. 

Další užití: 

Bílé měkké dřevo se hodí k řezbářským pracím, a pevné lýko používáno jako technický 

materiál. Včelařství. 

Pěstování: 

Množí se převážně semeny, která si udržují klíčivost po dobu 2 let. 

 

 

 

list borka větve 

větve 
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Líska obecná - Corylus avellana 

Čeleď: Corylaceae – lískovité 

 

 

 

 

[11] 

Rod: 

Zahrnuje 15 druhů. Rostou v mírném pásmu severní polokoule. 

Popis: 

Opadavý, 2 až 8 m vysoký keř.  

Borka hnědošedá, hladká 

Větve v mládí červenohnědě žláznatě chlupaté, později lysé.  

Listy řapíkaté, střídavé, vejčité, na konci špičaté, na bázi srdčité, na okraji dvojitě 

pilovité až mírně laločnaté, řapík žláznatě chlupatý, 1 až 2 cm dlouhý.  

Květy jednopohlavné. Samčí v 3 až 7 cm dlouhých, úzkých jehnědách, jednotlivé květy 

vyrůstají v úžlabí žlutohnědých, pýřitých listenů. Samičí květenství nenápadná, 

umístěná v hnědém, přisedlém, pupenovitém obalu, z něhož vyčnívají pouze červené až 

červenofialové blizny.  

Oříšky po 1 až 5, vejcovitě kulovité, žlutozelené, později hnědé, obaleny 

ve zvonkovitém, žláznatě chlupatém obalu tvořeném srostlými listenci.  

Kvete v II až IV. 

Stanoviště: 

Polostinné. Lesy a jejich okraje, houštiny, křoviny, břehy. Půdy hlinité, výživné, 

humózní, kypré, čerstvě vlhké. 
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Rozšíření: 

V ČR od nížin po podhorské oblasti (max. asi 1310 m n.m.), v horách vzácně. 

V celé Evropě vyjma jejích nejsevernějších oblastí a dále na severu Afriky, v Malé Asii, 

na Kavkaze a v Sýrii. 

Léčitelství: 

Sběr listů - v VI. a VII., sušení listů a kůra těsně před rašením listů, v polovině III. Listy 

obsahují silici, třísloviny, flavonoidy, glykosidy, sacharidy, myrcitrin, kvercitrin. Kůra 

obsahuje třísloviny, flobafeny a pryskyřici. 

Zklidňují střevní peristaltiku (např. při zánětech střev), působí protiprůjmově, 

močopudně, svíravě a zastavují krvácení, zevně se užívají při ekzémech a hemeroidech. 

Další užití: 

Pochutina obsahující až 60 % tuků, 19 % bílkovin, 5 % cukrů a další látky. Lískový olej 

získávaný lisováním se užívá v parfumerii a malířství. Listy se užívají při výrobě 

kosmetických výrobků. Dřevo se užívá v řezbářství, truhlářství a košíkářství, dříve 

z větví vyráběny hole. Z dřevěného uhlí lísky se vyrábí střelný prach a kreslící uhly. 

Pěstování: 

V několika kultivarech lišících se vzrůstem (např. převislá nebo s pokroucenými 

větvemi) nebo barvou listů (např. žluté, hnědočervené, skvrnité aj.). Množí se semeny 

(oříšky), zahradní kultivary se množí hřížením, roubováním nebo řízkováním.  

internet-květy 

internet-květ 

internet-plody květy 

listy list kůra 

větev 
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Modřín evropský, opadavý - Larix decidua 

MILLER 

Čeleď: Pinaceae – borovicovité 

 

 

 

 

 

[12] 

Rod: 

Zahrnuje přibližně 10 druhů v mírném pásmu severní polokoule. 

Popis: 

Opadavý, jehličnatý, až 50 m vysoký strom.  

Kmen přímý, až 1,5 m v průměru, koruna štíhlá, kuželovitá, ve stáří 

široká, na vrcholu zploštělá, koncové větvičky tenké, převislé.  

Borka tlustá, hluboce brázditá, šedohnědá, červenohnědě skvrnitá.  

Jehlice ve svazečcích po 30 až 50, do 3 cm dlouhé, měkké, světle zelené, na podzim 

žloutnoucí a opadávající. 

Květy raší před nebo současně s jehlicemi, samčí šištice 5 až 10 mm velké, převislé, 

žluté, samičí 1 až 2 cm velké, s červenými listeny. 

Šišky vzpřímené, nerozpadavé, světle hnědé, cca 2 až 5 cm velké, dozrávají na podzim, 

ale na stromě zůstávají i po vysemenění ještě další 2 až 3 roky.  

Kvete v IV až V. 

 

internet-šištice 
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Stanoviště: 

Slunné. Světlé lesy. Půdy mírně zásadité, hlubší, mírně vlhké, ale i kamenité. 

 

 

 

 

Rozšíření: 

V ČR byl původní v oblasti na východ od Hrubého Jeseníku, po celém území je 

v současnosti hojně pěstován.  

V původních porostech roste jen v Alpách, v části Karpat, v Sudetech a v Polsku, 

vysazen je však na mnoha dalších místech mimo původní areál rozšíření. 

Užití: 

Dřevo poměrně tvrdé, pružné a trvanlivé, užíváno v nábytkářství a ve stavebnictví. Jako 

okrasná dřevina pěstovaná v parcích a větších zahradách 

 

 

 

 

internet-šištice šišky kůra 
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Olše lepkavá - Alnus glutinosa (L.) 

GAERTN. 

Čeleď: Betulaceae - břízovité 

 

 

 

 

[13] 

Rod: 

Zahrnuje 25 druhů. Rostou v mírném pásu severní polokoule, ale i v horských oblastech 

Střední a Jižní Ameriky. 

Popis: 

Opadavý strom nebo keř až přes 30 m vysoký, často s více kmeny.  

Borka hladká, tmavošedá, později tmavošedá a brázditá.  

Pupeny stopkaté, červenohnědé, lepkavé.  

Listy střídavé, řapíkaté, okrouhlé, v mládí lepkavé, na vrcholu tupé nebo vykrojené, 

na bázi klínovité, na okraji zubaté.  

Květy se rozvíjí před rašením listů, jednodomé, samčí uspořádány v jehnědách po 2 až 

5, jehnědy až 12 cm dlouhé, štíhlé, převislé, samčí květy převážně 4četné, se 4 

tyčinkami, samičí květy v  5 mm dlouhých jehnědách, které jsou červené, stopkaté, 

v době zralosti dřevnatějící a vytvářející typické 15 mm velké šištice. 

Plodem ploché, úzce křídlaté nažky.  

Kvete v II až IV. 

Na promáčených půdách někdy vytváří vzdušné (chůdovité) kořeny. 

V kořenových hlízkách v symbióze plísně schopny vázat vzdušný dusík.  

listy 
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Stanoviště: 

Lužní lesy, bažiny, břehy, prameniště. Půdy vlhké až bahnité, zaplavované, hluboké, 

humózní, hlinité, jílovité, nevápnité. 

Rozšíření: 

V ČR hojně vyjma vyšších poloh (max. roste asi 900 m n.m.).  

V Evropě na východě po západní Sibiř a Kavkaz, na jihu i na severu Afriky. 

Léčitelství: 

Sbírá se list (Folium alni) i kůra (Cortex alni), obojí brzy z jara. Suší se ve stínu. 

Droga obsahuje třísloviny, atrachinony, fytosteroly, flavonoidy a látky triterpenové a 

fenolové. 

Olše působí fytoncidně a svíravě, užívá se při nachlazení, zánětu horních cest dýchacích 

nebo mandlí, při průjmech, střevních zánětech, zevně na špatně se hojící rány, spáleniny 

nebo bércové vředy. Spaní na olšovém listí mívá příznivé účinky při revmatismu stejně 

jako koupele končetin v odvaru z olistěných olšových větévek. Rozmačkané čerstvé 

listy hojí vředy a popraskané bradavky kojících žen. 

Další užití: 

Zkvalitňuje půdu, zpevňuje břehy, osazování průmyslových oblastí. Dřevo lehké, ne 

příliš pružné a velmi odolné vodě. Využívá se k výrobě překližek, rámů, lišt, zápalek, 

při stavbách vodních děl jako mosty, jezy, splavy apod.  

Pěstování: 

V parcích v několika okrasných kultivarech s listy žlutými, skvrnitými, dřípenými aj. 
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Pámelník bílý - Symphoricarpos albus L. 

Čeleď: Caprifoliaceae – zimolezovité 

 

 

 

 

[14] 

Rod: 

Zahrnuje 15 druhů. Rostou v Severní Americe, jeden druh v Číně. 

Popis: 

Opadavý, až 2,5 m vysoký keř silně odnožující mnoha podzemními kořenujícími 

výběžky.  

Listy krátce řapíkaté, vstřícné, vejčité až okrouhlé, na bázi klínovité, na vrcholu 

zašpičatělé, celokrajné.  

Květy v koncových nebo úžlabních hustých hroznech nebo svazečcích, 5četné, drobné, 

krátce stopkaté, bělavé až načervenalé.  

Bobule kulovité, asi 1 cm v průměru, bílé až narůžovělé, dužnaté, se 2 semeny.  

Kvete v VI až VIII. 

Stanoviště: 

Parky, sady, obce, břehy, podél cest, křovinaté stráně. 

 

 

 

 

Internet-květy větve bobule 
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Rozšíření: 

Původní na západě Severní Ameriky od Aljašky po Kalifornii, pěstován a zplaněn 

v mnoha dalších částech světa včetně ČR. 

Léčitelství: 

Sbírá se kořen, v lidovém léčitelství se užívají bobule. V kořeni jsou přítomny saponiny 

a třísloviny, v plodech rovněž saponiny a trochu alkaloidu chelidoninu. 

Kořen posiluje imunitu. Plody se osvědčily při potížích s močovými cestami a 

močovým měchýřem včetně zánětlivých onemocněních těchto orgánů. 

Jedy: 

Plody pámelníku jsou mírně jedovaté, po jejich požití se mohou objevit bolesti břicha a 

zvracení, v těžších případech se mohou objevit i závažnější poruchy žaludku či tenkého. 

Otravy byly pozorovány zejména u dětí. 

Pěstování: 

V parcích, zahradách, na sídlištích apod., hodí se pro živé ploty či jako zákryvná 

rostlina, nehodí se však pro výsadbu v okolí dětských hřišť. Jde o keř nenáročný a to jak 

na půdu, klima i stanoviště. 

Růže šípková – Rosa canina L. 

Čeleď: růžovité - Rosaceae 
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[15] 

Rod: 

Zahrnuje 100 až několik 1000 původních druhů. Rostou na severní polokouli. 

Popis: 

Bohatě větvený, až 3 m vysoký keř s prutovitými větvemi a s ostrými hákovitě 

zahnutými ostny.  

Střídavé lichozpeřené listy mají dvě až tři jařma a zašpičatělé palisty téměř po celé délce 

srostlé řapíkem.  

Lístky lysé, na okraji ostře pilovité, naspodu také s drobnými trny. 

Pětičetné květy jednotlivé nebo v chudých vrcholičnatých květenstvích.  

Baňkovitá češule a na ni pět kališních cípů.  

Koruna v průměru až 6 cm a tvořena volnými, brzy opadavými dvoulaločnými plátky 

růžové až bílé barvy.  

Češule dužnatí po oplození a mění se v nepravý vejčitý plod zvaný šípek (ve skutečnosti 

souplodí nažek) 

Kvete v V. až VII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

internet-květy plod, listy větev, trny 
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Stanoviště: 

Slunné. Lesy a jejich okraje, houštiny, meze, podél cest, skaliska, pastviny, břehy. Půdy 

suché až vyprahlé. 

Rozšíření: 

V ČR od nížin po nižší horské polohy (max. asi 1000 m n.m.).  

Celá Evropa, na severu přibližně po 60° s. š., na jihu po severozápad Afriky, 

na východě po střední Asii, Malou Asii, Kavkaz, Irák a Írán, druhotně roste i v Severní 

Americe. 

Léčitelství: 

Sbírají se šípky v době zralosti, tj. v září až říjnu. Suší se co možná nejrychleji za teplot 

60 až 80 °C. 

Droga obsahuje vitamín C, karotenoidy, flavonoidy, vitamíny B1, B2, P a K, organické 

kyseliny (citrónová, jablečná, nikotinová), asi 30% cukrů, slizy, pektin, minerální látky 

aj. 

Šípkový čaj se užívá k posílení organismu, lze jej využít i při zánětlivých onemocněních 

močového ústrojí nebo při ledvinových či močových kameních.  

Další využití: 

Ze šípků lze vyrábět zavařeniny, sirupy, kompot, domácí vína apod. Používá se jako 

podnož pro zahradní odrůdy růží 

větve plody větve, plody 
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Smrk stříbrný - pichlavý - Picea pungens 

ENGELM. 

Čeleď: Pinaceae, borovicovité 

 

 

 

 

 

[16] 

Rod: 

Zahrnuje 40 druhů. Rostou v chladnějších částech severní polokoule  

Popis: 

Jehličnatý strom vysoký 30 -50m. 

Větve husté, velmi krátké, silně přeslenovitě uspořádané, mladé větévky jsou 

žlutohnědé 

Kmen s šedohnědou brázditou borkou. 

Pupeny okrouhle tupé, nepryskyřičnaté, rašící později než u jiných druhů smrků. 

Mladé jehlice měkké, modrozelené, dospělé tuhé, pichlavé, čtyřhranné, zakřivené, 

odstávající do všech stran. 

Šišky podlouhlé, 5 -10cm dlouhé, v mládí zelené, ve zralosti pískově béžové. 

Plodní šupiny mají měkké, ohebné, na konci vlnitě vykousané. 
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Stanoviště: 

Horská dřevina, rostoucí v Evropě, v polohách mezi 2000 a 3000m n.m. ve smíšených 

porostech. Půdy suché i vlhké. Snáší slunce, polostín, stín, sucho, vlhko. Dřevina 

mrazuvzdorná, nenáročná. 

Rozšíření: 

Přizpůsobivá dřevina, odolná k znečištění ovzduší, ne však do té míry, jak se očekávalo 

při jejím masovém nasazení v některých evropských horách, jejichž porosty byly 

zničeny imisemi. 

Pěstování: 

V parcích a zahradách, zvláště cenné jsou jeho kultivary. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

internet-větve internet-šištice borka 
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Smrk ztepilý - Picea abies (L.) KARST. 

Čeleď: Pinaceae, borovicovité 

 

 

 

 

[17] 

Rod: 

Zahrnuje 40 druhů. Rostou v chladnějších částech severní polokoule. 

Popis: 

Neopadavý, jehličnatý, až 50 m vysoký strom.  

Borka červenohnědá až šedohnědá, odlupující se v tenkých šupinách.  

Jehlice jednotlivé, přisedlé na drobných "polštářcích", 1 - 2,5 cm dlouhé, 4hranné, 

na konci zašpičatělé.  

Květy jednopohlavné, samčí uspořádány ve válcovitých, 2 až 2,5 cm velkých, 

stopkatých, zprvu červených, později žlutavých šišticích, samičí v přisedlých, až 6 cm 

dlouhých, červených nebo zelených šišticích.  

Šišky převislé, válcovité, až 16 cm dlouhé, dozrávající na podzim prvního roku a vcelku 

opadávající.  

Kvete v IV až VI.  

 

 

 

 

internet-květy internet-větvička internet-šišky 
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Stanoviště: 

Horské lesy, rašeliniště, rokliny. Masově po celkém území díky tzv. smrkovým 

monokulturám. Půdy svěží až vlhké, hlinité, na živiny a teplotu nenáročný, jako mělce 

kořenující strom ale špatně snáší sucho. Citlivý na znečištěné ovzduší (zejména oxidem 

siřičitým). 

Rozšíření: 

Hojně pěstován na severní polokouli. Původní v severní a 

severovýchodní části, ve střední a jižní Evropě původně 

ostrůvkovitě v horských oblastech. 

Užití: 

Průmyslově nejdůležitější dřevina. Dřevo lehké, pevné, pružné, ale ne 

příliš trvanlivé a měkké.  

Ve stavebnictví, nábytkářství, v průmyslu papírenském, jako palivo, 

k výrobě hudebních nástrojů, intarzií atd., z borky se získává 

pryskyřice. 

Pěstování: 

V kultivarech lišících se tvarem koruny nebo větví (korunu kuželovitá, štíhlá, větve 

převislé, nazpět ohnuté, po zemi se plazící) nebo barvou jehlic (světle zelené, žlutavé, 

v mládí bělavé). 

 

 

 

 

 

 

 

borka 

kmen 
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Tis obecný červený - Taxus baccata L. 

Rostlina je chráněna podle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. a je zařazena 

do kategorie "silně ohrožený druh“. 

Čeleď: Taxaceae – tisovité 

 

 

 

 

[18] 

Rod: 

Zahrnuje 8 druhů. 7 roste na severní polokouli a 1 v Indonésii. 

Popis: 

Pomalu rostoucí, vícekmenný, až 20 m vysoký keř nebo strom.  

Borka tenká, odlupující se v tenkých šupinách, načervenalá, 

později hnědošedá.  

Jehlice čárkovité, 20 až 35 mm dlouhé a asi 2 mm široké, na vrcholu zašpičatělé, 

na bázi v kratičký řapík zúžené, opadávající ve stáří 4 až 10 let.  

Květy jednotlivé, vyrůstají v úžlabí jehlic, samčí kulovité, 3 až 4 mm v průměru, žluté, 

samičí jen 1 až 2 mm velké, zelené, podobné listovým pupenům.  

Semena obklopena červeným dužnatým míškem o průměru 8 až 10 mm.  

Kvete v III až IV. 

 

 

 

 

plody 



 52

 

 

 

Stanoviště: 

Stinné. Jako podrost v listnatých lesích. Půdy humózní, čerstvě vlhké, zásadité. 

Rozšíření:  

V ČR roztroušeně až vzácně, nejvíce v pahorkatinách až podhorských oblastech.  

V Evropě od Britských ostrovů až po Karpaty a pobaltské republiky, na severu po jih 

Skandinávie, na jihu jen v horách, v oblastech teplého oceánského proudění s mírnými 

zimami, na severu Afriky, na Kavkaze a v Malé Asii. 

Jedy:  

Vyjma míšku obalujícího semena a dřeva je celá rostlina prudce jedovatá. 

Obsahuje směs přibližně 10 jedovatých pseudoalkaloidů, obsah v jehlicích se pohybuje 

od 0,6% - 2%.  

Otravy tisem se projevují zvracením, bolestí žaludku, průjmem, křečemi, slabým 

pulsem, bezvědomím, po němž může následovat smrt. Smrt může přijít během několika 

minut po požití rostliny. V případě otravy je nezbytně nutné okamžitě přivolat lékařskou 

pomoc. Tis je jedovatý i pro řadu zvířat, naopak pro hmyz a většinu divokých ptáků je 

tis zřejmě zcela neškodný. 

Léčitelství a lékařství: 

Dříve byl používán proti vzteklině, střevním parazitům, proti hadímu uštknutí a jako 

prostředek vyvolávající potrat. Dnes jsou zastaralé a značně nebezpečné. Z jehlic tisu se 

vyrábí cytostatikum taxol, jenž se užívá např. při karcinomu vaječníku, prsu či plic. 

Jiné užití: 

Tisové dřevo je tvrdé, pružné a trvanlivé. Dřevo nyní užíváno spíše výjimečně. 

internet-květy 
vě

kůra větve 
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Pěstování: 

V parcích v několika kultivarech, které se liší tvarem, délkou jehlic či barvou míšek. 

Možno tvarovat, tvar vydrží dlouho pro malý růst. Množí se semeny nebo koncem léta 

stonkovými řízky. 

Tisovec dvouřadý - Taxodium 

distichum (L.) RICH. 

Čeleď: Taxodiaceae - tisovcovité 

 

 

 

 

 

[19] 

Rod: 

Zahrnuje 8 druhů. 7 roste na severní polokouli a 1 v Indonésii. 

Popis: 

Jednodomý opadavý strom 20–50 m vysoký, 2–5 m v průměru kmene. Silně rozšířená 

bází kmene, mohutné kořenové náběhy a pahýlovité „dýchací“ kořeny vyrůstající 

nad povrchem půdy. 

Koruna jehlancovitá k zemi zavětvená, u starých jedinců široce rozkladitá až 

deštníkovitá.  

Kmen kuželovitý s tenkou, hnědočervenou rozpraskanou borkou.  
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Větve dlouhé i zkrácené (brachyblasty). Dlouhé větvičky nazelenalé až leskle hnědé 

s drobnými pupeny a šupinovitými listy. Brachyblasty střídavě uspořádané, 10 cm 

dlouhé.  

Jehlice na brachyblastech střídavé, dvouřadé, 10–13 mm dlouhé, měkké, ploché, světle 

zelené, na podzim červenohnědé. Koncem podzimu brachyblasty i jehlicemi opadávají.  

Samčí šištice drobné, asi 2 mm velké, červenofialové, uspořádané v 7–15 cm štíhlých 

skloněných latách, vytvářeny během zimy. 

Samičí šištice okrouhlé, jednotlivé, nebo ve skupinách po 2–3. Šišky 2–3 cm dlouhé, 

kulovité nebo vejčité. 

Semena ostře 3hranná, po 1–2 pod každou semennou šupinou.  

Počet letokruhů, včetně falešných, převyšuje 1,6krát počet skutečných roků. 

Opálení v III až IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanoviště: 

Plně osvětlené, vlhčí, bohaté na živiny. Půdy hluboké, jemně písčité s nadbytkem 

vlhkosti v propustných povrchových vrstvách. 

Roste také v tzv. tisovcových bažinách s jílovitou až hrubě písčitou humózní až 

rašelinnou půdou. 

Internet-šištice internet-kořeny 

Internet-šištice Internet-šištice 
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Rozšířění: 

Jihovýchod USA, Atlantské pobřežní nížiny, Velké tisovcové nížiny na Floridě, 

Pobřežní nížiny Mexického zálivu po jihovýchodní Texas. Ve vnitrozemí podél vodních 

toků, na sever povodím řeky Mississippi zasahuje po jih státu Illinois a Indiana. 

Státní dřevina Louisiany. 

 

Užití: 

Hospodářská dřevina jihovýchodní oblasti USA. Dřevo měkké, snadno opracovatelné, 

kysele páchnoucí, nesesychavé. Velmi odolné vůči hmyzím škůdcům a odolává 

houbovým hnilobám a vlhkosti. Použití pro vodní stavby, vodovody, stavební 

konstrukce, k výrobě nábytku atd. 

Druh pro svůj neobvyklý vzhled využíván jako parkovní okrasná dřevina i v našich 

podmínkách. 

Vrba křehká - Salix fragilit L. 

Čeleď: Salicaceae – vrbovité 

 

 

 

[20] 

Rod: 

Zahrnuje 300 až 600 druhů. Rostou po celém světě vyjma Austrálie a Nového Zélandu. 
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Popis: 

Opadavý, vícekmenný nebo nízko se větvící strom dosahující výšky do 15 m.  

Borka hrubá, podélně brázditá, tmavě šedá, větévky v uzlinách snadno lámavé, křehké.  

Listy střídavé, řapíkaté, kopinatá, pilovité, na svrchní straně tmavě zelené a lesklé, 

na spodní straně světle zelené až šedozelené, na obou stranách lysé.  

Dvoudomé květy uspořádány v až 5 cm dlouhých, žlutých jehnědách, samčí květy 

s 2 tyčinkami, samičí se 2 nektariovými žlázkami.  

Plodem jsou tobolky.  

Kvete v IV až V, obvykle současně s rašením listů nebo krátce před ním. 

 

Stanoviště: 

Slunné. Břehy, okraje vlhkých luk. Půdy střídavě až trvale mokré, výživné, převážně 

nevápnité. 

Rozšíření: 

V ČR od pahorkatin po nižší horské oblasti hojně, v teplých oblastech spíše vzácně.  

V celé Evropě vyjma Středomoří, Evropu v jihozápadní Asii, na Kavkaze, v západní 

Sibiři. 

Užitek: 

Měkké a pórovité dřevo užíváno jako topivo. Vhodná dřevina pro zpevnění břehů. 

Dlouhé a nelámavé větve lze použít v košíkářství. 

 

 

 

internet-list internet-květy kůra 
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Zerav západní, túje západní - Thuja 

occidentalis L. 

Čeleď: Cupressaceae – cypřišovité 

 

 

 

 

 

[21] 

Rod: 

Zahrnuje 5 druhů. Rostou v severovýchodní Asii a v Severní Americe. 

Popis: 

Neopadavý, až 20 m vysoký strom nebo keř.  

Borka červenohnědá, odlupuje se v dlouhých a úzkých pruzích.  

Větévky ploché, vějířovité. 

Listy šupinovité, mladé jehlicovité, všechny jsou přisedlé, pouze 2 až 4 mm dlouhé, 

bez kresby, často s nápadnými kulovitými až elipsoidními žlázkami.  

Drobné, vejčitě podlouhlé samičí šištice na koncích větévek, samčí šištice kulovité a 

jsou sestaveny ze 3 až 6 párů semenných šupin, pouze střední nesou semena.  

Šišky jsou podlouhlé, asi 8 mm dlouhé, zelené, později hnědá a dřevnatějící, šupiny jsou 

na konci opatřeny drobnými hákovitými výrůstky. Šišky dozrávají v prvním roce.  

Kvete v IV až V. 

borka 
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Stanoviště: 

Slunné. Půda vlhčí, propustná. Velmi nenáročná rostlina, v našich podmínkách 

mrazuvzdorná a odolává znečištěnému městskému prostředí. 

Rozšíření: 

V ČR běžně pěstován. 

Původní ve východní části Severní Ameriky. Půdy bahnité nebo na říčních 

naplaveninách.  

Jedy a další obsažené látky: 

V celé rostlině je přítomno 0,4 až 1 % silice vysoce toxického thujonu, pinenu, 

fenchonu, borneolu, tanacetonu a esteru kyseliny octové.  

Za toxické účinky je zodpovědný thujon, jenž dráždí pokožku, po požití způsobuje 

zvracení, krvavé průjmy, poškozuje ledviny a vyvolává překrvení malé pánve, 

důsledkem kterého může u těhotných žen dojít i k potratu. Při těžkých otravách se 

dostavují křeče, po kterých následuje celková ochablost a bezvědomí, v nejtěžších 

případech v průběhu půl až několika dní přichází smrt. 

Léčitelství: 

Na jaře se sbírají mladé větvičky. 

Droga působí antirevmaticky, zmírňuje nervové záněty a neurastenie, působí antivirově, 

protinádorově. Zevně užíván při léčbě bradavic a polypů a působí i protiplísňově. 

větev internet-listy šištice 
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POZOR: Protože se jedná o drogu značně toxickou, neměla by v žádném případě být 

užívána bez dozoru a doporučení odborníka. Zcela kontraindikována je pro těhotné a 

kojící ženy, pro děti a při chorobách ledvin. 

Další užití: 

Lehké, ale pevné, trvanlivé a nesesychavé dřevo se užívá na stavbu člunů, plotů, pražců, 

střešních šindelů nebo na vodní stavby. 

Pěstování: 

V Evropě již 140 kultivarů lišící se vzrůstem, tvarem nebo barvou či tvarem listů 

(jehlicovité listy či listy v průběhu roku měnící své zbarvení). 

Zlatice prostřední - Forsythia intermedia 

ZAB. 

Čeleď: Oleaceae – olivovníkovité 

 

 

 

[22] 

Rod 

Zahrnuje 7 druhů. Pouze 1 roste v Evropě, ostatní v mírném a subtropickém pásmu 

Asie. 
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Popis: 

Opadavý, vzpřímený, do široka rostoucí, bohatě větvený, až 3 m vysoký keř.  

Větve hnědé, později šedé, přímé, později se ohýbající.  

Listy vejčitě kopinaté až kopinaté, zřídka trojklané, v horních 2/3 pilovité.  

Květy rozkvétají ještě před rašením listů, vyrůstají po 2 až 3, 4četné, až 4 cm v průměru, 

žluté.  

Plodem je tobolka.  

Kvete v III až IV. 

Pěstování: 

V několika kultivarech lišících se velikostí nebo odstínem květů, ale i počtem okvětních 

lístků, kterých u některých kultivarů může být až 6. Na jaře bývá keř obsypán záplavou 

žlutých květů, po zbytek roku je však rostlinou zcela nenápadnou a nevýraznou. 

Stanoviště: 

Slunné až pohostinné. Půda téměř jakákoliv, jen trochu výživná zahradní půda. Množí 

se řízkováním nebo hřížením. 

internet-keř 

list borka listy 
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5   Závěr 

Naše práce však zdaleka nekončí; s postupem času se chystáme dále 

shromažďovat co nejvíce informací a především ve vhodném ročním období doplnit 

chybějící fotografie, sbírky listů, plodů, kůry atd. 

Chtěli bychom se zmínit o velikém problému, kterým je ochrana veřejné zeleně.  

Během svých pozorování jsme nespatřili jediného člověka, který by se v daném období 

o park a jeho úpravu nějak zvláště staral. Kromě standardní údržby, což je úprava 

trávníků párkrát do roka a provedení ořezu starých, nebezpečných a seschlých větví po 

zimním období, zůstává téměř vše ponecháno ladem. Zvelebení parku by mělo být 

záležitostí nejen města, ale i široké veřejnosti. Lze k tomu třeba využít i žáky a studenty 

rýmařovských škol. Tím by došlo i k většímu zájmu o přírodu v našem městě a jeho 

okolí. 

Park slouží návštěvníkům, dětem a cyklistům, kteří jej využívají k odpočinku a 

hrám. Jediné, co po nich zbývá, jsou odpadky. Odhazováním plastových lahví, 

nedopalků od cigaret, alobalů od svačin, celkově všech odpadků našim parkům asi moc 

nepomůže. Smutné na tom je však to, že to nedělají jen děti, ale i dospělí. 

Nesmíme zapomenout na význam veřejné zeleně v městech. Tato součást 

přírody je pro nás důležitá jak z existenčního, tak z estetického a duševního hlediska. 

Tímto bychom se chtěli pokusit přimět veřejnost k většímu respektování přírody. 

Představte si město bez zeleně! 
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6   Použitá literatura a internetové 

odkazy 

1 Bříza bělokorá, Betula pendula ROTH. 

http://botanika.wendys.cz/kytky/K502.php (staženo 8.11.2007) 

http://www.desert-tropicals.com/Plants/Betulaceae/Betula_pendula.jpg 

(staženo 13.12.2007) 

2 Buk lesní, Fagus sylvatica L. 

http://botanika.wendys.cz/kytky/K693.php (staženo 8.11.2007) 

http://ag.udel.edu/udbg/trees/trees/Fagus%20sylvatica/Fagus%20sylvatica%20bud.jpg 

(staženo 11.1.2008) 

http://www.botanical.com/botanical/mgmh/b/beech-27-l.jpg (staženo 13.12.2007) 

3 Dřín obecný, Cornus mas 

http://botanika.wendys.cz/kytky/K617.php (staženo 8.11.2007) 

http://herba.msu.ru/pictures/Flora_von_Deutchland/images/461.jpg 

(staženo 13.12.2007) 

4 Dub zimní, drnák, Quercus petraea (MATT.) LIEBL. 

http://rostliny.blogspot.com/2007/09/dub-zimn.html (staženo 8.11.2007) 

http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/common

s/thumb/d/d3/Koeh-118.jpg/258px-Koeh-

118.jpg&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wiki/Dub_zimn%25C3%25AD&h=329&w=

258&sz=22&hl=cs&start=5&um=1&tbnid=BYwU2fPck75wNM:&tbnh=119&tbnw=9

3&prev=/images%3Fq%3Ddub%2Bzimn%25C3%25AD%26um%3D1%26hl%3Dcs%

26lr%3Dlang_cs%26sa%3DN (staženo 10.1.2008) 
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5 Jabloň lesní, Malus sylvestris MILLER 

http://caliban.mpiz-koeln.mpg.de/~stueber/koehler/APFEL.jpg (staženo 8.11.2007) 

6 Jalovec obecný, Juniperus communis L. 

http://botanika.wendys.cz/kytky/K527.php (staženo 8.11.2007) 

http://chysecko.milevsko.cz/obrazky/prirodopis/jalovec.jpg (staženo 7.12.2007) 

7 Javor japonský, Acer japonicum ‘Aconitifolium‘ 

http://www.garten.cz/e/cz/18-javor-japonsky-acer-japonicum-aconitifolium 

(staženo 8.11.2007) 

8 Javor mléč, Acer platonoides L. 

http://botanika.wendys.cz/kytky/K503.php (staženo 8.11.2007) 

http://311.rodsovy.cz/Material/obrazky/Javormlec.bmp (staženo 12.11.2007) 

9 Jírovec maďal, Aesculus hippocastanum L. 

http://botanika.wendys.cz/kytky/K614.php (staženo 12.1.2008) 

http://caliban.mpiz-koeln.mpg.de/~stueber/thome/band3/tafel_010_small.jpg 

(staženo 8.10.2007) 

10 Lípa srdčitá, Tilia cordata MILLER 

http://botanika.borec.cz/lipa_srdcita.php (staženo 23.11.2007) 

http://herba.msu.ru/pictures/Dietrich/images/611.jpg (staženo 12.1.2008) 

11 Líska obecná, Corylus avellana 

http://botanika.wendys.cz/kytky/K645.php (staženo 8.11.2007) 

12 Modřín obecný, opadavý, Larix decidua MILLER 

http://botanika.wendys.cz/kytky/K541.php (staženo 8.11.2007) 

http://herba.msu.ru/pictures/Flora_von_Deutchland/images/25.jpg (staženo 27.1.2008) 
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13 Olše lepkavá, Alnus glutinosa (L.) GAERTN. 

http://botanika.wendys.cz/kytky/K624.php (staženo 8.11.2007) 

http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://caliban.mpiz-

koeln.mpg.de/~stueber/thome/band2/tafel_007_small.jpg&imgrefurl=http://caliban.mpi

z-

koeln.mpg.de/~stueber/thome/band2/tafel_007.html&h=800&w=488&sz=104&hl=cs&

start=15&um=1&tbnid=5eO22QIjpJ_0hM:&tbnh=143&tbnw=87&prev=/images%3Fq

%3Dalnus%2Bglutinosa%26gbv%3D2%26um%3D1%26hl%3Dcs%26sa%3DG 

(staženo 27.1.2008) 

14 Pámelník bílý, Symphoricarpos albus 

http://botanika.wendys.cz/kytky/K509.php (staženo 8.11.2007) 

15 Růže šípková, Rosa canina L. 

http://botanika.wendys.cz/kytky/K550.php (staženo 8.11.2007) 

http://www.gfmer.ch/TMCAM/Atlas_medicinal_plants/Images/mp0091.jpg 

(staženo 8.10.2007) 

16 Smrk pichlavý, Picea pungens ENGELEM. 

http://www.oa.svitavy.cz/pro/renata/priroda/priroda1/stromy/stromy1/z7b16/smrk.htm 

(staženo 17.1.2008) 

http://www.naturephoto-cz.eu/pic/ceteri/picea-pungens-glauca-24738.jpg 

(staženo 17.12008) 

http://www.abecedazahrady.cz/files/3500.jpg (staženo 17.1.2008) 

17 Smrk ztepilý, Picea abies (L.) KARST. 

http://botanika.wendys.cz/kytky/K632.php (staženo 8.11.2007) 

http://311.rodsovy.cz/Material/obrazky/smrk%20ztepily.jpg (staženo 16.1.2008) 

18 Tis obecný, Taxus baccata L. 

http://botanika.wendys.cz/kytky/K510.php (staženo 8.11.2007) 
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http://311.rodsovy.cz/Material/obrazky/tiscerveny.jpg (staženo 15.1.2008) 

19 Tisovec dvouřadý, Taxondium distichum (L.) RICH. 

http://botany.cz/cs/taxodium-distichum/ (staženo 27.1.2008) 

20 Vrba křehká, Salix fragilit L. 

http://botanika.wendys.cz/kytky/K651.php (staženo 11.1.2008) 

http://herba.msu.ru/pictures/Flora_von_Deutchland/images/171_2.jpg 

(staženo 27.1.2008) 

21 Zerav západní, Thuja occidentalis L. 

http://botanika.wendys.cz/kytky/K736.php (staženo 10.1.2008) 

http://herba.msu.ru/pictures/Dendrologia_Britannica/images/627.jpg 

(staženo 27.1.2008) 

22 Zlatice prostření, Forsythia intermedia 

http://botanika.wendys.cz/kytky/K535.php (staženo 8.11.2007) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/72/Forsythia_suspensa.jpg/28

0px-Forsythia_suspensa.jpg (staženo 27.1.2008) 

23 ing. R. Pavlačka, ing. L. Jánošíková, General zeleně Rýmařova, září 2006 


