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ANOTACE 

Tématem bakalářské práce je využití zámeckého parku Sychrov ve výuce přírodopisu 

a biologie. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Hlavním cílem teoretické části 

je zpracovat charakteristiku zámeckého parku z hlediska parkové výsadby a vývoje této 

výsadby v průběhu historie. V první kapitole jsou uvedeny základní informace o zámku. 

Druhá kapitola je věnována zámeckému parku, popisuje jeho historii a sadovnickou 

kompozici. Praktická část je zaměřena na vybrané druhy dřevin s důrazem na jejich 

didaktické využití a uplatnění v návrhu botanické exkurze. Dále je vytvořen pracovní list 

pro žáky základní školy. Tyto materiály jsou vhodné pro exkurzi přímo v zámeckém 

parku. Pro následné zopakování získaných vědomostí je vytvořen pracovní list pro 

následnou práci v hodině.  
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ANNOTATION 

Bachelor thesis deals with utilization of the castle park of Sychrov in education of Natural 

Science and Biology. The thesis consists of a theoretical and a practical part. The main 

aim of the theoretical part is to elaborate the characteristics of the castle park from the 

viewpoint of outplanting history and its development through the ages. In the first chapter, 

basic information about the Castle of Sychrov is listed. The second chapter focuses on 

the castle park, description of its history and on the composition of a plantation. Practical 

part deals with selected types of woody species with emphasis on their didactical use and 

on their use in the walking tour project. Furthermore, the working list for elementary 

school pupils has been developed. These materials are suitable for the excursions which 

would be held directly in the castle park. For revision of the gained knowledge, the 

worksheet for follow-up classwork has been developed. 
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1 Úvod 

Při hledání vhodného tématu pro bakalářskou práci pro mě byla biologie první volbou. 

Vzhledem k mé lásce a obdivu k rostlinám jsem si pro svou práci zvolila právě tuto říši. 

Rozhodla jsem se zaměřit na možnosti didaktického využití parku ve výuce. Toto téma 

mi umožnilo využít svoji kreativitu a představivost, a to zejména při zpracování 

pracovního listu. 

Zvolila jsem zámek Sychrov, jehož součástí je rozlehlý zámecký park. Ten je zde od 

poloviny 19. století a dodnes se tu nachází mnoho významných dřevin. Od roku 1955 je 

zámek Sychrov zařazen mezi národní kulturní památky, je ceněn pro svou historickou 

i dendrologickou hodnotu.  

Od své práce očekávám, že bude sloužit budoucím učitelům jako pomůcka v rámci 

botanických exkurzí. Dále jako pomůcka pro vytváření vlastních materiálů k výuce 

přírodovědných předmětů. Zároveň budu velmi ráda, pokud tato práce bude mít podíl na 

zpříjemnění výuky botaniky a pokud i dalším studentům základních a středních škol, 

budou květiny a dřeviny přinášet radost a potěšení tak, jako mně.  
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Stanovené cíle 

 Zpracovat charakteristiku zámeckého parku z hlediska parkové výsadby a vývoje 

této výsadby v průběhu historie. 

 Popsat vybrané druhy dřevin zámeckého parku s důrazem na didaktické využití  

 Navrhnout trasu botanické exkurze v zámeckém parku. 

 Vytvořit pracovní list s tematikou dendrologie zámeckého parku pro žáky 

základní školy. 

 Připravit výukové materiály s vhodným přesahem do výchovy ke zdraví. 
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Teoretická část 

Na území našeho státu se nachází velký počet zámků, jež jsou velmi často obklopeny 

většími či menšími zahradami nebo parky. V sadovnické tvorbě je velmi důležitá 

propojenost, a tak tvoří sídlo a park krásný organický celek. Zakladatelé parku se snažili 

prezentovat své bohatství, smysl pro krásu i umění. Dále prezentují své přírodovědné 

znalosti například botanické a dendrologické. Celkový výsledek přináší umělecky 

a dendrologicky velmi hodnotné sadovnické úpravy (Hieke, 1984). 

Hieke (1984) shrnuje hodnoty zámeckého parku následovně. Zaprvé mají hodnotu 

historickou a uměleckou. Zadruhé mají neméně podstatný význam v přírodovědné 

oblasti. Patří sem hlavně význam botanicko-systematický. Park je velmi důležitý pro 

samotnou zahradnickou praxi, a to z hlediska sadovnického i z hlediska zahradnického 

například slouží jako matečnice rostlin. Parky a zahrady jsou často jediným místem, kde 

rostou vzácné dřeviny dlouho a daří se jim. Lze tedy podle nich studovat vliv vnějších 

podmínek v souvislosti s jejich růstem, plodností a odolností vůči škodlivým činitelům. 

Mnohé zámecké parky jsou ve své slohové i dendrologické části praktickou a živou 

učebnicí pro odborníky, učitele a samozřejmě i pro studenty.  
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2 Zámek Sychrov 

Zámek Sychrov je jedním z nejvýznamnějších novogotických zámků v České republice 

a patří k nejreprezentativnějším projevům romantické architektury ve střední Evropě 

(Kadlec, 2002). Nachází se v Libereckém kraji v okrese Liberec, a to v blízkosti města 

Turnova vzdáleného od zámku 7 km (Mollerová, 2008). Obec Sychrov se rozkládá od 

Turnova severozápadně v rovinatém terénu, který se směrem na jih postupně svažuje 

k toku Jizery a na severu strmě klesá zalesněnými stráněmi k toku Mohelky (Šternová & 

Černá, 2013). 

Podle Kadlece (2002) představuje toto místo v nadmořské výšce 380 m n. m. velmi 

vhodnou polohu pro zámecký areál. Tvoří jej slohově jednotný komplex budov ve stylu 

romantické gotiky (Šternová & Černá, 2013). Se zámkem úzce souvisí rozlehlý 

romanticky, dendrologicky a kompozičně velmi cenný park (Otruba a kol., 2007).  

Zámek představuje sídlo Rohanů. Podle Mollerové (2008) pochází z druhé poloviny 

19. století. Anděl a Kabíček (1962) uvádí význam sychrovského zámku především v jeho 

bohatých sbírkách, a to například sbírku obrazů a porcelánu. 

2.1  Základní informace k historii  

Jedná se o romantické stavby navržené F. Bayerem, G. Gruberem a J. Pruvotem pro 

příslušníka francouzské šlechty knížete Karla Alaina Rohana (Otruba a kol., 2007). 

Nástupci ve správě Valdštejnských majetků Rohanové zde od roku 1820 začali vytvářet 

své honosné rodinné sídlo v podobě zámku a přesunuli sem správní centrum svijanského 

velkostatku (Šternová & Černá, 2013). Významnou osobou byl jednoznačně Albrecht 

z Valdštejna.  

Podle Hofmana (1981) vlastnil Albrecht z Valdštejna panství jen krátce, a tak sídlo v té 

době nevynikalo svou honosností. Za vlády Rohanů došlo ke dvěma výrazným 

přestavbám zámeckého areálu. První přestavba byla provedena ve 20. a 30. letech 

19. století Karlem Alainem z Rohanu. Zámek i přilehlé budovy získaly empírovou 

podobu. Došlo ke zvýšení severního a jižního křídla o jedno patro. A také došlo 

k vybudování západního křídla, na které poté navazuje známé Bertino křídlo (Šternová & 

Černá, 2013). 
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Až do poloviny 20. století vlastnili zámek potomci Rohanů. V roce 1945 se stal majetkem 

státu (Šternová & Černá, 2013). Pro veřejnost je park zpřístupněn od roku 1950. V roce 

1951 zde byla umístěna pamětní deska Antonína Dvořáka (Otruba a kol., 2007).  

Podle Anděla a kol. (1962) zaujímá zámek Sychrov zvláštní místo v porovnání s dalšími 

zámeckými objekty. Jeho historie je totiž krátká, zahrnuje zhruba 260 let. Areál 

sychrovského zámku se dle nařízení vlády v roce 1995 stal národní kulturní památkou 

(Mollerová, 2008). V roce 1977 bylo kolem něho vyhlášeno ochranné pásmo. Správu 

zajišťuje Národní památkový ústav (Šternová & Černá, 2013).  

2.2  Zámek a veřejnost 

Zámek je celoročně zpřístupněn pro veřejnost. V průběhu letních prázdnin zde probíhají 

prohlídky pro děti nebo prohlídky tematicky zaměřené. Dále zde celoročně probíhají 

kulturní akce, koncerty a výstavy. V zámeckém parku je pro návštěvníky přístupná 

kavárna v zámecké oranžerii (Zámek Sychrov, 2017).  

Dostupnost zámku je z Prahy nejsnadnější autem po silnici R 10. Dále je možné využít 

autobus nebo vlak. Zastávka i nádraží jsou od zámku přibližně 1 km (Otruba a kol., 2007). 

Skrze zámek se vstupuje do parku. Samotná návštěva parku je zpoplatněna symbolickou 

částkou. Každoročně zámek Sychrov navštíví přes 120 000 návštěvníků. K tomuto 

vysokému počtu jistě přispívají další doprovodné akce a setkání, které se na zámku konají. 

Jedná se například o hudební festival Dvořákův Sychrov a Turnov, Skotské hry, adventní 

a velikonoční trhy a velmi oblíbené Čaje o páté v zámecké oranžerii. Zámek je pro 

veřejnost přístupný denně, a to včetně pondělí. Vedení zámku se snaží zpříjemnit 

návštěvu, v návštěvnickém centru byly například instalovány skříňky na odkládání 

zavazadel a byly zrekonstruovány toalety (Územní památková správa , 2016).  
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3 Zámecký park  

V areálu romantického novogotického zámku se nachází anglický park (Mollerová, 

2008). Sychrovský park je jedním z našich nejzajímavějších parků a stal se díky své 

dendrologické bohatosti předlohou pro vznik dalších významných arboret (Šternová & 

Černá, 2013). Představuje jedinečný příklad přírodně krajinářské úpravy v Čechách 

(Hieke, 1984). Také Kadlec (2002) zdůrazňuje zámecký park na Sychrově jako fenomén. 

Zvláštnost parku se odvíjí situováním a začleněním v širším územním kontextu. Je to 

uplatnění slohových forem a kompozice od doby založení až do současnosti. 

Park leží na konci náhorní planiny, která se strmě svažuje do údolí říčky Mohelky 

(Šternová & Černá, 2013). Jak uvádí Mollerová (2008), park zaujímá svou rozlohou 26 

ha v nadmořské výšce 380 m. Jedná se o převážně rovinatý terén. Otruba a kol. (2007) 

uvádí Sychrov jako symbol dendrologického bohatství. 

Zahrada se zde nachází již od poloviny 18. století. Vlastníkem byl František Josef Jiří 

z Valdštejna, který zde jako první založil okrasnou zahradu. V roce 1820 koupil svijanské 

panství a Sychrov kníže Karel Alain Rohan, který se stává zakladatelem zámeckého parku 

(Anděl & Kabíček, 1962). Postupně upravil zámek i zahradu do klasicistní podoby 

(Mollerová, 2008). Rostliny se staly jeho vášní. Dnes zde najdeme více než 203 druhů 

nejrůznějších jehličnanů a listnatých dřevin (Šternová a kol., 2013). 

K založení parku došlo v polovině 19. století. Zámek byl přestavován a zámecký park 

získal svou kompozici (Otruba a kol., 2007). Nosným prvkem zahrady je Patte d´Oie, 

v překladu husí noha. Jedná se o tříosý systém se samostatnými průhledy na zámek. Od 

zámeckého schodiště je průhled až k oranžerii otevřenou arkádou a sloupořadím 

(Oficiální stránky zámku, 2017).  

Kombinace romantických a klasicistních scenérií a dalších motivů byla v anglických 

krajinářských parcích poměrně obvyklá (Kadlec, 2002).  

Šternová a Černá (2013) uvádí to, že rozsáhlý zámecký areál byl vymezen ohradní zdí 

a litinovým oplocením již od třetí čtvrtiny 19. století. Zeď je ve stylu romantické gotiky 

a má podobu hradební zdi s cimbuřím. Pro vstup do parku slouží kované litinové brány 

a branky, v minulosti také tunel ústící u bývalého hostince.  
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Je možné, že dojde k jeho obnově, v současné době se totiž připravuje plán v souvislosti 

s opravou havarijního stavu opěrné zdi pod zámkem (Oficiální stránky zámku, 2017).  

Podle Kadlece (2002) představoval zámek s parkem kompoziční, kulturní i správní 

centrum někdejšího panství. Nemůžeme vyloučit, zda byl do návrhu kompozice i do 

utváření okolní krajiny po roce 1820 převzat původní barokní klasicistní koncept 

zámeckého areálu a krajiny.  

3.1 Historie zámeckého parku 

Dle Hofmana (1981) u zámku nebyla žádná okrasná stavba ani zámecký park do konce 

17. století. První zmínky předpokládáme právě do období konce tohoto století. První 

okrasná zámecká zahrada byla realizována přibližně v letech 1690 – 1693. 

Od poloviny 18. století můžeme pozorovat první náznaky zahrady u sychrovského sídla. 

Zámek přešel do vlastnictví Františka Josefa Jiřího z Valdštejna. V tu dobu došlo 

k založení menší okrasné zahrady (Šternová & Černá, 2013). Tato založená zahrada byla 

v barokním stylu (Mollerová, 2008).  

 Hofman (1981) zmiňuje kresbu od F. B. Wernera z poloviny 18. století konkrétně z roku 

1752, která ukazuje barokní zámek a zahradu jen neurčitě naznačuje. Další doklady o této 

zahradě nejsou. Také Kadlec (2002) vychází z dosud vydaných publikací a pojednání, 

které kladou založení parku do doby po roce 1820.  

Kníže Karel Alain Rohan koupil sychrovské panství od Ferdinanda Valdštejna začátkem 

19. století (Otruba a kol., 2007). Začal s úpravou zámku do klasicistní podoby 

a s budováním okrasné zahrady (Šternová & Černá, 2013). Stal se tak prvním majitelem, 

který začal zakládat a formovat zámecký park (Mollerová, 2008). 

Hofman (1981) datuje rovněž začátek rozkvětu sídla na začátek 19. století. V roce 1820 

získává zámek rodina Rohanů. Krátce po získání zámku se začíná kníže Karel Alain 

Rohan věnovat úpravám budovy. Uplatňovat začíná klasicistní sloh. Začátek 19. století 

je rovněž spojen s úpravami a budováním okrasné zahrady. Zámecký park se dočkal 

rozšíření a došlo k jeho propojení přímo se zámeckými komnatami pomocí 

dvouramenného schodiště  (Šternová & Černá, 2013). Kníže Karel Alain Rohan umírá 

v roce 1836 a jeho nástupcem se stává jeho synovec Kamil Rohan (Hofman, 1981). 
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3.1.1 Kamil Rohan 

Dalšího rozvoje se po roce 1850 ujal kníže Kamil Rohan (Otruba a kol., 2007). Podle 

(Anděl & Kabíček, 1962) věnoval kníže velikou pozornost zejména zámeckému parku. 

S úpravami sychrovského zámeckého parku začal na začátku padesátých let (Hofman, 

1981). Dle Otruby a kol. (2007) byl Kamil Rohan vášnivý sběratel rostlin a zahradní 

nadšenec. Také Hofman (1981) zdůrazňuje jeho velmi úzký vztah k zahradní architektuře 

i k samotnému zahradnictví. Nemáme však prokázáno, že by měl k rostlinám vědecký 

vztah. S jistotou můžeme říci, že Kamil Rohan byl vášnivým sběratelem rostlin 

a v zahradnictví měl velikou oblibu. 

 Ve čtyřicátých letech 19. století se intenzivně snažil o založení zahradnické organizace 

v Čechách. Jeho snaha skončila úspěšně a v roce 1843 vznikla Česká společnost pro 

zvelebování zahradnictví. Za jeho vlády dochází k nové rekonstrukci, vzhledem 

k předchozím pouze částečným úpravám zámek přestal plnit reprezentativní úlohu. 

Za Kamila Rohana dochází tedy k jeho velmi důkladné obnově. Ta je rozdělena do dvou 

etap. První etapa proběhla v letech 1847 – 1849 a druhá etapa proběhla v letech 

1851 – 1862 (Hofman, 1981). 

Kamil Rohan zveleboval také krajinu v rámci záměrných krajinářských úprav v okolí 

Sychrova a přilehlých vesnicích (Henrych, 2005). Dle (Anděl & Kabíček, 1962) začala 

úprava okolí zámku, jednalo se např. o zarovnávání svahů. 

Navážky půdy umožnily zvýšení úrodnosti půdy (Pacáková-Hošťálková a kol. 2004). 

Při druhé přestavbě, prováděné v letech 1847 – 1862 Kamilem z Rohanu (1800 – 1892) 

podle projektu Josefa Pruvota (1806 – 1883), získal areál současný jednotný novogotický 

vzhled (Šternová & Černá, 2013). 

3.1.2 Josef Pruvot  

Přestavbu zámku vedl architekt Josef Pruvot od roku 1851. Kamil Rohan si vyžádal 

návrhy dalších dvou architektů. Jednalo se o Františka Bayera v roce 1848 a Bernharda 

Gruebera v roce 1850. Josef Pruvot následně přihlížel k jejich návrhům. Tyto návrhy se 

týkaly hlavně úpravy průčelí zámku s kaplí a byly aplikovány na původní barokní stavbu. 

Tato přestavba dala zámku podobu, kterou si zachoval dodnes (Hofman, 1981). Z této 

doby kolem roku 1852 pocházejí první náčrty úpravy parku (Otruba a kol., 2007). 
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Je velmi pravděpodobné, že Pruvotova účast na stavebních úpravách spočívala v realizaci 

a náčrtech plánů. Podílel se tedy na úpravách primárně a technicky (Hofman, 1981). 

Dalších a rozhodujících prací se na dalších 40 let ujal v roce 1855 Vojtěch Mašek (Otruba 

a kol., 2007). 

3.1.3  Vojtěch Mašek 

Hlavní iniciativu na spoluúčasti úprav zámeckého parku má především Vojtěch Mašek. 

Jedná se o významnou osobnost českého zahradnictví. Od roku 1855 byl ředitelem 

zahrady sychrovského parku a pracoval zde po dobu 40 let (Hofman, 1981). Navázal na 

klasicistní základ a naplnil zámecký park sbírkou dřevin  (Šternová & Černá, 2013). 

V tomto období, kdy panství spravoval Kamil Rohan spolu se zahradníkem Vojtěchem 

Maškem, zde bylo vysázeno nejvíce dřevin. Jednalo se o 398 různých taxonů jehličnanů 

a 1495 taxonů listnáčů (Hieke, 1984). Zasloužil se o to právě Vojtěch Mašek, protože byl 

vášnivým sběratelem rostlin. Ve sběratelství podporoval i knížete. Do parku bylo 

zařazeno mnoho dřevin ze zahraničí (Šternová & Černá, 2013). Knížete Rohana 

a Vojtěcha Maška pojila blízkost a jednota v názorech na krajinářskou architekturu. 

To umožnilo vznik jedinečného díla evropského měřítka (Otruba a kol., 2007). 

 Mollerová (2008) vychází z revize před rokem 1984, v té době bylo v parku 

zaznamenáno 65 taxonů jehličnatých a 148 taxonů listnatých dřevin. 

Součástí zámeckého parku bylo arboretum, které Vojtěch Mašek založil. Bylo oddělené 

od parku řadou pěti skleníků (Oficiální stránky zámku, 2017). Dále navázal na klasicistní 

základ tří os a severní osu kompozice rozvolnil (Otruba a kol., 2007). 

 Hofman (1981) také zmiňuje rok 1872, kdy se Vojtěch Mašek stal spoluzakladatelem 

zahradnictví v Turnově firmy Koselt a spol. Z tohoto zahradnictví pochází řada novinek 

jako např. turnovský salát tvrdohlávek nebo z ovocných stromů např. Maškova švestka, 

ze dřevin buk lesní kultivar Rohan a velkolistá lípa zlatolistá. Rohanův buk vysazený 

v roce 1891 má dnes již přes 120 let. Jedná se o červenolistý kultivar. Můžeme ho vidět 

nedaleko Turnova. V roce 2004 byl navržen do soutěže strom roku (Rohanův buk, 2004). 

Zahradnická společnost exportovala květiny do celého světa (Otruba a kol., 2007). 
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Podle Otruby a kol. (2007) byla v blízkosti zámku založena pěstitelská část pro množení 

dřevin. Od parku byla oddělená skleníky s tropickými rostlinami. Pěstitelská část byla 

velmi důležitá pro zahradníky, zde se zabývali šlechtěním a křížením rostlin. Nejznámější 

výsledek představuje již výše zmiňovaný buk Rohanův (Fagus sylvatica ´Rohanii´), 

dalších 5 druhů okrasných rostlin nese ve svém názvu jméno knížete. 

3.1.4 Další úpravy 

Podle Hofmana (1981) nebyla spolupráce Rohana, Maška a Pruvota na úpravách 

sychrovského parku snadnou záležitostí. Komplikaci dál představovala například 

chybějící voda, která představuje významný kompoziční prvek ve všech krajinářských 

parcích romantického nebo přírodního charakteru. Ani klimatické a půdní podmínky 

nebyly příznivé. 

Kníže kromě úprav samotného zámeckého parku upravoval také okolí Sychrova i přilehlé 

vesnice. Krajinářské úpravy daly vznik mnoha alejím, které lemovaly cesty rohanského 

panství. Na významných místech a uzlových bodech byly postaveny drobné dominanty, 

například rozcestníky nebo plastiky (Henrych, 2005). 

Henrych (2005) uvádí, že krajinné prostory a průhledy byly komponovány s ohledem na 

hlavní dominanty krajiny, např. vzdálenou zříceninu hradu Trosky nebo skalní útvar 

Drábských světniček. Nakonec celkový ráz krajiny doplnila stylizace hospodářských 

budov, které se pohledově uplatňovaly. Záměr je dodnes patrný při pohledu ze zámecké 

věže. Kníže dále nechal zbudovat rozhlednu Štěpánku v Jizerských horách a také nechal 

krajinářsky upravit některá vzdálená místa, například vrch Tábor nad Jičínem. 

3.1.5 Úpadek Sychrovského panství 

Kamil Rohan umírá v roce 1892 a jeho novým panovníkem se stává jeho prasynovec 

Alain Benjamin Rohan (Šternová & Černá, 2013). Jak uvádí Hofman (1981) nástupce po 

svém prastrýci nezdědil lásku k rostlinám ani k samotnému zámku, jež znehodnotil 

několika přestavbami a prodejem vzácných obrazů. Alain Rohan se o park ani 

o arboretum nestará (Oficiální stránky zámku, 2017). Sbírky považoval za zbytečné, 

a dokonce do parku zakázal vstup (Hofman, 1981). V roce 1894 nechává odstranit 

skleníky i malé alpinum. Zámecký park Sychrov v tuto dobu přichází o přibližně 1200 



19 

 

druhů odrůd skleníkových rostlin. V roce 1895 odchází ze Sychrova i ředitel Vojtěch 

Mašek (Oficiální stránky zámku, 2017). Záminkou mu byla Maškova koupě Korseltova 

zahradnického závodu Mnohé doklady o úpadku Sychrova nalezeme v poezii. V roce 

1896 napsal básník Bohdan Kaminský tuto báseň (Hofman, 1981). 

Sychrovský park 

Teď smutný je a pustý k nepoznání, Skleníky srovnány jsou se zemí 

I ptákům, zdá se, zpívat tu brání a ptáci odlétnou a oněmí. 

A na všem leží ustrnulost němá a z minulosti těžké otázky, 

ty květy, k nimž nikdo lásky nemá, hle mrou, jak hyne srdce bez lásky. 

Pěšiny smutné zarůstají travou, vše jiné, co přišel nový pán. 

Nač třeba květin? Zvůlí nedočkavou i bassin je už hlínou zasypán. 

Nic po všem, co tu bylo, stopy není, teď prázdna je ta celá zahrada, 

Zloupena všeho v žalném zpustošení, ve zkázu náhlou bídně upadá. 

 

Obrázek 1 Historická fotografie (Krejčík, 2009) 
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3.2  Kompozice zámeckého parku 

Romantismus se v zahradní architektuře projevuje jako kontrast ve srovnání s dřívějšími 

formálními zahradami, které byly přísně pravidelné a geometricky uspořádané. Tento 

koncept se projevoval i ve tvarování zeleně, byl považován za znevážení přírody 

a omezování lidské svobody. Přístup zahradních architektů se změnil, zahrada má 

představovat divokou a nespoutanou přírodu. Hlavním zákonem zahradního umění je 

kontrast vytvořený pomocí střídání světla a stínu. Důležitá je nepravidelnost 

a překvapivost obrazů využívajících modelaci krajiny (Hofman, 1981). 

Nosným prvkem zahrady je Patte d´Oie, v překladu husí noha (Oficiální stránky zámku, 

2017). Jedná se o tříosý systém se samostatnými průhledy na zámek (Šternová & Černá, 

2013). Trojzubec vede od zahradního průčelí zámku ve formě dvou přímých alejí až 

k parkovým stavbám. Dlouhý pohled přes palouk nás vede formovaným prostorem. 

(Dokoupil, 1957). Od zámeckého schodiště je pozorovací průhled až k oranžerii 

otevřenou arkádou a sloupořadím (Oficiální stránky zámku, 2017). Vojtěch Mašek 

navázal na klasicistní základ tří os, které pojednal osobitým způsobem (Otruba a kol., 

2007). Také Hofman (1981) zmiňuje prvek, který se jmenuje husí nožka, v souvislosti 

s obnovou parku. Jedná se o charakteristiku pro vrcholné období klasicismu. 

 Kadlec (2002) zmiňuje odvážnost uplatnění trojzubce paprsků ve vztahu ke zmíněné 

poloze, především proto, že je okolní terén členitý a také jsou zde nepříznivé klimatické 

podmínky. Osnova tří paprsků je propojena s organismem parku i s okolní krajinou díky 

systému spojnic a pokračujícím cestám. Původně plnily tuto úlohu dva boční paprsky, 

dodnes se zachovala pouze alej Rohanka. Systém osnovy tří paprsků je obvyklý pro 

organizování velkých krajinných celků nebo pro spojování zámecké zahrady a parku 

či parku s okolní krajinou. To můžeme vidět například v Lednicko-valtickém areálu nebo 

v Krásném Dvoře, kde je situace použití podobná.  
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Obrázek 2 Plán parku z 1. poloviny 19. století, (Hofman, 1981) 

3.2.1  Čestný dvůr 

V této plošné dispozici zůstává hlavní dominantou zámek (Hofman, 1981). Vstup do 

zámku se nazývá čestný dvůr. Čestný dvůr, po stranách uzavřený bývalými 

hospodářskými budovami, je rovněž upraven zahradně a architektonicky (Otruba a kol., 

2007). Jako dominanta zde působí veliká kašna nazývaná studniční domek, která 

umocňuje pohled směrem k zámku. Nachází se totiž na hlavní ose kompozice (Hofman, 

1981). 

Změny v uplatňování slohové kompozice jsou dobře patrné na formování čestného dvora 

ve druhé polovině 19. století. Původně je zde použito barokní řešení, jak ukazují zákresy 

čestného dvora z let 1826 – 1846. Osová přístupová cesta rozděluje dvůr na dvě poloviny. 

Uprostřed této cesty se v původním návrhu nachází kašna a bazén. Pruvotův návrh zcela 

ustupuje od pravidelnosti této kompozice. Dochází k rozšíření čestného dvora, hlavní 

cesta je uzavřena a vše je doplněno volně rozvrženými výsadbami. Také trávníkové 
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partery1 mají nepravidelný tvar, důraz je kladen především na rytmické rozvlnění 

(Hofman, 1981).  

Podle Hofmana (1981) bylo následné řešení odlišné. Ponechána byla hlavní přístupová 

cesta s novogotickou kašnou uprostřed, naopak se upustilo od stavby bazénu. Rozčlenění 

plochy na čtyři partery zůstalo, partery mají tvar nepravidelných oválů.  

Šternová a Černá (2013) uvádí umístění areálu čestného dvora jako prostor před západním 

průčelím zámku. Dále je ohraničen domy č. p. 2, 3 a 4, ohradní zeď s cimbuřím uzavírá 

čestný dvůr ze západní strany. Do areálu se vstupuje 3 branami. Na ploše čestného dvora 

se nachází dva menší zatravněné záhony, které jsou nepravidelného obdélného půdorysu. 

Další dvě větší zatravněné plochy mají nepravidelný čtvercový půdorys. Tyto čtyři části 

dělí od přilehlých budov mlatové cesty.  

 

Obrázek 3 Pohled na čestný dvůr od borovice (Pinus strobus) (Čejková, 2018) 

                                                 
1 Parter – intenzivně udržovaný trávník 
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3.2.2 Hlavní osa  

Trojice paprsků vybíhá ze základního průčelí zámku. Paprsky vnášejí do anglického 

krajinářského parku důraznou osnovu klasicistního charakteru (Kadlec, 2002). Paprsky 

se rozbíhají od zámecké terasy. Hlavní osa ve formě dlouhého palouku, jež ukončuje 

zámecká oranžerie, směřuje od západu k východu (Hieke, 1984). Je vytvořena jako volný 

průhled přes louku lemovanou kulisami barevně a tvarově gradovaných stromů, končící 

na filigránské stavbě oranžerie s arkádovým sloupovím (Otruba a kol., 2007). Budova 

oranžerie uzavírá více než třísetmetrový průhled od zámeckého schodiště (Anděl & 

Kabíček, 1962).  

 

Obrázek 4 Hlavní osa kompozice (Mapy.cz, 2018) 

Volně osazené listnaté dřeviny vhodně lemují a rozvolňují vzniklý průhled. Pro tyto 

výsadby jsou zvoleny různé druhy stromů, průhled tak získává značnou strukturální, 

tvarovou i barevnou pestrost  (Hofman, 1981). Jak uvádí Hieke (1984), zpravidla se jedná 

o urostlé statné stromy, které vytváří kulisu lemující hlavní palouk i postranní kompozice.  
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Parkové cesty jsou vedeny v terénních prohlubních tak, aby nevyčnívaly a nenarušovaly 

hladinu lučních ploch (Henrych, 2005). 

Před zámkem začíná travní průhled jako oválný parter. Dále ve směru hlavní osy je 

přibližně v jedné třetině vybudován bazén. Na konci se nachází budova oranžerie s další 

vodní nádrží, tentokrát s fontánou. (Hofman, 1981).  

3.2.3 Postranní osa 

Podle Hofmana (1981) má druhá osa směřující do volné krajiny k barokním koncepcím 

blíže. Vpravo od hlavní osy se nachází příjezdová cesta směřující ke vstupu do parku 

s bránou (Otruba a kol., 2007). Lemuje ji pět set metrů dlouhá alej pyramidálních dubů. 

Stromořadí je uzavřeno bránou se dvěma strážními domky, za ní pokračuje dále do 

krajiny lipovou alejí zvanou Rohanka (Šternová & Černá, 2013). Hofman (1981) 

zdůrazňuje význam dubů, které zdůrazňují tvrdou přímku vytvořené osy. 

Rohanská alej je soubor pyramidálních dubů, který není soustředěn nikde jinde v České 

Republice. Je tvořena 88 pyramidálními duby a pokračuje za branou dále do krajiny alejí 

234 lip a je pohledově ukončena věží kostela ve vzdálených Jenišovicích (Hofman, 1981). 

 Henrych (2005) uvádí prostor přiléhající k této ose po pravé straně. Tento prostor byl 

součástí bývalého arboreta, pěstební plochy ani skleníky dnes neexistují. Tato část je 

významná pro stále bohatou sbírku vzácných dřevin. Jedná se například o kultivary dubů 

a buků. Nejvýznamnější je červenolistý kultivar buk Rohanův (Fagus sylvatica 

´Rohanii´) a stříhanolistý buk (Fagus sylvatica ´Asplenifolia´). 
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Obrázek 5 Vedlejší osa kompozice (Mapy.cz, 2018) 

3.2.4 Severní osa 

Třetí neboli severní osa směřuje k vodárně a odvíjí v prostoru nalevo od centrální louky 

(Henrych, 2005). Jsou zde významné průhledy na lesy v údolí Mohelky  (Mollerová, 

2008). Tato osa se v současnosti pohledově spíše neuplatňuje vzhledem k mohutnosti 

převislých buků. Severní osa parku je ukončena pomocí romantické brány, která se 

nazývá Arturův hrad  (Šternová & Černá, 2013). Henrych (2005) tuto osu popisuje jako 

bránu pro pohled a optický přechod do krajiny přes údolí řeky Mohelky. Podle Otruby 

a kol. (2007) je severní osa rozvolněná a ukončená. 
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Obrázek 6 Severní osa kompozice (Mapy.cz, 2018) 

3.3  Ostatní kompoziční prvky  

Základní osové členění vhodně doplňují příčně vedené spojovací cesty zpřístupňující 

palouky se sbírkovými dřevinami. Spojovací cesty otevírají pohledy na zámek i ostatní 

objekty (Otruba a kol., 2007). Podle Hofmana (1981) je návštěvník stále překvapován 

novými pohledy na zámek nebo na zajímavé solitéry či skupiny stromů. Stromy jsou 

zajímavé svou barvou a tvarem. Může být také veden do tajuplných míst čínské zahrady. 

(Šternová & Černá, 2013) uvádí způsob, jakým jsou parkové cesty, které navazují na 

příčné boční průhledy vedeny. Jsou vedeny v terénních prohlubních, a tím významně 

omezují možnost narušení linii hlavní luční plochy. Z cest vyčnívají pouze osově 

položené bazény s fontánami.  

Mnohé komponované vyhlídky umožňují přechod prostoru parku do krajiny. Nachází se 

zde přímo jako součást prostorové osy nebo v podobě skrytých oken obklopených hustou 

vegetací (Henrych, 2005). Podle Otruby a kol. (2007) park přestupuje i na protější břeh 
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řeky Mohelky, v bývalé oboře se nachází gloriet jako vyhlídka na zámek, park i krajinu. 

Rudolfova vyhlídka v blízkosti zámku naopak umožňuje pohled na Ještěd.  

Důležitým prvkem v kompozici je voda, ta byla v roce 1833 do parku zavedena z řeky 

Mohelky. Došlo k vybudování velkého rezervoáru v západním cípu parku. Následně byla 

voda rozvedena po celém parku (Hofman, 1981).  

Hofman (1981) vychází z přesných polohopisných plánů Pruvota. Dodnes se zde 

zachovaly zbytky tohoto vodního systému. Podle nich soudí, že byla vybudována velká 

vodní nádrž v severní ose parku. Avšak není známo, zda došlo k dokončení realizace 

tohoto záměru v plném rozsahu, přestože technické přípravy, jako například navršení 

hráze a navezení jílu pro zpevnění dna, proběhly. Jisté je, že se tu nějaká vodní nádrž 

nacházela, protože zmínky o ní se dochovaly. Součástí čínské zahrady se stalo malé 

jezírko, kterým protékal potůček. Rozvod vody umožnil napájení dalších třech vodních 

bazénů. Některé z nich byly doplněny vodotryskem. 

3.4 Stavby a mobiliář zámeckého parku 

Zámecký park se neobejde bez drobných romantických staveb a staveb nesoucích zvláštní 

a symbolický význam (Hofman, 1981). Prostor v údolí je tvořen meandrujícím tokem 

řeky a parkovou úpravou v jejím okolí. Prudké srázy mezi vlastním jádrem parku v okolí 

zámku a údolními parkovými partiemi jsou protkány sítí cest a pěšin, při kterých byly 

na výhodných terénních místech zbudovány vyhlídkové altány a lavičky, lesní pramínky 

přiváděly vodu ke zdobným napajedlům. Obeliskem je zdůrazněno místo, kde parkové 

pěšiny křižují hlavní cestu na hřbetu svažujícím se do údolí Mohelky (Oficiální stránky 

zámku, 2017). 

3.4.1  Pavilón studny 

Architekt Josef Pruvot se kromě samotného návrhu kompozice podílel také na návrzích 

staveb a vybavení parku. Navrhl například studniční domek neboli pavilón studny, který 

se nachází uprostřed čestného dvora. Obvod celého pavilónu kopírují kovové chrliče, 

které jsou umístěny pod všemi okny. Dále je pavilón ozdoben novogotickými kružbami. 

Na západní straně je nádrž přerušena pomocí vstupního ozdobného schodiště umožňující 

vstup do pavilónu (Šternová & Černá, 2013). 
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3.4.2 Arturův hrad 

Podle (Šternová & Černá, 2013) je součástí aleje tvořící severní osu parku romantická 

stavba nazývaná Arturův hrad. Severní osa je oproti ostatním osám méně výrazná, dlouhá 

několik desítek metrů a je vhodně ukončena touto umělou zříceninou.  

Henrych (2005) zmiňuje zajímavost v podobě podzemní chodby, která se dříve pod 

Arturovým hradem nacházela. Sloužila jako tajuplný průchod na nečekaně se otevírající 

prostranství vysoko nad řekou Mohelkou.  

3.4.3 Oranžerie 

Pohádkami je proslavený nejen zámek, ale i stavba oranžerie tvořící architektonickou 

dominantu zámeckého parku. Nachází se v severovýchodní části zámeckého parku 

a pohledově uzavírá hlavní kompoziční osu. Stavba je vybudována ve stylu italské 

novorenesance, a tak stylově nezapadá do gotizujícího charakteru celého komplexu 

(Oranžerie na Sychrově, 2015). 

Podle Šternové & Černé (2013) proběhla výstavba v první polovině 19. století konkrétně 

od roku 1831 do roku 1835. Další stavební úpravy proběhly v roce 1850. Významným 

mezníkem pro celý park je rok 1852, kdy dostal dnešní podobu podle návrhu architekta 

Josefa Pruvota. Oranžerie si zachovala svou podobu, ale přestala plnit původní funkci. 

Dříve sloužila jako místo pro pěstování teplomilných rostlin, po této přestavbě začíná 

sloužit jako letohrádek.  

Následně se situace změnila, po smrti Kamila Rohana začala budova chátrat. Již nedošlo 

k dalším velkým úpravám. Pouze se prováděly základní úpravy, a to se nezměnilo ani po 

roce 1945. Významné památkové rekonstrukce se oranžerie dočkala až v období 

nedávném, a to v letech 2006 až 2010. Památková obnova dodržela původní podobu 

z doby po roce 1852. Půdorys oranžerie připomíná písmeno E. Hlavní průčelí stavby je 

namířeno k západu. Pro vstup do oranžerie slouží vytvořený systém tří schodišť, který 

zpřístupňuje arkádovou chodbu tvořenou sloupy a pilastry2 (Šternová & Černá, 2013). 

 

                                                 
2 Pilastr – architektonický prvek, sloup opatřený patkou a hlavicí vystupující ze zdi 
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3.4.4 Vodárenská věž  

V blízkosti oranžerie se nachází vodárenská věž, která byla postavena v roce 1891 podle 

projektu France Wordrena. Má kruhový půdorys. V areálu zámku tvořila součást 

vodovodního systému, pomocí mohutného rezervoáru, který se nachází v jejím nejvyšším 

patře. Jeho úkolem bylo přečerpávat vodu z říčky Mohelky a voda z něho byla rozváděna 

do celého parku (Šternová & Černá, 2013). 

 

Obrázek 7 Vodárenská věž (Čejková, 2018) 

3.4.5 Dřevěná chaloupka 

V blízkosti aleje pyramidálních dubů stojí dřevěná chaloupka postavená ve druhé 

polovině 19. století. Je to romantické stavení tzv. Bauenhaus. Představuje ukázku 

rustikálního vlivu na drobnou architekturu zámeckého parku. Konstrukce chaloupky je 

roubená a stojí na nízké kamenné podezdívce. Průčelím a vstupními dveřmi je obrácena 

k západu (Šternová & Černá, 2013). 
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3.4.6 Altánek 

Ve druhé polovině 19. století byl vybudován altánek, který je ve stylu romantické gotiky. 

Nacházel se vedle bývalého hostince. Kvůli statickému narušení svahu musel být 

rozebrán a uložen. Altán měl půdorys ve tvaru písmene L. Štít střechy byl ozdoben 

trojúhelníkovou výplní s vyřezávanými rostlinnými a zvířecími motivy (Šternová & 

Černá, 2013). 

3.4.7  Rudolfova vyhlídka 

Rudolfova vyhlídka byla postavena v severní části parku v 80. letech 19. století. Slouží 

jako vyhlídka pro pohled do údolí říčky Mohelky a na vzdálený Ještěd. Není známo, kdo 

je jejím autorem. Pouze z roku 1884 se dochovaly návrhy od Franze Wordena, které ale 

nebyly zrealizovány. Svůj název získala podle rakouského korunního prince Rudolfa, 

který Sychrov navštívil v roce 1871. Na začátku 20. století se vzhled mírně změnil, sloup 

s habsburskou orlicí nahradila busta Panny Marie. Plošina vyhlídky je chráněna 

polokruhovitě vyklenutým kamenným zábradlím (Šternová & Černá, 2013). 

 

Obrázek 8 Rudolfova vyhlídka (Čejková, 2018) 
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3.5  Dřeviny zámeckého parku 

Po celém parku najdeme významné dřeviny, které vhodně doplňují celkovou kompozici 

(Otruba a kol., 2007). Podle Mollerové (2008) jsou zajímavé dřeviny k vidění především 

v blízkosti zámku. Obzvláště jsou však soustředěny kolem zámku, hlavně v partii 

u zámeckého zahradnictví a po pravé a levé straně dubové aleje (Hieke, 1984). Jejich 

bohatství již však neodpovídá původnímu (Otruba a kol., 2007). Kulisy stromů různého 

habitu a barvy vhodně vyplňují hlavní i celý prostor krajinářského parku proslaveného 

díky svému dendrologickému bohatství (Pacáková-Hošťálková a kol., 2004). 

Kadlec (2009) zmiňuje bohatství nashromážděné od roku 1845 do roku 1849. Vychází 

z nabídkového ceníku. Jedná se o 1119 druhů a odrůd skleníkových rostlin. Velký 

význam je také přikládán sbírce dřevin v arboretu. Zde se v té době nacházelo 1872 druhů 

a odrůd, z toho 398 jehličnatých a 1474 listnatých (Hofman, 1981). Z původních výsadeb 

jsou zde dodnes k vidění významné dřeviny (Zámek Sychrov, 2017). Dle Hiekeho (1984) 

asi 65 jehličnanů a 148 listnáčů. 

Podle Mollerové (2008) se u zámku nachází například metasekvoje tisovcovitá 

(Metasequoia glyptostroboides), zerav obrovský (Thuja plicata). Dále je z jehličnanů 

zajímavá jedle obrovská (Abies grandis), cypřišek Lawsonův (Chamaecyparis 

lawsoniana) nebo smrk černý (Picea mariana). Přímo u zámku roste kryptomerie 

japonská (Cryptomeria japonica) a sekvojovic obrovský (Sequoiadendron giganteum). 

Z listnatých stromů nemůžeme opomenout kalinu vrásčitolistou (Viburnum 

rhytidophyllum), hortenzii Sargentovu (Hydrangea sargentiana) nebo liliovník 

tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera).  
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Obrázek 9 Scenérie vpravo od zámku (Čejková, 2018) 

 

Převislý buk (Fagus silvtica ´Miltonensis´) se liší od kultivaru ´Pendula´ tím že má 

převisající větve v širokém oblouku a také menší a okrouhlejší listy. Vidět ho můžeme na 

severní ose kompozice nedaleko zámku (Seriál zámecké parky, 2005). 

Dendrologicky nejbohatší část parku se nachází napravo od zámku, nalezneme zde 

například vzácný a zřídka pěstovaný platan východní (Platanus orientalis). Dále zde 

spatříme ozdobnou katalpu trubačovitou (Catalpa bignonioides) a javor červený (Acer 

rubrum). Další zajímavou dřevinou je stromovitý šácholan (Magnolia acuminata) (Seriál 

zámecké parky, 2005). 
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Obrázek 10 Katalpa (Catalpa) (Oficiální stránky zámku, 2017) 

 

Původní sbírky dubů a bříz zde již k vidění nejsou. Přesto zde nalezneme velkou sbírku 

jedlí, smrků, dubů, cypřišků a zeravů (Mollerová, 2008). Mollerová (2008) dále uvádí 

dřeviny rostoucí v zadní části parku. Rostou zde zejména staré stromy, např. jedle 

stejnobarvá (Abies concolor), borovice vejmutovka (Pinus strobus) a douglasky tisolisté 

(Pseudotsuga menziesii). Z listnáčů je zde zajímavá bříza papírovitá (Betula papyrifera). 

 

Otruba a kol., (2007) uvádí jako druhy spíše ojedinělé tisovec dvouřadý (Taxodium 

distichum) a jinan dloulaločný (Ginkgo biloba).  

Také se zde nachází velká sbírka javorů, bříz a buků. Jedná se především o různé kultivary 

buků, např. červenolistý buk (Fagus sylvatica ´Purpurea´), převislý buk (Fagus 

sylvatica ´Pendula´) nebo také buk s listy nepravidelně laločnatými (Fagus 

sylvatica ´Asplenifolia´) (Mollerová, 2008). 

V blízkosti jedné z romantických staveb roste klasický kultivar buku lesního (Fagus 

silvatica ´Rohanii´). Vznikl v Maškově zahradnictví jako kříženec tmavočerveného 

http://botany.cz/cs/abies-concolor/
http://botany.cz/cs/pinus-strobus/
http://botany.cz/cs/pseudotsuga-menziesii/
http://botany.cz/cs/betula-papyrifera/
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nelaločnatého buku (Fagus sylvatica ´Purpurea´) se zelenolistým bukem s laločnatými 

listy (Fagus sylvatica ´Asplenifolia´). Po smrti Kamila Rohana byl na jeho počest 

pojmenován jako Rohanův buk. Zajímavý je svými tmavočervenými laločnatými listy  

(Seriál zámecké parky, 2005).  

 

Obrázek 11 Kultivar buku lesního (Fagus sylvatica ´Asplendifolia´)  (Čejková, 2018) 

 

Duby jsou vysazeny především v dubové aleji a jejím okolí. Jedná se o různé druhy 

a kultivary. Zajímavé jsou například tyto druhy: americký dub šarlatový (Quercus 

coccinea), dub bažinný (Quercus palustris), dub košíčkatý (Quercus prinus), dub červený 

(Quercus rubra), z našich domácích dub zimní (Quercus petraea) a jeho kultivary. 

Dalšími zajímavými duby jsou jihoevropský dub uherský čili balkánský (Quercus 

frainetto) nebo kavkazský dub velkokvětý čili perský (Quercus macranthera) 

(Mollerová, 2008). Velmi malebný strom je robustný dub velkokvětý (Quercus 

macranthera). Zajímavý je tím, že se větví již od země a má hezky laločnaté velké listy, 

které jsou naspodu plstnaté. Pochází z Kavkazu a Iránu (Seriál zámecké parky, 2005). 

http://botany.cz/cs/quercus-palustris/
http://botany.cz/cs/quercus-rubra/
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 (Mollerová, 2008) dále zmiňuje vzácněji pěstované příbuzné ořechů. Jedná se například 

o lapinu jasanolistou (Pterocarya fraxinifolia), která se nachází na hranici zámeckého 

parku. Typické pro ni je to, že má zpeřené listy a křídlaté plody uspořádané v dlouhých 

hroznech (Seriál zámecké parky, 2005). 

V létě je nepřehlédnutelný kvetoucí šácholan přišpičatělý (Magnolia acuminata) a platan 

východní (Platanus orientalis). Hezky také vypadá např. cesmína ostrolistá (Ilex 

aquifolium), křídlatec trojlistý (Ptelea trifoliata), jalovec čínský (Juniperus chinensis) 

a douglasku sivou (Pseudotsuga glauca) (Mollerová, 2008). 

 

Obrázek 12 Scenérie lemující hlavní osu kompozice (Čejková, 2018) 

3.6  Péče o zámecký park 

Správa zámku v čele s kastelánem PhDr. Milošem Kadlecem se stará o zámecký park již 

řadu let (Mollerová, 2008). Weber (2007) upozorňuje na to, že rozsah arboristické péče 

o dřeviny v zámeckém parku na Sychrově značně omezovala dostupnost finančních 

prostředků.  

To se změnilo v lednu v roce 2015 zahájením revitalizace pod projektovým názvem 

„Obnova zeleně v zámeckém parku Sychrov". Podle Langera (2015) byla obnova parku 

http://botany.cz/cs/pterocarya-pterocarpa/
http://botany.cz/cs/magnolia-acuminata/
http://botany.cz/cs/platanus-orientalis/
http://botany.cz/cs/ilex-aquifolium/
http://botany.cz/cs/ilex-aquifolium/
http://botany.cz/cs/ptelea-trifoliata/
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připravována již od roku 2009. Jedná se o nejrozsáhlejší a nejkomplexnější úpravu parku 

od konce druhé světové války. Projektovou dokumentaci vypracoval Ateliér Krejčíkovi.  

Následně byla revitalizace rozdělena do několika etap. Proběhlo kácení vybraných 

většinou náletových nebo nemocných stromů, protože utlačovaly okolní rostliny 

a neodpovídaly rozvržení původní historické kompozice z dob Rohanů. Odborně 

ošetřeno bylo 366 stromů. V průběhu roku jsou také ošetřovány solitérní dřeviny (Územní 

odborné pracovistě zámku Sychrov, 2005). 

Hartlová (1996) uvádí, že již dříve z parku úplně vymizely trvalkové záhony i záhony 

růží. V roce 2015 proběhla výsadba nových 650 kusů stromů a 12 712 kusů okrasných 

keřů a růží. Nově byly založeny trávníky po odstraněných stromech a náletových 

dřevinách na ploše 9 417 metrů čtverečných (Langer, 2015). Každoročně zde probíhá 

údržba travních ploch s důrazem na zachování přirozené druhové skladby. Intenzivní 

údržbu vyžaduje parter u zámeckého schodiště. Seč je prováděna jednou týdně a jednou 

za sezonu jsou aplikovány selektivní herbicidy (Územní odborné pracovistě zámku 

Sychrov, 2005). 

V současnosti je park nadále upravován. Velmi důležitou součástí jsou úpravy oplocení, 

restaurování soch a zdí. Také se obnovují zaniklé průhledy a prostory parku, čistí se vodní 

plochy, ošetřují dřeviny a ostatní porosty. Je opravováno oplocení parku, renovovány 

sochy, zahradní zdi a parkové stavby například věž vodárny, vyhlídky, oranžerie 

(Mollerová, 2008). 

 

Obrázek 13 Parkové záhony hortenzií (Čejková, 2018) 
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Praktická část 

Tato část práce se věnuje popisu konkrétních dřevin zámeckého parku. Je zde uvedena 

jejich charakteristika. Dále je zde návrh botanické exkurze a zpracování pracovního listu. 

Výběr dřevin je zaměřen především na základní druhy stromů a keřů. Jedná se o dřeviny 

typicky rozpoznatelné podle jednoho znaku. Jsou vhodné pro využití v rámci botaniky 

pro názornost anatomických a morfologických znaků. Některé z vybraných druhů mají 

také vhodný přesah do výchovy ke zdraví. Pro možnost rozšíření jsou zvoleny další 

neméně zajímavé druhy. Pro přehlednost je charakteristika rozdělena na jehličnany 

a listnaté stromy. Rozdělení na základní dřeviny a dřeviny vhodné k rozšíření botanické 

exkurze jsou v tabulce, která je uvedena v příloze. 
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4 Charakteristika vybraných jehličnatých dřevin 

Podle Hiekeho (1978) zaujímají jehličnany v sadovnických úpravách zvláštní postavení. 

Je to dáno především jejich osobitým vzezřením. V kompozici působí vážným, mnohdy 

až ponurým dojmem. Oproti listnatým dřevinám nepodléhají výraznějším změnám 

v průběhu roku. Mají ustálený charakteristický tvar, texturu i barvu. Kvetou zpravidla 

nenápadně a květy nemají okrasnou hodnotu. Přesto patří zcela jednoznačně mezi porosty 

dřevin.  

4.1  Borovice vejmutovka (Pinus strobus) 

Koblížek (2006) popisuje borovice vejmutovku (Pinus strobus), někdy též nazývanou 

jako borovice hedvábná, jako strom pocházející ze Severní Ameriky a dorůstající výšky 

20 až 30 m. V České Republice obvykle dorůstá výšky 15 m. Pupeny jsou slabě 

pryskyřičnaté. Jehlice jsou ve svazečku po 5 a jsou dlouhé přibližně 10 cm. 

Kunt (2008) uvádí její světlomilnost, přesto v mládí snese i zastínění. Daří se jí na 

vlhkých půdách. Můžeme ji potkat v lesních porostech i v parcích Je odolná vůči 

znečištěnému prostředí, často trpí rzí vejmutovkovou. 

 

Obrázek 14 Borovice vejmutovka (Pinus strobus) (Čejková, 2018) 
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4.2  Borovice těžká (Pinus ponderosa) 

Koblížek (2006) popisuje severoamerický druh borovici těžkou, též nazývanou borovice 

žlutá, jako strom dorůstající výšky obvykle 30 m, někdy i výjimečně 50 m. Pupeny jsou 

pryskyřičnaté. Jehlice jsou dlouhé až 20 cm a nachází se na brachyblastech po třech. 

4.3  Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii) 

V Evropě má douglaska zvyšující se význam jako lesní strom. Rychle roste a má dobré 

vlastnosti. Jedná se o jeden z nejvýznamnějších introdukovaných jehličnanů ze Severní 

Ameriky u nás. Stanoviště, na kterých se pěstuje, jsou příliš suchá pro smrk, a naopak 

příliš vlhká pro borovici. Ve své domovině dorůstá výšky i přes 100 m a dožívá se 

i několika staletí. Nejvyšší exemplář byl vysoký 133 m (Dreyer & Dreyer, 2004). 

V Evropě dorůstá nižšího vzrůstu, a to kolem 50 – 60 m. Měkké a ohebné jehlice 

vytrvávají na stromě po celý rok. Jsou 2 až 3 cm dlouhé a po rozemnutí voní po 

pomerančích. Drobné žlutohnědé šištice jsou tvořeny samčími květy. Vyrůstají ve větším 

počtu na koncích větévek. Samičí šištice jsou rovněž na koncích větévek, ale jsou zelené. 

V době zralosti má šiška přibližně 8 cm. Typickým znakem douglasky jsou vyčnívající 

semenné šupiny, které mají nezaměnitelný vzhled. Jejich konec je rozdělen do třech cípů 

(Kremer, 2003). 

4.4  Jedle ojíněná (Abies concolor) 

Rod jedle (Abies) zahrnuje především mohutné statné stromy, které rostou v mírném pásu 

severní polokoule. Jedná se asi o 40 druhů (Hieke, 1978). 

Dvouřadě uspořádané jehlice jsou na líci zelené a na rubu mají 2 bílé pruhy. Na bázi jsou 

stopkovitě zúžené a rozšířenou bází přisedají na větévku. Po jejich opadu jsou větévky 

hladké a mají zřetelné okrouhlé jizvy. Vzpřímené samičí šištice jsou složené ze 

střechovitě uspořádaných šupin a vyčnívajících podpůrných šupin. Šišky se po dozrání 

rozpadají, vřetena zůstávají na větvích řadu let (Koblížek, 2006). 

Jedle ojíněná (Abies concolor) je strom dorůstající výšky 20 – 50 m. Pupeny jsou 

pryskyřičnaté. Jehlice dlouhé 4 – 6 cm jsou upořádány nepravidelně. Šišky velikosti 

10 cm mají podpůrné šupiny a jsou skryté (Koblížek, 2006). 
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4.5 Jinan dvoulaločný (Gingko biloba) 

Podle Pokorného a kol. (1990) se jinan vyskytoval nejvíce ve třetihorách. Dodnes 

představuje jediného žijícího zástupce z čeledi jinanovitých. Navíc nikde na světě neroste 

planě, a tak je obtížné určit oblast přirozeného výskytu. S největší pravděpodobností 

pochází z Číny, po staletí se zde pěstuje jako kulturní strom. Patří mezi dřeviny 

nahosemenné, přestože tvarem listů připomíná listnatou dřevinu. 

Je to dlouhověký opadavý dvoudomý strom vysoký obvykle 15 až 30 m. Koruna může 

vytvářet různé tvary od protáhlého až po neobvyklé. Listy jsou vějířkovité a vyrůstají ve 

svazečcích na brachyblastech. Květy jsou jednopohlavné. Plodem je žlutá peckovice. 

Přestože po dozrání intenzivně páchne, je její jádro po upražení jedlé (Kunt, 2008). 

4.6  Metasekvoje tisovcovitá (Metasequoia glyptostroboies) 

Kremer (2003) ji označuje jako „živoucí fosílii“. Zkameněliny v podobě listů se nachází 

v místech slojí hnědého uhlí. Rozšíření tohoto druhu muselo být ve třetihorách rozsáhlé. 

Byla objevena v polovině 20. století v Číně, kde roste přirozeně na lehkých vlhkých 

půdách především poblíž řek. Stala se významnou rychle rostoucí parkovou dřevinou. 

Dorůstá výšky okolo 30 m. Ozdobnost představují světle zelené jehlice, které mají toto 

zbarvení během celého vegetačního období (Pokorný a kol., 1990). 

Výrazně měkké jehlice jsou od 1 cm do 3 cm dlouhé. Na podzim jehlice žloutnou 

a opadávají i se vstřícnými brachyblasty. Šištice mají dlouhou stopku, jsou velké do 3 cm 

a tvoří je několik širokých podpůrných šupin (Kremer, 2003). 

4.7  Modřín opadavý (Larix decidua) 

Rychle rostoucí opadavý jehličnan dorůstající výšky kolem 40 m. Jeho koruna je štíhlá 

a kuželovitá s pravidelně hustým větvením. Šedohnědá borka je rozpukaná a šupinatá. 

Tupé jehlice jsou měkké, dlouhé 2 až 3 cm a nachází se v chomáčcích po 20 až 40 na 

brachyblastech. Mohou být i jednotlivě nahloučené na makroblastech. Mají jasně zelenou 

barvu a na rubu mají dva světlé podélné proužky (Kremer, 2003). Mladé šišky jsou 

červené, jsou dobře viditelné mezi svazečky jehlic (Coombes, 2008). Podle Kremera 

(2003) je to jediný domácí jehličnan, který na podzim shazuje jehlice. Modříny nemají 

rády městské prostředí, obtížně snáší zátěž kouřových plynů. 
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4.8  Smrk pichlavý (Picea pungens) 

Často pěstovaný kultivar, v zahradách laickou veřejností nazývaný „stříbrný smrk,“ zná 

skoro každý. Málokdo ale ví, že je to jedna z forem smrku pichlavého, který pochází se 

Severní Ameriky, kde mu říkají „pýcha Skalantých hor“. Roste totiž ve skalanatých 

polohách v nadmořské výšce v rozmezí od 2000 do 2800 m. Dožívá se až 400 let. Na 

stanoviště je nenáročný. V Evropě je hojně pěstovaný především jako vánoční strom 

(Dreyer & Dreyer, 2004). 

Je to vždyzelený jehličnan vysoký až 50 m. Tuhé a ostře špičaté jehlice obrůstají větvičky. 

Směrem nahoru jsou nahloučeny a vzhůru ohnuté. Jsou velké 2 až 3 cm. Smrk kvete 

v květnu a samičí šištice mají kolem 1 cm (Kremer, 2003). 

4.9  Tis červený (Taxus baccata) 

Tis červený se přirozeně vyskytuje v pahorkatinách a nižších horských pásmech 

především v Evropě, severní Africe a v Malé Asii (Kunt, 2008). Je to jehličnatý keř nebo 

strom středního vzrůstu od 3 m až po 20 m s jedním nebo více rozvětvenými kmeny. 

Nemá pryskyřičné kanálky (Koblížek, 2006). Pokud je tis množen pomocí vegetativní 

reprodukce, vytváří pouze rozložitý keř. Tis je dvoudomý a kvete od března 

různopohlavními květy. Samčí jedinci mají šištice na spodní straně loňských větévek. 

Jediné vajíčko se nachází v samičích květenstvích. Semena dozrávající na podzim jsou 

vejčitá, velká do 1 cm a sedí v dužnatém růžovém míšku (epimatium). Celá rostlina 

s výjimkou dužnatého míšku je jedovatá, obsahuje alkaloidy typu taxinů (Větvička, 

1999). Jedná se o směs látek kyanogenního glykosidu taxatinu, která způsobuje otravu. 

Ta se projevuje asi hodinu po požití. Dotyčný zvrací, má bolesti žaludku, trpí slabostí. 

V případě požití velkého množství dochází k bezvědomí a následné smrti (Novák & 

Nováková, 2010). 

 



42 

 

5 Charakteristika vybraných listnatých dřevin 

Listnaté dřeviny představují v sadovnických úpravách velmi živý a dynamicky velmi 

proměnlivý prvek. Variabilní jsou v celém svém habitu a také v textuře, tvaru 

i barevnosti. Jednoznačně k tomu přispívají krásné a nápadné květy či plody nebo odlišné 

jarní a podzimní zbarvení listů. Použití listnatých dřevin v kompozici je široké, uplatňují 

se více než jehličnany (Hieke, 1978). 

5.1  Bříza papírová (Betula papyrifera) 

(Hieke, 1978) popisuje břízy jako opadavé stromy, keře a malé keříčky. Břízy jsou 

rozšířené v celé Eurasii a Severní Americe. Nejsou náročné na půdní podmínky, avšak 

limitujícím faktorem může být světlo. Ke svému růstu potřebují dostatek vláhy. Jsou 

významnými melioračními a pionýrskými dřevinami.  

Břízu bezpečně poznáme podle zbarvení borky, které je bílé a místy přechází v černé 

zbarvení. Borka je v mládí hladká, ve stáří brázditá. (Koblížek, 2006) 

Bříza papírová pochází ze Severní Ameriky. Její kůra je světlá a nažloutlá. V porovnání 

s břízou bělokorou má podstatně větší listy. Jsou velké 6 – 12 cm. Na líci jsou 

tmavozelené a čepel je ukončena výraznou špičkou. Přestože je velice dekorativní, mimo 

botanické zahrady, arboreta, parky se vysazuje jen zřídka (Kremer, 2003). 

5.2  Buk lesní (Fagus sylvatica) 

Větvička (1999) uvádí buk jako jeden z nejkrásnějších evropských stromů a jako 

dominantní dřevinu klimaxových lesů.3 

Podle Koblížka (2006) jsou to opadavé statné stromy vysoké až 40 m, které mají válcovitý 

kmen s hladkou borkou. Strom má silné větve, koruna je spíše rozkladitá. Uspořádání 

listů je dvouřadě střídavé. Listy jsou celokrajné nebo mělce zubaté, palisty jsou opadavé. 

Květy jsou jednopohlavné. Plodem buku jsou ostnité tvrdé trojboké nažky laickou 

veřejností nazývané bukvice. Plod je tvořen dvěma nažkami, které tvoří čtyřchlopňovou 

čížku. Ta je pokryta měkkými až dřevnatějícími výrůstky.  

                                                 
3 Klimax – vrcholné stádium sukcese, společenstvo je stabilní 
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Buk je uplatňován jako solitérní i jako podrostová dřevina. Snáší zastínění i sucho, je 

ideální dřevinou pro živý plot. Má rád humózní půdy s dostatečným obsahem vápníku. 

Limitujícím faktorem pro růst buku se může stát vysoký podíl soli v půdě (Kunt, 2008). 

5.3  Dřezovec trojtrný (Gleditscia triacanthos) 

Je to rychle rostoucí listnatý strom. Na kmeni i větvích má chomáče tuhých trnů. Velmi 

často jsou uspořádány po trojicích. Od tohoto znaku se odvodilo jeho druhové jméno. 

Často je vysazován v parcích pro svůj dekorativní vzhled. Málokdo ví, že snáší řez, a tak 

je vhodný i pro živé ploty (Dreyer & Dreyer, 2004). 

Dorůstá výšky až 40 m. Koruna je většinou úzká a v horní části klenutá. Trny mohou být 

až 20 cm dlouhé. Střídavé listy jsou jednou nebo dvakrát zpeřené. Květy jsou 

jednopohlavné. Samčí vytvářejí žluté zvonkovité květy. Samičí květy mají nenápadný 

květní obal a vytvářejí hroznovitá květenství (Kremer, 2003). 

5.4  Dub letní (Quercus rubra)  

Je to statný strom vysoký kolem 15 m. Může však dorůstat i více než 30 až 35 m 

(Koblížek, 2006).  

Má mohutnou široce rozkladitou korunu. Často ji tvoří nepravidelné mohutné větve. 

Střídavé listy jsou od 7 do 15 cm dlouhé. Tvar mají vejčitý a jsou zpeřeně laločnaté. Na 

bázi jsou srdčitě vyklenuté, takže každá polovina čepele v tomto místě vytváří malý 

okrouhlý lalůček. Květe současně s rašením listů na přelomu dubna a května. Květy jsou 

různopohlavné. Samčí se nachází na loňských větévkách v úžlabních přetrhovaných 

jehnědách, které jsou asi 10 cm dlouhé. Samičí květy s karmínově červenou bliznou jsou 

seskupeny po 2 až 3 v úžlabí listů letních výhonů a jsou opatřeny šesticípím okvětím. 

Plodem jsou válcovité nažky částečně uzavřené v šupinovité čížce. Visí na dlouhých 5 až 

12 cm stopkách. Dub letní se přirozeně vyskytuje téměř po celé Evropě a pěstuje se od 

nepaměti (Větvička, 1999). 
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5.5  Dub zimní (Quercus petrea)  

V dobrých podmínkách dorůstá výšky až 45 m. Má širokou pravidelnou korunu a kmen 

s šedočernou rozpukanou borkou (Koblížek, 2006). Podle Kunta (2008) má hluboký 

kořenový systém. 

U solitérních stromů je koruna hustě uzavřená a pravidelně olistěná. Obvejčité listy jsou 

dlouhé od 8 do 12 cm a mají zaoblenou špičku. Báze čepele je klínovitě zúžená a téměř 

oboustranně symetricky rozdělená do 5 až 9 párů široce oválných laloků. Ty jsou ve 

srovnání s dubem letním méně vykrojené. Řapík je krátký od 1 do 2 cm. Žaludy se 

nachází pohromadě v počtu od 2 do 6. Jsou přisedlé nebo na velmi krátké stopce. Plody 

jsou uzavřené v číšce asi do jedné čtvrtiny (Kremer, 2003). 

5.6  Habr obecný (Carpinus betulus) 

Dřevo habru je nejtěžší ze všech dřev našich domácích druhů stromů. Vyrábí se z něho 

například masivní nábytek. Habr společně s dubem rostou v dubo-habrových hájích. Daří 

se mu v nížinách. Pro své vysoké regenerační schopnosti se vysazuje v parcích 

a uplatňuje se jako dřevina do živých plotů (Dreyer & Dreyer, 2004). 

Je to statný listnatý strom se širokou a vysokou nepravidelnou korunou. Střídavé listy 

jsou podlouhle vejčité dlouhé od 4 do 10 cm. Vrchol čepele je krátce zašpičatělý, naopak 

báze je zaokrouhlená. Dvakrát ostře zubaté listy jsou většinou mírně asymetrické. 

Jednotlivé zuby jsou velmi malé. Kvete v březnu a dubnu. Jehnědy samičí jsou dlouhé 

3 až 5 cm. V samičím květenství se nachází trojlaločné listeny uzavírající malé nažky. 

5.7  Javor klen (Acer pseudoplatnus) 

 Na vhodných půdách vytváří působivé a mohutné stromy. Podle lesníků je to „vzorný“ 

strom, protože jeho kmen je rovný, a navíc poskytuje velmi hodnotné, téměř bílé dřevo. 

Je naším největším javorem a dožívá se stáří i více než 500 let (Dreyer & Dreyer, 2004). 

Podle Větvičky (1999) je to horský strom a patří mezi naše nejkrásnější původní evropské 

stromy. Klen je vysoký i více než 40 m. Borkou připomíná platan, protože se také 

odlupuje ve velkých šupinách. V porovnání s javorem mléčem má javor klen výše 

nasazenou korunu. Opadavé listy jsou vstřícné opatřeny dlouhým řapíkem. Členění listu 

v nepříliš hluboké laloky je dlanitě pětiklané. Listy jsou tuhé na svrchu tmavozelené 
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a lysé. Rozkvétá současně s rašením listů v dubnu. Květy jsou uspořádány až ve 12 cm 

dlouhých převislých latách. Plodem jsou 3 cm dlouhé dvounažky, které spolu svírají ostrý 

úhel (Větvička, 1999). 

5.8  Javor mléč (Acer platanoides) 

Je to strom rozšířený skoro po celé Evropě vysoký přibližně 25 až 30 m. Uplatnění 

nachází nejen jako parková dřevina, ale díky své odolnosti i jako dřevina ve stromořadích 

podél silnic (Pokorný a kol., 1990). 

Coombes (2008) popisuje javor mléč (Acer platanoides) jako mohutný strom s rovným 

kmenem a se sloupovitou korunou. Listy tvořené pěti laloky jsou velké a mají vstřícné 

postavení. Na podzim se zbarvují v odstínech žluté až červené barvy. Druhové jméno 

nese podle svého charakteristického znaku. Odřízneme-li řapík od listu, začne vytékat 

bílé mléko (latex). Jasně žluté květy rozkvétají před olistěním a vytvářejí květenství. 

Plodem javorů jsou křídlaté dvounažky. Pokorný a kol. (1990) uvádí, že spolu ploché 

dvounažky svírají tupý úhel.  

5.9  Jilm habrolistý (Ulmus carpiniolia) 

Roste divoce na různých místech po celé Evropě, např. ho můžeme vidět v křovinách 

nebo lužních lesích. Jilmy měly dříve úlohu, jako mají dnes lípy, mnohdy se stávaly 

centrálním bodem návsí. Velmi dobře snáší řez, a proto je vhodný pro živé ploty. 

Zajímavostí je, že se dříve jeho listy používaly pro krmení ovcí. Uplatnění nachází jako 

parková dřevina. Díky své odolnosti se vysazuje i v okolí silnic (Spohn & Spohn, 2015). 

Listy jilmu popisuje Coombes (2008) jako ostře pilovité obvejčitého tvaru. 

Charakteristickým znakem pro jilmy je silně asymetrické nasedání čepele k řapíku. 

Rozkvétá před olistěním, drobné shluky kvítků s červenými prašníky se nachází na 

holých výhonech. Velmi zajímavé a ozdobné jsou plody jilmu. Jsou velké asi 1,5 cm 

a jsou tvořeny zeleným křídlem. Semeno se nachází v jeho horní polovině.  

Typickou lokalitou rozšíření jilmu jsou místa v údolích, v náplavách řek a jako součást 

lužních lesů. Používá se ke zpevňování břehů (Novák & Nováková, 2010). 
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5.10 Jírovec maďal (Aesculus hippocastanum) 

Je to statný strom, který přirozeně roste ve smíšených lesích v polohách od 500 m do 

1000 m n. m. v Řecku a Bulharsku. Od 16. století se stal ve střední Evropě kulturní 

dřevinou. Dnes se například hodně pěstuje ve Velké Británii a ve východní Evropě. Již 

od března raší listy. V květnu ho pokrývají krásná bílá vztyčená květenství. Roste rychle 

a je velmi oblíbený jako dřevina do stromořadí, zahrad a parků. Je náročný na úrodnost 

půdy. Nejvíce mu vyhovuje polostinné stanoviště. Dožívá se okolo 200 let. Plody kaštany 

představují oblíbenou hračku pro děti a potravu pro lesní zvěř (Pokorný a kol., 1990). 

5.11  Kaštanovník jedlý (Castanea sativa) 

Podle Větvičky (1999) se ovocné sady, ve kterých se jen zřídka pěstuje, nazývají 

kaštanky. Kaštanovník je užitková dřevina, lidé ho znali již ve starověkém Řecku a Římě. 

Další historické doklady pocházejí z doby bronzové. Po tisíce let se pěstuje například ve 

Velké Británii. Přibližně od 15 roku začíná plodit (Pokorný a kol., 1990). 

Větvička (1999) uvádí kaštanovník jako strom vysoký až 30 m. Solitérní strom vytváří až 

10 m širokou korunu. Průměr kmene je až 4 m. Listy s pevnými okraji jsou dlouhé 10 až 

20 cm a mají široké postavení. Uprostřed každého samičího květu se ve svazečcích 

uprostřed nachází jeden nefunkční pestík. Samičí květy vytvářejí vztyčené jehnědy. 

Zbarvení květenství dodávají žlutě barevné prašníky. Plodem jsou nažky obalené ostnitou 

číškou pukající čtyřmi chlopněmi.  

Stáří, kterého se dožívá, se odhaduje na více jak 1000 let. Daří se mu v teplém podnebí. 

Preferuje kyselé půdy. Kořeny mají bohatou výmladnost (Pokorný a kol., 1990). 

5.12  Katalpa trubačovitá (Catalpa bignoniodes) 

Katalpa je strom vysoký do 20 m. Má krátký kmen a nízko nasazenou širokou korunu. 

Nejdříve je borka hnědá, vlivem stáří mění barvu do šediva a je mělce zbrázděná. 

Typickým morfologickým znakem pro všechny katalpy jsou velké listy někdy délky 

i šířky až 25 cm. Jsou jednoduché a vstřícně postavené a mají dlouhý řapík. Tvar čepele 

je srdčitě vejčitý a je krátce zašpičatělý. Na obvodu je čepel celokrajná. Na rubu je pokryta 

chlupy. Listy po rozemnutí nepříjemně páchnou. Katalpy rozkvétají na přelomu června 
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a července. Květy jsou oboupohlavné a symetrické. Vyrůstají ve vzpřímených 

mnohakvětých latách. Svým květenstvím připomínají jírovec maďal (Větvička, 1999). 

5.13 Liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera) 

Liliovník tulipánokvětý pochází ze severoamerického kontinentu, kde spolu s dalším 

dřevinami vytváří smíšené lesy. V místě svého původu dorůstá i přes 50 m a průměru 

kmene 2 m. V druhé polovině 17. století se dostal do Evropy, kde se začal uplatňovat jako 

rychle rostoucí parková dřevina (Pokorný a kol., 1990). 

Má široce sloupovitou korunu. Listy s výrazně vykrojenou špičkou jsou čtyřlaločnaté 

a připomínají lyru (Coombes, 2008). Na podzim se zbarvují do žluta. Až od 20. roku 

začíná kvést a plodit. Kvete na přelomu června a července (Pokorný a kol., 1990). 

Plodenství je tvořeno semeny s blanitými křídly, která často vytrvávají přes zimu. 

(Coombes, 2008)  

Uplatňuje se jako okrasná dřevina díky svému tvaru listů i ozdobnými květy (Pokorný 

a kol., 1990). Vyžaduje dostatek světla (Coombes, 2008). 

 

Obrázek 15 List liliovníku tulipánokvětého (Liriodendron tulipifera) (Čejková, 2018) 
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5.14  Lípa srdčitá (Tilia cordata) 

Statný opadavý strom výšky 30 m nebo i vyšší. Korunu má vysoko klenutou. Střídavé 

listy jsou v obryse skoro okrouhlé. Špička je zřetelná, ale krátká. Listy jsou na bázi srdčitě 

vykrojené, nikdy nejsou asymetrické jako např. u jilmů. Čepel je širší než delší velikosti 

asi 6 cm. Okraje jsou pravidelně pilovité a v paždí žilek na rubu se nachází chomáčky 

rezavě hnědých chlupů. Plodem je asi 0,5 mm velký oříšek (Kremer, 2003). Vzhledem 

k tomu, že je lípa naším národním stromem, je často vysazována na významných místech. 

Lipové ratolesti i lisy se vyskytují na státních symbolech (Novák & Nováková, 2010). 

V květu jsou tyčinky srostlé při bázi v pět svazečků a semeník.  

Květy obsahují asi 50 % oleje, silice a třísloviny. Usušené květy jsou vhodné pro přípravu 

čaje. Pyl se označuje jako těžký, rychle padá k zemi a díky tomu se nešíří do větších 

vzdáleností. Pro citlivé osoby působí jako alergen, jsou-li v blízkosti rozkvetlého stromu 

(Novák & Nováková, 2010). 

5.15  Šácholan přišpičatělý (Magnolia acuminata) 

Pro zajímavost (Coombes, 2008) uvádí šácholan přišpičatělý (Magnolia acuminata) jako 

tzv. okurkový strom. Má mohutnou korunu a silné výhony. Listy jsou velké krátce 

zašpičatělé a celokrajné. Na rubu jsou chlupaté. Květy jsou velké až 9 cm, avšak jsou 

spíše nenápadné svoji modrozelenou barvou. Mají 9 okvětních plátků. Plody jsou nejprve 

světle zelené, později získávají červené zbarvení. 

5.16  Platan východní (Platanus orientalis) 

Vědecký název platan pochází z řeckého slova „platos“, které v překladu znamená široce 

rozložený. Platan východní (Platanus orientalis), se vyskytuje zejména v jižní Evropě. Je 

to dlouhověký strom. Dožívá se stáří až 2000 let. Ve vhodných podmínkách dorůstá 

výšky okolo 40 m. Průměr kmene je až 3 m. Listy má hluboce laločnaté. Plodenství jsou 

kulovitá. Visí na dlouhé stopce po 3 až 6 plodech. Je to jeden ze znaků, které ho odlišují 

od ostatních platanů (Pokorný a kol., 1990). 

5.17  Trnovník akát (Robinia pseudoacacia) 

Latinské jméno „Robinia“ získal po zahradníkovi, který na začátku 17. století zajistil jeho 

první semena pro Evropu ze Severní Ameriky. Poté byl dlouhou dobu považován za 
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prostý okrasný strom. Během 19. století dosáhl až na úroveň hospodářského významu. 

Úspěšně se zde aklimatizoval (Dreyer & Dreyer, 2004). Je středně vysoký do 25 m. Má 

křivolaké větve a deštníkovitě větvenou korunu. Kůra je v mládí hladká a ve stáří 

rozpukaná. Listy jsou střídavě lichozpeřené, složené z 9 až 19 okrouhlých lístků, které 

mají krátké řapíky. Světle zelené listy jsou celokrajné a velmi tenké. Trnovník umí 

hospodařit s vodou pomocí listového aparátu, který reaguje na klimatické změny. Pokud 

je například velké teplo, anebo naopak intenzivně prší, dokáží se lístky přiložit k sobě 

podél vřetena. Rozkvétá v červnu oboupohlavnými květy, které jsou seskupeny do 

převislých hroznů. Ty jsou dlouhé až 25 cm. Jednotlivé květy jsou intenzivně vonné 

a mají charakteristickou „motýlokvětou“ stavbu pro čeleď bobovité (Fabaceae). Pavéza 

je ozdobena zelenou skvrnou, zbytek květu je smetanově bílý. Plodem jsou červenohnědé 

ploché lusky, které visí v řídkých hroznech. Uvnitř se nachází několik ledvinovitých 

semen (Větvička, 1999).  
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6 Botanická exkurze 

6.1  Obecně k exkurzím 

S vývojem školy a jejího vyučování úzce souvisí také rozvoj možností ve vztahu 

k prostředí, v němž se toto vyučování realizovalo. Výuka nemusí probíhat jenom ve 

třídách, odborných učebnách nebo laboratořích, ale také mimo areál školy, jako například 

v muzeu, v přírodě na vycházkách nebo na exkurzích (Skalková, 2007). 

Podle Petty (1996) jsou návštěvy a exkurze jednou z vyučovacích metod, která se 

realizuje v mimoškolním prostředí. Žáci si z exkurzí hodně pamatují a jsou vhodné i pro 

upevňování vztahu mezi žákem a učitelem.  

Švecová (2002) uvádí exkurzi jako další formu výuky, která slouží k propojení teoretické 

a praktické složky. Žáci se zde seznamují s přírodními jevy a přírodninami, a to přímo 

v přirozeném nebo uměle vytvořeném prostředí. Exkurze tak představují efektivní způsob 

výuky vhodný pro pochopení obecných pojmů ve spojení s originálními objekty.  

6.2  Cíle a význam exkurze 

Přestože jsou exkurze poměrně časově náročné, mají velký vzdělávací význam. Z důvodu 

ušetření času lze využít krátkodobé exkurze nebo vycházky například do blízkého okolí 

školy. Hlavní cíl exkurze je jednoznačně doplnění a upevnění vědomostí a dovedností, 

které žáci získali v teoretické výuce (Švecová, 2002). 

Pavlasová (2015) uvádí hlavní význam exkurze následovně: jedná se zejména o názornost 

a následné propojení přírodovědné oblasti teoretické s praktickou oblastí. Významné je 

také posílení vnitřní motivace žáků.  

Podstatnost exkurze ve výuce biologie shrnuje (Ziegler, 2004) takto: kvalitní výuka 

biologie a geologie se zaměřením na ekologickou a enviromentální výchovu je důležitá 

na všech stupních škol. Výuku si nelze představit bez kvalitního systému exkurzí. 

Exkurze slouží k doplnění, ale hlavně k upevnění vědomostí a dovedností získaných při 

teoretické výuce. Dochází k podpoře vztahu mezi žáky a jejich vztahem k přírodě 

a k životnímu prostředí. Žáci poznávají vztahy mezi organismy a prostředím, a také 
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samotný vliv člověka na životní prostřední včetně narušování a jeho zásahů do prostředí 

s tím spojených (Švecová 2002).  

Podle Švecové (2002) jsou za předpokladu, že jsou dobře naplánované, návštěvy 

a exkurze vyučovací metodou, ze které si žáci zapamatují nejvíce. Žáky motivují 

a umožnují, aby do vyučování vstoupil skutečný svět. 

6.3  Motivace a hodnocení exkurze 

Věnování pozornosti žákům před samotnou exkurzí se vyplatí v rámci zvýšení jejich 

motivace. V této fázi jsou seznámeni s obsahem a cíli exkurze. Zásadní roli má učitel, 

a to jeho osobnost, přístup a schopnost předat fakta, která motivují v dostatečné míře. Pro 

žáky je motivující již to, že výuka bude probíhat mimo budovu a areál školy (Vodička, 

2010). 

Vodička (2010) považuje za podstatné následné zhodnocení exkurze. Vhodnou formou 

může být např. společné promítání pořízených fotografií. Pro pedagoga je zpětná vazba 

a hodnocení exkurze od žáků velmi důležitá. Žáci mohou také napsat článek do školního 

časopisu nebo uspořádat výstavou fotografií.  

6.4  Vlastní návrh botanické exkurze 

6.4.1  Základní informace 

Všeobecným cílem je pochopení významu zámeckého parku. Hlavním cílem v poznávací 

oblasti je seznámit žáky se zámeckým parkem Sychrov a představit konkrétní druhy 

stromů. Vzhledem k velikosti zámeckého areálu zabere návštěva nejméně 2 hodiny. 

Doporučuji však časovou dotaci zvýšit, a to na rozmezí 3 – 4 hodiny. To umožní volnější 

tempo a zařazení přestávky. Celková náročnost po fyzické stránce představuje pohyb 

rovinatým terénem po zpevněných cestách. V rámci přípravy před aktivitou je vhodné 

žákům vycházku stručně představit v jedné vyučovací hodině. Následné aktivity jsou 

připraveny pro zopakování získaných vědomostí pro jednu vyučovací hodinu. Vycházka 

je určena žákům 2. stupně základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Při 

zařazení dalších doporučených dřevin je vhodná pro 1. ročník gymnázia nebo střední 

školy. Vycházku lze uskutečnit s celou třídou. Nicméně proto, aby byla akce komfortní 

pro žáky i učitele, je vhodné rozdělit třídu na polovinu. Vstupné do areálu zámeckého 
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parku stojí 30 Kč. Pedagog je vybaven určovací příručkou dřevin, mapou areálu a nesmí 

zapomenout na pracovní listy. Povinným materiálem pro žáky je příručka pro určování 

dřevin a psací potřeba. Doporučená je podložka k usnadnění psaní do pracovního listu 

a fotoaparát pro pořízení fotografií.  

6.4.2  Před exkurzí 

Pro to, aby byla exkurze správně připravena, je obecně doporučeno, aby učitel po 

předchozím nastudování vybrané lokality místo navštívil. Zámecký park Sychrov 

s úmyslem vytvořit zde botanickou exkurzi pro žáky jsem navštívila čtyřikrát. Poprvé 

v květnu v roce 2017, kdy jsem se rozhodovala pro výběr tématu. Tato návštěva mě 

ujistila, že je tento park vhodnou lokalitou pro můj záměr. Téhož roku v srpnu jsem se 

spojila se správou zámku, konkrétně se zámeckými zahradníky Ing. Martinem Jiránkem 

a Ing. Janem Štrojsou. Pro vytvoření okruhu exkurze jsem vycházela ze zapůjčené 

inventarizace dřevin v zámeckém parku z roku 2009 a 2010. Byla jsem upozorněna na 

možnou odlišnost těchto podkladů se současným stavem vzhledem k proběhlé obnově 

parku v roce 2015. Návrh jsem mnohokrát změnila a upravila díky návštěvě v listopadu 

téhož roku. Poslední návštěva proběhla v březnu 2018, kdy jsem si prošla a ověřila 

navrženou trasu. Sychrov je velmi dobře dostupná oblast. Jako výchozí bod můžeme 

zvolit Turnov, ze kterého se vlakem nebo autobusem dopravíme do obce Sychrov. 

K exkurzi doporučuji dva termíny. Prvním obdobím jsou měsíce květen nebo červen, ve 

kterých nejvíce dřevin a rostlin kvete. Druhou možností je zaměřit se na plody dřevin 

v září nebo říjnu. Žáky před návštěvou poučíme o nutnosti dodržování pravidel v areálu 

zámku.  

6.4.3 Trasa exkurze 

Pro trasu botanické exkurze jsem zvolila 10 tematických zastavení. Tato místa tvoří okruh 

dlouhý přibližně 1,7 km. 
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Obrázek 16 Trasa botanické exkurze v zámeckém parku (Mapy.cz, 2018) 

Zastavení č. 1 

Trasa začíná v předzámčí u tisu červeného a borovice vejmutovky. Na čestném dvoře 

rostou i další dřeviny z jehličnanů, např. borovice těžká. Z listnatých stromů například 

jírovec maďal, javor mléč a vrba náhrobní.  

Zastavení č. 2 

Toto zastavení se věnuje určování stáří stromů. V rámci revitalizace v roce 2015 byl 

z důvodu bezpečnosti pokácen dub letní. Pařez o průměru asi 2 m je zde ponechán.  

Hlavní princip dendrochronologie spočívá v tom, že se jednotlivé letokruhy liší. 

Letokruhy představují pravidelnost střídání aktivního a vegetačního klidu. Hranice je 

viditelná, protože se střídá přírůstkem kambia jarního a letního dřeva (Kyncl, 2017). 

Zastavení č. 3 

Toto místo je zvoleno, protože se zde nachází několik druhů lípy. Jsou to lípa srdčitá, 

zelená a obecná. Lípa je významná zejména pro opylovače jako medonosná dřevina. 

Lipové květy se využívají pro přípravu čaje. Obsahují mnoho léčivých látek, jako 
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například flavonoidy, silice a třísloviny. Tyto látky mají zklidňující účinky, tlumí kašel 

a rozpouští hleny. Podporují metabolismus vylučování vody, jejich účinek je diuretický.4  

Zastavení č. 4 

Vydáme se přes Rudolfovu vyhlídku po severní ose kompozice až ke kaštanovníku. 

Poblíž roste několik douglasek tisolistých. Na této zastávce se zaměříme, podle čeho 

můžeme poznat kaštanovník a jaké je jeho využití.  

Zastavení č. 5 

Před čínskou zahradou se vydáme doprava, míjíme například habr obecný a lípu srdčitou. 

Zámecký park se pyšní velkým množstvím druhů dubů. V parku je ale obtížné nalézt dub 

zimní a letní přímo u sebe. Nejdříve se zastavíme u dubu zimního. Asi po 100 m dojdeme 

k aleji, kterou tvoří duby letní. V porovnání s dubem zimním je jejich zastoupení v parku 

mnohonásobně vyšší. Ukážeme si jejich charakteristické znaky. 

Zastavení č. 6 

Zde se zaměříme na znaky buku lesního. V zámeckém parku je rovněž na několika 

místech k vidění buk Rohanův, jedná se o červenolistý kultivar buku lesního (Fagus 

sylvativa ´Rohanii´). V parku se nachází různé další kultivary, jako například 

´Asplendifolia´, ´Pseudofastigata´ a kultivar ´Pendula´.  

Zastavení č. 7  

Zpět k zámku se vracíme cestou kopírující alej. Podle inventarizace se v parku hojně 

vyskytují javory. Na tomto zastavení si představíme a porovnáme hlavní znaky javoru 

mléče a javoru klenu. Nejprve se zastavíme u javoru klenu, přibližně po 80 m si 

představíme javor mléč. Mezi nimi se nachází například jilm vaz.  

Zastavení č. 8 

Jilmy jsou charakteristické svou asymetrickou čepelí. V parku můžeme porovnat jilm vaz 

s jilmem habrolistým. Jiné druhy se zde nevyskytují.  

                                                 
4 Diuretický – podporuje vylučování vody z organismu 
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Zastavení č. 9 

Velmi poutavým dojmem působí exemplář jinanu dvoulaločného. Na tomto zastavení 

představíme žákům základní znaky a význam s důrazem na jeho použití ve farmacii 

a lékařství.  

Zastavení č. 10 

Vycházku ukončíme v místě poblíž fontány, kde roste šácholan přišpičatělý a liliovník 

tulipánokvětý. Oba druhy jsou okrasné svými květy a plody. Dále se můžeme vydat blíže 

k zámku, kde roste katalpa trubačovitá a sekvojovec obrovský.  

6.4.4 Pracovní list 

Pro zvýšení zájmů žáků a pro upevnění získaných znalostí, jsem připravila dva pracovní 

listy. Jsou určeny pro žáky druhého stupně základní školy. Oba vychází ze sortimentu 

vybraných základních dřevin. První list je zaměřen na návštěvu v zámeckém parku. 

Otázky jsou kladeny postupně podle jednotlivých zastavení. Druhý pracovní list je určen 

pro následnou práci v hodině k zopakování získaných informací. V pracovních listech 

využívám různé typy úloh.  
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Dřeviny v zámeckém parku Sychrov – exkurze 

 

1. Podle obrázku poznej a pojmenuj tyto jehličnany. 

 

   

  

 

 

 2. Odhadni věk dubu letního podle letokruhů, které vidíš na pařezu v zámeckém parku. 

 

3. Urči podle popisu, o jakou dřevinu se jedná. Doplň jednu další informaci.  

 

a. Rozkvétám v červnu a mé květy ti mohou pomoci od nachlazení.  

b. Poznáš mě dle rezavého chmýří na spodní straně listu.  
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4. Urči podle popisu, o jakou dřevinu se jedná. Doplň jednu další informaci  

 

a. Mé plody jsou považovány za pochoutku.  

b. Ovocné sady se nazývají „kaštanky.“ 

 

  

 

 

 

 

5. Uveď příklady dřevin, které mohou způsobovat alergii. Urči společný znak, který je 

pro ně typický. 

 

 

 

6. Na obrázku zakroužkuj a popiš poznávací znaky dubu zimního 
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7. Doplň následující věty. 

a. Plodem buku lesního jsou trojboké  

b. Plody se lidově nazývají  

c. Buk vytváří významná společenstva 

d. Syrové plody jsou pro člověka  

  

 

 

8. Spoj druhy javorů se správným popisem. 

 

 

 

 

 

 

 

9. Podle popisu urči, o jakou dřevinu se jedná, napiš 

její rodový název. 

 

„Z oblačných výšin napadly penízky.  

Byly jich stovky, ne-li tisíce.  

Brouzdal jsem pod stromem v zeleném bohatství.  

Škoda, že si za ně nic nekoupím.“ 

 

 

Při utržení listu vytéká z rány bílé mléko (latex). 

Ze sladké mízy se vyrábí javorový sirup. 

Plodem jsou vodorovné poltivé dvounažky. 

Má lichozpeřené listy. 

JAVOR CUKROVÝ 

JAVOR MLÉČ 

JAVOR JASANOLISTÝ 

JAVOR BABYKA 
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10. Zakroužkuj, správné možnosti využití jinanu dvoulaločného. 

 

a. Okrasná dřevina 

b. Vhodný pro živé ploty 

c. Plody jsou využívání v tradiční čínské kuchyni 

d. Využívá se v lékařství jako léčivo 

 

 

11. Jak se jmenuje alej, která je pokračováním dubové aleje?  
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Dřeviny v zámeckém parku Sychrov – práce v hodině 

 

1. Rozhodni, zda jsou tvrzení o tisu červeném správná. 

a. Má žluté plody    ANO x NE 

b. Semeno je obaleno míškem  ANO x NE 

c. Obsahuje jedovaté látky   ANO x NE 

d. Nemá pryskyřičné kanálky  ANO x NE 

 

2. Vysvětli pojem „letokruhy“. 

 

 

 

 

3. Urči dřeviny podle popisu.  

 

a. Mé velmi jemné jehlice rostou ve svazečcích po 5 jehlicích.  

b. Můj list má asymetrickou čepel. 

c. Jsem národní strom v ČR. 

d. Mé květy připomínají rozkvetlé tulipány. 

e. Jsem jediný zástupce svého druhu. 

 

 

 

4. Podle jakého znaku bezpečně poznáš lípu srdčitou? 
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5. Zakroužkuj rozdíly mezi dubem letním a dubem zimním. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Jak se jmenuje buk, který byl na Sychrově vyšlechtěn? Čím je zajímavý? 

 

 

 

 

 

7. Vysvětli, proč se druh javoru nazývá „mléč“. 
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7 Závěr 

Bakalářská práce se zabývala využitím zámeckého parku Sychrov ve výuce přírodopisu 

a biologie. V obecné části jsem zpracovala rešerši literatury k tématu. Věnovala jsem se 

zde historií parku a proměnami kompozice během historie. V praktické části jsem uvedla 

popis vybraných dřevin. Podle inventarizačního plánu jsem vybrala sortiment 

15 základních dřevin a dalších 11 dřevin vhodných k rozšíření botanické exkurze. 

Navrhla jsem trasu botanicky zaměřené exkurze v areálu zámeckého parku Sychrov, která 

má 10 tematických zastavení. Vytvořila jsem dva pracovní listy pro studenty 2. stupně 

základní školy. První pracovní list je určen přímo pro doplnění vycházky. Druhý pracovní 

list je určen pro práci v následující hodině. Vzhledem k mé aprobaci „biologie a výchova 

ke zdraví“ jsem se ve výše popsaných výukových materiálech zaměřila na propojenost 

těchto oborů např. v rámci výživy, rostlinných alergenů a rostlinných alkaloidů. Práce je 

doplněna třemi přílohami. Jedná se o seznam vybraných dřevin doporučených 

k botanické exkurzi, trasu botanické exkurze a správné řešení obou pracovních listů.  
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12 Seznam příloh 

 

A. Tabulka vybraných dřevin 

B. Trasa botanické exkurze 

C. Řešení pracovního listu 



i 

 

PŘÍLOHA A 

SEZNAM DOPORUČENÝCH DŘEVIN 

pořadí český název latinský název 

ZÁKLADNÍ 

1. borovice vejmutovka Pinus strobus 

2. buk lesní Fagus sylvatica 

3. dub letní Quercus robur 

4. dub zimní Quercus petraea 

5. habr obecný Carpinus betulus 

6. javor klen Acer pseudoplatanus 

7. javor mléč Acer platanoides 

8. jinan dvoulaločný Ginkgo biloba 

9. jilm habrolistý Ulmus carpinifolia 

10. jírovec maďal Aesculus hippocastanum 

11. kaštanovník jedlý Castanea sativa 

12. lípa srdčitá Tilia cordata 

13. modřín opadavý Larix decidua 

14. smrk pichlavý Picea pungens 

15. tis červený Taxus baccata 

ROZŠÍŘENÍ 

1. borovice černá Pinus nigra 

2. bříza papírová Betula papyrifera 

3. douglaska tisolistá Pseudotsuga meinziensii 
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4. dřezovec trojtrný Glediscia triacanthos 

5. jedle ojíněná Abies concolor 

6. katalpa trubačovitá Catalpa bignonioides 

7. liliovník tulipánokvětý Liriodendron tulipifera 

8. metasekvoje čínská Metasequoia glyptostroboides 

9. platan východní Platanus orientalis 

10. šácholan přišpičatělý Magnolia acuminata 

11. trnovník akát Robinia pseudoacacia 
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PŘÍLOHA B  

TRASA BOTANICKÉ EXKURZE 

1. tis červený (Taxus baccata) a borovice vejmutovka (Pinus strobus) 

2. dub letní (Quercus robur) 

3. lípa srdčitá (Tilia cordata) 

4. kaštanovník jedlý (Castanea sativa) 

5. dub letní (Quercus robur) a dub zimní (Quercus petrea) 

6. buk lesní (Fagus sylvatica) 

7. javor mléč (Acer platanoides) a javor klen (Acer pseudoplatanus) 

8. jilm habrolistý (Ulmus carpinifolia) a jilm vaz (Ulmus laevis) 

9. jinan dvoulaločný (Gingko biloba) 

10. šácholan přišpičatělý (Magnolia acuminata) 
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PŘÍLOHA C   

Dřeviny v zámeckém parku Sychrov – exkurze 

1.  Podle obrázku poznej a pojmenuj tyto jehličnany. 

 

   

 borovice těžká    tis červený 

         borovice vejmutovka 

2.  Odhadni věk dubu letního podle letokruhů, které vidíš na pařezu.  

100 let 

 

3. Urči podle popisu, o jakou dřevinu se jedná. Doplň jednu další informaci.  

lípa srdčitá 

a. Rozkvétám v červnu a mé květy ti mohou pomoci od nachlazení.   

b. Poznáš mě dle rezavého chmýří na spodní straně listu.  

Např. medonosná dřevina, obsahuje silice  
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4.  Urči podle popisu, o jakou dřevinu se jedná. Doplň jednu další informaci.  

kaštanovník jedlý 

a. Mé plody jsou považovány za pochoutku.  

b. Ovocné sady se nazývají „kaštanky“ 

Např. ostnitá čížka, dožívá se až 1000 let 

 

  

 

 

5.  Uveď příklady dřevin, které mohou způsobovat alergii? Urči společný znak, který 

je pro ně typický. 

Např. bříza, lípa, habr 

Tyto dřeviny mají ve svých květech hodně pylu. Jsou opylovány větrem. Pyl je rozšiřován 

do velkých vzdáleností, protože je tzv. lehký. 

6. Na obrázku zakroužkuj a popiš dva poznávací znaky dubu zimního 

 

dlouhý řapík listu, krátká nebo téměř žádná stopka u plodu 
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7. Doplň následující věty o buku lesním 

a. Plodem jsou trojboké    nažky 

b. Plody se lidově nazývají    žaludy 

c. Buk vytváří významná společenstva bučiny 

d. Syrové plody jsou pro člověka  mírně jedovaté 

  

 

8. Spoj druhy javorů se správným popisem.  

 

 

 

 



vii 

 

9. Podle popisu urči, o jakou dřevinu se jedná, napiš 

její rodový název  

„Z oblačných výšin napadly penízky.  

Byly jich stovky, ne-li tisíce.  

Brouzdal jsem pod stromem v zeleném bohatství.  

Škoda, že si za ně nic nekoupím.“ 

 

jilm 

 

10. Zakroužkuj, správné možnosti využití jinanu dvoulaločného. 

 

a. Okrasná dřevina 

b. Vhodný pro živé ploty 

c. Plody jsou využívání v tradiční čínské kuchyni 

d. Využívá se v lékařství jako léčivo 
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 Dřeviny v zámeckém parku Sychrov – práce v hodině 

 

1. Rozhodni, zda jsou tvrzení o tisu červeném správná. 

 

a. Má žluté plody    ANO x NE 

b. Semeno je obaleno míškem   ANO x NE 

c. Obsahuje jedovaté látky   ANO x NE 

d. Nemá pryskyřičné kanálky   ANO x NE 

 

2. Vysvětli pojem „letokruhy“. 

Přírůstek dřeva v důsledku činnosti kambia za jednoho vegetačního období. Počet 

letokruhů odpovídá stáří stromu. Letokruh je tvořen jarním a letním dřevem, které se 

odlišuje barvou a tvrdostí. 

3. Urči dřeviny podle popisu.  

 

a. Mé velmi jemné jehlice rostou ve svazečcích po 5 jehlicích.  borovice vejmutovka 

b. Můj list má asymetrickou čepel.     jilm 

c. Jsem národní strom v ČR.     lípa srdčitá 

d. Mé květy připomínají rozkvetlé tulipány.  liliovník tulipánokvětý 

e. Jsem jediný zástupce svého druhu.   jinan dvoulaločný 
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4. Podle jakého znaku bezpečně poznáš lípu srdčitou? 

Oranžové (rezavé) chloupky v paždí žilek na spodní 

straně listu. 

 

 

 

 

 

5. Zakroužkuj rozdíly mezi dubem letním a dubem zimním.  
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6. Jak se jmenuje buk, který byl na Sychrově vyšlechtěn? Čím je zajímavý? 

 

Rohanův buk, který má červené listy. 

 

7. Vysvětli, proč se druh javoru nazývá „mléč“. 

 

Javor mléč vytváří bílý latex, který vytéká po 

odlomení řapíku od listu, tzv. mléčí.  


