
7 Přílohy 

7.1 Seznam uvedených botanických zahrad a arboret 

 Botanická zahrada Střední zemědělské školy v Rakovníku 

 Botanická zahrada Střední odborné školy stavební a zahradnické, Praha 9 -

Malešice 

 Botanická zahrada Děčín-Libverda 

 Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích 

 Arboretum Střední lesnické školy ve Šluknově 

 

7.2  Abecední seznam rostlin uvedených v textu práce 

agáve (Agave) 

ambroň (Liquidambar) 

ananasovité (Bromeliaceae) 

arálie štíhlá (Aralia elata) 

aronovité (Araceae) 

asfodely (Asphodelus) 

bambus (Sasa palmata) 

blahočet ztepilý (Araucaria heterophylla) 

bobkovišeň královská (Prunus laurocerasus) 

bobkovišeň lékařská (Laurocerasus officinalis) 

borovice Banksovka (Pinus banksiana) 

borovice blatka (Pinus rotundata) 

borovice černá (Pinus nigra) 

borovice čínská (Pinus tabuliformis) 

borovice drobnokvětá (Pinus parviflora) 

borovice Heldreichova (Pinus heldreichii) 

borovice himálajská (Pinus wallichiana) 

borovice hustokvětá (Pinus densiflora) 

borovice Jeffreyova (Pinus jeffreyi) 

borovice kleč (Pinus mugo) 

borovice lesní (Pinus sylvestris) 

borovice limba (Pinus cembra) 

borovice Murrayova (Pinus murrayana) 

borovice osinatá (Pinus aristata) 

borovice pokroucená (Pinus contorta) 



borovice pyrenejská (Pinus uncinata) 

borovice rumelská (Pinus peuce) 

borovice rumelská (Pinus peuce) 

borovice těžká (Pinus ponderosa) 

borovice tuhá (Pinus rigida) 

borovice vejmutovka (Pinus strobus) 

brslen (Euonymus) 

brslen křídlatý (Euonymus alatus) 

brslen širolistý (Euonymus latifolius) 

břečťan kavkazský (Hedera pastuchovii) 

břečtan popínavý (Hedera helix) 

břečťan popínavý (Hedera helix) 

břestovec západní (Celtis occidentalis) 

bříza bělokorá (Betula pendula) a kultivary ´Fastigiata´, ´Dalecarlica´ a ´Youngii´ 

bříza papírovitá (Betula papyrifera) 

bříza tuhá (Betula lenta) 

buk lesní (Fagus sylvatica) 

cedr atlaský (Cedrus atlantica ´Glauca´) 

cedr himalájský (Cedrus deodara) 

cedr libanonský (Cedrus libani) 

cesmína ostrolistá (Ilex aquifolium) 

citronečník (Poncirus) 

cykas (Cycas revoluta) 

cypřiš vždyzelený (Cupressum sempervirens) 

cypřišek (Chamaecyparis) 

cypřišek hrachonosný (Chamaecyparis pisifera) 

cypřišek Lawsonův (Chamaecyparis lawsoniana) 

cypřišek nutkajský (Chamaecyparis nootkatensis) 

cypřišek tupolistý (Chamaecyparis obtusa) 

čimišník (Caragana) 

davidie listenová (Davidia involucrata) 

dekaisnea (Decaisnea) 

douglaska sivá (Pseudotsuga glauca) 

douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii) 

dřezovec trojtrnný (Gleditsia triacanthos) 

dřín obecný (Cornus mas) 

dřišťál (Berberis) 

dub - kultivar (Quercus petraea ´Mespilifolia´) 

dub cer (Quercus cerris) 

dub červený (Quercus rubra) 

dub uherský (Quercus frainetto) 



dub zimní (Quercus petraea)  

dub letní (Quercus robur) 

fíkovník (Ficus) 

fíkovník smokvoň (Ficus carica) 

fuchsie (Fuchsia) 

habr obecný (Carpinus betulus) 

habrovec habrolistý (Ostrya carpinifolia) 

hlavotis (Cephalotaxus drupacea) 

hlavotis fortunův (Cephalotaxus fortunei) 

hloh jednoblizný (Crataegus monogyna) 

hloh kuří noha (Crataegus crus-galli) 

hlohyně (Pyracantha) 

hlošina (Elaeagnus) 

hlošina úzkolistá (Elaeagnus angustifolia) 

hortenzie (Hydrangea) 

hrušeň (Pyrus) 

hruškojeřáb ouškatý (Sorbopyrus auricularis) 

ibišek (Hibiscus) 

jalovec čínský (Juniperus chinensis 'Pfitzeriana') 

jalovec chvojka klášterská (Juniperus sabina) 

jalovec obecný (Juniperus communis) 

jalovec viržinský (Juniperus virginiana) 

jasan americký (Fraxinus americana) 

jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) 

jasmín (Jasminum) 

javor cukrový (Acer saccharum) 

javor červený (Acer rubrum) 

javor dlanitolistý (Acer palmatum) 

javor francouzský (Acer monspessulanum) 

javor ginnala (Acer ginnala) 

javor habrolistý (Acer carpinifolium) 

javor japonský omějolistý (Acer japonicum ´Aconitifolium´) 

javor jasanolistý (Acer negundo) 

javor mléč (Acer platanoides) 

javor mléč kultivar Schwedleri (Acer platanoides ´Schwedleri) 

javor okrouhlolistý (Acer circinatum) 

javor pensylvánský (Acer pensylvánicum) 

javor stříbrný (Acer saccharinum) 

jedle balzámová (Abies balsamea) 

jedle bělokorá (Abies alba) 

jedle cilicijská (Abies cilicica) 

jedle kavkazská (Abies nordmanniana) 

http://www.arboretum.wz.cz/podzim/galerie04.html#_blank


jedle korejská (Abies koreana) 

jedle nikkoská (Abies homolepis) 

jedle obrovská (Abies grandis) 

jedle ojíněná (Abies concolor) 

jedle řecká (Abies cephalonica) 

jedle statná (Abies firma) 

jedle subalpínská (Abies cephalonica) 

jedle španělská (Abies pinsapo 

jedle vznešená (Abies procera) 

jedlovec kanadský (Tsuga canadensis) 

jedlovec různolistý (Tsuga diversifolia) 

jedlovec západoamerický (Tsuga heterophylla) 

jerlín japonský (Sophora japonica) 

jeřáb (Sorbus) 

jeřáb břek (Sorbus torminalis) 

jeřáb muk (Sorbus aria) 

jeřáb oskeruše (Sorbus domestica) 

jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba) 

jírovec drobnokvětý (Aesculus parviflora) 

jírovec maďal (Aesculus hippocastanum) 

jírovec maďal ´Digitata´(Aesculus hippocastanum ´Digitata´) 

juka (Yucca elephantipes) 

kala bílá (Zantedeschia aethiopica) 

kalanchoe (Kalanchoe beharensis) 

kalina pražská (Viburnum pragense) 

kalina vonná (Viburnum farreri) 

kalina vrásčitolistá (Viburnum rhytidophyllum) 

kaštanovník (Castanea) 

kaštanovník jedlý (Castanea sativa) 

katalpa nádherná (Catalpa speciosa) 

katalpa trubačovitá (Catalpa bignonioides) 

katalpa vejčitá (Catalpa ovata) 

kdouloň (Cydonia oblonga) 

kdoulovec (Chaenomeles) 

kdoulovec japonský (Chaenomeles japonica) 

klokoč (Staphylea) 

klokoč zpeřený (Staphylea pinnata) 

komule (Buddleja) 

komule střídavolisté (Buddleia alternifolia) 

korkovník amurský (Phellodendron amurense) 

krásnoplodka (Callicarpa) 



kryptomerie japonská (Cryptomeria japonica) 

křídlatec trojlistý (Ptelea trifoliata) 

květnatec Archerův (Anthurus archeri) 

kyhanka (Andromeda) 

lespedézie (Lespedeza) 

leukothoé horská (Leucothoe fontanesiana) 

liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera) 

lípa (Tillia) 

lípa americká (Tillia americana) 

lípa malolistá (Tillia cordata) 

lípa srdčitá (Tillia cordata) 

lípa velkolistá (Tillia platyphyllos)  

lípa obecná (Tillia vulgaris) 

lípa zelená (Tillia euchlora) 

líska (Corylus) 

líska obecná stříhanolistá (Corylus avellana 'Heterophylla') 

líska turecká (Corylus colurna) 

lískovníček (Corylopsis) 

listoklasec (Phyllostachys) 

lýkovec (Daphne) 

máčka (Eryngium) 

mahónie (Mahonia) 

mahónie Bealeova (Mahonia bealei) 

mamota (Kalmia) 

meruzalka (Ribez) 

metasekvoje čínská (Metasequoia glyptostroboides) 

mišpule (Mespilus) 

modřín opadavý (Larix decidua) 

modřínu japonského (Larix kaempferi) 

moruše (Morus) 

mučenka (Passiflora) 

mucholapka podivná (Dinoea muscipula) 

muchovník (Amelanchier) 

nahovětvec dvoudomý (Gymnocladus dioica) 

nahovětvec kanadský (Gymnocladus dioicus) 

netvařec křovitý (Amorpha fruticosa) 

olivovník evropský (Olea europaea) 

olše východní (Alnus orientalis) 

orobinec sítinovitý (Typha laxmannii) 

ořešák černý (Juglans nigra) 

oskeruš (Sorbus domestica) 

pabuk (Nothofagus) 



pajasan žlaznatý (Ailanthus altissima) 

pajehličník přeslenitý (Sciadopitys verticillata) 

pamodřín líbezný (Pseudolarix amabilis) 

paořech jasanolistý (Pterocarya fraxinifolia) 

papírovník čínský (Broussonetia papyrifera) 

parrotie (Parrotie) 

pavlovnie plstnatá (Paulownia tomentosa) 

pazerav sbíhavý (Calocedrus deccurens) 

pěnišník (Rhododendron) 

pieris japonská (Pieris japonica) 

platan javorolistý (Platanus acerifolia) 

platan západní (Platanus occidentalis) 

prvosenka japonská (Primula japonica) 

prvosenka růžová (Primula rosea) 

pryšec (Euphorbia) 

pustoryl (Philadelphus) 

rojovník (Ledum) 

rosnatka (Drosera) 

rozchodník (Sedum) 

růže (Rosa) 

růžovec bělokvětý (Rhodotypos scandens) 

řešetlák (Rhamnus) 

sazaník (Calycanthus) 

sázaník květnatý (Calycanthus floridus) 

sekvoj vždyzelená (Sequoia sempervirens) 

sekvojovec obrovský (Sequoiadendron giganteum) 

skimie (Skimmia) 

smrk ajanský (Picea jezoensis) 

smrk Brewerův (Picea breweriana) 

smrk černý (Picea mariana) 

smrk Engelmannův (Picea engelmannii) 

smrk lesklý (Picea torano) 

smrk omorika (Picea omorica) 

smrk pichlavý (Picea pungens) 

smrk sibiřský (Picea obovata) 

smrk sitka (Picea sitchensis) 

smrk sivý (Picea glauca) 

smrk východní (Picea orientalis) 

smrk ztepilý (Picea abies) 

smrž obecný (Morchella esculenta) 

strelície královská (Strelitzia reginae) 
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střemcha pozdní (Padus serotina) 

svídy a dříny (Cornus) 

šácholan (Magnolia) 

šácholan hvězdovitý (Magnolia stellata) 

šácholan japonský (Magnolia japonica) 

šácholan liliokvětý (Magnolia liliiflora´Nigra´) 

šácholan Loebnerův (Magnolia loebneri) 

šácholan sieboldův (Magnolia Sieboldii) 

šácholan tříplátečný (Magnolia tripetala) 

šeřík (Syringa) 

špirlice (Sarracenia) 

štědřenec (Laburnum) 

štědřenec odvislý (Laburnum anagyroides) 

tamaryšek (Tamarix) 

tavolník (Spiraea) 

tekomárie (Tecomaria) 

temnoplodec (Aronia) 

tis červený (Taxus baccata) 

tisovec - vzácný (Taxodium adscendens) 

tisovec dvouřadý (Taxodium distichum) 

topol bílý (Populus alba) 

torej kalifornská (Toreya californica) 

trojpuk (Deutzia) 

třezalka (Hypericum) 

tučnice (Pinguicula vulgaris) 

vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata) 

vilín (Hamamelis) 

vilín viržinský (Hamamelis virginiana) 

vřes obecný (Calluna vulgaris) 

vřesovec (Erica) 

vřesovec pleťový (Erica carnea) 

vstavačovité (Orchideaceae) 

weigelie (Weigela) 

zerav (Thuja) 

zerav řasnatý (Thuja plicata) 

zerav západní (Thuja occidentalis) 

zeravec východní (Platycladus orientalis) 

zeravinec japonský (Thujopsis dolabrata) 

zimokeř okrouhlolistý (Celastrus orbiculata) 

zimolez (Lonicera) 

zimostráz (Buxus sempervirens) 



zmarličník japonský (Cercidiphyllum japonicum) 

zmarlika (Cercis) 

 

7.3  Abecední seznam hub uvedených v textu práce 

čechratka podvinutá (Paxillus involutus) 

čirůvka zemní (Tricholoma terreum) 

holubinka (Russula) 

 choroš šupinatý (Polyporus squamosus) 

kozák březový (Leccinum scabrum) 

křemenáč březový (Leccinum rufescens) 

muchomůrka růžovka (Amanita rubescens) 

pečárka polní (Agaricus campestris) 

pestřec obecný (Scleroderma citrinum) 

pýchavka obecná (Lycoperdon perdatum) 

ryzec smrkový (Lactarius deterrimus) 

smrž obecný (Morchella esculenta) 

třepenitka svazčitá (Hypholoma fasciculare) 

 ucho Jidášovo (Hirneola auricula-judae) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.4  Seznam použitých zkratek 

 °C – stupeň Celsia 

 cm – centimetr 

 č. – číslo 

 ČR – Česká republika 

 ha – hektar 

 hod. - hodina 

 CHKO – Chráněná krajinná oblast 

 Kč – koruna česká 

 ks - kus 

 km – kilometr 

 m – metr 

 m. n. m. – metr nad mořem 

 MěÚ – městský úřad 

 mm – milimetr 

 PL – pracovní list 

 př. n. l. – před naším letopočtem 

 s. š. – severní šířka 

 SLŠ – střední lesnická škola 

 SOŠS – Střední odborná škola sociální 

 SŠ – střední škola 

 SZeŠ – střední zemědělská škola 

 SŠZaZE – střední škola zahradnická a zemědělská 

 tel. - telefon 

 v. d. východní délka 

 ZŠ – základní škola 
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