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9 pěstované okrasné dřeviny, zahrady 
a parky 

V předchozích odstavcích jsme se zabývali přirozenou vegetací města, 
která se na jeho malé části zachovala téměř zázrakem po staletích síd-
lišť a zemědělského a průmyslového využívání krajiny. Během staletí při 
mnohdy bouřlivých změnách lidských kultur a etnik dochází k úmysl-
nému i nechtěnému přenosu rostlin a jejich semen, která se uchytila 
v nové vlasti a vytvořila si prostor pro další rozvoj. V novější době jsou 
přinášeny nejen plodiny pro pěstování a výživu, ale i rostliny tzv. neuži-
tečné, jen pro potěšení. Tento přenos rostlin, jejich introdukce, se děl již 
v raném středověku, ale pak k němu docházelo ve stále větší míře v sou-
vislosti s objevnými cestami do jiných světadílů. Tyto cizokrajné rostliny 
byly pak pěstovány v klášterech a zahradách šlechtických paláců a poz-
ději byly použity ve veřejných parcích a i v uličních stromořadích. Mnohé 

Pohled na Prahu s oázami zeleně, v popředí část Valdštejnské zahrady, dále Vojanovy sady,  
v pozadí Riegrovy sady na Vinohradech. Foto J. Kubíková
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introdukované dřeviny se staly součástí lesnických výsadeb, jako např. 
trnovník akát, dub červený, borovice černá, modřín evropský.

Dvě nejvýznačnější zahradní úpravy si zaslouží zvláštní pozornost. 
Jsou to jednak proslavené zahrady patřící k mnoha pražským palácům 
a klášterům, které byly vytvářeny podle dobových pravidel od středo-
věku. Nejdříve sloužily jako zelinářské a bylinářské zahrady a později se 
upravovaly podle architektonických záměrů v návaznosti na renesanč-
ní či hlavně barokní paláce. Původně byly používány domácí dřeviny, 
ale stále více byly zahrady zpestřovány dřevinami dováženými. Pražské 
zahrady a parky byly podrobně zpracovávány v řadě publikací. Zde by-
chom se pouze zmínili o některých vzácných dřevinách, původem z růz-
ných částí světa.

Ve srovnání s historickými zahradami a parky máme v Praze řadu parko-
vých úprav z 19. století, později doplňovaných a upravovaných – zejména 
Královská obora (Stromovka), Riegrovy sady, Gröbovka (Havlíčkovy sady), 
Karlovo náměstí, později sadové úpravy kolem nových sídlišť z druhé 
poloviny 20. století. V těchto výsadbách byly použity různé barevné od-
růdy, kultivary domácích dřevin, ale i mnohé introdukované druhy, jako 
platany, jedle, borovice, duby. Vzácnými dřevinami proslula zejména Krá-
lovská obora, tyto její sbírky však velmi utrpěly při povodni v roce 2002, 

9 pěstované okrasné dřeviny, zahrady a parky 

Pohled do Seminářské zahrady s tradiční výsadbou ovocných dřevin. Foto J. Kubíková
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kdy Stromovka byla po povodni zatopena ještě několik týdnů a mnoho 
stromů odumřelo nebo bylo skáceno z bezpečnostních důvodů.

Význačné pro Prahu jsou však také soukromé zahrádkářské kolonie, 
které vznikaly již ve třicátých letech jako nouzová obydlí, pak za války 
jako vítaná možnost vypěstovat si nedostatkovou zeleninu a za socialis-
mu byly podporovány jako jediná možnost, jak dát lidem alespoň malou 
příležitost využít svou iniciativu. Zahrádkářské kolonie se staly tak oblí-
benými, že přetrvávají podnes – v Suchdole, v Libni, na Střížkově, v Hos-
tivaři, nad Smíchovem atd. Pestrost druhová není příliš velká, převládají 
ovocné stromy, zelenina a jahody.

Velké plochy zeleně ve městě představují volně přístupné ovocné sady, 
veřejné i soukromé, vinice a uliční stromořadí.

Mnohé ovocné zahrady postupem času vymizely v důsledku zástavby 
a změny vlastníků. Některé klášterní zahrady přestaly být v minulosti udržo-
vané, jako např. zahrady u Břevnovského a Strahovského kláštera. Ty však pro-
dělávají v posledních letech rozsáhlou obnovu a výsadbu ovocných stromů.

Rozsáhlou plochou s ovocnými dřevinami přímo uprostřed města, jaká 
nemá obdoby v jiném předním evropském městě, je Seminářská zahra-
da na svazích Petřína. 

Ve středověku tu byly vinice a teprve později se začaly měnit v ovocný 
sad. Nejčastěji byly sázeny hrušně, jabloně a třešně. Pro příhodnou polohu 

Kvetoucí mandloň na chráněném svahu v Seminářské zahradě. Foto J. Kubíková
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tu byly vysazeny i mandloně (Amygdalus communis), a to na slunném 
svahu v sousedství zahrady Schönbornské a Lobkovické.

 V průběhu let 1980 až 2000 došlo k velké rekonstrukci zahrady, staré 
stromy byly většinou vykáceny a nahrazeny novými. Jsou vysazeny v řa-
dách a tvoří jakýsi systém bloků. Byly použity kultivary, které hojně kve-
tou, ale nevytvářejí plody, aby nedocházelo k ničení stromů neukázněnými 
občany. Toto rozhodnutí se ukázalo v extrémně vlhkém roce 2013 jako 
nešťastné. Celá rozsáhlá výsadba hojně kvetoucích višní byla napadena 
moniliovou hnilobou, a to tak silně, že odumřely květy, listy a větévky. 
Odolala pouze jedna stará třešeň uprostřed nové výsadby. Pokud bude 
nutno celou výsadbu vykácet, pak je třeba použít různé odrůdy třešní 
a višní, které by byly více odolné k případným chorobám. Bloky stromů 
jsou protkány nepravidelně vedoucími cestičkami. Nad hlavní vyhlíd-
kovou cestou jsou vtroušené lesní dřeviny, mezi nimi kaštanovník setý 
(Castanea sativa) nebo lísky turecké (Corylus colurna). Při rekonstrukci 
bylo v Seminářské zahradě vysazeno přes 2 700 sazenic ovocných dřevin.

Další již zmíněnou ovocnou zahradou je zahrada Strahovského kláštera, 
která se rozkládá na svahu od horní části Hladové zdi až k ulici Vlašské. 
Z ovocných dřevin jsou zde hlavně hrušně, ale i ořešáky vlašské. Také zde 
proběhla rozsáhlá nová výsadba ovocných stromů, byla obnovena i vinice 
na chráněném západním svahu.

9 pěstované okrasné dřeviny, zahrady a parky 

Celkový pohled na Strahovskou zahradu s novou výsadbou ovocných stromů. Foto J. Kubíková
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Rozlehlá zahrada Břevnovského kláštera leží mimo centrum města, 
prošla významnou rehabilitací a velký ovocný sad v horní části byl dopl-
něn mladými stromy tradičních odrůd jabloní.

Pěstování vinné révy má v Praze dlouhou tradici, snad již od doby 
knížete Václava, ale určitě od doby krále Karla IV. Také jméno celé praž-
ské čtvrti „Vinohrady“ je dokladem o rozsáhlých plochách spojených 
s touto ovocnou dřevinou. Mnohé vinice však v průběhu let zanikly, 
např. na svazích Petřína, a z vinohradských zbyla pouze Gröbovka. 
Na svazích podél Vltavy v Podbabě svědčí o bývalých vinicích opuště-
né terasy. V Riegrových sadech bývala vinice Andělka, nazvaná podle 
lékárníka Angela z Florencie, kterému patřila. V sousedství Andělky 
byla další vinice, která byla majetkem kostela sv. Jakuba na Starém  
Městě.

Komplexní rekonstrukce a nové výsadby révových keřů se dočkala Sva-
továclavská vinice, která se rozprostírá na terasách jižního svahu východ-
ního ostrohu Pražského hradu. Po obnovení byla v roce 2010 zpřístupněna 
veřejnosti a od té doby je vyhledávaným místem pro dobré víno a pře-
krásné výhledy na město.

Jako kulturní památka je vedena vinice Gröbovka na Vinohradech. Jméno 
nese po známém pražském průmyslníkovi Moritzi Gröbem, který si zde 
nechal postavit honosnou vilu s parkem a vinicí. Tato vinice má rozlohu 

Nově vysazeny byly i málo pěstované mišpule německé. Foto J. Kubíková
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téměř 2 ha a je vzorně udržovaná. Vinici vévodí obnovený viniční altán, 
kde se prodává víno z vlastního sklepa.

Chloubou Botanické zahrady v Troji nejsou jen rozsáhlé plochy s četný-
mi a vzácnými rostlinami, známý skleník Fata morgana, ale i vinice sv. Klá-
ry. Rozprostírá se na jižním svahu nad Trojským zámkem. Dominantou 
je kaple sv. Kláry, kde se slouží bohoslužby, ale i probíhají svatební ob-
řady. Ve sklípku ve svahu se prodává místní víno. Vinice je 3,5 ha velká 
a je největší na území Prahy. Má dvě části: školní naučnou, kde se pěstují 
různé odrůdy révy a jsou označeny jmenovkami, a produkční, z níž jsou 
hrozny určeny ke zpracování na víno.

Výše ve svahu se rozkládá další vinice zvaná Salabka. Její rozloha je asi 
3 ha a slunné svahy zajišťují skvělé hrozny a později i víno.

Další pražskou vinicí je Máchalka, která se nalézá na svahu pod Prosekem 
poblíž bobové dráhy (vchod u stanice autobusů Kellerka). Je spravována 
Vinařským družstvem Svatý Václav a vína z vlastních sběrů jsou prodejná.

Nevelkou, ale nejjižněji položenou vinicí v Praze je vinice v Modřanech 
nad ulicí Modřanskou v údolí Vltavy. Skládá se z několika parcel, které 
vlastní a obhospodařují soukromí vinaři.

Významným a hojně navštěvovaným objektem Prahy je Opatská zahrada 
v areálu Strahovského kláštera. Na teráskách a podle zdi konventu jsou 
nově vysazeny keře vinné révy jako upomínka na původní využití zahrady.

9 pěstované okrasné dřeviny, zahrady a parky 

Historická vinice v Troji u kaple sv. Kláry. Foto M. Kubík
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V posledních letech obliba pěstování vína stoupá, např. byla vysazena 
nová malá vinice v areálu bytového komplexu pod starou pevnostní zdí 
poblíž Ostrčilova náměstí.

Uliční stromořadí jsou obecně známou součástí městské zeleně. Vý-
znam dřevin v ulicích je všeobecně uznáván – stromy jsou nejen jejich 
ozdobou, ale též zdrojem kyslíku, dárcem stínu v letních dnech, úkrytem 
pro ptactvo apod. Trpí solením vozovek, a proto se hledají vhodnější po-
sypové materiály a odolnější dřeviny. Sortiment vysazovaných druhů bývá 
někdy pestrý, čas od času se mění a podléhá i určité módě. Dříve byly nej-
častěji vysazovanými stromy lípy, zejména lípa malolistá (Tilia cordata) 
a později lípa stříbrná – též plstnatá (Tilia tomentosa, syn. T. argentea). 
Má charakteristicky šedavě až bělavě plstnaté pupeny i letorosty a listy 
na líci tmavozelené, na rubu šedavě bíle plstnaté. Tento druh dobře sná-
ší městské prašné a suché prostředí, květy však nejsou vhodné ke sběru 
a mohou být toxické pro hmyz.

V určité době, v první polovině 20. století, byly oblíbené trnovníky 
akáty (Robinia pseudoacacia). Nyní se spíše využívají kultivary tohoto 
druhu se vzpřímenými větvemi nebo s menším počtem lístků, jejichž 
koruny nejsou tak rozložité. Kultivary se vzpřímenými větvemi exis-
tují i u jasanů – ty byly vysazeny např. ve dvou řadách v Benátské ulici 
v Praze 2. Neobvyklým druhem v ulicích je břestovec západní (Celtis 
occidentalis). Statné stromy tohoto druhu najdeme např. v Lužické 
ulici na Vinohradech nebo na prostranství Na Kozačce u Rybalkovy 
ulice. Břestovce jsou charakteristické především nesouměrnými listy 
a drobnými kulovitými peckovicemi. V poslední době se vysazují i další 
méně obvyklé dřeviny, např. pavlovnie u Hlavního nádraží a u Anděla 
nebo jinany v Máchově ulici na Vinohradech, ve Vršovické ulici a na 
řadě dalších míst.

Častou dřevinou v ulicích jsou javory, a to jak javor mléč (Acer plata-
noides), tak i javor klen (Acer pseudoplatanus). Produkují množství plo-
dů a semena jsou pohotově klíčivá, takže na okrajích cest se mohou pak 
vytvářet i nežádoucí porosty semenáčků.

Dosti neobvyklým druhem v ulicích je jeřáb prostřední (též zvaný švéd-
ský) (Sorbus intermedia, syn. S. suecica), známý spíše jako druh parko-
vý. Stromořadí starších stromů najdeme v Jaromírově ulici v Nuslích.  
Ozdobné jsou nejen jejich pravidelné koruny, ale i peřenolaločné listy na 
líci leskle zelené, na rubu šedoplstnaté. Oranžově červené malvičky vy-
trvávají přes zimu.

Řidčeji je možno spatřit v ulicích jírovce – jírovec maďal (Aesculus hi-
ppocastanum) nebo jírovec pleťový (Aesculus x carnea). Pro rozložité 
koruny jsou vhodnější v parcích, na náměstích a hřbitovech nebo v za-
hradních restauracích.
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zaJímavé dřeviNy ve městě

Neodmyslitelnou součástí zeleně Prahy jsou vysazované dřeviny, a to jak 
domácí druhy, tak druhy cizokrajné. Jsou-li na vhodných stanovištích a ne-
jsou-li poškozovány nepříznivými vlivy, dosahují mnohdy úctyhodných 
rozměrů. Stromy, které jsou součastí parkových výsadeb, mívají zpravi-
dla vhodnější podmínky ke své existenci nežli ty, které byly vysázeny po-
dél komunikací a trpí především nedostatkem místa, solením chodníků 
a výfukovými plyny vozidel. Správným výběrem sortimentu lze však do-
sáhnout i v ulicích s frekventovanou dopravou příjemného prostředí. Na 
velice rušných místech a přitom esteticky velice důležitých, jako je Sme-
tanovo nábřeží při pohledu na Pražský hrad, se dlouho nedařilo udržet 
stromořadí lip v dobrém zdravotním stavu. Bylo proto nutné vzrostlé 
stromy zasadit do velkých, v zemi zapuštěných kontejnerů a pravidelně 
je zalévat a hnojit.

Stromy v ulicích poskytují stín a tlumí hluk a jejich listy a květy přináše-
jí pocit krásna. Samozřejmě výběr dřevin je neobyčejně důležitý, protože 
druhy se širokými korunami mohou vadit provozu nebo rychle rostoucí 
dřeviny by brzo zastiňovaly okolní byty. Proto se v poslední době vysa-
zují kultivary s užšími korunami tvořenými vzpřímenými větvemi, nebo 
se vybírají druhy pomalu rostoucí.

9 pěstované okrasné dřeviny, zahrady a parky 

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)
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Do městské zeleně patří i ty dřeviny, které vyrůstají v zahradách soukro-
mých pozemků. Pro obyvatele intravilánu jsou zajímavé především ty, které 
jsou patrny z veřejných komunikací. Mnohdy dřeviny ze soukromých zahrad 
zasahují svými korunami do ulic tak, že se stávají součastí veřejné uliční zele-
ně. Klasickým příkladem je obrovský cedr pěstovaný v ulici U dubu v Praze 4.

V následujících odstavcích si představíme některé významné cizokraj-
né dřeviny Prahy. 

Řada z nich jsou nahosemenné rostliny a patří mezi jejich různé čele-
dě: borovicovité (douglaska, jedlovec), tisovcovité (metasekvoje, tisovec), 
cypřišovité (cypřišek, zerav, zeravec), tisovité (tis), jinanovité (jinan).

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii) z čeledi borovicovitých 
se vysazuje v pražských lesích, ale i parcích. Pochází ze západního po-
břeží Severní Ameriky, kde dosahuje úctyhodných rozměrů. Dobře snáší 
městské prostředí. Na starých stromech je nápadná hluboce rozbrázděná 
korkovitá borka. Jehlice jsou při rozemnutí příjemně vonné po citronech 
nebo pomerančích. Šišky jsou až 10 cm dlouhé, za zralosti nerozpadavé 
a mají vyniklé rozeklané podpůrné šupiny vyčnívající ze šišky. Vzrostlé 
stromy jsou např. v Královské oboře (Stromovce), ale nejkrásnější jsou 
v zámeckém parku v Průhonicích.

Mezi borovicovité patří také jedlovec kanadský (Tsuga canadensis). Jak 
prozrazuje jméno, pochází ze Severní Ameriky. Typické jsou neopadavé, 

Jedlovec kanadský (Tsuga canadensis)
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velmi krátké jehlice, kratičce řapíkaté a s řapíkem sbíhajícím po větvičce, na 
rubu se dvěma bílými proužky průduchů. Jedlovec má drobné šišky asi 2 cm 
dlouhé, převislé, dozrávají v prvém roce a nerozpadají se. Staré stromy ros-
tou v Královské oboře, také v Havlíčkových sadech a na Petříně v Květnici.

Dřevinou velmi podobnou modřínu je pamodřín líbezný (Pseudola-
rix amabilis), též z čeledi borovicovitých. Má zkrácené větvičky, na nichž 
vyrůstají svazečky jehlic nápadně dlouhých, až 2 cm. Listy na podzim 
žloutnou a opadávají. Šišky se na podzim za zralosti rozpadávají. Pamod-
řín pochází z východní Číny. Najdeme jej v zadní části Královské obory.

Jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba) se na prvý pohled ostatním nahose-
menným nepodobá. Patří do čeledi jinanovitých. Má vějířovité listy zpra-
vidla se dvěma laloky, jejich svěže zelená barva přechází na podzim před 
opadem do zlatožluté barvy. Je to dvoudomý strom, semena (nikoliv plo-
dy!) jsou kulovitá se žlutavou dužnatou vnější vrstvou osemení. Pochá-
zí z Číny. Je vysazován v mnoha parcích, v poslední době též v uličních 
stromořadích. Obrovský strom, vysoký přes 20 m a s objemem kmene 
asi 360 cm, roste v Královské oboře poblíž Místodržitelského letohrádku. 
Zvláštní samčí jedinec roste před skleníky v Botanické zahradě Na slu-
pi. Má nízkou deštníkovitou korunu a byl označen jako kultivar �Praga�.

K tisovcovitým patří do nedávna neznámá metasekvoje čínská (Me-
tasequoia glyptostroboides). Bývá označována jako živoucí zkamenělina, 

9 pěstované okrasné dřeviny, zahrady a parky 

Jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba)
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Metasekvoje čínská (Metasequoia glyptostroboides)

Nejstarší strom metasekvoje čínské v Královské zahradě. Foto J. Kubíková
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byla známa dříve jako fosilie, než byla v roce 1941 objevena v Číně. Po 
druhé světové válce byla její semena jako vzácnost rozeslána botanickým 
zahradám ve světě. Od té doby jsou pěstovány dva původní exempláře 
v Královské zahradě Pražského hradu a v Botanické zahradě Na slupi. 
V dalším období se klíčivá semena dostala do semenářských závodů a dnes 
je v běžném sortimentu okrasných dřevin. Jsou to mohutné stromy, kte-
ré mohou být až 35 m vysoké. Mají kuželovitou korunu a vstřícné, dvou-
řadě uspořádané jehlice, které na podzim zhnědnou a opadávají. Samičí 
šištice jsou drobné, kulovité, za zralosti dřevnatějící.

Tisovec dvouřadý (Taxodium distichum) z téže čeledi pochází z jihový-
chodní části Spojených států amerických, kde roste na vlhkých rozbahně-
ných půdách v nivách velkých řek. K usnadnění dýchání vytváří kořenový 
systém kůlové dýchací kořeny, které vyrůstají jako zaoblené pařízky nad 
povrch půdy. Jehlice jsou střídavé a na podzim opadávají. Nejhezčí tisov-
ce jsou v Královské oboře poblíž soustavy rybníků, můžeme tam vidět 
vyčnívající četné pneumatofory – dýchací kořeny.

Ze stejné čeledi tisovcovitých je také památný sekvojovec obrovský 
(Sequoiadendron giganteum). Je nazýván „mamutí strom“, neboť na pů-
vodních stanovištích v pohoří Sierra Nevada v Kalifornii dosahuje výšky 
až 100 m, s obvodem kmene až 6 m a borkou tlustou až 50 cm. Má šupi-
novité listy sbíhající po větvičkách, na koncích odstávající. Šišky velikosti 
a podoby slepičího vejce jsou za zralosti nerozpadavé, hnědé, dřevnatějící, 
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Původní vysvětlující tabule. Foto J. Kubíková
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Tisovec dvouřadý (Taxodium distichum)

Sekvojovec obrovský (Sequoiadendron giganteum)
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s množstvím drobných křídlatých semen, která rychle ztrácejí klíčivost. 
Dva velké stromy sekvojovce rostou na centrální travnaté ploše v Pražské 
botanické zahradě v Troji. Najdeme jej též v zásobní zahradě Pražského 
hradu, u hájovny v Kunratickém lese a v bývalých školkách v Michelském 
lese, které tam vysadil lesník M. Kučera ze svých vlastních výpěstků. 

 Cypřišovité jsou oblíbené okrasné dřeviny parků a zahrad. Cypřišek no-
otecký či cypřišek nutka (Chamaecyparis nootkatensis) je severoameric-
ká dřevina a bývá vysazována pro svůj celkový habitus tvořený nápadně 
převislými větvičkami. Typické jsou kulovité šišky, asi 1 cm velké, u nichž 
každá šupina vybíhá v nápadný hrot. Vzrostlé dva stromy se souměrnou 
korunou zdobí parkovou plochu v dolní části Gröbovky, další stromy 
najdeme ve Vojanových sadech a v Královské zahradě Pražského hradu.

Nejznámější dřevinou z cypřišovitých je zerav západní (Thuja occiden-
talis). Má šupinovité listy, na líci matné, šišky jsou dřevnaté. Snadno se 
pěstuje a tvaruje do živých plotů. Pochází z východní části Severní Ame-
riky. Méně častou dřevinou je zeravec východní (Platycladus orientalis, 
syn. Thuja orientalis), jeho domovinou je severní a západní Čína a Korea. 
Jsou pro něj typické drobné šupinovité listy s rýhovitou žlázkou (nikoliv 
vypuklou jako u zeravů) a zejména vejcovité dužnaté šištice, tvořené šu-
pinami na koncích hákovitě zahnutými. Semena jsou bez křídel. V Praze 
rostou největší exempláře ve Vrtbovské zahradě na Malé Straně – přečkaly 
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Mohutný kmen sekvojovce obrovského u hájovny v Kunratickém lese. Foto M. Kubík
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velkou rekonstrukci celé zahrady, vybudované Františkem Maxmiliánem 
Kaňkou před 200 lety.

Z tisovitých se v parcích setkáváme často s tisem červeným (Taxus ba-
ccata), který je naší domácí dřevinou, roste vzácně na vlhkých humóz-
ních půdách suťových lesů, vždy jako pouze vtroušená dřevina v podrostu 
vzrostlých stromů, nejčastěji buků. Městské prostředí snáší však velice 
dobře, stejně tak jako sestřih a tvorbu různých tvarů. Dekorativní vzor-
ce ve francouzských zahradách byly proto tvořeny právě tisem, případně 
zimostrázem. Tisy jsou dvoudomé dřeviny a jsou jedovaté, prostoupené 
alkaloidem taxinem. Pouze červený dužnatý míšek, obklopující na sami-
čích jedincích hnědé semeno, je jedlý. Kromě jiných míst je velké množ-
ství mohutných tisových keřů až stromů v Havlíčkových sadech, dále 
v Lobkovické zahradě na severním svahu Petřína nebo v zahradě Na Va-
lech na Pražském hradě.

Poměrně zřídka se u nás vysazuje kryptomerie japonská (Cryptome-
ria japonica) ze samostatné čeledi kryptomeriovitých, někdy označovaná 
jako japonský cedr. Kryptomerie má šídlovité jehlice srpovitě zakřivené. 
Kulovité samičí šištice, za zralosti dřevnaté, jsou asi 2,5 cm veliké a je-
jich semenné šupiny jsou opatřeny špičatými výrůstky. Dva statné stro-
my rostou v Zoologické zahradě u stanice lanové dráhy.

V dalším textu se zmíníme o význačných dřevinách krytosemenných.

Cypřišek nutka (Chamaecyparis nootkatensis)
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Zerav západní (Thuja occidentalis)

Zeravec východní (Platycladus orientalis)
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Tis červený (Taxus baccata)

Kryptomerie japonská (Cryptomeria japonica)
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Do čeledi sapanovitých patří dřezovec trojtrnný (Gleditsia triacanthos), 
původem ze Severní Ameriky. Má nápadnější plody než květy, jsou to to-
tiž ploché, řemenovité lusky až 40 cm dlouhé, za zralosti tmavě hnědé, 
vytrvávají dlouho na stromech, opadávají až koncem zimy. Květy jsou 
nenápadné, žlutozelené v krátkých hroznech. Výrazné jsou dlouhé trny, 
vyvinuté zejména na kmenech, rozvětvené, dlouhé až 20 cm. Vysazen je 
na více místech, ve středu města roste na Karlově náměstí u pomníku 
Elišky Krásnohorské.

Do stejné čeledi patří i nahovětvec kanadský (Gymnocladus dioica), 
introdukován ze Severní Ameriky. Jeho rodové jméno je odvozeno od 
toho, že tato dřevina raší na jaře velmi pozdě, takže větve zůstávají vel-
mi dlouho „nahé“. Vyznačuje se velkými, 2× zpeřenými listy až 90 cm 
dlouhými. Je to dvoudomá dřevina, takže jen na samičích jedincích na-
jdeme tlusté lusky, dřevnaté, dlouhé asi 10 cm. V Praze si jej můžeme 
všimnout na Karlově náměstí u dětského hřiště, velké stromy jsou v Bo-
tanické zahradě Na slupi.

Množstvím drobných žlutých květů se vyznačuje svitel latnatý (Koelreu-
teria paniculata), z téže čeledi sapanovitých, dřevina s přirozeným rozší-
řením v Číně. Nejstarší dva stromy vyrůstají na Karlově náměstí, poblíž 
pomníku Karoliny Světlé. Silné stromy jsou mírně nakloněny, listy jsou 
lichozpeřené, s lístky nepravidelně zubatými. Laty květů jsou až 40 cm 
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Dřezovec trojtrnný (Gleditsia triacanthos)
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Nahovětvec kanadský (Gymnocladus dioica)

Svitel latnatý (Koelreuteria paniculata)



173

dlouhé, na podzim dozrávají trojhranné, nafouklé, hnědé tobolky, které 
na stromech vytrvávají přes zimu. Svitel najdeme na různých místech, 
např. v parku Gröbovka, u nádraží Vršovice a v poslední době se vysazu-
jí v uličních stromořadích, např. u Olšanských hřbitovů, u stanice metra 
Želivského, na Spořilově, v ulici Uruguayská apod.

K bukovitým patří teplomilný kaštanovník setý (Castanea sativa). Jeho 
domovem je široká oblast jižní Evropy, severní Afriky, Malé Asie až Kav-
kazu. Typické jsou jeho až 20 cm dlouhé jednoduché listy, na okrajích 
hrubě pilovité. V době květu jsou nápadná vzpřímená samčí květenství. 
Plody jsou hnědé nažky, známé jedlé kaštany, které jsou uzavřeny v ost-
nitých číškách. Kaštanovník roste v chráněných polohách v Praze ve Vo-
janových sadech, na Petříně, v zahradě Na Valech i v Královské oboře.

K bukovitým patří také duby, unikátním druhem dubu v Praze je dub 
Turnerův (Quercus x turneri), který je křížencem dubu cesmínovitého 
a dubu letního. Vznikl před rokem 1780 v Turnerově školce v Anglii. Je to 
druh poloopadavý, listy má 6–10 cm dlouhé, tupě zubaté, tmavě zelené, ža-
ludy jsou do poloviny ponořené do číšky. Jediný strom najdeme v zahradě 
Na Valech, a to u paty Býčího schodiště, spojujícího zahradu s III. hradním 
nádvořím. Je zde dobře chráněn vysokou zdí Starého královského paláce.

K nenáročným dřevinám, často pěstovaným v parcích i v uličních stro-
mořadích, patří jerlín japonský (Sophora japonica). Jeho domovem je Čína 
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Kaštanovník setý (Castanea sativa)



174 neznámá tvář prahy

Jerlín japonský (Sophora japonica)

Vistárie čínská (Wisteria sinensis)
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a Korea, v Japonsku je pouze pěstován. Svými lichozpeřenými listy při-
pomíná trnovník akát, s ním společně patří do čeledi bobovitých. Jerlín 
není však trnitý, květy jsou žlutavé v řídkých latách a plody jsou lusky, 
které jsou i za zralosti zelené, zaškrcované a nepukavé, na stromech vy-
trvávají velmi dlouho. Na rozdíl od trnovníku vykvétá v pozdním létě. 
Statné stromy najdeme na Karlově náměstí, v Královské zahradě, v Kin-
ského sadech nebo v parcích na Vyšehradě.

Mezi vzácněji vysazované dřeviny patří křehovětvec žlutý (Cladras-
tis lutea) z čeledi bobovitých. Pochází z jihovýchodních oblastí USA, do 
Evropy byl introdukován v roce 1812, v Královské oboře byl vysazen již 
v roce 1844. Dříve se používalo pro tuto dřevinu jméno žlutník, i když 
květy jsou čistě bílé. Název však dobře vystihuje barvu dřeva, které je 
nápadně žluté. Listy jsou lichozpeřené s velkými lístky až 10 cm dlouhý-
mi, střídavými. Bílé květy jsou uspořádány v dlouhých převislých latách. 
Křehovětvec můžeme najít v Botanické zahradě Na slupi nebo v Nosti-
cově zahradě na Kampě.

K bobovitým patří také popínavá dřevina vistárie čínská (Wisteria si-
nensis). Tato opadavá levotočivá liána má složené listy až 30 cm dlouhé, 
s lístky v mládí přitiskle chlupatými, později olysalými. Modrofialové 
květy vyrůstají v hroznech. Plodem je lusk, 10–15 cm dlouhý, chlupa-
tý. Původní rozšíření tohoto druhu je ve střední Číně. Nádherné vistárie 
zdobí Hartigovskou zahradu pod Pražským hradem, dokonce tu najde-
me i jedince s květenstvím, které dosahuje až jednoho metru. Vistárie je 
neobyčejně houževnatá rostlina, pokud obsadí nějakou zeď či budovu, je 
téměř nemožné ji odstranit.

K nejoblíbenějším dřevinám patří jírovec maďal (Aesculus hippocasta-
num) z čeledi jírovcovitých. Je původem z Balkánu a byl často vysazován 
pro své rozložité koruny, které vytvářely stín u zahradních restaurací. 
Zde byl používán plnokvětý kultivar �Baumannii�, který netvoří plody, 
aby padající kaštany neobtěžovaly hosty. Řidčeji se setkáváme s červeně 
kvetoucími jírovci – jírovcem pleťovým či masovým (Aesculus x carnea). 
Mají-li červeně kvetoucí jírovce úzké květní koruny, jedná se o jírovec 
pavii (Aesculus pavia). Mnoho rozložitých jírovců roste na Střeleckém 
a Slovanském ostrově, na Petříně a na řadě dalších míst. Staré stromo-
řadí bylo při cestě, která vedla od Mariánské brány k Místodržitelskému 
letohrádku v horní části Královské obory; ulice je typicky nazvaná Pod 
kaštany. V současné době je stromořadí zachované jen částečně. V po-
sledních letech bylo totiž mnoho starých stromů zničeno škůdcem klí-
něnkou, která v polovině léta napadá listy, jež zničí, a stromy celkovým 
oslabením hynou. K tomuto dříve neznámému vývoji škůdce došlo v celé 
Evropě a nedaří se jej omezovat.

Katalpa trubačovitá (Catalpa bignonioides) z čeledi trubačovitých je 
původem z jižní části Spojených států amerických. Má velké vejčité listy, 
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Jírovec maďal (Aesculus hippocastanum)

Jírovec pleťový (Aesculus x carnea)
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Jírovec pavia (Aesculus pavia)

Jírovec drobnokvětý (Aesculus parviflora)
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Katalpa vejčitá (Catalpa bignonioides)

Pavlovnie plstnatá (Paulownia tomentosa)
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květy jsou bílé, se dvěma žlutými proužky a červenohnědými skvrnami. 
Plody jsou dlouhé, úzce válcovité tobolky a připomínají viržinka. Ojedi-
něle se vysazuje katalpa vejčitá (Catalpa ovata), jejíž květy jsou nažlout-
lé a tobolky neobyčejně úzké. Jeden vzrostlý strom tohoto druhu roste 
v Havlíčkových sadech, další v Královské oboře. Vzrostlé katalpy truba-
čovité lze nalézt např. v Bezručových sadech nebo při vstupu do Malé 
Fürstenberské zahrady. 

Velmi ozdobnou dřevinou je pavlovnie plstnatá (Paulownia tomento-
sa) z čeledi krtičníkovitých. Pochází z Číny. Její listy jsou široce vejčité, 
až 30 cm dlouhé, na bázi srdčité a na rubu hustě plstnaté. Výjimečné je 
její vzpřímené květenství z vonných velkých fialových květů. Plody jsou 
vejcovité tobolky, 3–4 cm dlouhé, za zralosti tmavě hnědé, pukající dvě-
ma chlopněmi. Četná semena jsou křídlatá. První pavlovnie plstnatá byla 
u nás vysazena v roce 1844 v Královské oboře. Největší exemplář v Praze, 
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Mohutný strom pavlovnie v zahradě Na Valech na Pražském hradě. Foto J. Kubíková
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Detail kvetoucí pavlovnie. Foto J. Kubíková

Stromořadí pavlovnií na Smíchově u Anděla. Foto J. Kubíková
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ale jistě i v celé republice, roste v zahradě Na Valech. Dosahuje výšky ně-
kolika pater hradního paláce v blízkosti centrální vyhlídkové terasy nad 
Hartigovskou zahradou. V současné době roste na řadě dalších míst a je 
vysazována v nových parkových úpravách, např. ve Vrchlického sadech 
proti Hlavnímu nádraží a na Smíchově u křižovatky Anděl.

Vzácnou dřevinou je korkovník amurský (Phellodendron amurense) 
z čeledi routovitých. Pochází z východní Asie. Svými lichozpeřenými listy 
připomíná jasan. Listy jsou velice dekorativní na podzim, kdy se zbarvují 
do zlatožluta. Nápadná je též hluboce brázditá korkovitá borka. Drobné 
kulovité peckovice, za zralosti černé, jsou silně aromatické a často vytrvá-
vají na stromech i přes celou zimu. Vysazuje se též v uličních stromořadích, 
např. v ulici Na Veselí v Praze 4, poblíž konečné stanice tramvaje č. 18.

K největším stromům v Praze patří lapina jasanolistá (Pterocarya fra-
xinifolia) z čeledi ořešákovitých, původem ze Zakavkazska. Roste v dolní 
části Botanické zahrady Na slupi, má tři mohutné kmeny, spjaté v koru-
ně železnými pásy. Vyznačuje se velkými lichozpeřenými listy, až 50 cm 
dlouhými, a dlouhými plodenstvími tvořenými jednosemennými křídla-
tými oříšky. Vytváří množství kořenových výmladků. Dřevo je velmi de-
korativní, s tmavou kresbou a označuje se jako kavkazský ořech.

I pouhé listy liliovníku tulipánokvětého (Liriodendron tulipifera) z če-
ledi šácholanovitých upoutávají pozornost. Jsou čtyřlaločné, lyrovitého 
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Lapina jasanolistá (Pterocarya fraxinifolia)
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tvaru, na podzim před opadem zlatožluté. Neobyčejně dekorativní jsou 
květy, které jsou vzpřímené, tvořené okvětními lístky, z nichž tři jsou 
rozestálé až dolů ohnuté, ostatních šest je vzpřímených, zelenožlutých. 
Plody jsou úzké křídlaté nažky uspořádané v šišticovitých přímých sou-
plodích, vytrvávajích v zimě dlouho na stromech. Liliovník pochází z vý-
chodní části Severní Ameriky a byl s oblibou vysazován v zámeckých 
parcích. V Evropě se pěstuje již od roku 1663, u nás byl první jedinec vy-
sazen v parku na Hluboké.

Velmi známými ozdobnými dřevinami jsou šácholany. Nejoblíbeněj-
ší je šácholan Soulangeův (Magnolia x soulangeana), běžně pěstovaný 
i v soukromých zahradách. Byl vyšlechtěn ve Francii v roce 1820 z druhů 
Magnolia denudata a M. liliiflora, oba původem z Číny. Dekorativní jsou 
jeho velké růžové až purpurové (kult. �Lennei�) květy, rozvíjející se záhy 
z jara před rašením listů. Řada velkých exemplářů vyrůstá podél obvo-
dové zdi Valdštejnské zahrady a dále v mnoha zahradách a parcích: ve 
Vojanových sadech, ve Velké Fürstenberské zahradě, v Královské oboře 
nebo v parku u Nuselské radnice. Méně často je sázen šácholan japon-
ský (Magnolia kobus), původem z Japonska, i když jde o velice krásnou 
dřevinu. Bílé květy, asi 10 cm v průměru, se objevují brzo na jaře a vět-
šinou opadávají před vyrašením listů. Na podzim jsou na stromě patrná 
růžová souplodí měchýřků, která po puknutí obnažují červená semena. 

Liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera)
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Šácholan Soulangeův (Magnolia x soulangeana)

Šácholan japonský (Magnolia kobus)
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Největší pražský jedinec roste v Královské zahradě na Hradčanech, v její 
západní části. Jiné velké stromy najdeme v zahradě Na Valech nebo v Rů-
žovém sadu na Petříně proti hvězdárně.

Stromovitý druh lísky, líska turecká (Corylus colurna) z čeledi lískovi-
tých, se v Praze dosti často pěstuje, a to nejen v parcích, ale i v uličních 
stromořadích. Původně se vyskytuje od jihovýchodní Evropy přes Malou 
Asii po Himáláje. Má rozložité koruny, a proto se uplatní pouze v širokých 
ulicích, jako je např. ulice na Albertově v Praze 2. Charakteristickým zna-
kem je šupinovitě odlupčivá borka na kmenech a starších větvích, široce 
vejčité listy, na bázi srdčité, a především plody ukryté v obalu hluboce 
zastřihávaném, silně žláznatém. Chutné oříšky jsou s oblibou sbírané. 
Velké stromy najdeme v Královské zahradě nebo na Petříně. Dříve býval 
největším jedincem strom v Opatské zahradě premonstrátského klášte-
ra na Strahově.

Dříve oblíbená dřevina, od jejíhož pěstování se postupně upouští, je 
mišpule německá (Mespilus germanica) z čeledi růžovitých. Její původ-
ní rozšíření sahá od jihovýchodní Evropy přes Zakavkazsko do Íránu. 
Dříve se vysazovala v soukromých zahradách a plody se zpracovávaly na 
zavařeniny. Také se vysazovala na okrajích vinic. V současnosti se stává 
vzácností několik starých exemplářů tohoto druhu, rostou např. ve Vo-
janových sadech. Za květu připomínají mišpule jabloně. Téměř kulovité 
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Mišpule německá (Mespilus germanica)

 Detail kvetoucí mišpule německé vysazené ve Strahovské zahradě. Foto J. Kubíková
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malvice, za zralosti hnědavé, mají nápadně dlouhé kališní cípy a obsahují 
mnoho pektinů, takže jsou jedlé, ale až po přejití mrazem.

K růžovitým patří také třešeň pilovitá neboli sakura ozdobná (Prunus 
serrulata), v době květu jedna z nejkrásnějších dřevin. Záplava zpravidla pl-
ných růžových květů zdobí v dubnu či květnu široké koruny stromů. Vysazu-
je se v ulicích, ale i na hřbitovech nebo v parcích, a to nejčastěji v kultivaru 
�Kanzan�. Asi nejstarším jedincem je strom ve Vojanových sadech u kaple 
sv. Terezie z Aquily. Soliterní stromy najdeme v sadech Na Baště, v parku 
u Nuselské radnice, nově vysazené na okraji Petřínských sadů na Újezdě.

Častými dřevinami pražských parků jsou platany, a to platan javorolis-
tý (Platanus hispanica) z čeledi platanovitých. Je považován za křížence 
P. occidentalis x P. orientalis. Platan západní je původem ze Severní Ame-
riky, platan východní pochází z jihovýchodní Evropy, Malé Asie a Íránu. 
Platan javorolistý je i v bezlistém stavu snadno k rozeznání podle borky, 
která se odlupuje často ve velkých plátech. Listy mají řapík na bázi nálev-
kovitě rozšířený a čepel zpravidla pětičetnou. Květy jsou jednopohlavné, 
uspořádané do hustých kulovitých strboulů. Plody jsou kyjovité oříšky, 
které mají na bázi věneček tuhých a lehce opadavých chlupů. V době zra-
losti plodů se strboulovitá plodenství rozpadají a uvolněné chlupy oříšků 
mohou za větru vyvolat mechanické poškození očí. Některé platany do-
sahují v Praze úctyhodných rozměrů. Největší z nich je platan rostoucí 
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v zahradě Velkopřevorského paláce na Malé Straně. Obvod kmene je 
715 cm, výška stromu asi 32 m. Rozložitá koruna je dobře viditelná z při-
lehlého náměstí a také zdálky při pohledu z Petřína. Další statní jedinci 
rostou např. v zahradě Kinských u dolního vstupu (560 cm, 30 m výška), 
v parku na Kampě, v parku Na Jezerce v Nuslích, v parku Charlotty Ma-
sarykové u Písecké brány – ty jsou hnízdištěm havranů. Známé je torzo 
platanu na Karlově náměstí, stáří se odhaduje na 150 let. Strom má vel-
kou otevřenou dutinu a nápadnou dolní větev, která odbočuje vodorov-
ně z kmene a je již podepřena vzpěrou.

V Praze se můžeme vzácně setkat i s cedry. Jeden z nich byl vyhlášen 
jako památný strom, roste v ulici Na Balkáně ve Vysočanech. Další cedr 
roste v ulici U dubu v Praze 4, nebo v zahradě u Salmovského paláce na 
Hradčanech. Svými jehlicovitými listy ve svazečcích připomínají modří-
ny, nejsou však na podzim opadavé. Vejcovité šišky jsou vzpřímené a za 
zralosti rozpadavé. Pocházejí z jižního Středozemí.

Pražské PamátNé stromy

V pražských parcích, ulicích a lesích je řada stromů, které si zasloužily 
vyhlášení jako stromy chráněné státem. Ke konci roku 2011 bylo vyhlá-
šeno 108 skupin a jedinců. Nejvíc je dubů – naprosto převažuje dub letní 
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(111 jedinců), ale jen jeden dub zimní, dále dva duby uherské (Quercus 
frainetto). Další nejpočetnější je lípa malolistá (lípa srdčitá) s 32 jedinci, 
ale lípy velkolisté jsou jen dvě. Mezi památnými stromy najdeme tuto 
pestrou skupinu druhů: jeden cedr atlaský, jeden tis červený, jedna olše 
lepkavá, dva jinany dvoulaločné, sedm platanů javorolistých, dvě hrušně 
obecné, jedna líska turecká, třináct jasanů ztepilých, pět buků lesních, 
skupina pěti jírovců maďalů, jeden jilm vaz, jedna babyka, jeden javor 
mléč. Porozuhodné jsou dva sekvojovce vysazené v Michelském lese. 
K nejvyšším stromům patří platan javorolistý na Malé Straně v zahradě 
Velkopřevorského paláce s výškou 32 m a obvodem přes 700 cm. Za nej-
starší strom se považuje torzo kmene tisu červeného v Rajském dvoře 
Františkánského kláštera na Starém Městě, odhadované stáří je 400 let. 
Mohutný dub letní stojí na bývalých hranicích Uhříněveského panství na 
břehu Říčanského potoka. Byl zmiňován v hraničním protokolu z roku 
1662, kdy to již musel být význačný starý strom. Jeho obvod je 500 cm, 
výška 20 m a stáří více než 350 let. Několik mohutných buků lesních je 
v oboře Hvězda, jeden z nich, s výškou 37 m, je pravděpodobně v Praze 
nejvyšší.

Všechny stromy jsou označeny státním znakem a často vysvětlující ta-
bulí. Pečuje o ně odbor Magistrátu hlavního města Prahy.

Mohutný platan v zahradě Kinských. Foto M. Kubík




