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1. H i s t o r i e bot a nic k é z a hra d y 
a jej í ú k o 1 y • 

1.1 Ttyoj botanicktoh zahrad. 
Botanioké zahrady /BZ/ jsou velmi stará zaříze

ní. Jejich předchůdcem jsou tzv. lékárnioké za~~a
dy, které vznikaly pfi četných klálterech už od 
5.století. Byly to kolekce rostlin umístěné v řa
dách na nevelké plole a obsahovaly druhy použivané 
ve stfedověké medioině, některé druhy ovooné w užit
kové a okrasné. Klá!terní farmaoeutické zahrady se 
postupně měnily v zahrady medioínské, které už ztď'á·
oely úzce praktické zaměření, svou funkci ·Živtch 
lékáren- a začínaly se v nioh první pokusy s intro
dukcí rostlin. Soustředovaly se tu mietn! i cizo -
zemské rostliny, tu se popisovaly a skládal.y do u;rči

t1ch soustav, tehdy velmi primitivních. 
První BZ 8 vědecktm zaměřením vznikly na začát

ku 14. století v Italii ISalerno 1"0/' kde v porov
nání s jin)~ zeměmi byly v té době pfíznivé pOdmín
ky kulturní a ekonomické. V Italii od 16. století ~~ 
rozvojem universi'i; f"'ycllle vzrustal i počet ~ti.Tepl"'le 

později v 17.století vznikly BZ i v jiných evrop -
ských zemích a. s postupným l"oz!ifováním bote.r11ckých 
vědomostí se stále rozlifoval okruh jejich p~sob -
nosti e. ěin."'losti a od té doby vznikají B:t~i;i nové. 
Přehled o vzniku r'ŮSntch BZ během skoro oami stol€
tí je v tabulce 1. 

Rychlé hromadění rostlin v BZ si ~ynucovaJ.o je
jich hodnocení a třídění. KdyŽ vydal Llnné r.17;5 
svůj systém roet11n, ze.čaly vznikat v BZ 8ystemat1c·· 
ky uspoH.daM kolekce, kten se staly Jejich zrued- ' 
ní. prvkem a Živ" herbářem systematikll. Pf1. takovém 
uspoH.dání se nedalo ovAe. myslet na hlediska este
tiky. Y 17.-18.stolet! pfevládaly v BZ funk~e vtuko
v, a pedagogick', staly se laboratořea! pti Ul'liver
sitách, předváděly rdzné soustavy rostlin. Jinak 
stačilo rozdělení BZ na čtverce, tedy uspof'dání 
velmi jednoduché. 

Studiu. léčivýoh rostlin, VyUŽití rostlin v me
dioině a hledání novtoh uŽitkovtch roetlin byly 
dlouho nejdůle!itěj!!m poslání. BZ. lapf. v Rusku 
začátkem l8.století byl jedni. z hlavních Úkold 
vtzkua a vyu~itť přírodnloh zásob tohoto ohroaného 
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Území, tedy i podrobný prdzkum rostlinnáho bohatství. 
Vedoucím centrem usměrňujícím práce četných komplexních 
expedic byla Akademie nauk, založená r.1725, která se
hrála významnou Úlohu při botanická~ pr~zkumu země. 
Velký význam ve vývoji a organizaci prvních BZ v Rusku 
měly právě akademická expedice z let l7b8-l774, do 
rtlzných oblastí a z nich vzellly velk' sbírky tiv10h 
rostlin a velk' herbáře. 

Koloniální expanze velkých stát~ kolem 19. a za -
čátkem 20.s~01etí probudily zase zájem o zeměpis kolo
nizovaných zemi a ten přispěl ke vzniku fytogeografie. 
Y BZ se objevuje snaha rozmistovat rostliny podle ze -
měpisnáho principu. Botanika se začala zajímat o vý -
zku. složitých společenstev rostlin, kteri se začaly 
řadit podle ekologických podmínek, seskupovat ve spole
čenstva luční, stepní, lesní atd. Současně se začaly 
v BZ analyzovat biochemická a fyziologická vlastnosti 
rostlin. Studují se dále jednotlivá perspektivní kultu
ry a řelí se biologická a ekonomická otázky, hledají 
se dallí suroviny pro prdmysl, řelí se otázky agrotech
niky, oblastního třídění, výběru a aklimatizace • ., BZ 
tedy vedle částí systematických se objevují nov' expo
zice planých i kulturních rostlin, vznikají velk' od -
díly shrnující rostliny jednotlivých floristických ob
lastí, zemi atd. Dále se rozlitují pokusn' plochy,nebot 
s rostoucími Úkoly i se změnou samýCh metod vystavová
ní rost~in zvětluje se silně plocha BZ, takte dosahuje 
postupně desítek nebo stovek ha. V prdběhu vývoje od 
středověkých farmaceutických zahrad po nalí dobu zaiDi
ly se tedy BZ ve sloŽitou soustavu. Jejich rozvoj úzce 
souvisí s rozvojem botaniky a změnami Úkold, kten te
lily. Byly obvykle organicky spjaty i s rozvoje. sado
vnictví, lesnictví a zemědělství a rozsah jejich Úkold 
závisel tak' na rozvoji výzkumniotví těchto obord,kte~ 
části Úkol~ BZ přejímaly nebo tam kde BZ nesta!lly po
ttebám výzkumu i praxe, vytvářely si výzkumnj ústavy 
svoje vlastní sbírky. 

Koncem 18. a zač'tkem 19.století vznikla první 
parková arboreta, parky založená v ktajlnářSk'm stylu. 
Usilovalo se tu vesaěs o vytvoření jak'si zidealizova
ná krajiny. Zakl'dázú parkd vy!adovalo studi \Dl dekora
tivn1ch vlastností dřevin /dekorativní dendrologie/, 
Jejich harmoniok' spojovázú a studiu. jiných poda1Dek, 
nutných k utv'ření krajiny. 
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Pfi prudkám rozvoji měst koncem 19. a začátkem 
20.století a velkém rozmachu průmyslu, vznikly slOŽité 
problémy spojená s uchováním zdravého životního prostře 
dí člověka, problémy s ozeleňováním měst, vytváfením 
lesních park~ atd. Proto BZ věnovaly pozornost nejvhod
nějlímu sortimentu rostlin pro tyto zvláltní účely a 
otázkám vytváření vhodných zpdsobd ozeleňování měst 
a vytváfení 1 udržován! parkll. Dnes četM BZ aktivně 
zasahUjí do ře!ení těchto otázek, vybírají a zkoumají 
vhodné dekorativní rostliny, propagují určité metody 
tvorby zeleně. V BZ se pak projevují stále" nové expozi
ce : zahrady jednotlivých kultur, zahrady nepfetrtité
ho květu atd. BZ jsou stále největším a nejlepším pro
pagátorem znalosti botaniky a od jejiCh stavu a práce 
závis! obyčejně úroveň ostatnich zahrad a sad~. 

Roz~1řování BZ se dělo většinou připOjováním i10V'ých 
nezastavěných ploch, nebo spojování menších částí BZ 
s parkem, pfi kterých ostatně většinou vznikaly, a pro-
to mají rdzn~ části BZ i ~zný styl. -

BUdován:! BZ je tedy sloŽi tá zále~i tost. Zvětš(l~?ání 
jejich plochy na stovky hektard, snaha vybudovat v ur
čitých částech celé zeměpisn~ krajiny nebo historická 
expozice, alpina, japonské a italsk~ zahrady atde vy
nucuje si dnes spolupráci krajináře architekta, nebot 
je nutno docílit umělecké jednoty rozmanitýCh prvk~, 
které dne§ní BZ vytvářejí. 



Tabulka 1. 
Doba založení některtch botanických zahrad a arboret. 

lIed. : sbírky léčivých rostlin; Bot. a botanické 
zahrady s malým podílem dfevin; B-A = botanické 
zahrady s velklmi arborety; Arb. -. arboreta,pfevá~
ni sbírky dřevin. 

Doba vzniku : msto nebo jméno, druh, zakladatel 

kol '20 pf.n.l. Atheny, necko: Med., Theofrast 
kol 50 po n.l. ním, Italie: Med., Anton1us Castor 
kol 1100 Tokio, Japonsko, Bot. 
kol 1'10 Castelniovo, Italie, Ked., Mathaeus Sylvat1cus 
kol 1"0 Salerno, Italie, lIed., Mathaeus Sylvat1cuB 

1"0 Benátky, Ital1e, Ked., lékaf Gaulterus 
!~~Q ~~J._~Q!'!~~._~~!!9P.~, Bot., Angelo de 

Fl orenzia 
1490 Kolín n.Rtnem, NSR, Bot.! univ. Joh.Echt 

z Holandska 
15'. Bologna, Italie, Bot., Ulisse Aldrova~tdi 
1545 Padova, It!'l11e t bn1v~ 1kIt. ,Francesco Buons

falde 
1540 Haaburg, NSR, Med., lékaf Roth 

kol 1544 P1ss, Ital:te. univ.Bot., Luca Ch1ni ? 
kol 1545 Ke", Hortu.'!l Ke"ensis, J.ngl., WUliam Turner. 

Sir Henry; od r.17'0 král.majetek,W.I.Hooker 
1547 Bizza, Francie 
1550 Plorencie, Ital1e 

kol156O No r1mberg, NSR, .ed., Lékárník J.Oel1inger 
15b8 Kassel, NSR, B-A, Tilém IY Landkrabě 
1577 Leyden, Holandsko, B-A 
1580 Lipsko, NDR, B-A, Universita 
1587 Vratislav, Polsko, Bot., Universita 
159' Heidelberg, NSR, Bot., Univ. Henr.Smetius 
159'-8 lIontpellier, Francie, B-A, P.R.de Belleval 
1599 Par.aa, Ital1e 
1605 Preiburg, NSR 
1610 Giessen, NSR, Bot., v.Gemm1ngen 
1626 Pafít, Francie, B-A, Jean Robin 
1"2 Oxford, Anglie, B-A, Lord Henry Dauby 
16'8 Utrecht, Holandsko, B-A, Henrtcus Reg1us 
16'8 .essina, Italie, Bot. 
1640 KOdaĎ, DánSkO, Bot., Otto Sperl1ng 
1'52 Brussel, Belgie, Bot., Joh.Hermann 
1657 Uppsala, Svédsko, Bot., Olaus Rudback 
1610 Edinburgh, Skotsko, B-A 



kol 

kol 

kol 

1679 

1684 
1685 
1686 
1696 
1700 
171' 

1720 
1725 
1729 
1.,,1 
1.,,5 
17'7 
1750 

1750 
175' 
175. 
1756-60 
1759 

1760 
1762 
1763 
1766 
!77! 
1771 
1771 
1772 
!7!~ 

1778 
1779 
1781 
1784 
1787 
1790 
1799 
1801 
1801 
180' 
ISO' 

8 

Ber1in-Schoneberg, NDR, B-A, 
Grosser Kurfurst 
Tokio, Japonsko 
aím, Italie, Bot., Trionfetti 
Hal1e a. d. Saale, NDR, Bot. 
Kie1, Slesvig, NSR, Bot. 
Pavia, Italie, Bot. 
Petrohrad, Rusko, Petr Ve1ikt, 
od r.1917 BZ AN SSSR v Leningradě 
Ber1in-Baumschulenweg, Arb., L.Spath 
Petrohrad /nová/ Leningrad, SSSR 
Turin, Italie, B~ 
Cejlon, B-A. 
Men pla1sir, ostr.Mauritius 
Flushing, USA, B-A. 
Hartekamp, Hortus Cliffortianus, Bot. 

George Clifford 
Eltham u Londýna, Anglie ,Bot. ,James SherQd 
Madrid, Spanělsko, B-A 
Vídeň, Rakousko 
Curych, Sv$carsko, Bot. 
Vídeň, Schonbrunn, Rakousko, B-A, 
N1k.Jos.Jacqutn 
Chelsea u Londýna, Anglie, B-A 
Cambridge, Anglie, Bot. 
Glasgow, Skotsko, Bot. 
Frankfurt n.Mohanem, NSR, Bot, 
~!'~!~! _~~ 1_ !!~-! Y!!'~!!~tl?!'~! !~! ':!!!!~!!!'! 
Budapest, Maaarsko, Bot. 
Ferrara, Italie, Bot. 
Modena, Italie, Bot. 
~~:~!!~~~!, OSSR, Bot., J.G.Mikan, 
r.1S,1 V.Kosteletzky, rozl. r.18" 
Budín, BZ, universita 
Palermo, Sici1ie, Bot. 
Madrid, Spanělsko, B-A 
Siena, Italie, Bot. 
Kalkuta, Indie, Bot. 
Krakow, Polsko, B-A 
Madras, Indie, B-A, William Roxburgh 
Moskva, Pu!konskaja, SSSR, B-A 
Blgin, USA, B-A. 
Vilno, Litevská SSR, BZ, universita 
Tartu, Estonsk' SSR, BZ, universita 

1804 
1805 
1805 
l:.~_~-Al 

lSOb 
180' 
1807 

1807 
1809-20 
1809 
1810 
1812 
1814 

1816 

1817 
1817 

1819 

1821 

1822 
.la}.Jt 

~@4~ 
1845 
1850 

1857 

1859 
1859 
1860 
l:..l!~_ 

18~4 
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Charkov, SSSR, BZ, Universita 
Moskva, SSSR, BZ, Universita 
New York, USA, Bot. 
Lednioe, OSSR, PK, Jan Lichtenstein, 
dňěš-v§ž Brno, zahradnickt odb.agronom. 
fakulty 
Kazaň, Ukrajinská SSR, BZ, Universita 
Dublin, Irsko, Bot. Trinuty Co11ege 
Cambridge-Boston, Xassachusetts, USA, 
Harvardská universita 
Neapol, Itali., Bot. 
Mnichov, NSR, Bot. 
Rio de Janeiro, Brasilie, B-A 
Lublaň, Jugoslavie, Bot. 
Jalta, Krya, Nik1tftká BZ, Arb. 
Darmstadt lna dne§.místě 1874/, B-A, 
! !op.Dippe1 
1he.randt, Sasko, NDR, Arb., Dr.Adam 
Reua, proto Les. akad. 
Zeneva, Svýcarsko 
Buttenzorg, Jáva: Hortus Bogorensis, 
Holandská vláda, prv.ředtte1 Re1uwardt 
Paradeniya, Cejlon, B-A, Britská vláda, 
prv.feditel G.Gardener 
Les Barres, Dep. Lo1re, Francie, AI'b., 
VUmorin 
Singapur /dne!ní ttetí 1859/, Bot. 
lJ.G"'_~·U.Q.'t~Q.Q., OSSR, BZ, vys. !kola 
lesnická prof. R.Peistaantel, od r. 
1860 prof.F.Il1és,dnes tech.1es.!kola 
K1~ev, Ukrajinská SSR, B-A, universi
ta, V.G.Besser 
Q.qwl.~Q.fl, OSSR, Arb. /LZ Kdyni/ 
Titlis, SSSR, B-A 
Washington, USA, Arb. jOd r~1927 národ7 
arboretUII/ 
Kuskau /.~Ilkov/, LužiC&, NDR, Arb., 
Eduard Petzo1d 
St.Louts, USA, Bot. 
Bern, Svýcarsko, Bot. 
Bukurelf;, Rwaunsko, BZ 
lllŮlQ.WaA._ll~JUaUy, Arb., LZ Loa
nice nad Popelkou, pol.Pelela~,L • .lnger 
Leningrad t SSSR. BZ 



J,§~~ 

l8~7 
.1810 
1872 
1872 

~~1~ 

1885 

1885 

.~~~ 

1894 
~~~~ 

1896 
189'-09 
1898 

cca 1900 
~2QQ 

~~~~ 

1905 
1906 

1908 

1910 
1910 
1918 
1920 
~~~~ 

1929 
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~'29.s OSSR, Bot., Hospod.akademie 
od r.1904 prof.Bubik,dnes zea.tech.lkrua 
Oděsa, SSSR, BZ 
ZHschen u Kersenburgu, B-A, D1eck 
Angers, Francie, Arb. 
Jaaaica Plain u Bostonu, Arnold Arbo
retum /pozdst.Jaa.Arnolda/,harvardsk' 
univers! ta /dnes 90 ha/ 
E~~_~L_!!_~~~pt_~~L Bo~ •• Wil1komm
-R.Wettstein; od r.189a L.Oelakovsk1 
Stockholm: Hortus" Eotan1ous BergtanuB, 
V.B.Wittrock 
Tomsk: Sibirskij botan.sad, BO~.fTomská 
universita 
~Q~~Qt_Y_rra~, OSSR, FK f A.Silva 
Tarouca, od r.1962 BZ OSAV 
~l~Bl, OSSR, Arb., I.Ambrozy-M1gaz~y, 
od r.1958 Arboretum S.lV 
New York /druh'/, B-A 
Hranice na .~r., Arb.,Stted.tech.le~~ 
ikoiš;-přof:Řeuss; prof.Jíra 
Tbilisi, SSSR, BZ 
Berlin-Dahlem, NSR, B-A, Adolf Engler 
Praha, Na Slupi, /viz 1872/ ,L.Celakowkt 
Bělehrad, Jugoslavie, B-A 
!2!t_~~~L_~~!!!!2' OSSR, ,lrb.,I.Riedl, 
od r.1956 Krajsk' arb. Slezsk' museum 
Opava; ZfKfí~ 
~!!t_~!~g!~!2 /Kyslhlbl/, OSSR, les. 
arb.,J.Tuszon, 191' G •• oth, B.Stiavni
ca, dnea arb. ytJI.B Zvolen 
Q~2~B-g.& BZ, /B.Lanner/, dnes BU Un1v. 
Pal.ack'ho 
Kust1la, Pinako, ,lrb., A.F.Tigerstedt 
Lehakublen, Sle8vlg-Holltf.nako, ~SR, 
Arb., C.P.v.Donner 
Tanneh6tt u Groaahan4dorf-Schaalen -
beck, Slesv.-Hollttnako, NSR 
Brooklyn, mol, B-A 
.inak, Biloruak' SSR, B-A 
PhUadelph1a, OSA, B-A 
Cl uj, Ruaunsko, BZ 
!~1_!~~~~!~~_~' BZ Univ. J.lt.Purky
ně, prot. Podpěra 
Dortaund-Bl'lllmS..lvn.en, ER, .&rb. 

19'2 
19'2 
19'5 
19,6 
19,8 
19,8 
!2~~ 

!~~~ 

1948 
~~~ 

1950 
1951 
!~~~ 

~~~~ 

1955 
1955 
i957 
1959 
!-~§2 
!~!~ 

~~~~ 
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Kontra&! , Kanada, BZ 
Brooklyn - New York,USA,B-A,Kěsto Dortmund 
Jerevan, Arménská SSR, BZ, Ara'n.AN 
Kijev, Ukrajinsk' SSR, BZ Ukra.j.AN,A.V.Pomn 
Yoroně~, SSSR, B-A, universita 
Prunze, nrgizská SSR, BZ universitní ?SZ 
Bratislava, Karloveck' oesta '90, BZ pfíro
dovideck'-fakulta univ.Komenského, prof. 
N'bělek-F.Jirtsek 
Kolice, Komenakého 67, BZ, ?SLI, universita 
Šafaříkova x 

Vladivostok, Dalnevostoěnaja BZ 
KUnovice u Uher.Hradiltě, Ileohtitelsk' sta
Ďiče-imB /pro topoly a vrby/; dr.Spalek 
Talkent, Uzbecká SSR, BZ 
Petrozavodsk, Karelotinsk' SSR, BZ 
Kostelec n.O.L., Arboretum Peklov, ?SZ, 
přof:P:Š.oboda-
;;~!!!2l lelezná lb, OSSR, Severočeská BZ, 
.ěato Liberec, P.Sar~ 
Len1nabad, TadŽ1ck' SSR, BZ Akad.nauk 
PlzeĎ-Bolevec, Arb.Sofronka, TOLH, K.KaňÍk 
iovoš1biřši:-BZ Sib.odděl.AN SSSR 
Alma-Ata, Kazachaká SSR,BU,AN Kazachs.SSR 
n'li=M09ĎO:UIJ..a BZ, Vaňousek 
Gaběíkovo, Ileoht.stan1ce /topoly a vrby/, 
~-----

~!2!!!1 Arb.Borová hora,TSLD,J.Pagan
-P.Svoboda 

Lit;: J.A.Sohultes 1817, .... db1ua 19'7, G.Pn1ower 195', 

B.Němeo 1955, K.P.Sokolov 1959, J.Nolička-I.Klál

terakl-J.Botman 1965. 

1.2 Poslání botan1cktch zahrad 

BotaniCká zahrada je zařízení vědecÁé a vtzkumn1c
ké stejně jako osvětov' a zaměfené na studium rostlin 
a rostlinstva a m' přispívat k poznání a vyutití rost
lin, k vytvářeni kulturních forem, lépe vyhovuj1oí~ 
potfebáa člověka. Nejddle!itějlím Úkolem botan1cktch 
zahrad je vesměs aklimatizace rostlin, o~ohacováD1 tlo
r,y novtm! oenntmi druhy, soustfeQování zásob uŽitkovtoh 
a perspektivních druhd mdstníoh 1 o1zích a jejich stu
dium. 
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Zvláltností BZ proti jiným ústavům je to, Že bez 
ohledu na zaměření nebo konkrétní Úkoly, které se na 
ní kladou, je její nezbytnou a nedílnou částí vŽdy 
kolekce fivých rostlin, která je také vesměs východis
kem další práce. Některé BZ mají ohromné sbírky rost-

. lin určené pro Úkoly vědecké, demonstračně osvětové 
a učební z r~zných pásem zeměkoule a to jak druhd 
planých, tak kulturních. Tyto kolekce živých rostlin, 
které reprezentují druhovou rozmanitost místní i cizí 
květeny, seskupují se na ploše BZ bua podle příbuz -
nosti, či systému, nebo podle zeměpisného výskytu 
a ekologické podobnosti. 

Vědecké a výzkumnické Úkoly BZ jsou tedy neobyčej
ně rozma.nité p týkající se otázek aklimatizace» taxo
nOmie, geografie, fyziologie rostlin atd. Vět~inou je 
hlavním Úkolem introdukce a touto otázkou se zabývaji 
ve větší nebo menší mite snad všechny BZ světa. Mnoho 
zabývají se však také problémy agrotechniky, zJi!itová
ním nejoptimálnějších podmínek nstu rostlin, v celé 
fadě BZ se zkoumají otázky morfologie a ekologie r,:;s't·-
line V poslední době stále častěji se zabývají i otáz
kami genetickými /BZ Bruklin, Arnold Arboretum/ .Arbo
retum JrOtraholll. v Dánsku, vedené Syrach Larsenem, sta
lo se kolébkou nejd~ežitějších metod šlechtěni les -
ních dfevin. Podobně arboretum Tannenhoft u Gross -
hansdort-Schmalenbeck /Slesv.Holštýnsko/ je dnes od -
dělením ·Porstgenetik u.Forstpflanzenzuchtung· v rám
ci Bundesanstalt t.Porst u.Holzwirtschaft v Reinbecku. 
Jední. z hlavních oddělení BZ AN SSSR je oddělení pro 
vzdálenou hybridizaci, které se zabtvá kfízením roz
man1ttch kulturn1ch odrdd. Zde se také demonstrují fa
d7 ukazující evoluci od plan1ch rodiěd ke kulturním 
druha. Y některtch BZ se zase věnuje mnoho pozornos
ti i ot4zk4a pěstovtní lesa, sadovnictví, ozeleňovtn1 
oblastí a "st atd. 

Bejvitlí pfílefitost dává BZ, vybavená start
parkem, ke studiu dendrologie, která je skoro vŽdy 
nebo u arboret vtluěně hlavní náplní ě1nnosti BZ. 

2. ~ k o 1 y den d rol o g i e . 

Dendrologie jako součást botaniky vyu~ív' většinu 
jejich disciplin, taxonomii, ekologii, fyziologii a ge
netiku. Dendrologie má neobyčejný vtznam praktickt, je 
dnes základní disciplinou v lesnictví stejně jako v ovoc
nářství a sadovnictví, tvorbě krajiny a zeleně, tak~e 
je součástí učebního programu nejen Ikol lesnických 
/lesnická dendrologie/, zahradnických /ovocnáfství a sa
dovnická nebo dekorativní dendrologie/, ale 1 architek
tury technick~ho i uměleckého směru. Nepoměr zeleně k 
zastavěné plole v městech, vznik velkýCh pramyslovtch 
oblastí i devastovaných ploch vynucují si stále více 
zabývat se otázkami dendrologickými. V některých oblas
teoh přesunuje se i Vlesn1ctví zájem od dřevní produkce 
k zdravotnímu významu lesa, Jeho funkcím významným pro 
vytvát~ni vhodného Zivotního prostředí. To přináší stále 
nové problémy 9 je jich:L řešení nava.zuje na dendrologii 
lesnickou a zallradn1ckou, někdejU estetika lesa nebo 
sadevnictvi přerostly v tvorbu krajiny, budovanou na 
studiu rOTtliIL"lych společenstev. pti tom vyvstává stále 
na1éhavěji potřeba zajistit poslfJJni zbytky planýoh 
a pfír~dn:!(.':h populací df'ev1n, které rynhle mizejí a k 
tOí.1U ~e p~:"ávě nezbytn;ý důkladný ~ vše9tranný dendrolo
gický výzkum. 

S9J'M. dsudrolog1a prodělala o'li'!ěm ód ~mčátku století 
podstatné ~měny. Jestliže byla tehdy popisIlou d1scipl1 -
nou a !ntrodukce spí!e zálibou a.r1stokrntd, pak povrchni 
zne2oet.t způsobily právě pronikavou záměnu dřevin v 1e
SÚ:lh. :Ovlá§'!;n:í podmínky, které tím vznikly, vynutily si 
její nové zaměření a začaly jí klást nové otáZky. Za 
100 - 150 let proběhla u nás úplná záměna lesních spole
čenstev, vznikly kulturní porosty a to porosty zalo~ené 
z cizího aamene, jehož ob9taráv&1! bylo pfenecháno luš
tírnám a obchodním fi~~ám, které se staraly zase o svoje 
výdělky a ne o budoucnost nalich lesd. Bylo proto nutno 
studovat pť\vodní složení lesních porostl1, lesních spole
čenstev, p~vodni rozěítení dřevin a genetickou hodnotu 
porostť\ vzniklých z tohoto semene. Hledání populací 
autochtonních. rozsáhl~ pokusy provenienční a nejpro
duktivnějěím1 dřevinami, výběr nejlepších Btrom~ atd. 
vYl~.st11y v nový obor, ělechtění dřevin, kten je jen 
pou~itou dendrologií. Z popisn~ discipliny se stala 
tedy dendrologie disciplinou experimentilní a vnitro -
druhová systematika dřevin vych'zí ji~ z rozsáhlýCh 
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pokusů provenienčních a biometric~ých šetření. Zájem se 
přesunul z popisování forem a odchylek na studium popula
cí. Dnes tedy pracují v dendrologii a šlechtění les. dřevin 
desítky specializovaných ústavů v USA, západn! Evropě a 
Svédsku aj. a jsou to často stanice a ústavy specializované 
na určité dřeviny, tak na omrky, borovice, topoly atd. 
Také v lesnictví se tedy nastupuje cesta postupného přecho
du od planých druhů ke kulturním a přehlížejí se pti tom 
zase nebezpečí, která jsou s tím spojena. Honba za vysoký
mi výnosy přispěla i k neobyčejnému rozsahu introdukce a 
k silnému pěstování cizích rychle rostoucích dřevin v plan
tážích nebo ke snaze využít jich k synthese nových produk
tivnějších druhů a typů a to kombinací domácích a příbuz -
ných druhů introdukovaných. 

2.1 Dendrologická pracoviště a řešené Úkoly 
Úkoly dendrologie teší dnes převážně rezortní praco

viště nebo katedry škol. V rámci CSAV zabývá se jimi hlav
ně BZ. v rámci SAV arboretum Mlyňany. Jinak je počet prs.
covišt značný a soustře?i.uje se do tří center : ~~ /vý.,;
kumný ústav les.hospodátstvi Zbrasla.v-Strnady, Věd.lí:smc
ký ústav VSz v Kostelci n.C.L., Botanická zahrada CSAV v 
Průhonicícq!, Brno /Vysoká škola zemědělská, fakulta les
nická a zahradňičký odbor agronomické fakulty v Lednici, 
Zvolen /Yysoká škola lesnická a dřevařská a Výzkumný ústav 
iěš:hospodářství ve Zvolenu! a arboretum Ilyňany SAV. 

Na vysokých školách zabývají se dendrologickou probl~ 
matikou: YSz v Brně, lesnická fakulta. : 
katedra lesnické botaniky a fytocenologie /prof.Zlatník/ 
katedra zalesňování a šlechtění les.dřevin /prof.Kantorj 
katedra pěstování lesů /prof.Polanský/ . 
ySz agronomická fakulta, zahradnický odbor /Lednice/ 
katedra sadovnictví,kraj1nátství a květinářství 
/sadovnická tvorba doc.Wagner,dendrolog1e J.Machovec/ 
ySLD Zvolen, lesnická fakulta 
katedra les. botaniky a fytocenologie /doc.RanduJka/ 
katedra pěstování lesů /prof.Bezačinský/ 
VSz v Praze : věd.lesnický ústav v Kostelci n.e.L. 
oddělení dendrologie a šlechtění les. dřevin /prof. 

Ilezera/ 
V rezortních výzkumných ústavech zabývá sé touto 

problematikou Výzkumný ústav lesn1ho hospodátet·t'ť a 
myslivosti Zbraslav-Strnady, odděleni biologie a 
Výzkumný ústav les.hospodÚ"stva ve Zvolenu, odděl. 
biologie drevin, 
Výzkumný ústav okrasného zahradnictví v Prdhon1cích. 
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Tato pracoviltě pokryla svými pracovníky skoro 0-

vlechny dřeviny a to jak v českých zemích, tak na Sltu_ 
vensku /Zvolen a Mlyňany/ a dnes se tyto práce zami 
jí na -llechtěD1-, jak moda !'dá. 

Proaěnlivost dřevin a jejioh Ilechtění 
zhruba podle st't.plánu vtzkuau z r.l965-66 s doplĎk1' 
tj fakultním a ústavními Úkoly, event.prkcovníky, 
kt;ré plány nevykazují, ale určité dřeviny studují. 

Plcea excelsa - sark da 
# v--tor LP:Zvolen: prof.Svobo 

Ll' Brno: pro.l..~ ~n' B 1 b6ik TOLH Zbraslav: Yinl Vu.un Zvolen. doc. o u 
YLn Kostelec n.OL.: Za'rsk' 

Abies alba - jedle 
LP Brno:prof.Kantor,G. Y1ncBDt LP Zvolen: doc.Korpel 
v'OLH Zbraslav: Tinl TOLB Zvolen: Latfera 

Plnus sUvestrls - borovice .... 
~n Z 1 n' Laffers,S~ast~ 

~ Zbraslav:arb.Sofron- yu.un v~ e • 
ka : Kaňák SAY Xlynany: Chira 

P1nua ce.bra - L1Ilba 
TANAP: Srnka 

La.rlx eurapaea - Modfín 
L:r Brno: prof. Vyakot LP Zvolen: doc.OerveDka 
vOLH Zbraslav: Sindel'f vQLB zvolen: S~astnt 
VLŮ Kostelec n.OL.: Pér TAlAP: Sosora 

'axus baccata - 'is 
BZ PrlUlonce: Hofan 

Pseudotsuga taxitolia - duglaska 
BZ Prllhonce: Hofan 
vQLB Zbraslav: ZavadU 

Plnua strobua - vej.utovka 
vm,a Zbraslav: Sika 
YLO Kostelec n.OL.:Pokornt 
Arb.lIovt J)rir: Musil 

Quercus robua L. - Dub 
prof.Yvskot LP Zvolen: Greltiak 

Ll Brno:" YOLH Zvolen: Korenele 

~ silvatica - Buk n-
. BZ Prllhonce: A.Svoboda Ll" Zvolen: prof .Besa6J. 

Skt,doc.OerYeDka,~ 
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Betula a Alnus - Bfízy a olle 
~ Kostelec n.OL.: Václav; 

Pér 

Po pul us a Salix - Topoly a vrby 
Ll' Brno: doc.Chmelaf ~ Zvolen,st.Gaběíkovo: 
vtJLH Zbraslav-Kunovice: Vojtul, Xrébes 

Kottl, 
Polnar. 

Acer sp. -
BZ Prdhon1ce: Svobodová, 

Dobrý 

Javory 
LP Zvolen: Pa.gan 

PraJd.nus a mmus - Jasany a jilmy 
BZ Prdhon1ce: Yě"tYiěka 

Sorbus Jeftby 
BZ Prdhomce: Uiberlayová 

Pirue, Kalus, Cerasus aj. - ovocné dřeviny 
BZ Prtlhonice :Dostdlek,Oern1k: BZ Bratislava: Oejka 
VÚO Holovouey: KOhout,Sobek Tú P1el~any 

Rosa - Rdže 
BZ Pr1lhomce :nálterskt t BZ Bratislava: Chorvát 

P.Svoboda 
Bhododendron - PiD1I~q 

BZ Průhonice: Dostdlkov4 
AP Bmo-Ledmce:prof.Scholz 
VCOZ Prdhonlce: doc.Kavka, 

Opatrná. 
Arb.Novt Dvdr: Veliěke. 

Castanea sativa - Kaltan jedlý 
SAV JQ.yňany: Beněat 

Introdukce dřevin 
~ Zbraslav: Nožička /hist./VOLH Zvolen: doc.Holubč1k 

Benčali ,Stein
hUbel 

Sika ,Zavadil SAT Klyňany: 
VL~ Kostelec n.OL.:Pokorn1 
BZ Pr6hon1ce: Hofman ,A. Svoboda, 

Kučera 
Arb.Nový Dvdr: Kfí! 

Semeno,květní 
LP Brno: Toln' 

biologie,kfí!ení,mnofeni 

Y"OLH Zbraslav: ZavadU 
BZ Prdhomce: Větviěka, 

Svobodová 

LP Zvolen: doc.Oervenka 
vnLH Zvolen: Zachej 
SAV nyňany: Simaně:(k,Chiral 

Kr1ic 
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pyziologie lesních dřevin 
/vý!iva,vod. hospodářství, časné testy atd./ 

LP Brno: prof.Fenka LP Zvolen: doc.Jamrich 
vůLH Zbraslav: Materna,VinA vOLH Zvolen: Križan 

SAV Mlyňany: SteinhUbel 

Počet pracoviAt a pracovníkd by značně vzrostl, 
kdybychom připočetli jeAtě studium růstových procesů, 
výnosu atd., nebot těmito otázkami se zabývají další 
ústavy. Přehled ukazuje zhruba kapacitu výzkumu v obo
ru dendrologie. Je ovšem ještě řada dalších pracoviAt, 
které sledUjí dendrologické problémy, např. Výzkumná 
stanice Tatranského národního parku /TANAP/,Výzkumná 
stanice Krkonošského národ~ parku, Státní úřad památ
kové péče a ochrany přírody a Jeho krajská střediska, 
Bot.odděl.Národního muzea, některá dendrologická téma
ta postihují i ústavy přírodovědeckých fakult a pod. 
Jejich kapacita se dá těžko odhadnout, resp. podíl 
práce, který připadá na tato dendrologická témata. 

Přehled o dnešním řešení některých dendrologických 
otázek podle údajd plánu netíká nic o tom, jak se plní, 
ne bot anohé Úkoly j sou přihlášeny a ne pracuje se na 
nich, naopak se studují intenzivně některé dřeviny, 
aniž to plán zachycoval. Proto seznam chce jen ukázat, 
že nale pracoviltě mohou zajistit řelení vlech nejd~
ležitějlíCh otázek. 

Ovocnářskou problematikou se zabývají na praco -
viětích OSAV Ústav experimentální botaniky /oddělení 
fyziologie rostlin! a Jeho pracoviltě v Oejeticích 
u Ml.Boleslavi, Botanická zahrada OSAV v Průhonicích, 
Botanický ústav SAV, odd. fyziologie rastlín v Bratis
lavě. 

Tak~ někter~ vysoké Ikoly pracují na určitých Úko
lech z fyziologie ovocných dřevin a agrotechniky. Je 
to Zahradnická katedra v Lednici na Moravě, která je 
součástí agronomické fakulty VSz Brno a má ústavy pro 
ovocnictví a vinAřství ídoc .•• Vávra a doc.V.Kraus/. 
Některými problémy ovocných dřevin se zabývají tak~ 
ústavy Vysoké školy zemědělské v Nitte, katedra fyzio
logie rostlin biologické fakulty Karlovy university 
v Praze, Botanická zahrada Komenského university v 
Bratislavě, BZ univ. P.J.Safaříka v Kolicích. 

Rezortní pracoviltě zabývají se ovocnářskou eko -
nom1kou , agrotechnikOU, Ilechtě!1Ím, sorttmenty, ma -
chan1Z8cí i ochranou a je jich hlavním cílem je pomoc 
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při zajiltováni a zleplování tržni výroby ovoce. 
V takovém směru pracuje Ostfedni výzkumn1 ústav rost
linné výroby v Praze-Ruzyni a jeho Výzkumná stanice 
v Soběticích, Výzkumný ústav ovocnářský v Holovousích 
JOd r.1951/, Výzkumný ústav rostlinné výroby - ovoc -
nářské oddělení v P1el~anech-Borovce. 

Stanice Sdružení šlechtitelských a semenářských 
podn1kd /SSFfzabývají se hlavně udržovacím Ilechtě -
nfm a novollechtěním, spolupracují také na některtch 
:ezortních výzkumn~ch Úkoleah a metodicky jsou usměr
neviny rezortními ustavy. K předním Ilechtitelským 
ovocnářským stanicím patří SSP Těchobuzice u Litomě
řic, Velké Losiny, Velehrad, Valtice, RovĎany, Prie
vidza, Zar1eč1e-Kleblovo, Kl·čov. 

Zkoušením a hodnocením hospodářsky význaaných 
a perspektivních kulturních odrid se zabývá odbor 
odrddového zkulebnictví 0Kz0z v Praze a jeho hlavni 
odrddové zkulebny v !elelicích /jádrové, peckové, 
skořápkaté ovoce/, Dobřichovicích /drobné ovoce/ a 
v Bratislavě /réva vinn~. 

Okrasnými dřevinaai zabývá se hlavně rezortní 
výzkum a to Výzkumný ústav okrasného zahradnictví 
v Prdhonicích, který JRá Airoký okruh zájad /pereny 
atd., takže na dřeviny pHpadá malý podíl a záje. se 
soustfeauje na rhododendrony ap./. Kěkter1a1 drub1 
zabývají se Slechtitelské a semenářské podniky ,např. 
Ilechtitelská stanice v Sobčicích /druh7 Br1caceae/ 
atd. 

DneW rozJÚstění ústavd nebo soubord ústaV11,které 
se zabývají biologií dřevin, u.o!ňuje respektovat re
gionální rOZdíly, které jsou podstatnl a aají rozho -
dUjící vliv na sairy a cíle výzkuau. V čeSkých zeJÚch 
malý podíl pHrozených společenstev a autochtonnich 
populací lesních dřevin, ohromná plocha porostl\. vznik
lýCh z cizího semene vYžaduje spíAe historický výztu. 
jako předpoklad vyhledání a záchrany zbytkA pf1roze -
nějAích porostd. Ka Slovensku větAí podíl lesd pf1roze
ných a populací autochtonních vyžaduje Jejich rychlý 
prtlzkla, je Jich zachycení a uchování. V karpatské oblas
ti je jeltě neobyčejný zdroj vynikajících tore. dřevin 
lesních i plantch ovocntch, takže vtzkta vyžaduje jiM 
zaifen1. 
Ukazuje to již tfeba registrace ae .. nntch oyocntch atro
mA pro podnot.. Cel.ke. bylo zaregiatrov'no na ._111 CSu 
19.714 stro.d, z toho 2.6~8 jabloD1, '.66' hrulD1, 
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1,.44' peckovin - tj. sliv, třelní, vilní, mahalebek, 
meruněk, broskvoní a mandloní. Z celkového počtu 
připadá na Slovensko 16.990 stromd, na české země 
2.724 stromy. Z toho je zřejmo, že hlavním zdrojem 

.' semenných stromd pro CSSR je Slovensko. Pro lesnictví 
to platí v jeltě vět!í míře. , 

Mnohé instituce pro!ly také čet~mi organizační-
mi změnami a to zanechalo stopy.v neuměrném nebo~ne
dostatečné. vybavení různých zarízení a nerovnomerném 
vybavení pracovními silami. Organizační nekli~ a rych
lé změny napáchalY nesporně ohromné !kody /zmena fa
kulty na VýZkumný ústav, výstavba nákladných zaříze-
n! která náhle ztratila funkci a náplň, atd./ a to 
vl;chnO je příčinou, že po celá léta práce trpí. 
Neuvážené překládání ústavd, velkorysé pohrdání tradi
c1 zpdsob110 i zánik pokusných ploch, sortimentd a ji
ných sbírek vybudovantch s velkou pílí a velktmi nákla
dy, naopak místy ňedomyllené budování venkovníCh nad
dimenzovaných stanic bez dostatečné základny pracov
ních sil a možností vtvoje. Instituce zabývající se 
dendrologickt,a vtzkumem jsou tedy sice počet~,zato 
nepřílil vybavené. Protože se tu ře!í vesměs úkoly 
založené na obsáhlém pozorováním materiálu, jaký vy
žaduje vesměs hodnocení metodami matematicko statis
tickt-i /biometrická !etření/. je nedostatek sil i 
strojového vybavení /počítací stroje, servisní služ
by/ brzdou práce. Stejně !lechtitelské práce ap. mají 
aalé počty pomocných sil, proto úrov:ň prací je tu 
někdy nevysoká a zdstává na popisné urovni nebo u pri-
mitivního měfení. , 

Dendrologie se pěstuje nejen v četných ustavech, 
ale má u nás i starou tradici. Ukazuje to historie 
vzniku a rozvoje na!ich parkd a arboret, stejně jako 
nale dendrologická literatura a historie Dendrologic-
ké společnosti. 

2.2 Dendrologická společnost 
První dendrologick' společnost vznikla patrně ve 

Skotsku - ·Soott1sh Arboricultural Society·, - založe
nt r.1850, která vydávala s~dj časopis ·Transactions· 
a uveřeJĎ.ovala v ně. běžM udaje o zav'dění exot a je
jich pou!1tí, č'stečně Už pro lesnické potřeby /G. 
Pn10wer 1955/. První dendrologick' společnost ve střed
ní Evropě byla německá Deutsche Dendrologi8che Gesell-
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sohaft, založená r.1892 hrab.l.Schwerinem a podle 
tohoto vzoru vznikly pakijiné dendrologické společnos
ti~ ve Francii, Holandsku, Sv~dsku aj. 

Dendrologická společnost v Rakousku-Uhersku vznikla 
z popudu ~~~!!~~_!~~~~~~~ /Achleite~ po vzoru t~to 
německé společnosti. Bylo to v době, kdy zakládal hr. 
~!~!~!~_~a~~~~~ velkým nákladem park v Prdhonicich 
a shromaž~oval sem rostlinstvo ze všech končin světa 
ve spolupráci se sběrateli a různými světový~ arborety. 
Proto se ujal této myšlenky a založil pak s čEf:tnými 
přáteli společnost v březnu r.1908. Napřed byla tato 
Dendrologická společnost jen sekcí VIII c. k. zemědělsk:~ 
společnosti ve Vídni. Na jejím založení se podíleli 
~~~_~!~~!~~~!~!~ s centrálním ředitelem Ferd~BOhmem 
~_~!~n~!~~~, baron ~!~~.!~~~~~!!~, prof:Di~~:iětt
~!!;~ 7ktert vedl agendU;, hr.!~!!~_~~~~le;é.~;-----
V červnu 1908 vyllo provolání k veřejnosti, obsahují-
c! program společnosti; na rozdíl od německé ,měla být 
společnost rakouská také protektorkou zahradri!ho umění, 
zvl. okrasného sadovnictví, park~, sad~ a za~d. a ší
ři t lásku ke květinám, stroJllOm a zahradnímu umění vllbec. 
Postupně se ukázalo, že se nedají Úkoly společnosti roz
víjet v omezeném okruhu činnosti VlIl sekce zemědělsk~ 
společnosti a proto v lednu 1909 byla ustanovena Dendro'. 
logiCká společnost jako samostatná jednotka pod názvem 
-Dendrologische Gesellschaft tur Porderung der Geholz
kunde und Gartenkunst in Oesterreich-Ungarn-; Presidium 
společnosti tvořili ~!~!!!a_~~~~~~!J_~!~2~~~!~1_!!~~!Q~. 
~~_~_g!~~~~!~!~ /generální tajemník/. Ve výboru byli -
různí majitelé velkostatkd a panství, univ.prof.R.Wett
~!!;~!_!~~~~2~! ap. Byla to tedy celkem aristokřát1ckt 
společnost, která se mohla plně věnovat praktické i teo
retické dendrologii a opattovat si materiál a nOYinky. 
z nejr~zněj!ích částí světa. 

Po první světové válce společnost ověem z~kla, na 
její práci ale navázala nově vzniklá společnost v OSR. 
Tehdy po četných poradách se ustavil v srpnu 1921 příprav
ný výbor ze zástupc~ botanických nauk na vysokých !kolách 
Lp~gf!~!~~~~&_~!2f!!!~~~~!_P~2!!~!~~~!~!!_~~g!!~!!!!!
~~_!~~~~~!~!§!~~ a z odborníkd v zahradnictví a parko-
vnictvl /~.~!!!~ !~~2~~~l_~!~~!~;I, zástupc~ ministerstva 
/~~~f~~~!_~~~~!7. Výbor připravil ustavující sch~zi na 
27.unora 1922, která zvolila první výbor, schválila návrh 
stanov a pověřila výbor převzetím dendrologických sbírek 
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v Průhonicích. První Výbor měl 10 č1end : 
A.Silva Tarouca /předseda/, prof.K.Domin /místopřed
šédá7:-prof:~~~~~!~~~, prof.~!~~2~~-1ňŽ:dr.!!~!~ 
/pokladník/, !!~~~Qb~ /Lednice/. ~!~~~~~, ~!~!~~ /Mly 
ňany/, ~~~Qr~~ygg /Jezeří/, Fr!~~~~~ /Průhon1ce/ a 5 
náhradník~ : prof.~~!~~l!! /později gen.tajemníkj, 
prof.~s'ey1~,dr·'!~Q~~QY!Q, ~!!~~!~~ ~!~~P!~. 
Druhá valná schdze r.192' jmenovala čestné a dopisují
cí členy z kruhu předních světových odborníkd a pracov
ní~ v dendrologii. Na valném shromáždění r.1928 byl 
pak výbor rozmnožen na 16 člend a 6 náhradnikd. V r. 
1929 se vzdal ze zdravotních d~vodd předsednictví A. 
Silva Tarouca; byl pak usnesením valného shromáždění 
jmenován čestným členem společnosti, jejím čestným 
předsedou. Po doplňovacích volbách byl ustanoven tento 
výbor: předseda prof.dr.K.DoJllin, místopředseda prof. 
dr.ing.J.Jelínek, pokladník-iňg:dr.K.Siman, gen. ředitel 
státníoh-iés~-á-statkd, gen.tajemníkém-prof.dr.~~~~~ 
~~l!~~ Ve výboru byl i spisovatel !!!!~_Q!E!~, prof. 
dr.Karel Kavina, .ilhelm Lauche z Lednice, Josef M1lák 
z MÍ~ň-á3:--- -------------- -----------

Koncem r.l929 měla společnost 726 členA českosloven
ských a 55 zahra·ničníoh. Společnost pfevzala zahradu 
v Pr~hon1cích, pustila se do stavby správní budovy a vel
kou pozornost věnovala Ikolkám. 

Dendrologická společnost zanikla po druhé světové 
válce a její majetek převzal od l.ledna 1954 Výzkumný 
ústav okrasného zahradnictví v ~onioích. 

Celkem zanechala společnost za sebou slu!ný kus 
práce, přiSpěla k značnému rozlítení dendrologických 
znalostí u nás. Byla to činnost zaměřená spíle praktic
ky a tak v produkci časopisecké a literám! zanechala 
mezeru. Nástupcem a pokračovateleJll její činnosti měla být 
Dendrologická sekce dnelní Botanické společnosti, ustave
ná v r.1957, jejímž prvním předsedou byl ~!!;!!!!~!~~~!t. 

2.' Dendrologická literatura 
Dendrologie se na universitě jako samostatný předmět 

nevedla. Na vys.ěkolách lesniCkých se ptednáěela lesnická 
dendrologie v r~zné líři /prof.J.K1ika, prof.A.Baler/ 
a vyús\ovala tu v předmět pěstováňI-iéSd a postupně-vznikl 
obor - §lechtění lesních dřevin-, který se dostal II nás 
do učebních osnov kolem r.1954. Zemědělské fakulty nebo 
jejich zahradnické obory měly tehdy dendrologii v sadov
nictví a ovocnictví. Postupně se vlak rozella dendrologie 
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do tady ústavd a je proto řada institucí, kte~ se 
zabývají výzkumem dřevin v některém směru. Také lite
rární produkce je proto rozsáhlá, rozptýlená ov lem do 
rozmanitých časopisd. Celkem bohatě jsou v nalí lite
ratuře zastoupeny učebnice dendrologie. K základn1mu 
fondu patří už němeoké příručky z období činnosti Den
drologiCké společnosti, vzniklé hlavně na základě prd
honickýCh zkuleností : Silva Tarouca-C.SChneider : 
Unsere Freiland-Nadelhoižěř-li9i,;-i9227--ňňšěřě-jrei_ 
land-Lanbholzer /1-' vyd. 191'-19'2/. Na'ně navázaly 
až základní příručky k určování dřevin s rozsáhltmi 
poznámkami o pěstování z pera A.Piláta : Listnaté stro
my a keře nalich zahrad a par~-7přaiiš 195'/, a Jehlič
naté stro~.a keře nalich zahrad a parkd /Praha 1964/. 

Prv~ lesnická dendrolog1e vznikla na pddě německé 
university: !~!~!!!~!Z : Forst11che ~ora von Deutsch
land und Oesterreich 7Leipzig 1887 a dallí vyd./. Na 
Slovensku probíhal v těch dobách rozsáhlý výzkum rozlí
fení.dřev1n, výborně organizovaný výzkumnt,m ústavem 
v Báňské Stiavnici, jehož výsledkem je dílo L.'ekete
!~~!~!!~ : Die Verbreitung der forstlich wichtlgěň.ume und Stra,ucher 1m Ungarischen Staate, Ban.Stiavnt
ca 191'-14, kte~ svou soustavností nebylo předstiženo 
a je dosud hlavním zdrojem zpráv o rozlítaní dřevin 
v karpatském oblouku. /po doplnění EQattný T--S~ast"~ ~ 
1959/. • ~ 

Po první světové válce Sloužily na lesnických fakul
tách napřed učebnice botaniky, v n1óhž byly dfeviny 
podrObně rozpraCOVány !I.Kavina : Botanika zeaědělská 
Praha 1922 a ~!~l!!' : BotšĎ.ikš spe ci 4llÚ , 2 vyd. ~ 
19'7/ •• První samostatná učebnice je od prof.Jaromíra 
!!~~ . Dendrologie : Jehličnaté /Praba 1927 š-19,i7-
a g~!~~~! /Praha 19'0/, pak Lesní dřeviny /Lesn1ckal 
dendrologie/ /Písek 1947/. Keschalzejí ani pokusy o mono
grafie JednotlivÝch dřevin : jako K.Doain : Studie o pro
měnlivosti modřínu v Evropě, Praha-í9'O-šj. 

Po druhé světové válce vylla kolektivní prtce J.K1ika 
-~!~!!~!~ - !!~~!!~ - ~!!!!!! : Jehličnaté /Praha-í§š'l
a pak lesnicky zaměřenal dendrologie P.Svoboda: Lesní dře 
viny a jejich porosty I - III /Praha-i9',:-í955, 1957 • 
neukončen~, kteral přihlíŽí.již ke Ilechtění. K tomu 
ovl.m četná klíče, učební texty a j. pomdcky a kratlí 
nebo dell! praloe monografioké a příruČky o pěstován! 
JednotlivÝch dřevin. 

i. J 

Také ovocnictví má řadu vynikajících základních 
prací, jako je ~!~!!h~~l!~ : Oeské ovoce /jen I.Jablka, 
praha 1894/, ~~~~t_~.: Moravské ovoce, Brno 1907, ~! 
liha: Oeské ovoce, Praha 1915 a dále práce !!~~~~~~
hó:-Dnes VYCházejí četná monografická zpracování jednot
íivých rodd nebo druhd v Ovocnické edici CSAT. 

Hor!í je to s produkcí časopiseckou, která nenašla 
organizátora, ačkoliv o pokusy není nouze. 

Rakouská dendrologická společnost vydávala ročenku 
·Gartenanlagen Oesterreich-Ungarn ia .ort und B1ld·/od 
r.l9l0 Nr.l-4/. Dále vydávala ilustrované příručky 
·KulturhandbUcher fUr Gartenfreunde·, v nichž vyšly tfi 
vynikající příručky pod vedením A.Silva Taroucy, pozdě
ji ve spolupralci s C.Schneidrem. V r.191l začala vydá -
vat společnost měsíčnik ·Mittellungen der Dendrologi -
schen Gesellschaft •••• íI.Bd.19l1-12, II.Bd.l913-14í, 
který redigoval Camillo Schneider. Casopis zanikl těsně 
před první světovou válkou, když hlavní redaktor nastou
pil vfzkuanou cestu do Cíny, ze kte~ se mohl navrátit 
af po vilce /1915 pouze zvl. selit se zprávou gen.sekre-
tUe/. 

Oeskoslo.enská dendrologická společnost pro svou 
ro •• ~ou činnost praktickou, pro zřizováni Ikolek,stav
bu budovy atd. a z toho vzniklou neutělenou finanční s1.
tuaci, omezovala publikační činnost a vdbec odkládala 
jiDé vědecké a teoretické Úkoly na dobu, kdy bude úplm 
neodvislá a finančně dobře zabezpečená. Toho se ov!em 
nikdy nedočkala. Vydávala převážně katalogy sbírek,tedy 
obchodní tiskopiSY mezi lety 192' až 194~. 

A.Silva Tarouca pubiikoval v té době česky i němec
ky a přispíVal hojně do časopisu -Gartenschonheit·,který 
po válce založil a redigoval C.Schneider a KarI Yorster 
v ~rm1nu u Potsdamu. Zde uložil mnoho svých zkušeností. 

Publikační činnost v oboru dendrologie zdstala tedy 
v Ceskoslovensku silně za evropským prdměrem nebo se 
rozplynula v rdzných časopisech přírodovědeckých, les -
ntckjch a ovoonářských. Zvláltě dobře vyniká tato mezeI8 
při porovnání s časopiseckou produkcí v jiných státech. 
Větl1na západoevropských zemí _á nebo měla svoje speci
ální dendrologické časopiSY a ročenky, kdežto u nás 
vlechny pokusy o Jejich vydalní zkrachovaly nebo živoří. 
T první republice Dendrologická spole6nost vydala tedy 
jedinou ročenku r.19'0 a to byl jelti spíle rozlířent 
katalog. Pak vydal Ročenku pro dendrologii a geobotant-
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ku r.1947 někdejší ústav dendrologie lesnické fakulty 
v Praze , ovlem jen jako ,separát z časopisu Lesnické 
práce. Konečně nově ustavená dendroloé;,lcká sekce OSBS 
v Praze začala vydávat Zprávy dendrologické sekce 
CSBS 1, 1957 - 1960, napřed litograficky, pak i tj.s -
kem, ale nedostalo se jí ani podpory ani uznání. Dnes 
se u nás pokouší vyplnit tuto mezeru v dendrologické 
literatuře centrálních institucí Krajské arboretum 
Nový Dvůr v rámci Slezského ústavu v Opavě. Vydalo De~ 
drologický sborník I. 1958, II. 1959-60, III. 1961 
a četnými oklikami udržuje tuto činnost, mořenou ovšem 
předpisy a uměle udrženou v krajských hranicích. 

Zatím v této době v jiných státech vznikla rozsáh
lá literatura dendrologická, obvykle spojená s činnos
tí dendrologických společností. V Německu vycházejí 
"Mitteilungen der Dt.Dendrologischen Gesellscha.ft· od 
r.1893 do r.l929 pod vedením dr.F.Schw~rina a s malým 
přerušením v době druhé světové války doposud. Mají 
tedy na 60 ročníků. Stejně ve Francii Société Dendrolo
gique de France založená asi ve stejné době, vydržela 
vydávat svoje ročenky až do druhé světové války, vydala 
tedy na 50 ročenek. V Anglii vycházelo mnoho publikací 
různých spolků přátel stromů a řady ročenek specialiZO
vaných na jednotlivé rody, periodika pro zájemce o růže, 
:hododendrony aj. skuptny rostlin, které maj! také de
s!tky ročníků /dnes vesměs zataze~ do Royal Horticul
tural Society, S8JI1ostf,ttné jsou ružařské společnos1l ap./. 

Rada států začala vydávat dendrologické ročenky po 
prvn! světové válce. V Holandsku začala vydávat dendro
logická společnost /Nederlandse Dendrologische VereningJ 
od r.1925 svoje ročenky /Ja.arboek Nederlandse Dendrolo'" 
gische Verening/ Ido r.1960/. Ve Svédsku vydává dendro
logická společnost /Foreningen for Dendrologi och Part
vard/ časopis ·LustgardenW~ který má Už také des!tky 
ročníků. Kenš! a méně pravidelně vydávané časopisy ma.j! 
i ~Schweizerische Dendrologische Gesellschaft", belgic
ká společnost ·Société Belge de Dendrologie·, dánská 
společnost "Dansk Dendrologisk Forening· /Kobenhavn/. 

y folsku VYCházejí Růczniky dendrologiczne Polsko 
Towarzystwa Dendrolog1cznego, pak dendrologické sekce 
ES. které dnes maj! kolem 20 ročníků. Vedle toho vy
dává svůj sborník věnovaný dendrologii i-Arboretum Kór
n1ok.ie !t. 

r a~er1ce vydávají publikaoe př!ruo arboreta; Arnold 
Arboretum vydává "Jou....-r-na.l. of the Arnold Arboretum· od r. 
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1919 /vyd.A.Rehder/ pro vědecké prtce z botaniky 
a dendrologie a ·Bulletin of Popular Information, 
Arnold Arboretum" obsa.huj!cí populární sdělení z 
arboreta a práce dendrologické. 

V SSSR vychází Bjuletin Glav.Botaničeskogo Sada, 
kter~ má ovšem mnohem širší zájmy než jen dendrolo
gii, a tomu podobná publikace vydává větlina. ostat
níCh Botanick~ch zahrad v rámci akademii jednotli
vých republik. Jina.k je dendrologická literatura 
rozptýlena. v publikacích leSnických, ovocnáfsk~ch a~ 

Je také mezinárodní dendrologická organizace -
·Interna.tional Dendrology Union· - sdružující jednot
livé specialisty, kte~ měla v r.1954 členy ve 25 ze
míCh /pres.J.Lo.barts, Z undert, Holandsko, sekretáf 
G.Krussmann, Bot.Garten Dortmund-Brunn1nghauseD/. 

V to. nejsou zahrnuta jiná sdru!en1 a spoleěnoe
ti, kte~ se také intenzivni dendrologií zabtyají 
a je jich publikace, toti! lesnické, zahradnické, 
šlechtitelské, Ikolka.řské atd., a pak spoleěnosti, 
které věnuj! zájem jednotliv;m rod4a dtevin. !lch v 
posledni době pttbtyá, protože dendrologie je u! 
většinou tématicky ptíliš rozleblá. 

Ovocnictví se svými ústavy, školami, společnost
mi, časopisy tvoří dávno sa.mostatnt a rozvětvent obo~ 
Postupně se vlak odltěpují a speciališují 1 -jiDl úse
ky. Z lesnické dendrologie vyrostl obor šlechtěni les
ních dte~in, kter1 od r.19'52 soustte(luje svoje práce 
v časopise ·Silvae Genetica·. V Německu je vytvořena 
i Arbeitsgemeinschaft fur Porstgenetik und Porst -
pflar~enzUchtung, Schmallenbeck Uber Ahrensburg i H., 
Arboretum Tannenh~ft·, která shrnuje 9 ústavů. němec
ko má také topolovou společnost /Deutscher Pappel -
verein v Bonnu s 5 zemskp! skupinami a vědeCkým ús1a,
vem /liss.lnstitut des DPf v Bruhlu, Bez.K~ln, ved.Dr. 
R.MUller/, který vydává také svoje ročenky. V Itálii 
vychází časopis ·11 P1oppo· /6 roč.196'/, v JugOSlá
vii vydává topolová komise časopis ·Topola· /7 roč. 
196'/. 

~aké zahradnictví má specializované společnosti 
ptátel rI1ží t rhododendrond atd. t kte~ vydávají svoje 
časoPisy a ročenky /viz Rosar1ua a rod Rhododendron(. 
Pro okrasné dtevi~ je v Německu organizována • Arbei t.. 
gemeinschaft fUr Selektion und Zuchtung von Ziergeho"l.
zen und Rosen" /AZR/ ved.G.KrussmaDn, kter1 pracuje 
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od r.195'. Je to pracovní skupina spolkového minister
stva v'/živy, zemědělství a lesd v Bonnu,složená z dese
ti znalcd, kteří mají zkoulet a posuzovat hodnotu kul
tivovaných dřevin, zařazovat je včetně novinek a vybí
rat dřeviny zvláAtě vhodné pro export. Podobné útvary 
mají i jiné státy, zvláAtě Holandsko a pod. 

Tím oviell není vyčerpána literární produkce z den
drologie. Tento přehled ukazuje, že je obsáhlá a že 
tu je i velké pole činnosti, i když vyloučíme obory 
zvlá§tě specializované. 

2.4 Arboreta a botanické zahrady. 

Na celém Území republiky je řada staI1ch parkd 
a arboret, které jsou produktem praktické činnosti 
dendrologů a dokladem stálého a trvalého zájmu o den
drologii. Mnohé kdysi pověstDé zahrady a parky ovlea 
upadly, zbyla tak jen paaě~ na je jich někde ji! slav
nou minulost a která vtrazně kontrastuje a jejich 
dnešním neutěie~ stav .. a chudobou /fhunovská zahra
da v Děčíně, Rohanalcá sabrada v Sychrori atd./. Do 
doby p6sobnosti rakouská dendrologické společnosti 
spadá nDik nebo rozJDritnaiioh největtích parkll a ar
boret. Spadá seli rozkvět perku v Lednicích /W.La.uche/, 
!aložení Prdhomc /§!~y,-t'12Y9! 1885/, založěňí-iii
nan /~~~~l;!!I!!!l 1892/, lfového Boru u Opavy /Bi,
~!! 19OOJ, Baňatého Studenoe /~!~~:~~~ 1900/ aj:-

. )lezi válkami bylo založeno jen nikollk llenAích 
arboret nebo botanických zahrad pro potřeby škol/tak 
LP Brno na. škol.závodě Křtiny a malé arboretum v Brni
Oerntch Polích - prof .~!!'I, BZ v Brně /prof • Podpira 
1922/, podat1lo se vlak zachránit a achovat tyto pe~ 
Byla také snaha založit velké arboretua v Topolčian _ 
kách. Yedle toho PteloŽe~~logické arboretua do 
tt'jezda u Pnlhomc a ze sta jného lI8.tertálu vznikla 1 na 
jintch matech. 

Po druhé svět09é válce pHbyla specializovaná arbo
reta nebo Ilechti telské stanice, zyláitě pro topoly 
v Kunovicíoh /1948-52/ a y Ga~íkovu /1948-64/a pro 
jiné dřeviny arboretu. Pe kl ov se Alechtttelakou sta
nicí v Kostelci n.O.L. /prof.Svoboda 1954 - les.fakul
ta v Prase, dnes Yěd.1es. usiá';'J: -árboretUJI Sotronka 
v Bolevci /TůLH Zbraslav, K.Kaňů: 1955/, arboretua Boro
vá hora ve Zvolenu /lesnicki-táklil ta VSLD, katedra den
drologie a šlechtění : prof.Svoboda-J.~an 1966/ BZ 
Bratislava /1942/, BZ Kolice-7í9467 aj:- -- , 
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,. Bot a n i c'k á z a hra d a O S A V 

'.1 Vznik Botanické zahrady OSAV 

Centrální botanická zahrada je dnes pro každý 
stát běžné kulturní zařízení, stejně jakO jiné vědec-
ké a umělecké instituce, Jako muzea, herbáře, knihov
ny zoologické zahrady, nebo i umělecké galerie, di
vadta atd. Větěina z těchto institucí má v kultur -
ních státech staletou tradici. Platí to ov§em i pro 
botanické zahrady, s v'j1mkou OSSR. V Praze vznikla 
sice jedna z prvních botanickýCh zahrad /Andělská 
zahrada ne. Novém Městě Pražském před r.l'60/ /~!g!!t 
E. 1908/, pak kolem university četné dalií, kte~ 
Tiak rychle pohlcovalo rostoucí město /!!~~~~!!_1955, 
1960, 1962, J.ViteAník 1962, ~~~~~!!-g~~-~~~!!~!t 
1961 aj./. cěňiřáiňí-botanická zahrada byla založena 
vlastně až r.1962 v rámci OSAV v Prdhonicích a to hlav
ně z popudu Botanického ústavu OSAV • Prdhonlcích. 

BZ OSAV vznikla tedy z delimitované části YI -
zlrulmého ústavu okrasného zahradnictví OSAZV k l.hr
venci 1962. Je jím vedením byl pověřen inž.!!!!~~f!! 
Svoboda. Hned byla zřízena také pfípisem akkd.!~!~!!, 
;!stophdsedy OSAV ze 7. července 1962 poradní skupina. 
pro zaj1Atění a řízení přípravntch prací v tomto slo
žení : 
akademik C.B1att~ /z Ostavu experimentální botaniky 
OSAV/ inŽ:i:BěňČalCSc. /řed.arboreta Klýňany SAV/, 
dr.M.~ll DřŠč:-7botanické odd.lIárodního muzea v Praze/' 
dr.Š:ŘeJnt lředitel Botanického ústavu OSAV v Prdhoni -
cíchl--dř.I.Klá!ters!t /pfedseda dendrologické sekce 
Os.bo~anick~-;poieanosti/, inž.arch.Q~!~~! /výzkumnl 
ústav v1stavby a architektury/, dr.inž.§~~I!Q2~/z 
Ústavu pro vědeckou soustavu hospodaření v Praze/, 
F •• achala /vedoucí Koniferových ikolek v ZehuJicích/, 
lnŽ:int:Švoboda /vedoucí ~tanické zahrady v Prdhoni
cíchl-a-přof:dř.inŽ.~~~!2~2d! DrSc. /z katedry dendro
logie a geobotaniky v Praze7. 

Takto vzniklá BZ měla tyto vlzkumné pracovníky : 
inŽ.V.Oerník, dr.inŽ.~!~2~!!!!!' inŽ.~!~!~~2~!, inž. 
Eva fJiběříalová, IP. Kraus. Kromě toho 10 míst pro za -
hradňiky-ltečhňikŤ-;-iěiealníky/, 58 míst pro dělníky, 
celkem tedy 73 osob. 
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Na návrh poradní skupiny byl vypsán konkurs na 
obsazení vedoucích míst a z rozhodnutí kolegia speci
ální biologie OSAV byl pak jejím ředitelem ustanoven 
od 1.6.196' prof.E~_~!~~Q~ DrSc. ze zruJené les. 
fakulty VSz v Praze. V říjnu 196' nastoupil inž.J. 
~Qf~ z ~ ve Strnadech, který byl pak ustanoven 
zástupcem ředitele. 

BZ OSAV jako vědecké pracovi§tě má se zabývat 
hlavně studiem 'dendrologie, biologie a ekologie domá
cích a cizích dfevin a perspektivních užitkových rost
lin. ~a rozdíl od Jiných zahraničních botanických 
zahrad, které jsou někdy organizovány jako sbírky ži
vého a mrtvého materiálu lnapř. Kew, Berlin-Dahlem 
atd.1 má BZ OSA., Úkol starat se jen o sbírky živých 

rostlin, nebot herbáře jsou dnes soustředěny v bota -
nickém,oddělení Národního muzea, které je také umístě
no v průhonickém zámku. BZ OSAV je tedy zatím nejlépe 
vybavena ke studiu dendrologie v nejlirlím měřítku, 
nebot; jí pHpadl de 1 1m1 tací celý areál pl"llhonického 
zámku, průhonický park, ovocná zahrada. Zámek dnes 
~bývají : Botanické odd. Národní ho muzea, Botanickt 
ustav OSAV a BZ OSAT a konečně Výzkumný ústav okras
ného *ahradnictví, takže je tu nouze o pracovní pro-
story. 

BZ OSA" .á dnes výměru 2'0 ha, z toho připadá. na 
výsadby 186 ha a na ostatní plochy 44 ha. Jednotlivé 
části mají tyto výměr,y : 

A. arboretum lperk •••••••• 162,20.ha 

B. fruticetum lovoc.zahr.1 17,90 ha 

C. rosar1um ••••..••••••••• 

D. alpinum •.••••••••.••••• 

2,20 ha 

,,20 ha 

Louky.................. 18,00 ha 

Rybníky a ost.vodní ~ 17,00 ha 

Zastavené plochy,dvor,y, 
cesty ••••••••• 9,00 ha 

Celkem 

186,00 ha 

44,00 ha 

j' 

~7 
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Podle delimitační dohody mají být BZ předány 
je!tě dal!! pozemky - tak na podzim 1966 má. přebrat 
plochu na Z!tovce v rozloze /1.X.1966/: 

12,00 ba 

plochu u Zdimětické kapličky od r.1966 
'1 rozloze ll. VII .196b/ 

2,50 ha 

plochu na Jezerkách v rozloze. 
26,50 ha 41,00 ha 

Vedle toho patří od 1.1.1964 k BZ OSAV stanice 
alpinek /aklimezizační stanice/ v Oernolicích, která 
má rozlohu ............... 11,00 ha. 

Celková výměra ploch BZ je tedy 241,00 ha a koncem roku 
1967 by měla být 282 ha. 

Koncem r.1966 má BZ OSA" 90 zaměstnanc~ a toto 
organizační uspořádání : 

ne di tel 
Prof.lng.Dr.techn.Pravdomll Svoboda DrSc. 

Vědecký tajemník: 
Ing.Vladimír Vašák CSc. 

1. věd. odděleni 
plané rostliny 

~r.Ivan Kláěterský,vedoucí 
Ing.Jaroslav Hofman 
Ing.Antonín Svoboda 
~áclav Větvička prom.biol. 
J'OIna Svobodová pl'0m. bio1. 
I rana íQ.ášte rská prom. biol. 
TIožena Vítrová pr~m.biol. 
Marie Vacková 
Helena Vacková 
UilebB. Stanková 

2.věd.oddělení 

technici 

Zá.stupce fedi tele: 
Ing. Jaroslav Hofman 

Úsek zahrady 
Zdeněk Tyller,vedoucí 
Jaroslav Jíra,zást.ved. 
Josef Sindelář /arboretum II 
Dagmar Tyllerová / 11/ 
Miroslav Bada /fruticetu./ 
Pavel Peršín /školky/ 
Anna Dykyjová /rosarium/ 
Marie Krčilová /alpinum! 
Karel Fikar, 'zahradnÍk 
František Hnát, zahradník 
František Sich,traktorista 
Jaroslav Cerný,traktorista 
Miroslav Gesner, lesník 
František Kalous,údržbář 

CSCtV~ Helena PerUnová,zahradn1ce 
kul turn! rostliny 

Ing.Dr.Jití Dostálek 
Ing.Václav Cerník 
Ing.Vladimír Vqšák CSc. 
Ing.Jllrosl:w Dobrý 
!ng.r.:ilena F,oudná 

Stanice al'pinek - l:ernolice 
Karel Stivín, vedoucí 
Rostislav Jeslík,zahradnik 



Ing.Alžběta Dostálková Ůsek hospodářský 
Milan Hlažek prom.bio1. Ferdinand Teichmann,vedoucí 
Jiřina Belicová prom.b~E1iška Janotková,hosp.prac. 
Václav Purchart Dagmar Hříbková, adm.prac. 
Marie Doudová technici Josef Hříbek, řidič 
Marta Prokopová František Ern1ger,údr~bář 

,.pomocné věd.oddělení 
Ludvík He1ebrant,prom. 

biol. ,vedoucí 
Ing.Eva Uiber1ayová 
Miroslav Kučera,technik 
Pavla Ecksteinová 

Ůstavní rada : 

Josef Steinbach,údržbář 
Marie Bursíková, vrátná 
František Bezouška 
Josef .Budský 
František Skába,noč.hlídač 
Karel Zeman,noč.hlídač 
Anna Marešová uklízečk 
Jarmila Bezchlebová y 

Dělnice v parku '4 /'1 + , Cernolice/ 

Celkem 90 zaměstnanc~ 

Cerník Yáclav Ing., Deyl Milo§ RNDr. DrSc., Dostálek 
Jiří Ing.Dr. CSc., Helebrant Ludvík prombiol., Hofman 
Jaroslav Ing., Klálterský Ivan Dr., Svoboda Antonín Ing., 
Vašák Vladimír Ing. CSc., Tyller Zdeněk, Dobrý Jaroslav 
Ing. /ROH/. 

Dnes má tedy za~dn.úsek BZ CSAV v Pr~honicích 
tyto části : 

A. Arboretum /park + obora/ 

B. Pruticetum /pollologické arboretu.,! 

C. Ro san Ull 

D. Alpinum 

E. Stanice alpinek 

P. Okrasné rostliny 
/sbírky kosatcd, pivoněk, aj./ 

G. Užitkové rostliny 
/sbírka legua1no8, léčivých rostlin. aj./ 

Stav rostlinpého II1B.tertálu v jednotlivých odděleních 
bUde probrán v dsllích kapitolách, pokud to doyo1uje 
dne ln:! revize. 

'.2 Porovnáni BZ CSAV se zahraničními zahradami. 

V porovnání s jinými botanickými zahradami je 
tedy BZ CSAV dostatečně dotována plochou /arov. 
tab.1/, nepříznivé je ale zatím vnitřní rozdělení 
plochy na jednotlivé části a expozice. 

Expozice BZ mohou být velmi rozmanité a r~zně 

specializované : mohou to být kolekce rozsáhlé 
a velmi úzce zaměřené. Pravidelně mají ale větší 
BZ zcela pravidelně některé základní části, jako 
arboretum, fruticetum /sbírku ovocných dřevin/, 
pak kul tury planých a kulturních rostlin, alpi -
nek a ve sklenících rostlinstvo tropické a sub
tropické. Konečně mohou mít ~zně orientované 
expozice zvlá!tni, systematick', ekologlck', 
imitace společenstev atd. Složení expozic ve vol
nu /bez sklení~ v rdzntch BZ ukazuje tab.'. 
Tedle toho jsou však arboreta specializovaná, 
určená převážně k teleni zvláitních otás~k a za
měřená na výzkua, jejichž hlavni součástí jsou 
zv1áAtě ploAné vtssdby dfevin, a~ už ~zných pro
veniencí jedné dřeviny nebo rdzných zaváděných 
dřevin ap. ,plochy umožňující sledování přírůstko
VýCh pomě~ po dlouhá období atd. Ina pf. pokua
né polesí Timirjazevovy zemědělské akademie v .os~ 
vě /TSCHA, na ploše 248,7 hal aj., u nás k nia 
patří zvl. Arboretum Ban.Studenec /Kysihýbl/ TO'LH 
ve Zvolenu nebo nově zalofené arboretum Sofronka 
v Bo1evci /VůLH Zbraslavi specializované na boro
vice ap. 
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Tab. 1 

Plocha různých BZ v ha 

Hlav.Bot.zahrada AN SSSR,Moskva 
Polárně alpinská BZ, Kirovsk,SSSR 
BZ Rostov na Donu, SSSR 
Nikitská BZ, Jalta, SSSR 
Gorkovská BZ, SSSR /projekt/ 
BZ CSAV Průhonice, CSSR 
K1jěvŠká-Bž~-Kijěv~-Ukřaj.SSR /projekt/ 
Dalnevostoč.BZ Vladivostok, SSSR 
Kalkutská BZ, Kalkuta, Indie 
Sverdlovská BZ, Sverdlosk, SSSR 
BZ Kew u Londlna, Anglie 
BZ Minsk, Běloruská SSR 
BZ New York, USA 
Arnold Arboretum, USA 
BZ Jerevan, SSSR 
BZ Ba tumi, SSSR 
BZ Montreal, Kanada 
BZ Tbilisi, SSSR 
Arboretum Kórnik, Polsko fu Poznaně/ 
BZ Kujbyševo, SSSR 
BZ Berlin-Dahlem, NDR 
BZ Edinburg, Skotsko 
BZ AN Leningrad 
BZ Riga, ~stonská SSR 
BZ Oděsa, Ukrajinská SSR 

Tab. 2 

}Eil ha 
}50 ha 
268 ha 
260 ha 
250 ha 
240 ha 
íj2-iiá 
178 na 
128 ha 
12} ha 
116 ha 
106 ha 
105 ha 
105 ha 
105 ha 
100 ha 

80 ha 
70 ha 
52 ha 
}5 ha 
42 ha 
24 ha 
22 ha 
14 ha 
8ha 

Porovnání československých zahrad a arboret podle plochy 

Park Lednice 
~-Q~~!_~~~~!~~-~-~~~~ 
Arbo re tum JUyňany, SA V 
BZ Kolice -
Arboretum Zvolen, LP VSLD 
Arboretum Peklov,Kostelec n.C.L., vSZ 
Arboretum Sofronka,Plzeň-Bolevec, VOLH 
Arboretum Nový Dvůr, Slezsk~ muzeum 
Arboretum Bán.Studenec 
BZ Báň.Stiavnica 
BZ Praha, Karlov~ univ. 
BZ Liberec 

260 ha 
~4Q_h~ 
}8 ha 
}5 ha 
}O ha 
'O ha 2' ha 
21 ha 

8 ha 
5,5 ha 
',} ha 
,,O ha 

- " -
Tab.' 
Složení expozic ve volnu velkých BZ 

Ol 
02 
O} 
04 
05 
06 
07 
OB 

x 
y 
Ol 
02 
C} 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
II 
12 
l} 

14 
15 
16 
17 

- BZ Montreal,Kanada 09 
- BZ Kew, Anglie 10 
- BZ Edinburg,Skotsko II 
~ BZ Berlin, NDR 12 
- Arb. Arnold,Jamaica,OSA l} 
- BZ New York, USA 14 
- BZ Paříž, Francie 15 

BZ Bruklin, OSA 16 

- BZ TOkyo, JaponskO 
BZ Glasgow, Skotsko 
BZ Mnichov, NSR 

- BZ Moskva, SSSR 
BZ Leningrad, SSSR 
Nikitská BZ,Jalta,SSSR 
BZ Batumi, SSSR 
BZ Kirov, SSSR 

Ol 02 0' 0405 06 07 08 09 10 II 12 I} 14 15 16 

+ + + + + + + + + 
+ + + + + + + + 

+ + + + + + + + + 
+ + + + + + + + + 
+ + + + + + + + + 

+ + + + + 
+ + + 
+ + + 
+ + + 
+ + + + + + 

+ + + + + + + + + + + + 
+ + + + + + + + + + + + 
+ + + + + + + + + + + + 

+ 

+ + + + + + + 
+ + + + + + + + + + + + + 
+ + + + + + + + 
+ + + + + + + 

+ + + + + 
+ + + + + 
+ + + + + + + 

+ + + 
+ + 

+ + + + + + 
+ + 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

Y : oddělení 09-místní flora 
~~ - arbore tum 10-ekolog. části /rost. 
o~ - fruticetum původ,vodní atd. 
~ - kolekce dřevin:růže,šípky ll-zeměpisné části 

04 - pereny l2-systematické části 
05 - rostliny užitkov~ techn. l,-rezervace 
06 - rostliny okrasn~ l4-pravideln~ parky 
07 - alpinky w 15-kraj. prvky ,rekr. plochy 
08 - kolekce dr~ů:jiriny,kosatc~ 16-spec.kompozič.prvky 

lilie, pivonky atd. 17-pokusn~ plochy 
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Rozsah jednotlivých ~ástí a oddíld je ovšem velmi 

nestejný v r~zných BZ a to podle stavu i podle zaměře
ní BZ. Zhruba se to dá posoudit z několika příkladd 
uvedených v tabulce 4. Z té je patrno, že největší plo
chu:BZ zaujímá arboretum /dendrarium/. Na pře v BZ AN 
SSSR v Moskvě má arboretum plochu 76 ha - 40~ celé ex
poziční plochy, v So~i 14 ha - 28~, v New Yorku .','ha
-45% celé plochy, v EZ Kew '4 ha - '0% celkové plochy. 
Oas to připadá zna~ný podíl na rezerv'ace, v :BZ v Moskvě 
zaujímá 50 ha doubrava jako rezervace. Y některých BZ 
zna~né plochy zaujímají expozice místní flory v BZ 
Moskva 25,0 ha - 15% z celé expozióní plochy, v Montre
alu 16,5 ha - 16~ plochy ap. 

Poměrně velké plochy v BZ zaujímají kolekce rostlin 
ur~ené pro vědeckou a výzkumnickou práci, které tedy 
nejsou expozicemi. V BZ Moskva činí tato plocha '7,0 ha 
- lO~ z celkové plochy, v Berlin-Dahlemu 14,4 ha -
-'5% plochy, v BZ New York 4,; ha - 5~. Naše BZ doposud 
stojí před Úkolem zřídit takové plochy a školky. 

Poměr různých ~xpozičn!ch ploch v jednotlivÝCh arbo
retech v OSSR udává tabulka 5. 

Jsou ovšem u nás i jiná arboreta a botanické zahra
dy rdzné velikosti a v rdzném stavu, např. BZ veteri
nární fakulty v Brně, BZ agronomické fakulty vys. školy 
zemědělské v Brně, arboretum katedry les.botaniky a 
fytocenologie les.fakulty VSz v Brně /založ.prof.A.Baye~ 
dále EZ střední technické školy lesnické v BáňSké Stiav
nici, menš! arboreta u technické les. školy v Písku,v Hrar 
n1cích atd., malá arboreta u některých les.závodd /arbo
retu. Chudenice LZ Kdyně, arb.Hrubá Skála, LZ Lomnice 
n.P. ap.i. 

BZ OSAV je plošnou výměrou největší BZ u nás a nej
větším arboretem. Vlivem nevhodné delimitace je však 
zatím ve zcela výjime~ném postavení, nebo~ přes zna~ný 
rozsah nemá zatím volné plochy pro školky a jiné pOkus
né kultury a nemá skleníky ani množárny. Je proto nucena 
nakupovat materiál z jinýCh podn1kd a nemdže využívat 
zatím semeno získávané rozsáhlou výměnou. Bude tedy 
třeba mnoho práce, aby se dostala do vyrovnanější situa
ce a mohla dobře plnit svoje poslání. 

, , , , , 
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Tab.5 

Botanické zahrady a arboreta v CSSR 

X : Ol celková plocha ha 05 - rosa,r1 um 
02 - arboretum 06 - užitkové n dekorat.rostl. 
O, - fruticetum 07 - alpinum 
04 - provenienční plochy 08 - skleníky 

X 001 002 00, 004 U05 006 007 008 

Ol 241,0 162,0 18,0 00,0 2,0 0,5 ',0 0,0 . 
02 257,0 192,0 65,0 OQ,O O,U 15,0 0,0 6800 m~ 
O, '0,0 '0.0 provozní 
04 '0,0 b,O U,O "O 0,0 0,0 0,0 '00 m2 
U5 ·,U,O 28,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 '00 m2 
U6 '5,U 1742 m2 
07 2"U "U 0,0 10,U O,U O,U O,U provozní 
08 20,0 provozní 
09 1',' 5,5 7,8 0,0 + 0,0 + 6 sklen.,' jap. 
10 8,0 8,0 282 ploch 
II ',5 ',5 
12 ", l' "O 14 2,5-
15 ',5 1,5 2,U 

Ol - BZ CSAV Průhonice 
02 - Park Lednice vSZ Brno 
O, - Arboretum SAV Klynany 
04 - 4rboretÚm Peklov,Kostelec n.C.L. 
05 - Arboretum Borová hora, Zvolen 
Ofi - BZ Ko§ice, Safaříkova uni v. 
07 - Arboretum Sofronka,P.lzeň-Bo1evec 
08 - Arboretum Novt Dvdr,Slez.mus.,Opava 
09 - BZ Bratis1ava,Komenského un1v. 

1700 m 2 

velké 4! 
200 m 
6UO m2 

10 - Arb.Bán. Studenec , VůLH Zvolen 
II - BZ Ban.Stiavn1ca,techn.les.škola 
12 - BZ Praha,Karlova un1v. 
l' - Severočes.BZ, Liberec· 
14 - BZ Tábor, stř.tech.škola 
15 - BZ Bmo,univ.J.E.Purkyně 
16 - BZ Olomouc,Palackého un1v. 
17 - Arb.Chudenice,LZ Kdyně 

VI 
....:a 

VI 
0\ 

.,~.~. 
j.~: .• 

'<... • ~~ 
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3.3 Specializace sbírek 

Z přehledu domácích BZ a arboret /tab.5/ plyne, 
že je také z hospodářských důvod~ nutná a výhodná 
určitá specializace těchto podniků, které už svým 
dnešním zařízením jsou celkem orientovány na urči
té kultury /tak BZ Karlovy university v Praze na 
sukulenty, BZ Liberec proslula orchidejemi, arbore
tum Mlyňany neopadavými dřevinami ap. Zdá se ostat
ně,~e staré klasické BZ, které vedly ohromné sorti
menty a všechny skupiny rostlin se pozvolna pře~í-

• vaj í, ne bot jej ich Úkoly převzaly četné spe cializo
van' šlechtitelské stanice, jaké si mohou dovolit 
v rámci řešení konkrétních a praktických Úkol~ dr~t 
velmi široké sortimenty kulturních rostlin nebo vel
ké serie proveniencí jedné dřeviny a mohou také pro
kázat výsledky vlastní práce jejich u~itečnost a 
oprávněnost. Centrální BZ by dnes marně usilovala 
o takovou koncentraci různých odborník~ na různé 
skupiny rostlin a mnohé stanice mají stavy pracov
níků a zařízení, plochy a mo~nosti, které se nedají 
v BZ vytvořit a opakOVat. Je tu tedy nezbytná dělba 
práce, aby se práce neopakovala. Specializované sta
nice mají tedy obvykle rozsáhlý materiál určitých 
skupin nebo rodů, jejich~ šlechtěním se zabývají, 
např. stanice v KunoTicích a Gabčíkovu velké sorti
menty topol~ a vrb /klon~. Arboretum Sofronka zabý
vající se šlechtěním borovic má např. 50 druh~ boro
vic a významné druhy jsou zastoupeny četnými prove -
niencemi, tak Pinus silvestris 250 provenciencemi, 
P.banksiana 26, P.resinosa ll, P.murrayans 10, P. 
nigra ll, P.densiflora 16, P.thunbergii 4, P.tabulae
formis 4, P.strobus 5, P.excelsa 5, P.peuce 4, P. 
armandii 2 proveniencemi a čet. další provenience i 
křížence /K.KaĎák 1966/. 

Výzkumný ústav ovocnářský Holovousy /pro ovocné 
plodiny/ a Výskumný ústav pre vinohradDÍctvo a vinár
stvo v Bratislavě /pro vinnou révu! mají rovně1 velké 
sortimenty a sbírky,tak u aeruĎky /Armeniaca vulgaris/ 
'O sort, třešní a višní /Cerasus avium, Koench, C. 
vulgaria nLL. a C. x gOudouin1i roTT. a TURPIN/ 8' 80rt, 
Lísky /Corylus avellana L./ 24 sorty, jahod /7ragaria 
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ananassa DUCH./ 108 sort, angreštu /Grossularia UVa 
crispa MILL/ 68 sort, jabloní /Malus communis/ 95 
sort, hru~ní /P1rus communis,L./ 78 sort, slivoní 
/Prunus dome3tica, P.insititia ap./ 50 sort, rybíz~ 
/Ribes nigrum L. bO sort, R.rubrum L. 44 sort/, ma
liníku /Rubus idaeus L./ óO sort a révy /Vi tis vini
fera/109' sort /M.Musilová 19 0 5/. 

Specializované sbírky někdy neobyčejně rozsáhlé 
a dobře udržované mají dále rezortní výzkumné ústa
vy zemědělské. V rámci ministerstva zemědělství, 
lesního a vodního hospodářství jsou to Osttední vý
zkumný ústav rostlinné výroby, Praha-Ruzyně /~t. 
obilovin, luskovin, olejnin, *elenin/, Výskumný 
ústav rastlinnej výroby v P1e§~anech /luskovlny a 
píCniny/ se stanicí v HurbanoVUřSésflá§i!luskov1ny, 
olejniny, prosovité/, Výzkumná· stanice pícninářská 
v Troubsku u Brna /pícniny/, dále Výzkumný ústav 
obilnátský, Kroměříž /obilniny/, Výzkumný ústav 
kukuřičn~, Trnava /kukutice/, Výzkumná átan1ce Opa
Ta /olejniny/, Výzkumná stanice Rožnov p.RadhoAtěm 
/traviny/, Výzkumná stanice zemědělská Suaperk -
-Temenice /len, luskoviny/ a Slechtitelská stanice 
Kaštice /luskoviny/. 

Tyto ústavy mají k dispozici velké sortimenty 
obilovin : oves /Avena sativa L./ 490 sort, ječmen 
/Hordeum Tulgare/ 970 sort, ~ita /Secale cereale L./ 
50 sort, pšenice /Triticum aestivum aj./ 1950 sort, 
proso /Panlcum m11iaceum L./ 53 sort, u kukuřice 
/Zea mays L./ ,60 sort; dále z luskovin a olejnin 
aj. plodin např. u brukve /Brassica! 182 sort, soj& 
/Glyc1ne soja Sieb. Zucc./ '3 sort, hrachoru /Lathy
rus sativus L./ 57 sort, čočky /Lens culinar1s Medik./ 
55 sort, fazole /Phaseolus cocc1neus L./ 42' sort, 
hrachu /P1sum sat1vua L./ 223 sort, bobu /Vicia faba 
L./ 85 sort, vikve !y1cia sativ& L./ 60 sor~, dále 
lnu /LinU8 asitatissiaua L./ 200 sort, u maku /Papa
Ter somn1!erua L./ 40 8ort, u ka!nu /Carum carvi L./ 
19 sort atd. 

Okopan1naa1, zelenlnaa1 se zabývají Výzkumný óstav 
brambor'fský Havlíčkův Brod /brambor,y/, a Yýzkuaný 
úst&T fepafsk1, Semčice p. Dobrovice /semenné okopa
niny/, dále Vtzkumnt ústav zelinátskj,Olomouc /zele
niny, léčivé a aromatické rostliny/. Také ty mají 
rozs'hlé sortimenty, např. brambor /Solanua tuberosun 
L./ b" sort, řepy /BetA vulgar1s L./ '0 eort, a ze 
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zelenin na pře salátu /Lactuca sativa L./ 44 sort, 
okurek /Cucumis sativus L./ 21 sort, papriky /Capsi
cum annuum L./ 24 sort, rajčat /Lycopers1cum escu
lentum MILL./ 'CO sort, celeru /Apium gr~veolens L./ 
20 sort, mrkve /Daucus carota L./ 19 sort, cibule 
/Allium cepa L./ bC sort, česneku /A. sativum L./ 24 
sort atd. 

Výzkumný ústav okrasného zahradnictví v Průhoni
cích má sortimenty okrasných rostlin, tak na pře 
rod Tulipa L. 644 sort, r. Narcissus L. 120 sort, 
Iris 95 sort, iilium ca 80 sort atd., velké sorti
menty Pelargonium zonale AIT., Primula malacoides 
FRANCH ap. 

Velké sbírky okrasných a uzitkových rostlin mají 
některé stanice Sdružení šlechtitelských a semenář -
ských podniků, tak šlechtitelské stanice Domoradice 
p.Vys.Mýto, Libochovice /o.Litoměřice/, Sládkovičovo
-Nový Dvůr /o.Galanta/, Soběšice, Heřman.Městec atd. 
Velké sbírky okrasných a jiných rostlin má také ěkol 
ní statek Zehušice /o.Kutná Hora/, škol. statek vSz 
Olomoučany u Brna, a pak řada velkých zahradnických 
závodů /dnes komunllních, se sortimenty často zasta
ralými/, na pře Komunální podniky zahradnictví v Li
tomyšli, JZD Vejtasovo zahradnictví v Jaroměřicích 
n.Rokytou, školky v Zelešicích, v Jaroměři atd. 

Léčivými rostlinami se zabývají specielně : 
Zahrada léčivých rostlin farmaceutické fakulty v 
Brně, Výzkumný ústav přírodních léčiv v Praze 9. 
Hloubětín /50 dr./, BZ veterinární fakulty v Brně 
12, ~ackého l-'.a j~ 

Úroveň BZ nezávisí jen od počtu expozic a jejich 
rozmanitosti, ale i od počtu nashromážděných druhd, 
Ateré může nabídnout šlechtiteli. Porovnání v BZ 
v tomto ohledu je "neobyčejně obtí~né, proto~e tyto 
počty jsou velmi nestálé a mění se prakticky každo
ročně. Proto jde vesměs o odhady a nabízená čísla 
jsou obyykle dávno překonaná nebo dávno neplatná, 
nebol; je mnoho činitelů, které to to kolísání pl1sobí. 
Podle různých porovnání s ostatními zahradami je 
patrno, že BZ CSAV je v současné. s1a~"8píle pod 
prdměrem. Chudé je dnes arboretu. /park/ t není tu 
postaráno o obnovu a zatím bylo doplĎov&no velmi 

.rl . .... I f·~J \~, /~ 
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náhodně a obchodním materiálem. Lépe je na tom frut1~ 
cetum a také sortimenty okrasných dřevin zalo'ené v 
posledních letech /rosarium/. V plenkách jsou ostat
ní expozice, jako okrasné a uŽitkové rostliny atd., 
které jsou v jiných BZ bohatě vybaveny. Usiluje se 
teprve o vytvoření podmínek a příle.6.i tostí pro expe -
rimentální práci. Docela pak chybí skleníky, které 
jsou právě jádrem a pýchou četných BZ. Je tedy ještě 
mnoho práce ne! bude mo~né~ aby se ~ začlenila do 
bě~ných mezinárodních organizací a učastnila se prá
ce v komisi botanických zahrad v oddělení botaniky 
při mezinárodní unii biologických věd /Division of 
Botany of the International Union of Bi~logical Scien
ces/ a stala se členem v mezinárodní spr l.ečnosti bota
nických zahrad /International Associati r of Botani -
cal Gardens/. 

'.4 Úkoly BZ CSAV 

Pro nejbli~!í dobu je tedy Úkolem BZ 

1. Studium dřevin 
po stránce biologické, ekologické a geo -

grafické, dřevin domácích stejně jakO okrasných 
a ovocných. K tomuto studiu patří 
1.1,Studium zeměpisné proměnlivosti domácích 

atromů a keřl1, sledování ekotypů a proměnli
'osti populací. Studium rozlíření dřevin 
a změn, které probíhají v rámci populací se 
změnou podmínek prostředí. Studium indivi
duální proměnlivosti, uchování a vyu~ití 
domácích zdrojl1 rozmanitých for,em biochemic
kých' technických, fenologických atd •. 
Soustřeaování vynikajíé!oh a perspektivních 
forem, starých domácích odrl1d a sort doma 
vzniklých. 

1.2 Studium zavedených dřevin, jejich biologie -
kých a ekologických vl~stností jako podkladu 
pro dal!! introdukoi, studium aklimatizaoe 
dřevin, jejioh využití pro lesní produkoi, 
ozelenění, krytí zn1ěenfoh a neplodných ploch 
atd. Inventarizace cizíoh dřevin v parcích 
a le sí ch a zakl'dllní pokusd k poznúú proměn
livosti a ptizpdsobivosti introdukovantoh 
dřevin. 
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1.' Studium vzniku a vývoje kulturních odrdd, 
studium domácích a cizích dřevin jako výcho
zího materiálu prosyntezu no~ých druhu 
a vytváření podmÍnek pro tuto práci sběr~m 
materiálu a to ve spolupráci s četnými bota
nickými zahradami oblastními, ostatními arbo
rety a šlechtitelskými stanicemi. Studium 
otázek pohlavního a vegetativního rozmno~ování 
dřevin. 

2. Studium u~itkových rostlin 
zaměřené na sledování bohatství planých forem 

perspektivních rostlin u~itkových i okrasných, do
mácích i cizích, posuzování jejich výkonnosti a 
vhodnosti pro naše podmínky. Základní výzkum sorti
mentu u~itkových a okrasných rostlin, pokud není 
řešen na pracovištích aplikovaného výzkumu,studium 
rostlin vhodných pro potřeby ozeleňování, úpravy 
krajiny, rekultivací atd. Specializace a rozsah 
okrasných a u~itkových rostlin je třeba provádět 
v dohodě s ostatními oblastními BZ a jednotlivými 
stanicemi, aby se dosáhlo maximální úspornosti. 

,. Studium biologických základu tvorby parku 
a zeleně 

jakO předpoklad pro udr~ování a obnovu par
kd, obytné krajiny a rekreačních oblastí, tedy stu
dium parku jakO součásti krajinných celku a zvlášt
nosti jejich o~hospodařováni a to ve spolupráci 
s Ústavem pro tvorbu a ochra~u krajiny a Kabinetem 
tvorby ~ivotního prostředí OSAY 

4. Cinnost dokumentační 
Povinností BZ je starat se o ~ivé sbírky, 

Jejich udr~ování na patřičné výli a jejich oboha
cování. Je to činnost nutná pro práci tady jinýCh 
ústavu a vyplývá z Jejího poslání. Také zde Úkold 
přibývá. V rezoluci ze závěrečného shromá~dění 
desátého mezinárodního botanického kODgresu v 
Edinburgu /l9~4/ se např. doporučuje~ aby ve sbír
kách živých rostlin, v botaniCkých zahradách a 
arboretech byl deponován a dále pěstován živý 
materitl semenných rostlin, který byl pfedmitem 
nějakého zpusobu botanického studia, dtle aby 
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v těchto sbírkách byly pěstovány ověřené 
taxony. Y tadě šlechtitelských stanic vznika
jí sbírky, či ·živé archivy· růstově vynikají
cích nebo zvláštních forem lesních dřevinJ z 
nichž nejlepší by bylo třeba také soustředo
vat, evidovat a uchovávat. To všechno jsou 
ovšem Úkoly neřešitelné bez dostatečné plochy 
a bez pracovních sil a spolupráce s dalšími 
ústavy. NebUdou-li však taková doporučení 
respektována, poroste rychle zpOždění BZ za 
světovou úrovní. 

5. Oinnost popularizační . 
PrdhoDtcký park je navštěvován každoroč

ně tisíci zajemců ze všech vrstev a četnými 
výpravami cizincu. Dává proto mimořádnou 
příležitost k popularizaci botaniky, soustavné 
propagaci ochrany přírody a krajiny a často 
reprezentuje úroveň botaniky, sadovnictví u nás. 
Rozsáhlé sbírky je třeba doplňovat i pro potřeby 
vysokých škol a k plnění veřejně osvětových Úko
lů. BZ odtr~ená od pedagogické činnosti vyso -
kých škol a bez znalosti jejich potřeb bylo by 
zařízení nevytí~ené a její izolace by vedla 
k vytváření dalších malýCh a ne~ivotných velmi 
nákladných podniku s jepičím trváním. Proto BZ 
musí usilovat i o maximální vyu~ití po této 
stránce. 
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2. A R BOR E T U )t 

P~onický park je základní částí BZ,j8Jťa arbore
tem. Má rozlohu 2}0 ha a nachází se v katastru obce 
Průhonice a DObřejovice. 

Park zalotil v posledních letech minulého století 
hrabě Silva Tarouca.Zalotení parku se líčí takto : 
/viz Gartenanlagen Oesterreich-Ungarns im Wort und Bild 
1909, a J.J.Těšitel 1928/: 

Na podzim 1886 majitel dosud málo obÝVaného zámku 
A.Silva Tarouca při!el na honu na místo, kde se z rozka
zu lesního úředníka porátal právě starý dub, jeden z nej
krásnějších. Majitel zakázal hned kácení dalších stromů 
a rozhodl se proměnit celý pozemek obklopující zámek 
v park. Bylo to území sestávající z několika luk proté
kaných menlími potůčky, na některých místech skalnaté, 
jinde mírně svatité a porostlé lesem, nahoře pak lesnatá 
rovina, obklopená poli. Potoky za letních měsíců byly 
chudé na vodu, zato po velkých deltích a zvl. po jarním 
tání sběhu vystupovaly často z níZkých břehd a zaplavo
valy louky a podemílaly břehy. 

Pozemek určený k zalotení parku splňoval přání za
hradního umělce, nebo~ měl velké louky, malebně členité 
skalní partie, půvabné klikaté toky a velký rybník.Po -
rosty tvořily větlinou duby, lípy, jilmy, habry a javory, 
místy byly větěí plochy jehličin, převážně borovic, které 
nebyly probírány. Cesty nebyly nikde, jen málo pout!vaná 
silnice dělila pozemky určené pro park ve dvě části. 
Z části přiléhající k zámku, zvané Labelka, měl vzniknout 
vlastní zámecký park. Byl to tehdy také jen zanedbaný les
ní porost, tvořený starými duby, habry, olšemi, lipami, 
javory, jasany, vrbami a jilmy, kdežto slunné svahy a strá
ně byly docela holé nebo porostlé křovinami. 
Nahoře na ro~ině byl nižlí porost dubový s několika starý
mi duby. Druhá část, Obora, sestávala skorQ výlučně z boro
vic různého stáří a roztroušených dubů, jilmů ap. Pouze 
podél břehů potoků, rybníků a na okrajích luk stálo několik 
starlích a mladších listnáčů. 

Na pozemku určeném pro založení parku byly také některe 
cizí nemovitosti, které bránily úpravám parku i nálež,i tému 
vyuU tí vodních toků, zvláltě dva mlýny přímo u zámku a tři 
napolo rozbofené domky. Bylo třeba trpělivosti, dobrých 
slova peněz, neZ se podařilo znenáhla dosáhnout arOndace. 
To byla snaha majitele v prvních letech. Pak bylo třeba 
řel!:I.t celou řadu dalUch otázek. 

r, . .. . .. ' •. ~> r:· 
5} 

Skutečný park by byl nedokonalý bez větších vod
ních ploch. ProtoZe zimy zde mají málo sněhu a také 
v létě jsou sráZky poměrně malé, zvětli1 Silva Tarou
ca jednak rybník v bývalé Oboře a vedle rybníka zámec
kého založil větší rybník v místech, kde stál doposud 
jeden starý mlýn. Dále bylo zřízeno několik menších 
rybníčků na různých místech, kde se dala voda zadr~t. 
Pak byly upraveny potoky, které doposud bua vysychaly 
nebo naopak při stoupnutí vody působily škody. Na něk
terých místech byly rozšířeny nebo prohloubeny, jinde 
byla vybudován$ soustava splavů. 

Na celém úzelllÍ byly pak všechny staré a vtvoje schop
né mladší stromy postupně uvolňovány, aby se mOhly nále
žitě vyvinout. Veškeré tyto práce nutily majitele pro
lézat všechny houštiny a tím také dopodrobna poznat te
rén. To pak usnadnilo provedení dalších terénních úprav 
a osázení vhodnými dřevinami, jak to vyžadovaly IIlÍstni 
poměry. Znalost terénu umo1n11a dále vy~vofit vhodnou 
sí~ cest v délce asi 50 km, která zajištovala pfístup 
k jednotliv1m partiím. Maji tel nepracoval s plány jak 
je dnes zvykem při úpravách parků, nýbrž cesty vyznačo
val na_ístě, jak to vyžadoval a dovoloval terén. 

Také pfi nových výsadbáCh stromů, keřů a rostlin 
nepostupoval podle předem vypracovaných plánů, ale vše 
promýšlel na místě a sám vyznačoval místa pro kopání ja
mek a výsadbu jednotlivých rostlin, tedy vtdy s ohledem 
na přirozenou povahu terénu a místa a s ohledem na tvar, 
vzrůst, vlastnosti i zbarvení jednotlivých stromů a ke~ 
Na ochranu před větrem vysazovaly se na hranicích parku 
ochranné porosty, zvl. k ochraně před severními a východ
ními větry a to z jedlí, smrků, bukd, dubd a takové po -
rosty se pouzíValy i ke krytí nevzhledných míst. 

Zvláltní pozornost věnoval Silva Tarouca také tomu, 
aby ze všech nejdůležitějšíCh míst a bodů byly pěkné prů
hledy do daleka k nejkrásnějlím partiím. Dosazovll jedno
tlivé druhy stromů, keřů a rostlin hromadně ve velkých 
Skupinách /ST 1909/. Prohlašoval, že sekerou vedenou E: p0-

chopením a citem se dá docílit většího uměleckého účinku 
než výsadbami prováděnými padesát let. Stromy se vysazují 
příliš hustě, a když se jim nepřivádí rok co rok světlo 
a vzduch sekerou, vzr.1.kají brzy holé tyčkonny, které ne
jsou !ádnou okrasou. Sekeru ovšem nesnášejí dámy a proto 
doporučil jednoduchý pr~středek : když už strom musí nut
ně ven, je třeba jej odstranit v době, kdy paní není doma; 
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po návratu pravi~elně vůbec nepoznl, le byl odstra -
nin /Silva Tarouca 1912/.. Je to třeba zopakovat i dnes, 
kdy fÚĎkči-utločitných dam převzali početní dobrodinci, 
kteří pak rozmanitými denunciacemi ztěžují řádné obhos
podařování. 

Zakladatel parku nesnášel umělé formy a násilné zá
sahy. T krajinářsky řešené zahradě působí ruAivě každá 
umělá forma a ozdoba. Geometrická rabata nebo tepichové 
záhony uprostřed malebné krajiny působí jako morální 
facka, kamenná nymfa na lesn!m pramenu znásilňuje fan
tasii a nen! o nic leplí než třeba gramofon umístěný 
v kvetoucích křovinách, reprodukující imitátora zvířat 
/Silva Tarouca 1912/. 
----~oňlčkt park je svou koncepcí pozoruhodné dílo 
krajinářské úpravy. Zakladatel tu vytvořil park podle 
přírodnÍch vzorů, vytváří scenerie od pralesů po otev
řené lesy a volné krajiny s průhledy a palouky. Nešlo 
tu vlak jen o napodoben! přírody, ale i její umělecké 
ztvárněn! a proto s citem použíVal i cizích dřevin v 
domácí krajině. 

Průhonickt park se vysoce oceňoval. Na pře Q! 
Schneider /1923/ o něm píle: Je sotva druhé misto 
;ě-éttěďňí Evropě, kde bychom 8i tak uvědomovali roz -
mani tost a barevné bohatství parku jako v Průhonicích. 
»yly sem sneleny rostlinné poklady ze vlech šířek mír
ného pásma, nejen ty, které jsou domácí ve středoevrop
ské. prostředí, ale i rostlinstvo východní Asie a sever
ní Ameriky. Rozlehlé parkovité krajiny se střídají s in
timními sceneriemi atd. Doplníme-li květnové záŽitky 
v Průhonicích neopadavou krásou Mlyňan, zachytíme vše, 
co nám může nabídnout střední Evropa, když její vlastní 
zdroje obohatíme ostatními druhy našeho pásma. Jistělse 
dá mnoho z toho vidět již v botanické zahradě, Jako třeba 
v Dahlemu a Nymphenburgu; zde vlak chybí park ve vlastním 
smyslu, umělecky pfetvořená krajina, která není muzeem 
s vt8eky ~1vé přírody, nýbrž příroda sama, ovládnutá v~ 
=ělo •• 

Průhonický park je tedy dílem A.Silva Taroucy. Do té 
doby byl vzorem přírodního parku pro evropskt kontinent 
park v Xuaákově /llusk8.u,/, který založil kníže PUckler. 
Průhcnice tento park předčí nejen barvitějlím uspořádáni_ 
a malebností, ale hlavně tím, že tu zaklad.tel shromá!dil 
rozsáhlt sortiment cizokrajných rostlin takřka z celého 
světa a vybudoval tak objekt jedinečný v celé Evropě, 

,"',·,"1 
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nebot krásou se vyrovná nebo spíle předčí parky na 
kontinentě a bohatstvím sortimentu se vyrovná par
tA. anglickta, které ho zase nedostihují krásou 
a tvarem terénu /~~!!!!!_!~~6/. 

Proti jinfm UIlěleckla dílůa je ov!em park útva
rem složi tta a vela! proměnlivtm. Park jako umělec
ké dílo se nedá srovnat ani s budovou, ani s kom -
plexem budov, ani s malbou. Park není nikdy ukončen, 
je živý, stále roste a stále se mění a nejspíle se 
dá srovnat s živou bytostí, nebot má svoje dětství, 
_užný a stařeckj vik. Přetrvá ov!em více než jeden 
lidský život. I když jej tvdrce začal jil v mládí, 
přece jej nedokončí, nebol k tomu je zapotřebí aspoň 
dvou i~votů /Q~~~~~~!~ 1921/. Dá se ovlem také říc~ 
že se tu nedá vůbec mluvit o ukončení, protože tu 
vlechnp roste, přerůstá, schne, hnije a odum1rá a ten
to stálý pohyb musí btt také stále kontrolován a regur 
10'YÚ1,! aby se docílil zamtllenj účinek. Park není 
mrtvá auzejní expozice • musí se s ním zacházet jako 
s ž1vf,m objekte •• V přírodě neplatí nějaké vleobecné 
pravidlo. !eprve když jsou v parku partie uaělecky 
pravdivě vytvořené, mdleae Hci co je na nich dobM 
• z čeho se lze pouěi t. Předbíhat vlak a předem říkat, 
co kdo aa1 a nes.í, protota to chce estetika, to je 
sartelná rána pro každý vývoj. Vyhlalovat bez podkl. -
du jak .usí park vyhlíiet, to znamená psát životopis 
jeltě nenarozeného dítěte /Q~~~~!!~!~ 1907/. 

!o jsou v nejhrublích rysech myilenky a cíle zakla
datele a Jeho poradcd, zásady, na ktertch budoval a v 
jichž duchu pokračoval i doc.Kavka. Jsou to zásady, 
které nemohou btt přehlédnuty niktm, kdo bude T parku 
hospodaf1t,a bylo by ke !kodě objektu je nerespekto -
vat a dále nerozvíjet. Určitý stav parku se nedá ovlem 
konzervovat a tak jediná cesta je dále podle těchto 
zásaa postupovat • dále je rozpracovat. Park je prací 
generací, které musí na sebe navazovat, nastupující 
hospodáfi musí ctít • chápat práCi předchůdců, nikoliv 
ji rulit, nahrazovat a přebíjet. Pro nové koncepce se 
najdou jistě jiné objekty a nové ee dají zakládat. 

Při zakládáDi ~~onického parku nailo ovla. o vy
tvoření sbírky dřevin, o vlastní arboretua, ovlam b1lo 
snahou vyutít a v~,.~koulet tu co největlí počet druhd 
dfevin bez narulení krásy krajiny. Ani v pozdijlích 
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letech se nepro1evUy snahy vytvoH t tu vlastlÚ arbo
retum, naopak spiAe vznikala snaha konzervovat urči tt 
stav, přeVládly otázky estetickl a krajinářská nad 
dendrologiokými a pod maskou piety k dílu zakladatele 
se měDil park postupně spíle v jednu z reprezentač _ 
nich hoDi tebe 
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Větlina materiálu vysazovaného v perku byla v prv
Dia období vypěstována y zahradáoh Dendrologick' společ
nosti, která hned po svém zalo!em začala na popud pfed
sedy budovat zahradu v PrdhoDicích. Kěly se v JÚ pěsto
vat a studovat nové rostl~ny a aklimatizovat druhy ciz& 
trajnf, kteI1a1 by se daly o boha ti" ne jen zahradn1, ale 
i lesní kul tury. Silva !arouca poskytDul pro zaloiení 
zahrady společnosti potfebnou plochu a "odu a nabídnul 
pro mno!ení rostlin Il8.ter141. shromá!děnt v parku, kde 
byly tehdy ji! pozoruhod~ dendrologick6 sbírky • 

. Spolková zahrada zvaná wdolní w byla zfízena r.1909 
ve v1aěfe asi 1 ha pro pokusy eklimatizační; o rok pozdě
ji byla zaloiena zahrada whorní w nad alpinea ve vpěfe 
asi 2 ha pro AkOlky ozdobntch dřevin. R. 1911 byly vy -
budovány na horní zahradě dvě skleníkové MDotárny a za-
10!eny patníky. Pro zahradu byl ustanoven vrch.zahradní
ke. Jr.Zeman, ktert tehdy ptilel od ty aaaes Veitoh v 
Chelše.-li-LOndtDa, dva vedoucí zahradníci, 5 poaocník1\ 
/v sezoně i více/, 4 dělníci a 6-8 dělnic; pr6aěrně bylo 
zaměstnáno 14 osob, v sezoně ale 20-22 osob. 

Rozsah kultur byl velkl. Ročně _use10 bIt pohotovl 
značné mno!ství rostlin pro rozdělov~enda společ -
nosti; v r.1910 se rostliny rozdělovaly poprv' a stači
la zásoba 10 000 kustl, rok Dato stpupla potfeba na 'O 000 kus tl , v r. 1916 se ut expedovalo přes 60 000 rost~ 
lin. Rostliny se rozdělovaly podle vtle člensktch pf:( -
spivlrll a podle vlastní volby čl.end. Seznamy se ft.eana
ly katdoro6n1 v lednu a _Ily nejdfíve jen 'O rdsntch 
druhA a odrid v jec!D6 skupiDi, posději tento po6et na -
Nstal. llostliD7 88 ... esílaly lldaraa, jen za aanipulač
IlÍ vtlo}q. Cleuk' pf1.pivky, darJ a subveuce Mlli r.lt12 
ai 1918 ě1DUl roěDi v pzWiiru asi 50 000 K. 

Po vllDitu OSll se spo1eanost ve .,1dni sl1kv1dovala 
a spolkov' lIahracJ7 s iJl1tentUe. a vlell1 bohat#Jd, sb1J'kaa1 
ro.,t11n pfeftala ., 6ermu 1920 s. Úhradu 4luht zahrad
Dict' společnost s timou -lranUlet ZekD a spol., "D4ro
logi,oW zahradDioWi v lZ'6hoDicíoh-. ., " W dobl bll. sahra
da rosl1fell& o , ha • sb1rlty rotl~ho _~er1C.u bl1l 
inteDlllVD1 I'OlIaJlOtOVú.y; zvl'Jtn:C poSOrDDst s. tehdy .,1110-
val. kul. turůl dfev1D. neopada.,'oh, trvale selentch. 
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BoYě ustavená DendrOlogická společnos~ v Praze 
na .tborové schdsi 16.5.1922 rozhodla se pfevzí~ den
drologické zahradnictví do sv6ho Ylastnfctví. Ba schA
zi 17.4.192' bylo pak usneseno postavit jednoposcho -
aovou správní budovu. Dendrologická zahrada společ -
nosti b1la nyn1 docela nezávisl~a nevázaná na park, 
kterl se pak r.1926 stal státní ... Jetke., DárodDta 
parke., i kdy! ideové vedeJd sllstalo A.SUva !arouco
!!. V r.1926 byly pak spolkoYé sahraay-žššě-'řóžiífa
ny o 1 ha, takte .ěly celk .. yfaěru 8 ha. m..aVDÍ vaDa 
se tu kladla na dendrologii. 

Rostliny v zahradě se IIJlOt1l.y hlavně ze "aene, 
odrddy nebo tomy fízky, odnožea1, roubov'-ním atd. 
O stavu a technice těchto prací lze se podrobně in -
toraovat z prací ~~~!~ u.efejněntch v pfíručkáCh 
~g!!_~!~~!:!:~5:~!~!!" 7v úvodu,!. Byly tu zafízeny 
dvl ekleDikov' množárny /teplá a stude~ a " pafs
Dill, které byly pod!vilny také jako ano!árny nebo 
sloulily k pfecnováván1 vz'cnčjl1ch a choulost1vlj -
lích rostlin. Skoro vle~~ mladé rostliny se pěsto
valy v květináčioh, ktertoh tu bylo neustc.e zapotfe
bí pfes.sto tisíe kusA. V r.1928-29 bylo instalovtno 
i savodnovac! zařízeni 8 elektrtckla pohone., zfízen 
r;ybník k sachyceni vody fl ~tudna, takte kul tury byly 
~ajiltl., i'spolehl1v;o zdroje. vody. ' 

T r.1929-}O bylo v zahradě okrouhle 411 000 kuaA 
rostU.n, s toho tlet1na prodejntch a dvl tfet~ 
ve stavu kul tur, • Dich asi 200 000 peren. Okrasnlch 
dfeYin bylo tu na , 500 druhd a torea, peren ples 
5 000 druhd a odrdd, celkovf stav s nov1a1 a meurče
nfa1 rostlinami byl kole. 10 000 druhd, odrld a to~ 
Bočni se IIDOt1l0 10-12 tisíc kaA rostl1D. 'f r.1929' 
bylo vyexpedovtno celke. 10'0 .ás11ek rostliD, t.j. 
61 560 kuaA. 

.ezi dvacát1a1 a tHcát1a1letJ p\sobU1 tu jako 
sekretář spoleěnosti I.Sa1dt /192'-27/ a vedle ~. 
~!!!!! jako zahradníci-Ó:J1dsek, Y.J1.Doch /kteřt 
přilel r.1924 z Jesefi/:-i;iiiii /od-ř:ii29/. Asi v r. 
1924-26 /25-29/ pdsobll v tichto Ikolk'ch takj 
Dr ~!~~!~ s Rakouska a 1927-28 int.!!ll~~t~ 

T letech 19'1-'2 se podafilo '~IIWlD2Y' pfevéat 
apolkovou zahradu Jla noYt poseMk na !típance ve vtaě
fe l' ba, brzy nato ale odelel na odpočinek v r.19". 
V tl dobl tu také pAsobll 1nt.~ctct .... Po odchodu !. 

,", '(\' 

r··
/~ 
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Zemana r.19" vzniklo pti Oeské dendrologické spo
Iě8ňóšti /8 předsedou Prof .Dr.!!~!!~a pn.'ta -
jemníkem Prof.Dr.~~!.~!l!!'!~ -BikuPňI, pěsti'te.l
ské a prodejní družstvo pfi vsské DendrologlCkl 
společnosti, s. s r.o. Průhon1ce 8 , v jebo~ ěe1e 
stál vrch. rada Boh.Novák, jednatelem byl IDg.!~!~ 
Graulich, pokladňíkem-~~!!~~_~~!~~ a Yedoue!~ 
zB.hřadňikem se stal Q!!~_~!!'!!!!~. Zfejaě dr1It:s'.~!'Q 
mělo legalizovat obchody společnosti, která. kft~
t'ova.la ostatním soukromtm závadO. z ahrad.tdcktA, 
a ikolkafským a mělo ulehči t společnosti o.a ~." 
sáhlé činnosti obohodní. ~ahradu po stránce ob
chodni i odborné vedl pak Q!~2_i!r!!!~ a 10 po 
dvaoet let, a tětktmi obdob:!mi d.l"Llhé vUky a pak 
st do likvidaoe sp61eěnosti v r.1954. 01nD08t .~ 
lečnosti ochromila zaša druhá světová válka a o~, 
pace. Prof.Baler byl zavražděn v koncentraěuÚ& 
táboře Daohaú. -SpOlečnost se těžce bránila z:.n:i.h
ní kultur, část musela zlikvidovat, protet. s&bra
da byla přetata stavbou dálnice. Ani po vUce .. 
situaoe ~01ečnoBt1 nevyvíjela příznivě a ~lko 
bylo udrZet její hospodářství v rovnováze. ÚkDl~ 
a snahy společnosti těZko hledaly podpora.. a poCho
pení vehjných institucí a orgánd a neDaJ10 - do
statek odborn:ťkll., kteří by se jí zastali. Pro_ 
v lednu 1954 byla Oeskoslovenská dendrologtck4 spo
lečnost zru!ena, její majetek živý 1 neaoY1tf ~fe
lel na Vtzkumný ústav okrasného zahradnictví .. Pri
honicích a konečně zčástí na BZ OSA'f od r.~9'2. 

Zdroje materiálu 
Materiál pro Ikolky DS i pro park ~ aakapO~ 

u obchodních firem, .oclil se dálA v pr6baD1ck1~ 
Ikolkách, získával se vt-ěnou od jinlch botaDlckjm 
zahrad a arboret, často i z jejioh pffafch .-'r6~ 
v eBmtch začátcích i organizovánim vlaatDích yfpraY 
pro sběr semene a vlastni. Ilechtění •• 

O zdrojíoh nákupu v době zaloteDÍ s1 ~ udě
lat přibližnou představu z některých tpr'Y !!!'!! 
!arcUOl' později z některtch zpráv v .. tr1k6ch a~ 
i-ř:-i9l0 Silva Tarouoa v knize o jebl1~1D6ch/)al/ 
píle : V nal:! spolkové zahradě v Pr6hoD1c1ch .... 
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jehli~iny jen v malém výběru, protože jejich pěstová
ní vyžaduje příliš dlouhou dobu a více prostoru, než 
kolik máme k dispozici. Jako zdroje odběru uvádí někte
ré firmy, které mají zvláště bohatl sbírky nebo se za
btvají novta zaváděním a šlechtěním a které jsou známy 
jako spolehlivé : 
~~~~_Q~~~~~_!~_~!~t Orléans 79, 'rancie; Herm.H.Hes~ 
Weener a.d.Ems, Hanoversko; ~~~!6!!_a_~~!~~~~!~~:---
Petrohrad, Rusko; !~~~~!~!' Gratz, §výcarsko; Fratel
!!_~~!!!!!,Italie; ~!§p~!~, Baumschulenweg u Beřiiňa; 
~~!!_!!!!~~_~~~_~~~, Chel~ea, Londýn WC, Anglie. 

Dále pro normální potřebu jehli~in nebo zvl. sorty 
doporu~uje jako dobré zdroje v Rakousku-Uhersku : 
Skolky v Jezeři II Chomutova; V.Mašek, Turnov; J.Mazánek, 
Soudná u Ji~ína; ~~P!d_~~~!, Temešvár, Maaarsko; •• F. 
!!!!!!!' Temešvár, Maáarsko, Skolky P1rquetsche, Vídeň 
q!~~!6!~!' Ybbs a.d.Donau f Skolky Stephaneum, Rusovce' 
u Bratislavy, školky !~!!~!~!l~~l Tulln, Dol. Rakousko. 

V Německu doporu6uje :"'b'!lly G.Berndt Zirlau b 
Freiburg, Slezsko; (.h!>~~t.J.J*!, westeřštěae: Oldenbur~ko; 
~~~~!h!, Oberkas8!l b.Bor~t ~.Rhein; ~ijttcher u. Tólker 
<rrosstabarz, Dury1'18ko /sel\ti,., ~~~!!!~~!!~;-Ň1eňštedtěň: 
Holšttnsko; ~_~.t E1mshorn, Holštýnsko; Goos u. Koene
~~~' .Nied~r Wallut, Rheingau; ~!~!!~!_~., H8leštenbečk: 
th .... štynsko, g!~!~~!!!l, Laubegast u Drážaan; Simon-
~~~!_~!!!!!, P.lantiéres, Metz, Lotrynsko. -----

V zahraničí doporučuje závody : Bar~r al~ Co. Orleana 
Francie; ~~~~!~!~_~~~_Q2.' YOkohama:-j;po~škO-7še~./, ' 
Groe~e.egen e.Zoo~ de Bil~,u'Ut~gh~Ut Holandsko; 
Jacq s Jurissen e.Zoon, Naarden, Holandsko. 

To byly možné zdroje semene i pro zahradu a park 
do r.191C'vkterý byl tehdy zásobován vesměs ze zahrady, 
stále doplnované z celého světa a to i přímými sběry 
Tak ut před první světovou válkou byly ve spolková z~ray 
dě četné sběry lilsona z Oíny /keře/, ale i rostliny zís. 
tané ze semen z Koreje, Kavkazu a j. oblastí. Také tajem
níkspolečnosti Q~~!~~~~!~~! odjel v prosinci 191' do 
západnÍ Oíny sbírat materiál pro tuto zahradu. Po vypuk
nutí vilky odelel do USA, kde pak pracoval v Arnold Arbo
retu na pozvání ředitele C.S.Sar~enta a zQstal tak 6 
lat mimo Evropu. Semeno, ktěř'-žlškši'z Oíny nebo během 
vC,ky z Ameriky pfes Norsko do Německa a Rakousko Uherska 
nedostalo ovlem potřebnou pé~i. Z Oíny poslal vel;t po~et' 
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velmi vzácných a pozoruhodných rostlin; dollo 466 
vzorků semen, mnoho se ale ztratilo po~átkem války. 
Spolková zahrada v Průhonic:(ch ale pracovala a tak 
se uchovala větlina dřívějšího materiálu i s velkým 
po~tem rostlin, vypěstovaných z tohoto ~ínského seme
ne. Jiné se kultivovalo i u firem G.Arens, Ronsdorf, 
~!~p~!~, ~lin, ~!§~~~~~~, L1nda=Baýěřen, které 
také na tuto cestu přispěly. 

Pak tu byly velké sbírky rostlin od cestovatele 
a sběratele Georga Forresta, který sbíral v různých 
~ástech O!ny~-žviáitě-v-pohofích provincií Yunnanu, 
Tibetu, Szechuanu aj., kde v létech 1917-19 rmshro
máždi1 5735 položek různých druhů a odrůd od nejmen
ších alpinek aŽ po okrasné dřeviny. 

V období těsně před první světovou válkou /1908-
1914/ pocházelo semeno jednak od některých sběrate
lů, tedy z původních lokalit, jednak z velkých za
hradnických závodů a arboret, které někdy ovšem také 
měly své sběratele a kone~ně z botanických zahrad. 
V těch dobách se tedy hojně objevuje semeno ze sběrů 
lilsona /ptes Sar&enta z Arnold Arboreta 1909/ nebo 
viíióŤ1na, PaříŽ-/i§Ó9,10,12,1', často také semeno 
ž~"sbě~-Wilsona/, C.Schneidera z Kavkazu /1909/, 
Ambrozlho z LOuis1aňý-;-Wašhingtonu /1909/, od ~~~
š;-7Loa-Ňaranos , Oaxaca. Mexiko 1909/, ~~~!~~~~a z 
Libanonu /1909,12/',~~~~~~!l z Tokia, Japonsko 71909-
1C/, ~l~ ze Sibiře a Japonska 1909, ~!!~~-hO z Mer
siny, Kappydocie 1910, !~~~~~ z Koreje /Ha11aison/ 
1910, !!~~!!~!~~ z Dálného Východu 1911, ~~!~! z Ja
ponska 1910, ~!~~~~!~ z Krymu 1912, ~!~~l~~ z Bosny, 
1908 a ~!~!~~~!!!, Dehra Dun SZ Indie. 

Dále se získávalo semeno od firem a spole~nosti : 
Francouzská dendrologická spOlečnost, 1909-10, 
Německá dendro10gioká spo1e~nost /1010-12/, Y!!~~!!!' 
Paříž 1908-1', Ve1tch and Sona, Che1sea, London WC, 
Anglie 1910~1' 7iiíšóň7:--~~~Ě!~~' Ber1in Baumschulen
weg 1910, H.A.Hesse, Weeneř a.d. Ems, Hannover 1910-12, 
Lemoine, Nancy-i§iÓ, ~!!~!!!_~~_Q~, Or1éans 1910-1', 
Ši;~~-LOu1s Fréres, Planti~res-Metz, Lotrinsko 1910, 
Š;1d;i:-Grt1~~iib~hen. SaskO 1910, g!6!!._!-~!~~~!~!~' 
pěíŤohrad, Rusko 1910-11, Correvon ~héne-Beaurey, 
Svýcarsko 1910, ~!!~_~~9_Q~::-Livěřpool 1910, ~~~~ u. 
~~~~!~~,Nied •• a11uf,Rheingau 1912, ~!!6!_~~~~~~!' 
1912 - 191', K. Foerster, Bornim, Fotsdam 1912, 
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~~!~~~~!, Ronsdorf, Rbeinland 1910-1', !!l!~~ u. 
Siebert, Rossdorf b. Dar"mstadt; Reuthe, Foxhi11 
Ňúřšěr1es, Keston, Kent; Chénault-L:-ět File, 
Orléans, Francie; Ambrozy:-iíyfiaňY-í§í':-Šůňder-
~~~, Lindau am BOdensee, Bavorsko. ------

Dalším zdrojem semene byly ovšem botanické zahra
dy a to zejména : 
Arnold Arboretum 1910; BZ Amsterodam 191'; BZ Ber1in; 
1909; BZ Bremen 1910; BZ Dráf!any 1912; BZ Dublin 
1910,12,1'; BZ Darmstadt 1909,10,la; BZ Edinburg 191'; 
BZ Gijttingen 1909,1'; BZ Insbruck 1910; BZ Ke. 191'; 
BZ Krakow 1910,1'; BZ Paříž 191'; BZ' Petrohrad /s.Mand
žusko,Turkestan/; BZ Terst 1909; BZ Tiflis 1912; BZ 
Uppsala 191'; BZ Vídeň /s.Z.Indiel 1910; La Mortola 
1909,10,1'; Aklim.stan.Cho~,Rusko. 

Po válce měla Dendrologická společnost v P~on1-
cích čilou vtměnu semene _8 dendrologickými a botanic
kými ústavy i s BZ v Edinburgu a Arnold Arboretem v Bos- , 
tonu, odkud získala materi.;U 11 poslední čínské expedice 
Rockovy, i z rdzDjch jiatch zahrad a parkd, dí1emnáku
pem v cizině pro aklimat1~ační a vtzkumné účely. Bylo 
tu tedy postupně soustředěno množství originálních 
rost11n z r~ných výzkumntch cest z Tibetu, Oíny, Ja
ponska, Sev.Amer1ky, zvláště pak bohatá kolekce dřevin 
z vysokých poloh Himalají a Tibetu. Kromě toho vznikla 
tu postupně řada křížencd jen z část1 určených a pojme
novaných. 

Do r.1925 se nacházejí mezi dodavate11 semene Dendroi 
logické společnosti : BZ Amsterodam, Bz Berlin-Dahlem, 
BZ Brémy, BZ Brno, BZ Br90k/1in/, BZ Oemo.ice Rumunsko, l 
BZ Darmstadt, BZ Edinburg, BZ GiSttingen, BZ lrinsbruck, 
BZ Kew, BZ Kodaň, BZ Lausanne, Sytcarsko, Sko1y Le s Bar- • 
res, BZ Montpel1iér, BZ Paří!, BZ Sofia Bulharsko, dále ' 
Korton Arboretum USA, nn.zemědě1ství Praha, a f1rmy : 
Shirasawa, Tokyo, Japonsko, Lemperg Hatzendorf, Stýrsko, ~ 
Chéne-Bourg Svtcarsko, Lorenz Lindner, Eisenach NDR. 

Ve vydání listnatých dřevin z r.1921 se doporučují 
tyto firmy lobjevují se také mezi dodavateli materiálu/: 
Georg Arends Ronsdorf, Karl Forster, Born1m u Potsdamu, 
A.H.Hesse,Weener a.d. Ems, Kayser u.Siebert,Rossdorf u 
Darmstadtu, L.Splth, Baumschulenweg u Berlína, G.Ruys, 
Ioerheim, Dedemsvaart, Billier snd Sons,. Winchester, 

&G.Reuthe, Foxht11 Nurseries, Keston, Kent /perry"s Hal"d3 t 
P.lant Para,Engelfield,Middlesex. S větl1nou z těchto 
firem měla DS spojení a majitelé ~ohých by11 i spolu-

pracovníky kul turmch pf:!ruček, kteri vyd'-Yal Silva 
Tarouca se Schne1derem. 

Kolem r.19,O se mnot1lo ročně 10-12 t1síc kusd 
rost11n'z materiálu seb~ho v doaicích parcích, 
a v1Mna ae uskutečĎoYala se 150 ústayy, společnost
mi a zahradn1ckPt z'vod7 Il.Zeaan 1930/. Ye sbír -
kách lA~ byly tedy rdzDé drub;-žě-šběrd E.H •• UsODa, 
jako Plnua araand1i P1WfCH., Picea aspen.iá-iišf:: 
P.a.notabl11s BEHD. et .ILS., P.retronexa IUST.", 
P.likiangensis P.RI!Z aj., dtle AcanthopaDaX gtralt11 
IU.BIIS., Acer dav141 ~B., Actln1d1a chtnens1s 
PLABCH., L. purpurea BlHD., Berberi. gagnepdn1i SOD., 
B.1evis FRABOH., B.sargenttana SOHIIEID., B.ve1tchti 
SOHDID. a j., Betula utU1s D.DO., B.Pratt1i, Bud -
cUe1a ni Yea Dtr.rIIIB, Carnerea calyc1I&a !'RAROH., če W 
druhy r.Cleatis, jako C.montana rubena K'l'ZE, O.m. 
.ilsomi SPBA.GUE, O.l'8hderiana CR.UB., C.chrysocoma 
lRA1fOH., Corylus heterophylla nSCH., Ye více draich 
z'-tupci roda. Co'toneas'Mr, Deutzia, B7drangea, Lonicera, 
Rhodo de ndron, Sal1x, Spiraea aj. Podobně tu byly zaStOU
pe~ kolekce z čineké expedice sběratele Rocka, obsahu
jící několik set druhd a odrdd. YlechDy tyto-Pdvodni 
sběry ~~~!!4!~, ~m!~!, !~2~ atd. nebyly ovlem 
ur6eny a ident1fikov~, yecUy " pod číell eblrate1d 
a .nohé byly ovlem identick' .. eběry B.B.Wllsona ll." 
~!!!! 19';/. ----------- ---

Po plev.eti panu st'tea /r.1921/ poyo1lla pouta 
•• i Dendrologickou epo1eČlloeti a parkem; byll zalote -
Dl IkOlky 'I parku Ikolem r.19'0 lee.Kreibicbe'; a kro
M .... ritlu .de vypi.tOYwho se ee.n sebrantch T par
ku Debo vfaěDOU, .í.k'yal .. i n'-kupem u r4sD1ch obchod
DÍch f1rem do", napf. Ye Ikol~h Je.eM u ChomutoYa, 
u Yeeel'hD 'I .011 torovl, u Hackera v Bradci KrC.ori 
a j1Ddtl. 

Do r.1940 dO"Yalo .. ale IIDOho aateritlu do parku 
za zahradl BeD4rologlck' epolečno.ti. Podle ka~od 
Ikolek DS mdže. se teq do j18t4 aí17 on.entoYa" o aol
noetech doPlĎOY'nj ~ a proto bl1l pojatJ 1 do ~e
dujícíhO .eznaau dfeY1a •• ePlyne • toho CYle., fA Ylec_ 
drub7 pi.tova!l4 "'~ ~OlkMh se d08t&17 taW do parku. 
u.otĎuje to tak, al~dovat, jak dloubo .. nikteri ~ 
ve Ikolk'ch pěatbY&!l, Debot některi tu bl1J jen kritoe, 
j1ú naopak .e pi.tova1l po cel' obdobi, kterl ir.ataloc;y 
zacb7cují.. ..tenAt., a ktez1r.a praooYala DeD4rolog1c~ 
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společnost zaslouží pozornost i proto, že ze školek 
této společnosti se rozesílalo velké množství mate_ 
ritu po celých Oechách a po celé republice a to jak 
přímo do zahrad členů společnosti a zahrádkátd, tak 
prostřednictvím jiných zahradnických závodů. Do nich 
se tedy dostalo mnoho vzácných a unikátních rostlin 
ale i mnoho neurčeného materiálu z přímých sběrů. • 
V nich se patrně dochovaly mnohé druhy, kte.ré v PTů
honicích dávno vyhynuly. 

Po okupaci se začalo zase silně vysazovat. Tak 
v r.1946 byla vysazeno na 20 000 odrostlých strOmků, 
převážně jehličnatých, z nichž ale se ujalo jen asi 
20~; v následujícím roce následkem katastrofálního 
sucha a chyb provedených při výsadbách zašlo ze zbý
vajících rostlin 60~. Výsadby prováděné stejně in -
tenzivně v dal!ích letech se už dobře vyvíjely. 
Až do r. 1955 se vysazovalo pak každoročně na 20 až 
'O tisíc mladých stromků IB.Kavka 1959/. 

Přehled zdrojů odběru šěiěňé-ukazuje, že v prvmm 
období, tedy -za Rakouska- velký podíl semene pochá
zel z domoviny druhů, z původních lokalit, tak jak by 
tomu mělo být při studiu vlastností introdukovaných 
druhů. V dalších obdobích nabývá stále vět!! převahu 
materiál obchodní, a dodávající firma. nám mnoho ne -. 
napoví o Jeho původu, stejně jako u. semene získaného 
z botanických zahrad. Některé firmy v té době měly 
ovšem svoje sběrače a dodávaly semeno z původních 
lokalit nebo materiál z takového semene vzniklý IVil 
morin, Veitch atd. , nebo ~rnold Arboretum, BZ Darm
stadt atd.l. Stejně dobře ovšem mohlo pocházet 8em&
no z velkých kolekcí a sbírek velkého počtu druhd 
téhož rodu, svežených z celého světa, ve kterých do
cházelo ke spontánímu křížení a tak je pochybn' pra -
vost semene, i když výsledky při pěstování jsou někdy 
lepší než jaké se dají dosáhnout se semenem z pfiro -
zených lokalit. 

Dnes je ovšem obtižn' vyhodnocovfl~ tento obchodn:, 
a celkem neznámý materidl a na zikladě toho dělat 
závěry o možnostech pěstování, o odolnosti nebo rds
tu dřevin. Provenienčni pokusy 8 četnými dřevinami 
ukázaly, že je přílil primitivní sledovat rdstové roz' 
dily bez znalosti ~vodu rostlin a to ještě na růz -
ných stanoviltích.Zde se ov lem používalo vesměs ob 
chodního materiálu, o kteria není ani zbáao, zda 
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semene dovezeného z domoviny nebo sebrané
~~íCh, zda je druh čerstvě zaveden nebo .pěsto

,.paněkolik generací atd. V našem případě JSou pak 
po tak ubohé, že se nedá mnohdy rozlišovat ~ezi 

semenného původu a vegetativně množenymi 
_ .. ",hf~VlClnCIU není nic známo o použité podnoži, tedy 

materiál velmi omezeně použitelný. 

Vedle dovozu a introdukce věnovala se v zahradě 
. á ozornost i křížení a šlechtění. Vznikla tu 
,e~~íž:ncd dřevin, růží, dfištálů, kalin, hortensií 

řada kfiženců trvalek. Tento materiál byl hlav
:Odkladem pro další práce studijní, pokusné a akl~ 

ční Y kulturách ze semene se různé odchylky 
~."\.1:n'trě· a typy mutační pokud možno zachycovaly, zkou

a vegetativně mnotily. Patřily tedy průhonické 
rostlin mezi nejbohatlí kolekce botanického 

.ahradnickéhO materiálu v Evropě I~~~~~ 19'0/. 
Ffedstavu o této činnosti šlechtitelské .poskytuje 

~edující přehled, ve kterém jsoU kul turru. odrůdy 
• druhy vyšelachtěné v zahradlch Dendrologické společ
Io.ti a pak i foDaY popsané z průhonického parku 
"bo jinde vzniklé a popsané, ale pojmenované podle za
liadatele parku a jehO blízkých spolupracovníků.Nejsou 

,tu uvedeny pozdějlí vtpěstky VÚOZ. 

lerberiS silva taroucana SCHNEIDER 
hrberis zemanii K.DOMIN 1946 
'lerberis zemanii hum1lior K.DOMIN 1946 
paragana Camilli Schneideri KOMAROV 1908 
'Cortoprimula schneideriana ZEMAN 191' IST-CS 1927,414; 
:.:, K. DOJIlI 19'41 
'!Jeutzia schneideriana REHDER 
:'rax1nue excelsior pruhoniciana KLÁSTERSKÍ 1954 
Oeum ruhon1cianum r.ZEMAN 1928 IST-CS 1927,2041 

-Beuch:ra pruhon1ciana r.ZEJUN pf'.1927 IST-CS 1927,2141 

;,Lon1cera schneideriana RE~R 
"!tenste.on pruhonicianus , .. ZDAR 192' 
Picea excelsa pruhonlc1ana WELTZ 19,6 

. Picea .xcelsa pendula -Prdhonlce- I 
Picea excelsa pendula -Cervent Hrádek- IrothenhausL .l.SYOB. ' 
Picea .zc.l •• renexa - p'ománek-
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P1nus heldreichii leucodermis !m1dtii A. PILÁT 1964 
Primula pruhon1ciana F.ZEMAB 1918 1ST-OS 1927, '05/ 
Pr1mula silva taroucana F.ZEMAN 1ST-OS 1927, '05/ 
Rhododendron pruhonicianum B.KAVKA 1962 
Rhododendron hybridum 

Arno!t Silva Tarouca B.Kavka 1941 
Rosa pruhoniciana F.ZEMAN 1927 
Rosa multiflora hybrida: 

Karietta Silva Tarouca F.ZEIAB 1925 
Pozdrav z ~onic 7.ZEMlN 1928 

Rosa thea hybrida : 
Oam1llo Schneider W.KORDES 1922 
Graf Silva Tarouca P.LAMBBRT 1915 

Sangu1sorba pruhoniciana F.ZEMAI 191' /ST-OS 1927, '24/ 
Spiraea pruhoniciana F.ZEMAN 191' 
Thalictrum dipterocarpum album F.ZEMlB 1sT-oS 1927, '62/ 
Tilia platyphyllos kavkaiana WELTZ 19" 
Viburnum schneiderianum HANDEL-MAZZETI IV.calvum HERD./ 

Stav parku v různých obdobích. 

Přes v!echny nedostatky v evidenci a ziznamech pOku
síme se z dochovaných mater1áld, zpráv v literatufe, 
matrik a jiných záznamd o !kodách i podle pamětí sestavit 
aspoĎ hrubý přehled dřevin kdysi pěstovaných a porovnat 
jej s dne!ním stavem. Tak si lze udělat alespon hrubou 
představu o množství rodd a druhd, které tu byly pěstov'
ny v různých $ojových etapách ps rku , zvl. v prvním obdo
bí, kdy byl proslulý svtm druhovým bohatstvím a o dne!ním 
stavu. 

První období tu začíná založením a končí asi tuhou 
Z1mou-Y92Š=29:-je to také zhruba rozhraní majetkové, 
nebol v té době přechizí park z vlastnictví Silva Tarouo: ' 
do vlastnictví státu. Toto skoro padesátllet'-74'-iěté7-
období začíná budováním !kolek F.Zemanem Ido r.19ll, pak 
v DS/. Vrchním zahradníkem v pařku-bYi-i.Procházka,kter; 
tu pdsobil asi do r. 1920. Po něm pfevzši-věděňí-p.rku 
~~~~~~! Ido r. 1946/. Vedle toho ov!em květin'řskou 
zahradu vedl dlouho zahradník !~!~~~, zelin'f.kou zahr. 
!!"!Il~~ . Na výstavbě ce st se podílel ze jlléni. Iat"f Kaňka. 

V tomto období se dostávalo do Ikolek Dendrologick'-
společnosti a z ní zase do parku mnoho rostlin vzniklých 
ze semene dovezeného přímo z Cíny a od různých expedic, 
od velkých obchodDÍah firem vybavených vlastními sběrate-
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li. Nejlep!ím pramenem k poznání bohatství dřevin 
tohoto období je předávací seznam parku z r. 1927 
/označován PP 1927/ s názvem ·Stromy a kefe v prdho
Dickém parku při převzetí do správy Stát. pOkusných 
objektd zemědělských v Průhonicích·, ve kterém jsou 
uvedeny dřeviny listnaté pod č. 1 až 2124 /str. 1 - 29/ 
a dřeviny jehličnaté pod č. 2025 aŽ 2'45 /str. 'O - '2/ 
a přehled zastoupených rodd. Zde se také konstatuje, 
že v průhonickém parku je celkem 2060 druhů listnáčd 
a '10 druhů konifer, celkem 2'70 druhů dřevin /taxon~ 
Ye skutečnosti vyl tento počet menií, nebo~ v seznamu 
se často vedou i synonyma. jako samostatné položky a 
mnoho jmen se nedá vdbec vyluštit, často jde jen o for
my. Bohatství dřevin v té době mohou dokreslit něktelé 
články A.Silva Taroucy, publikované v čas.Garteschon
heit /sŤ-í927:-í9291-a pak i seznamy dřevin pěstova -
ných v zahradě Dendrologické společnosti, jak je z~chy
cují katalogy vydávané touto společností IDS 1922, •• ,0/. 

Druhé období, asi od r.19'0 se vyznačuje tím, že 
park-ptěiéí-dO-vlastnictví státu a byl obhospodaf~ván 
stát.pokusn;m1 objekty zemědělsktmi aŽ Výzkumným usta
vem okrasného zahradnictví. Park spravoval doc.dr.inž. 
Bohumil Kavka, který mohl navázat na práci zakladatele, 
itěř1-tú-pdšobi1 jeAtě nějakOU dobu jakO poradce. 
V období asi 19'0 až 1945 byl zástupcem ředitele lesník 
Kreibich, ktert pečoval o práce v parku, myslivost a ně
ktěři-ňóvě založené Akolky lve Stráni atd./. Park pak 
vedl od r. 1929 F.Kraus, Oboru P!.!!!~, alpinum ~~~~~~
ka; pak pfeAlo veděňí-ňa ~~!!!~~, kterého kolem r.19'9 
vystřídal na čas Neiedlt Ikterý přiiel ze zruiené vrbař
Ik' stanice a pak-še-k-vrbařství opět vrátilI. Jistou 
dobu vedl pak obě čisti ~~~!!~ a pak od r •. 1955 !!. 
Jíra. Jinak tu pdsobi1a řad~ zahradníkd, tak ~~~ 
liňóžení/, !!~!!!!! Ikterý pře!el pak do Topolčianek/, 
po ně. líha, dále Kostka aj. 

Zač't;k tohoto-~bd~bí se vyznačuje bohatou činností, 
vysazováni. a doplňovánim, které mělo nahradit Akody 
vzniklé tuhou zimou 1928-29. Prameny ke sledováni změn 
a výkyvd v této době jsou velmi omezené a chudé. Z archi
vd se dochovalo velmi málo, takže zatím nejjistějiím 
zdrojem zdst'vají příležitostné články a zprávy o parku, 
hodnocení Ikod po tuhých zimách ap. Záznamy o vlsad-
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bách obsahuje matrika /II, kniha velkého formátu 
s početnými zápisy z let 19'7-62; v ní jsou vAak jen 
v málo případech provedeny odpisy nezdařen1ch nebo 
neujatých výsadeb, takže je jen jednostrannf,m zdrojem 
informací, hodí se vlak ke stanovení stáří některých 
v1sadeb. Kole. r.1950 zabýval se kontrolou stavu dře. 
vin inž. ~~~!6!! a v jeho kartotéoe jsou ve .. ě8 zpra
cov'ny matriky a snad kontrolovány některé rody. 
DalAím zdrojem informac! jsou články o mrazových Ako
dách v pr~onickém parku IB.Kavka 1929, F.Zeaan 19'0 
~!!~!~ 1956, ~!!!!~!:~!~!!~~ř!~~ 196, ap:7:--- ' 

Průvodce z r.1959, který nese titul wNárodní park 
a botan1ck~ zahrada v Průhomcích· obsahuje také seznam 
strom~, ke~ a paren v p~onickém parku IF.Kraus, Z. 
~l!!!!I. Podle tohoto seznamu je v parku dfšvlň-iistĎa
tých 464 druhů, Jehličnatých 1'4 druhd, trvalek a *al
niček '71 druhd. Je to seznam jistě neúplDt, přesto 
ale ukazuje dnelní chudobu parku. 

Ve srovnání s předávacím protokolem je tedy stav 
parku: 

dřeviny listnaté •..••.•••• 
dřeviny jehličnaté •••••••• 

cel k e m ..••.•• 

1927 

2050 
'10 

2'70 

1959 

464 
1'4 
598 

Podle toho za '0 let tu ubylo 1772 druhd, zbyla tedy 
jen asi jedna čtvrtina pdvodního množství. Dalo by se 
tedy mluvit o poklesu katastrofálním. Pokusíme se proto 
v dallí_ udělat Bi představu o to.to úbytku a shrnout 
zkuJenosti o jednotlivých rodech a sebrat zkuJenosti 
o pěstování cizích dřevin v parku vdbec. 

Posouzení této otázky s konečnou platností bude možné 
ovlem až po ukončení inventarizace parku. Rychlá prohlíd
ka byla provede~ r.196,-66 jednotlivt.a1 pracovníky BZ 
podle rodd. Tyto práce prováděli zvláltě F.Kraus,M.Roud
~!. ~!~!~!~~~~!, ~!~~~!!!!l~!! a j., jak jě-uvědeno-u--
jednotliv1Ch 4ruh4.rodd. Podrobné Aetř.ni a přeurčení 
vyžádá si ovl •• mnoho price a u některých rod~ bude mož
né teprve po vysazení kolekcí a sbírek druhd. Hodnoty, 
kte~ jsou dnes uvedeny u některých bohatých rodd jsou 
často jen odhadnuty. Pokusí. se ale přece podle docho
vaných zpráv konfrontovat leplí minulost s dnelním sta-
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vem, tfeba jen odhadnutým a dojít tak k jakési před
s'~avě o někdejlím bohatství dřevin parku, které bylo 
Jeho slávou stejně Jako Jeho krajinářská úprava. 

Při zakládání parku.ftebo ~boreta je ovlem stav 
dřevin vysoký ut proto, le se tu Objevuje vlechno 
co bylo nakoupeno a vysazeno. Z toho oviem řada dru
hA odpadá takfka dříve než se seznam dopíle, vymizelé 
a vyhynulé druhy se nedají soustavně odpisovat ani 
znovu doplňovat. Mnohé cizí dřeviny nemají v nalich 
podmínkách dlouhé trvání, zanikají v nepříZnivých 
zimách, vlivem Ikddcd, okusem zvěře atd. Je tedy u 
větlích arboret sledování pohybu tohoto materiálu 
vela! obtí~ Úkolem a proto také jen zřídka je 
takový přehled v pořádku. V jistém stadiu musí se 
celé přestárlé a pfehoustlé úseky obnovovat,některé 
druhy pdvodně hustě.vysázené je nutno obětovat, aby 
se daly uchovat jiné, stále nové úseky je třeba dosa
zovat. Vzniká tedy stálý pohyb, obvykle tak rychlý, 
2e na jeho pravidelnou registraci není dost schop -
nt-h pracovn!kd a nedá se ani byrokratickými metoda
mi dohonit. Proto je větAinou hluboký nesoulad mezi 
skutečný.m stave. a seznamy nebo kartoteksmi v kance
láři. To přirozeně ztěžuje i sledován! stavu dřevin 
v prdběhu vývoje parku. Za dobu trvání prdhonického 
parku prolly dvě světové války, doprovázené pokle -
sea poitu pracovníkd, i poklesu zájmu zbylých, pak 
zase rdznédeprese hospodáfak' doprovázené podobnými 
vlivy. Byla tu dvě období s vysoký.m stave. dřevin, 
totiž začátek a pak po nové obnově po r.1929 a na 
obou se podílel Silva Tarouca. Právě osmdesátiletá 
historie parku ukazuje, le evidence tělko sleduje 
tento pohyb materiálu, nebo~ v jejím stavu 8e proje
vují počt7 pracovníkd, a Jejich zájem o tuto práCi. 
Pracovníci se stfídají, a s nimi zanikají často i 
_teriály nutné k evidenci, nebo~ noví pracovníci 
naaají obv7kle již .'je. o předohozí práCi a orien
tují se na jiné problémy, dávají přednost práci, 
která pfinálí větlí prospěch atd. Proto i v zázna
.. ch jsou pak po období oh podrobné evidence hluchá 
a prázdná ~sta, léta bez motnosti sledovat nákupy 
a hlavně ztr4ty materiálu. I v letech dobře vede -
ných .'pisd ae dají sledovat hlavně pfírdatky,kdežto 
providěn1 odpisd a ztrát silně zaostává. Získaná 
pfedstava o stavu zahrady ze zápisll je tedy velmi 
zkresle •• 
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To všechno se tedy promítá i v následujjcím 
přehledu dřevin, který je třeba považovat z ní 
pokus o ,zí~kání představy o tomto pohybu ma~e~~u 
během vyvoJe parku, o jeho někdejším bohatství ~o 
z pramend, které se zachOvaly Splnil b j 

í kd b • Y svo e poslá-
n, y y. vyprovokoval pamětníky k doplňkllm a opra-
vám, aby nezůstal nevyužit a nevyhodnocen dnes ráve 
osmdesátiletý introdukční pOkus, kter,t byl v ~o
nickém parku proveden v neobyčejném rozsahu p 
Bylo tu vyzkoušeno neobyčejně mnoho rodů a ;ětšina 
byla zastoupena velmi kompletními řadami druhů 
a sotva kde byl v tomto rozsahu dostižen. 

Příčiny ztrát. 

Cetné ~ány a pohromy přešly přes PrůhOnický ark 
za 80 let Jeho existence. Přešly dvě světové Vál~ 
změnilo se státní ~ízení, sociální a majetkové Yě 
atd. Bylo.třeba překonávat přitom všem rozmani~m ;~_ 
vozní potíze Spojené s nedostatkem pracovních sil p 
nedostatkem prostředkd, s přechodem od soukroméh ' 
v~~stnictví ke státnímu, od kapitalistického hOsOo 
datství k socialistickému atd. K tomu Přistupov~ 
rozmanité pohromy způsoben' abiotickými ňin1teli y 
mr8zy, bez nichž se nedá pochopit dnešní t ,SUCh

í
Y, 

1 mezi ž tví s av a rozd -y mno s m vysazov~ného materiálu a jeho dn x 
ní= počtem. e~ -

Skody abiotickými činiteli. 
V období, které prošlo od založení parku d t i 

10 se několik krutÝch zim které také ai os av -
vysazeného materiálu U ~Ohých škod jPro~ie y prověrku 
Ví i d' • . e pr rozeně těžko 
r c , ~ a m vinu zima nebo sucho, v mnohých pří adech 
spolupUsobily, mrazy ničily rostliny již OSlaben: ro-
schlými koteny nedostatečně živené Vfis db ' P 
vl žené ěd t • J a y na zimu za-

s vesm rpěly méně nebo vůbec neutrpěly kd žt 
n~zalité zašly, ~ebo na některÝch stanovištích ~imue o 
prečkaly, na jinych vyhynuly. 

Jednou z takových zim byla r.1921-22 kt r 
vala P? četných suchých letech a po sUCh~ v ~.~9~~Sl:dO
bez snehu a vyznačovala se tuhými mrazy v bt • yla 
a ost~ými ledovými větry. Jejich sPoluPůsobe:~~Uv:ndubnu 
značne škody v parku i v zahradách společnosti V di~y 
se dosta~ilo silné sněžení. Proto většina dřevin u nu 
nad pokryvkou sněhu asi 20 cm vysokou al zmrzla 
háněla. Protože ale v květnu ač' e znovu zivě vy_ 

h ervnu vůbec nez § 1 mno o rostlin přesto zašlo a jejiCh zánik apr e o, 
Zahradu ztrátu řady let. znamenal pro 
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#. Po vyhodnocení škod zpusobených touto zimou prohlá-
sil Silva Tarouca /1922/ za nevhodné pro Průhon1ce dru
hY :-Beřbeřiš-jUíianae, B.levis, Citharexylon bessonia
DUIIl, Crtnodendron dependens, Cistus laurifolius, Daphni
pbyllum glaucescens, Distylium racemosum, Euptelea poly
andra, Desfontainea spinosa, Olearia haasti, Raph101~pis 
japontca, Raphithamnus cyanocarpus a Syringa semper ~ 
virens. Tyto a jiné rostliny, které jit v dřívějších 
letech, když si mohl dovolit odběr nových a vzácných 
dřevin z Anglie, pokouAel se kultivovat na rozličných 
stanovištích ve volnu, docela zklamaly v našem klimatu, 
přes všechnu péči. 

Mnohé rostliny, které se po léta dobře dařily v této 
zimě zmrzly až po kořeny, a naopak jiné choulostivé dře
viny, které v dříVějšíCh mírnějších zimách značně utrpě
ly, přezimovaly tentokrát dobře, jako Decaisnea fargesi~ 
Caesalpinta japontca, Crataegus mexicana, Ehretia macro
phylla, Eucommta ulmoides, Nandina domestica, Rubus sw1n
hoii. Běkteré docela odolné jehličiny, Jako Abies pinsa
po, Chamaecypar1s lawsoniana, P1nus montana a Taxus bac
cata velmi silně utrpěly ve slunné poloze, nelze ov§em 
fíci zda větrem nebo suchem. Takové se nedají prohlásit 
za choulostivé rostliny, před jejichž kulturou by bylo 
tfeba varovat. Silně omrzly také některé kefovité skal -
níky /polahavé byly chráněny sněhem/, Leycesterta for -
mosa, Nei11ia, Rubus, Ligustrum, Viburnum aj., ale li
vě vyhnaly. 

Silně byl postižen park r.1929. Z jara tu vymrzlo vel
ké mno!ství nejcenněj§ích dřevin a letDÍ vichfice v čer -
venci téhož roku vyvrátila na 900 stromu, mezi nimi staré 
a mohutné lípy i duby. Celkem zima 1928-29 velmi ochudila 
park, i když valná většina listnatých a trvale zelených 
dřevin se udržela a znovu obnovila z kořene nebo z paříz
ku. Absolutní škody úplnou ztrátou druhd nebyly tak velké, 
ve !kolkách se zachovala vět§ina mladých sazenic pod ~il
nou pokrývkou sněhu, která zachránila i mnohé choulosti
vější staré jedince. Nejv~tší škody vznikly na dřevinách 
starých a star!ích, na velkých a rozměrných Jedincích 
trvale zelených dřevin, které byly hlavní atrakcí parku, 
na stálezelených porostech tisových a cesmtnových, na ho~ 
tinách zimostráz~, ptačích zobd, aukub, na girlandách b~č
tanu. Po nutném sefíznutí velkého počtu kfovin až na pafí
zek vznikly ov§em velké mezery a ráz některých částí byl 
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na ·dlouho narU§en a zničen. Velmi se vlak osvědčily 
rdzné nahodilé a zdánlivě nepatrné m1stní kryty a 
ochrany porostu, zástiny proti jarnímu slunci, pro
jevil se tu i vliv expozice atd. /l.Zeman 1930/. Po
Ikozené partie byly pak větAinou doplněny nebo pfe -
měněny dallími probírkami a dosazováním, ale tyto 
renovace byly provedeny jen s použitím zbylého mate
riálu. Park tedy mnoho neztratil ani po strtnce este
tické, byl ale podstatně ochuzen o staré a mohutné 
exempláře, jaké se nacházejí v botanických zahradách 
jen výjimečně a sotva kdy v takovém počtu a seskupe
ní, v jakém se nacházely zde. BOhatý semenný rok 
1928 a hojné množení, dovoz materiálu z ciziny umož
nily zase sortiment doplnit na pdvodDÍ vtli. Vzniklo 
ale velké zpoždění a to až čtyf1cetilet'. 

Také v nepříznivých zimách 1939-40, 1942-4', 
1955-56, 1962-6, zmrzly v parku četné dallí exoty. 
Porovnání odolnosti stejných druhd dfevin v těchto 
zimách /1928/29, 1939/40, 1955/56/ ukazuje, te druhy, 
které snesly abnormální mráz zimy 1928/29 namrzly 
silně při mnohem menlích mrazech, když následovaly 
po mimořádně vlhkém podzimu, ve kterém letorosty ne
vyzrály. Velkt vliv má i stav sněhové pokrtvky nebo 
holomrazy v kritické době. /lK 1957/. 

easto ovlem pronikavý vliv na úspěch introdukae 
měla volba správného stanoviltě. Proto také často dte~ 
viny, které na jednom stanovilti vymrzly, zdstaly na 
jiném nepolkozené. Tak např. podle pozorování Silva 
Taroucy /1922/ v zimě 1921-22 Abeli. rupestria, Citrus 
trif'olia ta /Ponci trus/, Escallonia langleyensis, Jaa
minu. bessianua /vysazené ve skulinách skal/, OBbel -
lularia cal1.f'orn1ca neutrpěly v 8uché slunné poloze 
a na chudé pddě, kdežto v polostínu na ži~ pddi ZmIZ
ly. Naopak ve slunné suché poloze a na chudé pddě bY13 
silně polkozeny /aspoň ztratily liaty/ Ile% aqu1f'oli~, 
Lauroceraaus of'f'icinalis sChipkaenais, Lonicera nitida, 
L.pileata, Rhododendron hybr., Stranyaesia, vtbor.ně .. 
ale přezimovaly na chráněných stanovi.tích v parku,kde 
měly dostatek výživy mezi řídce stojícía1 borovicemi, 
v polostínu a v dobré hluboké pddi. Totéž bylo pozoro
váno u Aucuba japonica, Garrya elliptica, G.thureti, 
dr. Berberis, u Rubus clemens, R ... inhoii, Phillyria 
utrpěla v dobré pddě ptes polostín, vdbec neutrpěla Ye 
Itirkovité pddě. Vleobecně lze tíci, že neopadavé dfe
viny a bujnta rdstem a lesk1ím tmavím listem lépe vy -
:,~rfely v polostínu a v hluboké livné pddě a byly tu 
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odolnějlí, kdežto rostliny s malým sporým a ledým olis
těním ve slunné poloze na chudlích pddách utrpěly. 
I zde ovlem platí, že žádné pravidlo není bez výjimek 

. 1ST 1922/. Na toto téma vhodné volby stanoviltě snesl 
Silva Tarouca mnoho pfíkladd a mnohokrát se k němu 
vracel. 
Skody suchem. 

Také suché roky se silně uplatnily ve stavu dřevin 
v parku. Tak suchý rok 1911 zpdsobil velké ztráty,které 
vlak nikdo nevyhodnocoval. Zvláltě velké Ikody ale vznik
ly v suchém roce 1947 proto, že postihly výsadby star -
11ch stromkd provedené r. 1946, takže na 60~ jich zanik-
lo /BK 1959/. 

Konečně také Ikody větrem nebyly malé. Vichřice v čer-
venci r. 1929 zničila polomem nebo vývratem na 900 stro -
md. Také lednová vichřice r. 1955 zpdsobila nemalé Iko
dy. PoněvadŽ park je obklopen ze všech stran rozlehlými 
poli, trpí zejména okrajové polohy větrem a je nutno 
pamatovat na vytváření vhodného pláltě. 

Všechny tyto škody přispívalY k zchudnutí parku, zni
čily cenné dřeviny nebo jejich staré exempláře a nutily 
k novému vysazování. Proto se někdy soudí, že průhonický 
park je po této stránce chuděí než některé s~u8ední par

.ky. Tak např. v konopiltském parku se opakujl přibližně 
stejné druhy a variety jaké se nacházejí v průho~ckém 
parku, nebot konopištský park založil Ferdinand d Este , 
z jakési rivality vůči majiteli prdhonického parku. Tvr& 
ee, ~e se tu nacházejí mnohem mohutnějlí exempláře stej-

'ných druhd, jaké jsou v Prdhonic!ch, částečně proto, že 
pdvodní stromy v Průhonicích uhynuly v ddsledku horlích 
klimatickýeh podmínek. -Je tedy v konopiě~ské.parku mno
hem vět!í počet cenných dřevin, které jsou již ve věku, 
kdy přinálejí klíčivá semena- a této přednosti by mělo 
btt ~yuZito /J.Hájek 1958/. To je ověem doměnka, kterou 
jistě nesdílel Silva !arouca, nebo~ na jednom místě,na
rážeje nepochybně na Konopiltě, píle: Majitel velkého 
parku nedaleko musel vystřílet v§echnu srstnatou zvěř, 
nebot následkem drsné polohy a chudé studené půdy neměla 
tu zvěř dostatek přirozené potravy a silně škodila na 
kulturách /S! 1924/. Je-li tedy stav na Konopišti lep!4 
a to by se muselo zjistit, pak to mdže být právě tím,že 
tu svého časU byla zvěř vystřílena, dřeviny mohly odrůst 
a pak se ne.usí brát k vysvětlení rozdíld na pomoc kli
matické rozdíly. Zvěř totiž hrála při introdukci stejně 
ddlěžitou roli jakO ostatní faktory,a většinou dokonce 
rozhodující. 
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Skody bioti~kými činiteli 

Skody zvěří. 

V průběhu doby věnovalo se poměrně dosti pozor -
nosti škodám způsobeným mrazem, zejména škodám,které 
vznikly po tuhých zimách, kde~to ostatním se věnovala 
-malá pozornost. Velké škody zatím působila zvěř,jejíž 
stav se ovšem měnil, celkem ale vzrůstal, nebo~ postup
ně tu nabývaly převahy zájmy myslivecké nad dendrolo
gick~i. 

Silva Tarouca byl tvůrčí zahradník, krajinář, ale 
stejně ná~ivl myslivec. Balancoval mezi těmito dvě
ma zálibami a snažil se tedy vy tvoři t kompromis. Ne -
chtěl postrádat zvěř v parku, kde mnohé scenerii dává 
teprve charakter a náladu. Taková o~ivená příroda je 
jistě krásnější a zajímavější než mrtvá krajina,ve 
které není nic vidět a slyšet. Kde je ovšem světlo, 
je i stín, kde je zvěř, jsou i škody zvěří. Věděl tedy, 
~e kdo se nechce vzdát v krajinářském parku takového 
ozivení a stavu zvěře, který odpovídá Jeho zálibě, ten 
musí rozumně omezit jak druhy, tak počet zvěře, musí 
se podřídit jistým zásadám a proto v těch partiích 
parku, které jsou zvěři přístupné, musí se spokojovat 
s dřevinami a perenami, které jsou podle zkušenosti 
méně poškozová~ zvěří /ST 1924/. 

Tento stálý kompromis mezi zájmy dendrologa a mys
livce stál přirozeně velké peníze a nadto docházelo 
velmi snadno a7elmi často k poruchám rovnováhy, a tak 
mnoho škod, které se připisují na účet mrazu a~. abio
tických činitelů patří na konto škod zvěří. Jen mluvit 
o tom bylo stejně nepopulárni tehdy jako dnea. 

Silva Tarouca dovedl tedy zvěři hodně odpouštět, 
přesto ale sebral svoje zkušenosti, za které zaplattl 
bohaté výučné a to pro potřebu dallích krajinářů a ptá
tel parků. Zde tedy říká : Předpokladem pro možnost 
trpět zvěř v parku, mají-li být škody snesitelné, je 
větlí rozloha parku, ve kterém jsou nejen velké lesna
té partie, které skýtají zvěři ochranu, ale i dobré 
louky a na obvodu pokUd moZno jeltě pole. Kromě toho 
musí být postaráno o bohaté krmení v zimě. Kde tyto 
předpoklady nejsou, musí zvěř tišit svůj hlad loup6ním, 
okusem okrasných dřevin, spásáním paren a ne.ůžeme jí 
to mít za zlé, nebo~ hlad ničí kazdou morálku a to do
konceiu lidí. Nelze se tedy divit, ~e nerozumni zajíc! 
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ohryžou š~avnatou kůru kolem kmene u nadějných mladýCh 
jabloní, dubů, buků, jichž cenu ani jméno neznají ap. 

Mírný stav~čí zvěře považoval tedy Silva Tarouca 
za poměrně neškodný a pro'.ckrasu krajiny žádoucí. Srnčí 
sice okusuje se zápalem mladé jehličiny a mnohé listná
če, např. mladé duby, jabloně, čim1šníky atd.; srnci 
dovedou vyhledat nejvzácnější mladé jehllčiny pro svoje 
vytloukání a znehodnocují tak s perversní zálibou právě 
plchU mladých kultur. Stav zajíců a králíků redukoval 
na rozumnou míru. Soudí, že králíky je nejlépe v parku 
vůbec netrpět a zajíce jen v nepatrném počtu. Obojí, 
zvláště ale králíci, pokud se vyskytují hojněji, zne
moZňují kulturu peren, které jsou okrasou ka~dého pa~ 
ku a pro jeho obohacení jsou přímo nepostradatelné. 
Králíkům ostatně není nic svaté, nejkrásnějlí mladý tis 
oloupou náhle kolem dokola. takže zajde atd. K tomu pfi
stupuje i rozhrabání terénu. Největší škody páChají za
jíci a králíci když v·ptedjaří napadne sníh polkození. 
mladých~nků, nebo~ v té době je j12 kůra š~avnat' 
a při nedostatku jiné potravy jim chutná. 

Podle staré zkušenosti vzácné, ojedinělé nové a ne
pbyčejn' rostliny dráždí zvědavost a vzbuzují chu~ i ni
čivou touhu zvěte. Proto vytlouká srnec s ob~ibou na 
nejvzácnějAích jehličinách, bažant a také kos vytahují 
z jara, kdy je jeAtě málo květd, nápadně zbarvené květy 
četných jarníCh rostlin. Králíci okusují červené měchýř
ky Physalis a ničí poslední pestrou ozdobu podzimního 
parku. Ondatry sežraly pestré lekníny, kdežto bíle kve
toucí ponechaly. V zimě dráždí chu~ neopadavé keře, 
proti ni~ se obrací nápor zvěře, takže kromě z1mostrázu 
a pěnišníkd nedá se neopadavých dřevin použít v partiích 
parku přístupných zvěři. /S! 1924/. 

Rostliny, které stály od mládí na jednom místě, zvěř 
zcela míjí, když věak byly přemístěny jinam, bývají sil
n~ okoueány a často úplně zni čeny, např. je dle ne bo smrq. 
Jedle v jedné části parku vytvořily od mládí krásné ovět
vené jedince, třebaže se tato část parku zvěří jen hem
žila. Po čase byly jedle probrány a přeb~tečné přemístě
ny do jiné části parku. Probrané jedle v první části 
zůstaly nedotčeny, přenesené byly tého~ roku hanebně zkou
sány a jen obtížně se vzpamatovaly a nikdy už nedosáhly 
původní krásy /1M 1924/. 
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Proto se také nesázely lIladt§ exeapltf'e do partií 
pf:!stup!1fch zvěfi a poutívaly se tu jea sU., víc
krát pfesazené strollky s balíJq, kteri aY6f praYidel
ni nechala na pokoji. Pro jistotu .e takoY' vo~ 
exe.pláře ale přece jen pro první čas chrmuy dráti
nta1 koli. Větlí pa~ie vysázené lIladla1 jehličinaa1 
ae raději opatfovaly drátěn1a plo'te., ktert ae odstra
nil, kdy! strollky atGe uvolĎované doaáhly vilky aai 
, •• Kaeny tiadlah listnáčll .e chránily proti zají -
cda a krGík6a i proti srnčí.u obalování. smrkovf,a 
kleste. nebo i Arátěnta pletive •• 

Zvěf si tedy vynutila, aby některé části, kde ae 
aěly udriet vzácnějlí a ce~ dřeviny a penny byly 
oploceny. Proto také nezaujatI návltěvník nebo za -
hradmk v těch dobách sotva .ohl najít uapokojeJÚ 
.. zi početnla1 ploty le.Schneider 19211. Byla tedy 
v prvním obdob:! v parku řada oplocenek larov. aapka 
•••• seatavená podle zpráv pamětní~. Právě Jejich 
roz&ÍstělÚ uao!ňuje pochopit, proč jsou některé čás
ti druhově bohaté a jiné neobyčejně chudé. Vlude kde 
se _uaí plotit, je ovle. stav zvěře pf:(lil velkt.S'
Silva farouoa /1899/ napsal o plotech : ·.u za IDlO
he. správněji:! nenechat pfer1lst stav zvěfe, je lépe 
včas jej redukovat, net les zaneřádit neačstnt-i plo
ty a tím pánu .,alivosti pfipravit nesnesitelné yfda
je-. !í. spíle to plat:! o parku. Zde ovle. s postup
DIa rozpade. oploceaek vrhla se zvěř i do částí den
drologicky bohatlch a prováděla tu nemilosrdnou .. lek
ci. Přiapívala tak ke stálé.u a soustavnéau ochuzová -
Di vlsadeb více než občasné mrazy a jiné lkody.Vlechna 
ochranná opatřelÚ, ovazováD1 kleste. atd., která jsou 
nutná atGe, stojí BZ ohre~ pemze a za dDelního 
stavu ale neDÍ IlOtDO prové st účelnou redukci zvěře 
v parku. Bu4ov.t dendrologic~ sbírky a Ydbec sb:!r~ 
rostlin na plochl.ch kde je arabatá zvit j. tak drah4, 
II a. takové plttv~ proatředky dá sotva sodpovědit. 
Oíle. tedy auí bit vleclmy tyto sá~ .,.81ivosti pod
Hdtt hlarumu ičelu, ktert aá botanická zahrada plnit. 
Olm.pe .. ut, že .. nedaj:! chovat prasata na fepDAa 
poli, !e je nut. aťstně oddi1it I1vočilDou a rostltn_u produkci, ale tvrdohlavě .. dělají pokusy 8IlÍ f1 t 
svit s l.s.kulturaa! a dokonce dendrologtckf.a! sbírka-
111. V takovtoh postačí na olivem ptáci a j~ pernat' SYif _111 teb' 1 v takovlch nároěDIoh Dl ~h. 
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Skody zp~sobené člověkem. 
Silně polkozuje park také ~loVěk a mnohé neúspě

chy introdukce patří na tentO učel. Jsou totiž ne -
obyeejni rozmanit4, nebolstl"f:! t~ale se opakUjíc:! 
polkozování náv!těvníky, ěpainoU udrtbou atd. i hro
madné Ikody vzniklé tábořeni. a p. 

Největlím polkozením tohO druhu, které park po-
stihlo, bylo jist; táboření vojska na konci druhé 
světové války. Pfi tom byly poatitany některé partie 
hlavně vlsekem, těžbou a spotřebou dřeva, pastvou 
koní atd. a to zvláltě v Obote na Hřebeni. Rozlehlé 
stanové a chatové kolonie, které vznikly v porostech, 
spotřeba dřeva na topezů a vaření, při které nebyla 
rozlilováDa hodnota pouzité dřeviny atd., byly pfíči
nou ztrát a vzniku mezer. voják na konci války viděl 
svět z jiného konce ne! usedlI zahradnfk a tělko se 
tedy chápali, těžko si rozuaili • 1 když Ikody takto 
vzniklé byly velké, zdá se přesto, te tím nedollo k 
velké.u druhovému ochuzení, nebylo ~ni po odchodu 
vojska vyčísleno, takZe i na tento učet s{dnes ~ají 
připsat Ikody vzniklé později vysokým stavem zveře 
nebo jinlmi vlivy. 

Během sv'ho osmdesátilet'hO vtvoje nebyl park 
oletfován a udrtován stejnoairně , nebol pr~lly dvě 
války a střídala se období, kdy do~ee na udržbu a 
doplňováni byly Itldřejlí nebO hubenějlí •• ěn1ly 
se také názory na poslání a obhospodařovánÍ parku ap. 
.'kdy se totiz prováděla činnost vysloveně konzer -
vační a nedollo ani na nejnutněji:! opatření pěsteb
ní; jindy si zase vynutily silné zásahy ti velní po
hromy, které byly ovlea spí.e hrobaHnou neŽ pro -
myllenou činností zaměfenou DB uchováni a zvelebeni 
vlech hodnot parku nebo arboreta •• ěkteré partie pro
to přestárly, ztratily vertiklUní členitost, protože 
stro~ v parku dosáhly -ttno.t 1. Knohem hdfe ne! 
strukturu postihlo stárnutí druhové bohatství dfevin 
v parku, nebo\ současně za1ze1a řada dfevin a park 
zllstával mnoho dlU2en pověsti vynikající dendrologtc-
kl sbírlq. 

.ávltivníci parku, ktertoh tu projde z jara za 
nadili i na de.et tisíc park •• , jsou pHrozeni zdro
j_ tallích neaallch Ikod. Je to rozkrádmi, ničenf 
saIi •• D1, trh'n:! kvitin, ZDě6il~ovtní, táboření 
v kul~urdch, vyllapováDÍ novtoh ce.t v lukách a na 
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vyhlídkách, v zimě lyžování atd. Zvláštní způsob 
poškozováni, jaký se může vyskytnout jen v objektech 
tohoto druh~ je nezasvěcené kritizování, demagogické 
z~věry a denunciace. 

Protože je park hojně navštěvován, je i hojně obdi
vován i kritizován. Obdivován cizinci, kritizován přede
vším ~šinci. Náš člověk se velmi rychle poučí, brzy 
zotaví a ve svěžím stavu potřebuje asi k dobré pohodě 
rýt a nadávat. Proto se tedy opakují pravidelně,kaldo
ročně a do omrzení kritiky jak podepsané, tak anonymní 
a to tak protichddné, že vyhovět jedněm znamenalo by 
rozzuřit druhé a naopak. Vesměs se kritizuje z nezna -
losti skutečného stavu věcí, bez znalosti vzniku, pří
čin a důvodů rdzných opatření nebo zásahd, bez primiti~ 
nich biologických znalostí atd. O obhospodařování parku 
stejně Jako třeba o uměni dovede mluvit suvereně a s pře
vahou skoro každý a těžko by ppohopil, že k tomu nemá 
potřebné vědomosti. 

Někdy tedy proslulost průhonického parku ztěžuje 
jeho obhospodařování, protože v zájmu uměleckých hod -
not mohou kolem sebe mlátit vykladači estetiky, lidé, 
kteří povýlili za jediný model a vzor dokonalosti vedle 
.e_e několik nápadných přírodních typd, jejichž imito
vání považují za vrchol dokonalosti. 

Skolni výlet, společnost zahrádkářů nebo Jiných 
zájemců ostfe odsoudí a krutě pranýtuje skutečnost, že 
stromy a rostliny nejsou označeny jmenovkami, z čehož 
plyne, že BZ neplní svoje osvětové poslání. Prohlásí 
proto návštěvu za ztracent čas, který nemohl btt využit 
k poučení a rozAíření vědomostí. faková kritika se nedá 
pfehlédnout a proto se vyvěsí Jmenovky, pokud finanční 
prostředky a dotace stačí, tedy kol.m hlavních a prome
nádn1ch cest a na stromy v Jejich těsném sousedství, 
protože jinak VZnikají nové pěAiny pře. louky a trávni
ky ke janovkám. Po dalAí niděli jsou pfivázané nebo před 
stromy vypíchané jmenovky zpřeházeny a v rámci lidové 
tvořivosti se objeví na olši jmenovka tisu a naopak a 
jiné vtipné kombinace, pokud ovAem nejsou docela rozbi
ty, uk:rade~, nahásenydo potoka, spotřebOVány k roz -
nta žertdm a pod. Pak následuje pohorAeni z nepřístoj
Dého ojmenovkování nedůstojného botanické zahrady atd., 
rezhořčeného odsouzení takového lajdáctví, které nás 
ahazuje v očích zahrad1aních návAtěvniků a kritik s ná
ležitou fantazií snadno v tom najde třeba svědectví 
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nízké úrovně botan1cký~ěd u nás. Proto se přibije 
pár jmenovek kolem nejnavštěvovanější cesty, aby 
alespoň něco bylo spolehlivě a trvale označeno. Za
nedlouho se objeví pohoršený žalobce, který takřka 
cítí hřeby v těle stromu. Když pak svou nadměrnou 
citlivost zkombinuje s demagogií, může z toho zas 
vyvodit zlý příklad a návod k ničení přírody,první 
krok k obecné zkáze mravů atd. 

Další estétové vůbec ale prOklejí jmenovky bez 
ohledu na způsob jejich upevněni, nebol pro ně zna
menají znetvařeni krásnýCh zákoutí, průhledů, nebot 
z daleka viditelné jmenovky na stromech upomínají 
cenovky ve výkladních skříních a zraňUjí okouzlené 
dule, kterým šlo o vychutnání kouzelných nálad nebo 
úplné splynutí s přírodou, které může mít rozmanité 
formy. Stejně je to ovšem s obhospodařováním. Poká
cíte-li strom v parku, protože musí být pomoženo 
několika mladým a cennějším, objeví se v novinách 
varovné noticky o ničení přírody, devastaci parku a~ 
Když pro jistotu nic nepodnikáte, objeví se stejně, 
jenom tea zase nadávají jiní na to, že se nic nepod
niká, že o přestárlý park nikdo nepečuje, že se nevi
nuje pozornost Jeho obnově a doplňování, takže jehO 
někdejlí boha~ství je ztraceno, krátce, ~ to v!echno 
chudne a degraduje. 

Není ovlem žádná ochrana před kritiky tohoto dru
hu, před lidmi, kteří vidí úpadek vlude kolem sebe, 
kteří kritizují všechno o čem byla řeč, úbytek rostlin, 
kácení nebo nekáceDÍ, špatné cesty atd. Zkrátka nikdy 
to nemůže btt tak jak to bylo za Rakouska nebo za prv
ní republiky, za času naleho mládí. Vesměs tedy přehlí
žejí, že jen vlastní chátrání promítají do svého okol~ 
že to bývalo lep!í proto, že tehdy byli mladší, že 
tehdy chodili parkem zahleděni hluboko do očí svojí 
společnice, že tak nevnímali skuteaný stav cest a vdbec 
okolí, !e tedy chutnalo všechno lépe ne proto, že to 
bylo skutečně lepší než dnes, ale proto, že jejich vlas~ 
ní zažíváni lépe fungovalo, a že pfi tom dnešním i svi~ 
vypadá mnohem horší a zanedbanější, bezútělnějlí. 

Ledacos by šlo jistě zlepšit, jmenovky by se daly 
hlídat, zloději honit atd., jenže to chce hlídače,pra
covníky a ti zase potřebují peníze, vět!í příděl peněz 
chce lepAí hospodářskou situaci a tu lze přivodit za.e 
tím, že se vlichni budou zabtvat svými povinnostmi a &ls 
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k toau mohou získat tím, že se nebudou zdr10vat věcmi, 
kterým nerozum1 a kritizováním věcí bez dostatečntch 
znalosti a vědomostí. Kdyby jednou začali kritizovat 
zaměstnanci parku návltěvníky a tyto kritiky ze stej
ntch pozic, nedalo by se jistě u nás o morálce ul mlu
vit a vy~ádření rozhořčení nad počiny hostí by si vy
žádalo hodně hluboko sáhnout do zásoby nespisovntch 
slov a vtrazd. 

Kromě toho je nutno bránit park stále před podni. 
kavostí jedincd a korporací, nebol mnohtm se zdá tato 
příroda, třeba obohacená, přílil nudná, a tak by tu 
rádi viděli kon'certy dechovek, klasické hudby, vtsta
vy soch a jiných předmětd, historické scény lermiř.ké 
atd., jintm by se hodily rdzné partie pro fil_ování 
masových scén atd., a zkrátka se pořád zaměňUje tento 
podnik za zábavní, za park kultury a oddechu, stejně 
tak jako jiní zase se pohorlují nad každtm naruiením 
tohoto ·ostrova ticha·, ničení přírody, atd. 

, . 

Přírodní poměry 

/A. ••• Svoboda/ 

- 81 -

Polohopis : • 
Severní §:.ířka l~ VýChodní délka 14 o 'O , nejni!

li polohy 280 m, nejvylií '20 m nad mořem. Vrstevnico
vá mapa v průvodci z r.1959 /B.Kavka 1959/. Na nádvo
ří pod kaltanem je u vrátnice zajil~ovací triangulač
ní bod /~ulovt mezník 25:25/ pro zámeckou věž. 

Budova zámku znovu zaměřena v r.196,./Pro Red.vý
stavby OS.AV/. Park je řadu let za.měřován při cviče
ních pražské střed.pr~8lové Ikoly zeměměřičské /ved. 
inŽ.Burlík/, částečně již vyneseno v měřítku 1 2000. 

Klimatické podJúnky 
Celkovt přehled je uveden v průvodci Kavka a. kol. 

1959, kde je stručnt popis podnebí /s·tr.19-2,/ a grafy 
o průběhu teplot v letech 19'4-58 a maximálních a mini
málních teplot jednotliv$'ch měsíců, a křivka pr6aěrné 
teploty v roce. Tabulka uvádí průměr ročních teplot; 
~terý se pohybuje v tomto obd~bí třiceti let od 6,7 
do 9,9 - s průměrem 8,6 C. Druhý gl'af zaznamenávd. 
roční křivku del~ových sl'ážek podle měsícd s u.dáním 
IliIŮm a max1a i roku, ve kterém bylo naaěteno. V tabul
ce je uveden ročni průměr, ktert se pohybuje od '59 
do 916 mm, • průměrem 610 mm. Třeti graf zaznamenává 
relaci průměrntch del~ových srážek za rok a teplot. 
Odaje jsou ze stanice druhého řádu, která byla v Prt\
honicích až do r.1962. Záznamy po rektifikaci jsou 
uloženy ve Stát. hydrometeorologické. ústavu v Praze. 

Odtokové poměry v povodí Botiče nebyly aěfeny. 
Prdzkua zdrojd spodní vody udělala fa Vodní zdroje, 
Praha a, lfárodní tfí da / pro llETAZ/. 

Geotyzikální stanice OSAV má v Oboře magnetické 
stanice již od r.19'S, později zde byla vybudována 
iODoaterlcká stanice a z Klementina přestěhovány 
seiaaograty do sklepd na Zd1mětické louce. 

PWdologick' poair,y 
,.dologick' .. pa je přiložena k pr~vodci z r.1959 

/3.EaYka a kol.J kde je i stručnt pfehled.Poměrně boha
~, literatura pddozna1eok' vztahUjící .e na tuto .bl~ 
je y pf110.. : 
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.tSTNf NÁZVY V PR6HONICKt. 

PARKU 
/A. M. Svoboda/ 

!!!!!_! 
Babkova louka 
Barevná vyhlídka 
:Bohá~ek 
Baf'ín - rybník 
Betf'ínskt lom 
Brejle - zlUlv 
Brány - na Podzámecké louce 

- ke Zlatému ba2antu 
- ve Zlodějském cípu 
- v Labe§kách 
- u hájenky 
- do Táborky 

Ceská chaloupka 
Ctvrtá vyhlídka 
Dobf'ejovickt potok 
Drátěná ulice 
Druhá vyhlídka 
Elektrárna ~p. 'O 
Pi1osofsk' cesta 
Paustdv dub 
Fof'tovna čp. 59 
Geofyzikální staDice 
G10rlet 
G10riet - zřícenina 
Habrová stráň 
Hájovna čp.64/u H01e§e, 

u .BabktV 
• čp. 58 /u Rd!1čkd, 

u KosnarO! 
Hlavní vyhlídka 
Hluboká cesta 
Hráz podzámeckého rybníka 

148 
112/11', 
41-54 
168 
180 
55 

125/126 

87 /Acer,Leguminosae 5-1965/ 
8' /Salix 5-1965/ 
82 /Sambucua 1965/ 
96/97 
128-129 
77/78 směrem k 69/90 
7, 8 
112/126, 111/127, 110/128 
pod 1c 
1'1/1'2 
40 
26 
120 
'4, '5 
'4/'5 
160-165 

102 

98 

'0/'2 
'6/59 
9 
149-156 

/Zdimětická jezírk~ 

IlfebeD 
ObaV : na alpinu 2'. 

u fořtovny /1-1965/ 260 
U Zla~ého ba2anta 1'0 

/1-1965/ 
5 

.eo!yziká!ní 122 
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Chobot - louka 
Chotobuz 

Jeřábkovy potoky 
Jezírka /po1e u park~ 
Je !dice - louka I 

Ježdíkova stráň / 
Kaštanová alej 
Ka§tanová louka 
Kopaná louka. 
LAbeška - rybn!k 
Leknínový záliv 
Lovecká stezka 
Luh - louka 
Malé nádvoří 
Malý dům 
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l8lý podzámeckt rybníček 
/5-1965/ 

19-20 
27-",61-65 a ovocná zahrada, 
rosar1um 
",74,76,78,79,80 

69 
68 
62, 6' 
10'/104 
57-58 
140 
21c 
1'9, 146-147 
21 
2& 
2 

5h 

Magnetická stanice 122 
Mlynářka - louka '7, '8 
)(rAník 75a ,65&,77 
.ad elektrárnou 1 
Ra direkci - býv.cesta 112, 12', 126 
.'dr!e . - na al pinu II u 

v Oboře 109. 
Obora - čá.st ~rlm na horním 9,-181 

toku Botiče 
Ohrádka 54 

další/viz plánek/: u zámku, v Jeřábkovtch potokách, 
u LabeAky, u hájovny čp.64 /odd.119/, na Hfebenu, 
u Dofina /odd.165/ 

Ovocná za.hrada na Chotobuzi 
Park - část parku na dolním 

toku Botiče 
Petr't:í1kovv olše 
Pískovna." 
Podbot!nská louka 
Pod bořínskou hrázi 
Pade dvorem 
Podemlejnskt rybníček 
Pld Fořtovnou -louka a 
Pod Labeškou 
Pad n\tevou zRhrádkou 
Podz<lmecká louka 
Podzámeckj 1e. 
Pldzámeckt rybník 
První vyhlídka 

stráň 

1-92 
52-56 
40 
158-159 
157 
'k, la 
12c 
2 5a , b , c, 26a, b , c 
96 ,n 
(; 

7b 
10 
108/11.2, 109/111, 110 

Rosar1um na Chotobuzi 
Rdžová zahrádka 
Rybníček pod vodopádem 
Rybníčky pod Fořtovnou 
Se i smograf 
Stavidla 
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Strážní domek /lachhaus/ 
Táborka 
D zdiměřiék' kapličky 
Ve1k' nádvoří s ka~nou 
V obecním 
Ve spáleném 
We1zovna 
Zámecká vyhlídka 
Zdiměf1cká louka 
zítovka - tfeěnovka 
Zlodějsk1 cíp 
Zlatt bahnt /u Karaad,u Jird 

•.• cp.901 

'i 12e 
25/28 
15la, 152a 
20/21 
169 
81-87 
1" a nová plocha 
2c 
88, 89, 91 
99-105 
64& 
8e aaěrell k 40a 
1'4-1'7 
9', 94 
9', 94 

l' 

Vysvětlivky : od - do včetně 

• ••• / ••• mezi oddělení.' 

V některých případech platí m1stní název jen pro část 
oddělení. 
5-1965: označuje měsíc a rok zaloteni nebo vzniku. 
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ABECEDBt SEZBA. DAEVIB 

pěstovaných v parku v období 1885 - 1965 

Zkratky pou!ité pro označení pramend : 

AP 195', .1964 - Albert Pilát /viz li teratura/ 
AS 1959 - Antonín K. Svoboda /viz Kavka, lit. 1959/ 
BK 1929, 1940 aj. - Bohumil Kavka 1929 atd. /viz 1it./ 
CS 1921 aj. - Cam1110 Schneider 1921 aj. /viz 1iteratura/ 
DS 1910 - 1922 - .. trika Dendrologické společnosti, 

kniha záznaad, rukopis v arch.BZ. Z matriky byly re
gistrovány jen druhy, u nichž jsou údaje o vyklíčení 
semene a počtu získaných sazenic /někdy uvede v zá
vorce/. Ani u těch ovlem není jasné, zda se dostaly 
z pafeniAtě a Iko1ky, některé si v nich Odbyly svoji 
existenci v Prdhonicích. Odaje roku /DS 1914 - 16 ap./ 
se vztahUjí právě na sazenice, semeno dol10 dříve; 
proto jsou někdy za názvem franco~ské, ruské aj.firmy 
uve~eny roky, v nichž dovoz nebyl motnt /napf. Barbier. 
Orleans 1915 ap./. ' 

DS 1922 - 1941 Katalogy Dendrologické společnosti z roku 
1922, 1924, 1925, 1927, 1928, 1929-'0' 19'2, 19'5, 
19'6, 19'7, 19'8, 19'9, 1940, 1941. Uvádějí materiál 
v Prdhonicích nejdostupnějlí, ale neplyne z teho, že 
se do parku skuteaně dostal 

192' Katalog .kras~ch dřevin a bylin Prdhon1cktch 
zahrad /česky, německy/ 

1924 Totéž v nové. vydáni 
1925 Okrasné dřeviny a byliny prdhOn1cktch zahrad 

/čes.něm./ 
1926 Dodatky /čes.ně •• / 
1927 n.datky /čes.ně •• / 
1928 Katalog okrasných dfeYin a bylin spolkových zahrad 

prdho~icktch /i1ustr. a neilustr. aesky/ 
1929 !otéž v nové. a doplněně. !lustr. vydán! /čes.Di •• / 
19'0 ROčenka Dendrologické společnosti v Praze 19'0, 

Praha-Průhonic. 19)0. - Katalog okrasntch 4fevill 
a bylin spolkových zahrad prdhon1cktch 1929-'0 

19'1 
19'2 
19'5 Katalog spolkových zahrad Dendrologické společnosti, 

Praha 19" 
19'6 Katalog Osl. dendrologické společnosti v Prdhonicích 

19'6 
19'" 
19'8 Katalog spo1koYých zahrad Osl.dendró1ogické společ

nosti Praha 1928 
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19'9 
1940 Ceník spolkových zahrad Osl. dendrologické společ-

nosti, Praha 1941-42 
194t Totéž 
FK 1955 - Frantilek Kraus : Hláleni Ikod vichřicí 

z Obory a alpina leden 1955; rukopis, archiv BZ 
FZ 19'0 aj. - Frantilek Zeman 19,0 /viz 1iteratura/ 
JP 196, - Jaromír Pokorný 196' /viz 1iteratura/ 
KB 1965 - Kraus F. - Helebrant L. 1965 /viz 1iter./ 
KK 1929 - Kavka B. - Kraus F. : 1929 : Seznam !kod 

ze zimy 1928-29; rukopis, archiv BZ 
LM 192,,1924,1925,19'5 - L. Mudruňka /v1z 1iteratura/ 
• 1928 •••• 1961 Matrika od r. 19'8 do r. 1961, 

kniha zázna.md o výsadbách v parlfu. Archiv BZ 
MP 1928 - 19'1 Matrika parku, pfí1etitostné seznamy 

o výsadbách z těchto let, neúplné. Archiv BZ 
PP 1927 - Předávací protokol z r. 1927 a zároveň seznam 

rostlin k dotazníkové akci ministerstva zemědělství 
o parcích Isestavil patrně V.Schmidt/. Archiv BZ 

PS 195', 1955, 1957 - P. Svoboda /viz literatura/ 
ST 1909, 1921, 1929 atd. - Silva Tarouca A. /viz lit./ 
ST - es 191' atd. - Silva. Tarouca a Cam1110 Schneider: 

pfíruěky /viz literatura/ 

Literatura pokud se vztahuje pfímo na ro4 nabo druh 
je citována pfím. v textu. 
s - semeno; BZ - sazenice; Bm - semenáč; r - roubovanec; 
f - řízek; V závorce za názvem je rok introdukce v Evropě 

/podle Krudenera! nebo název firmy, kde forma vznikla nebo 

místa, kde byla nalezena s letopočtem vzniku nebo nálezu 

/napf.: J.Jurissen, laarden, Holandsko pf.1890 ap./ 

z - zahrada Iz.TO - zahrada VýzkumnéhO ústavu/. 
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JEH L I O I B Y 

Pravt strom na pravé místo ! to byla zásada zakla
datele parku a příěina jeho úspěchd. Jen když katdt 
jedinec přijde na stanoviltě, které odpovídá pokud 
moino stanoviAti jeho přirozeného výskytu. lze oěeká
vat, Ze se tyto stromy budou dokonale vyvíjet. 
Sběratel se sice mŮŽe piplat s choulostivými a nejis
tými exotam1, může obdivovat takové krnící rarity,ale 
do krajinářského parku patří jen jehliěiny, které se 
přivsprávné péěi dobře daří a dobře a bujně rostou, 
takze v parku nepůsobí ruJivě, naopak zapadají do cha
rakteru Jednotlivých krajinných ODrazů a dají se spo
jit s domácími dřevinami i~tatními exoty v přirozeně 
pŮSObící vegetaění obrasy 1sT 1922/. 

V lesnictví se vysoko oceňují smíšené porosty, které 
budou nahrazovat smrkové ěisté porosty, zvláště když 
je jich slabiny odkryla mniška. Park Ovšem není les v lIŠIl 

není cílem dosáhnout krásné,ěisté a dlouhé kmeny, ~e na
Opak krásné, zdola nahoru zavětvené pohledné rostliny, 
které budou k potěše a užitku nám ještě za života a ne až 
po smrti Is~ 1922/. 

V ranněm mládí potřebUjí jehliěiny většinou trochu 
zastínění a ochrany, později ale snášejí i v lese jen 
postranni tlak, kdežto zastínění shora připraVUje stromy 
nejen o krásu, ale znen~a i o život. Ochranu zajilto
van.u hustý. spoleěntm růstem ~ehliěin s listnáěi nemdže
me v parcíCh Zase potřebovat,nebot s VÝJ1akOu tisu,který 
Je pro podrost přímo předurěen, trpí každá jehliěina stá
lf,m postrann1m zastíněním a ošleháváním sousedními větve
mi. Ollehávání a vytáhlé stromy nevadí lesníku jako výrob
ci dřeva, ale nemohou uspokojit krajináře. lfejlépe se sná
lí smrk a jedle jeltě s bukem, pak 1 s dubem ěerventa,na
proti tomu habr je nároěnt a nesnálenlivl soused. Vlsadba 
jehl.iěin v .chrani listnáěd je v parku tedy motná jen jako 
vtsadba Jednotlivých jehl.iě1n nebo skupin jehliě1n ~ stin
Dé strtni větlích skupin listnáěd nebo listnáěd před skupi
Daa1 jehliěin nebo Jednotlivých jehliěin, aby se jimi zaji;
tila .chrana před slunce., ale v!dy ve VZdálenosti, kter4 
zajil~uje, !e si poZději nebudou překálet Is~ 1922/. 
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K dosažeDÍ a udržení plné krásy potřebují tedy 
Tlechny jehliěiny mnoho světla a vzduchu, volnosti, 
dostatek místa. Většinou má Tlak kaŽdý kdo jehliěiny 
vysazuje málo fantazie, aby si je představil za 10-20 
nebo 50 let. Proto není snad Jediného zahradníka nebo 
zahrádkáře, který by svoje jehliěiny nevysadil ptílil 
u oesty, který by je věas .uyolD1l; stromy ale rostou 
a musí se brzy řelit problém, zda velkými náklady pře
ložit cestu nebo nemilosrdně pokácet plChu zahrady, 
nebo~ na přesazení je již pozdě. ObTykle zvítězí dObro
ta srdce, stříbrný sark zůstane stát, ořežou se mu spod
ní Tětve, aby se cestou dalo projít a tak z někdeji! 
chlouby zahrady zbyde jen mrzák 1ST 1922/. 

K d.brému vývoji jehliěin přispíTá vzdulná vlhkost; 
nápadně se ta projevuje v okolí asi 10 ha velkého ryb. 
níka /Eořín(, ktert je polozen jako liroká řeka mezi 
dvěma svahy. Ty byly osázeny právě je hl i ěinaai, rostly 
tu rozličD.é jedle a smrky, vejmutovka, tisy aj. na seT. 
úbočí tak bujně, ze bylo obtížné stihnout va •• pr •• yi~
lení a uvolněni. Na slunném břehu rostl dobře na rovin
oe Chama'!cyparis lawsoniana, Picea alba, P1nus exoelsa. 
a j. druhy borovic, od mohutné P1nus ponderoaa .1 po 
keřovitou P.mugo a na suchém horkém jižni. úb.ě! na ka
menité půdě se dařila ještě Ab1es concolor, Pioea pun
gens, P.engelmannii, Pseudotauga douglasii, které i 
když rostou poněkud pomaleji, přece bujně a zdravi. 
Připisovalo se to právě vzdušné vlhkosti způsobené vt
parem velké vodní plochy. Ovšem jehliěiny tu byly Ty
sazovány de napřed vyseté perenujíoí lupiny a do ja
nOTce a jimi byly chráněny poněkud před sluneění. úpa
le., nehledě na zlep§ení ~dy 1ST 1922/. 

nadé jehliěiny trpí ovlea vždyoky zvěř!, která 
ěasto mladé vÝsadby docela zniěí. Napadá zvláltě no.' 
vt8adby, na místě vzešlé a rostoucí exempláte se .. náěe 
spíle zdstanou uAetř.bl IDI 19'5/. Tyto Ikod1 zTěří 
jsou mnohdy mnohem oitelnějl! a ztráty jimi TZnikaj!cí 
mnohem vě tA! ne ž všem osta t!Úa1 ěini tel1. 

J_hliě1n bylo uvedeno v předávao!m protokolu z r. 
1927 222 taxond, ., sumáři se Illu.,í o '10 druzích, a t. 
21 redd IT přehledu jsou uvedeny irrody .lrauoar1a,Cun
niDghu1a a T.rre7.... tedy 24 rflql. 
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~_~_!_~_~ ___ ~! - JEDLI 
Rod má as1 40 druhd v m1aotrop1cklch pásaech seyerDÍ 

polokoule. V parku se pěstovala pdvodně asi polov1na 
z tohoto počtu, 27 taxond, 20 druhd a 7 farea /Pf 1927/, 
dnes je tu zastoupeno 24 taxoml /16 drulul a 9 forea -
asi 80~ pdv.počtu/. V prdběhu doby se tu zkoulela celá 
řada dalších jedlí. Jedle silně utrpěly v zimě 1928-29 
a v parku byly tehdy zničeny právě největ!í a nejstarlí 
jedle, zv1iAtě A.nordaann1ana, A.webbiana, A.grandls, 
A.oephalonloa, A.o11101ca lIZ i9,0/. Také od zvěře jedle 
.UDi trpí, Ylechny více Det sarky a Dejlléně z jedl:! do
mácíea A.alba ILJI 19'5/, 'takte tyto Akod)' se uplatňUjí 
pH její. mzeDÍ aspoĎ stejJli jako Ik0d7 araseIl. 

Revizi rodu provedl ~~!!!!! a ~~!!~ 1964. 

Kavka B. : CizokrajDli jedle nalioh zahrad • parJn\. 
---óióčnáf'stv:! a zel1DUatn 5,1957', 10":299-,00; 

11:'41-'4'; 12:}69-,T.l; 6,1958 1:1'-14, 2:41,':J6-24 
~~~~_~!!_~. : Ab1ee DObU1.. ee.za!u'adD1c~ 11.".1 2', 

1926, 261-262. 

A.alba IIILL. pp 1927, lIP 19'1 /16 Oben/, • 1946 
----ŠoudDll u Jičína /1000/, • 1957 /24:11 Y odd.16O, 

2 odd.161, 5 v odd.164/; _ 1960 /950 s.Obora! ,}OO 
odd.102, 150 v od4.1644, 500 Y Odd.165e/; DB 19'5-)6 
Jedle bílá se UYád1 jit v zápise z r.17.9 jako Ytreu-

lená dteY1na v lese Labelka, Y pmú čúti parku. DDe. 
je početně zastoupe_ zej_Ba v Obele, " Dikd)' jedDoU1Yi, 
jindy v menlíoh skupináoh SY1áltě DR "b~ etráD1 
/odd.l41., 14'ab, 144b, 145e/ a Y 04d.102&, 1OSb, 119&, 
165';. Bejyětl:! a patmi nejetari1 jedle j .. u Y oddil. 
'2b, 96a, 108b, 14la, 162b. metJ j.ou 8kup1nori aladl1 
vf-.dbl pod poroste. lodd.l64a~. V st.i 1928-29 ... 6DI 
utrpěla, zarsly ni1l:teN etan jedle. z1aJú rlchf1ce r. 
1955 y,..,rátUa Y Ohele Da oteytentch mstech 6 jedlí 
50-60 letlch. Dosud bylo o'f'ldo'f'áDo : 

Bbo 1: 2,";7oa 
17b 1": ,,011/1'. 
,2b 2: 27,0';114_; 27, 511/179oa 
96& 1 :27,0.;141-
98& 2 :24,0';152_; 2,,511/128ca 

102. sk :24,O-!148ca; 26,o.{l78ca; 2"o.{124ca; 
21,Oa/l,2ca 



lOB 4 

119a sk 

141. , 
14'ab sk: 
144b sk: 
145a sk: 
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27,0';1490.; 26,0';178ca; 
21,0';1'20.; 27'0-V171ca 
2,,0m!1'5ca,d't'Oj'-k; 21,511/1400111 po
kroucent vroho1 
g~12!l!~~~ 
BkupiD3' 
24,01l/16,cm 

162b 1: 25,0m/1B2ca 
164b 5: 2' ,0';148ca 
165& sk: 21,0';1'50a 

A. a. pendula ASCHERS. GRAE.B. 
Jeden roubovaneo byl vysazen na jate 19,B ze zahra

dy ~Z na Chotobuz do oddělení 27e; dnes se nevyskytuje. 
A. amabUis POJm. /18,0/ pp 1927, • 1946 Jezef! u Cho

mutova 110:5 v odd.1" 1 v odd.16b, 2 v", 1 v odd. 
9 7el ; dne s chyb! 

A. ar1zon1ca MERR. = A.1asiooarpa ar1zon1oa 
~!.._~~~~ L. DS 1910-11 14-15 "yr pf.1909, 

DS 1911 Něa.dendro1.spo1ečnost, 
DB 19'7-41; pp 1927 /pě1a:uS porosty 

s11nějA!ch stro.~ • 19,B Iko1ka ve Strtni /14s.J 
st.odd.19/, • 1946 lehu!ice /20sz/, Ak.Stráně /'4/, 
• 1948 ~ /49sB st.odd.14/, • 1955 /lodd.20/. 
DDeS jsou z~ jen 4 exe_pl'fe,největli v odd.55b 

17 b 2: 7,0.{'1C8; 5,5';160a 
45a 1 :11,0.{40c. 
55b 1 :12,uIl/51ca 

A. b. phaneralepis !"ED. 
40f 1 :15,~95c. 

A. oephalon1oa LOUD. Sf 1909 Ijako A.Reginae Aaal1e 
---ŘĚLDR:-ů-jóf!~ DI 192', pp 1927 • 19'8 

7 r. Ik.Strtně /7r.Chotobuz/, • 1944 fhomayerov1 
Ixolky l!čan,y /14 SB ha Chotobuf a 1 na BofiD/', 
• 1946 Ilk.Stráně 20/, DS 192' Hesse Weener, 
DB 1927-'2 '5-'6 /r.19,2 jako A.c.panacha1c.!. 
Dnes se vyskytuje na dvou mistech, největAf v odd. 
179c. Kromě zaěfených rostou na některých misteoh 
se_náče Be Iko1ky ve StrÚl1, patrně kfí!enci. 

'Ob 1: 4,0';16ca 
1790 1: !1~!l~~~! 

A. c111c1ca CARR. /lB5'/ DS 192' Kin. Bea., DS 19'5-,6 
Sf 19U9 /u Botín~, LM 192' pp 1927 svah pod Z1a
tta batantem(, MP 192B Holandsko; dnes ohybí. 
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A. concolor HOOPES ST 1909, pp 1927, MP 19'1 
---7í2-ÓbO~, Jl 19'8 Ik.Str~ě 4sm, K 19,B Ik.St~

ně /1' Bm Glor1et/, • 1941 z. m /15 Ul na alpi
nu.;, JI 1949 /88Z/, Jl 1950 z. VOz /518 sm. do rds. 
odděl./ DS 1911 Německá dendrol.společnost, DS 
1911 14-15 Hesse Weener /1500/, DS 1924 Les 
Barres, DS 1927-'2 '7-41 
V r. 1909 rostla na alpinu, v r.1927 se vyskytova
la v několika steoh jed1nc6, takže vytvářela v parku 
rázovité partie. Dnes jsou největl:( stromy v odd. 
8cd, 80c, 118&, l70ab. Kroaě toho je větl! počet 
mladlích jedli ve skupinách v odděl. 8, 1', 14, 
15, 75 a okolo Betina. Jlrazu odolávala v ~ zi-
mě 1928-29 z jedl! nejlépe a označuje se za odol
nou /FK 1957/. z1anď vichřioe r.1955 vyvrátila 
větl! skupinu vzrost1tch str.mA v edděl.1"a a men
!! skupinu /8 kS/ v odděl.176 /50-55 lettcb/, na 
protěji! straně Dofína v odd. 170-171 5 stromd 
~O letlc~, jednu Y odd.l1B /40 let/ & , stromy 
na alpinu. Dnes evidovány : . 

Scd 1: 20,5.v104/1'9ca dyoják od 1"m; 
~_!_g~l~~!~~; 2"O';l,2ca; 22,5.v126cm 

14c sk ai ',0';59aa 
BOo sk až 2,,5';1400. 

11Ba 2 22, 511/140c-; 19,5';1500. zloment vrcbll. 
119a , 21,0';107aa; 20,~1050.; 10,O';58c. 
120a 2 14,511/1'90.; 2 t ,II/BClI 
1,Ob sk až 6,0';156cm dve~~ 
167a 1 20,01l/156c. dve3Q[ 
170b 1 22,Om/16,/77ca boční větev 
172& 2 21,0';1620.; 18,0';11'0. bez vrche1. 

A. ~. arlentea NIElETZ PP 1927 
~~_~~_~!!~~~!!! DETBlCHi 

1,Ob 1: 5,~25aa, • 1958 
A. c. 1as1ocarpa VOSS. IA.o.1 .. iana LID./ m 1924 

Les Barres, pp 1927 
A. c. pendula BEISSI. ])S 19'5-41 , 
.~_~~!!!l.2'. BBISSI. ])S 1927-,2 '5-41 • 1946 Ik. 

ve stráni /1' az edd.78-B5/.Dnee zaznamenáno 
177. 2: 26,01l/'198ca 'trojik; 20,01l/144ca 
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.1. faxonlana LIIIDL. 11 19'8 /, rs ze zahr. vtJoz na 
Chotobuz; dnes se ne~yllqtuje 

A. firma MAXIM. DS 1910-ll, Japonsko, pp 1927 
Rostla na Hřebeni a zmrzla tu v zimě 1928-29, od t4 
doby ohybí 

.1. forrestii CR,lIB. /1910/ DS 192' s.BZ Ber1in-Dahlem 
~!._!~!!!:~. IQIR. pp 1927, • 19'8 Ik. ve Stráni 

7rs, • 1946 z. ~z 46 ks. do Odd.st.16, 1 ks do 
st.Odd.10/; jedineo, ktert rostl v odd. 12g /AP 
1964 obr.1'/ dnes ohybí. Y zi.ě 1928-29 byla rdzni 
a nestejně polkozena, takte dnes jsou jen mladlí 
vtsad~. 

114 1:2,9.v140m 
27e ':2,6';100.; 1,0m(180m; 0,6';210. 
280 2 : 2 ., ""'2 4ca; 2, '';1 'om 
5,b 4:4,4';250.; 2,,6~2Uo.; 4,0';170m; 4,0';16om 
55b 4:!12!(~~~!; 5,5m(170.;,4,7mV150m; ,,2m/190m 

,~-,~~~! LI.DL. ST 1909, S~ 1922, pp 1927, • 19'8 
Z.YU 1ra /ChotobUZ/, • 1946 Ik. ve Stráni 6sm /rdz. 
Oddě1./ • 1964 /Obora hlav.odd.107,11,,114/ sm.lk. 
O~ra , s.stát.1esy z USA. V r.1909 se uvádí u Bořína, 
~ r.1921 na Podzáaeoké hrázi, kde ale v zimě r~1928-29 
zmrzly. ·StarAí strolty jsou kolem 50 let. 

70 1:24,0';1,10. oa 40 let AS 1959 145 č.1' 
lb 1:25,0';1890. nejsilněji! 

12a 2:~í;~iZ;~~~! nejvy!lí; 6,0m/'5ca 
280 1:9,omt470m • 19'7 
59a 1:12,Om!5lc. 
98a 25:.1964 41et' sm.,Obora, s.USA 

101d 80: 
107a 8: 11964 41et' sm. Obora, s.USA 
108a 45: • 1964 dto 
II 'a 20: • 1964 dto 
151d 80: • 1964 dto 
170b 15:. 1964 dto 
180e 15: • 1964 dto 

.1. ho.o1epis S1EB. et ZUCC. ST 1909, pp 1927, LM 192', 
1924, • 19'8 I~ ve Stráni 2 ra /Chotobuz st.Odd.19/, 
• 1940 TOz, • 1944 1'ho_yerovy Iko1ky v líčanech /J. 
Boř!nJ • 1946 Jezeří u Chomutova /15 liZ do rdz.oddě1.J 
• 1957 zahr.Ytt /5sz/ - DB 192' Hesse-Weener, DS 19'5-
41, lK 1957. . 
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V r. 1909 se uvádí u BOřína, v r. 192'-24 rostly 
v parku krásn4 a oharakteristiok4 exempláře označo
van' jako A.tsohonoskiana HEGEL. Dnes je n~tznaaněj
lí strom s vfznačnfm rdstem v odděl. 9j pod hrází Pod
zámeok4ho rybníka, největlí na Habrov' stráni /1600/, 
vzrdstnt strom je tak' v odd. 8f. V parku je odolná 
k mrazu a plodí /n 1957/. Prozatím je evidováno 27 
stromll : 

8f 1:20,0m(15Ocm /AP 1964 obr.1/ AS 1959 146 
, č.15 

9j ':2,,0';1,80m; 21,0m/1080m; 20,0m/101cm 
11b 1:,,5m/15cm 
1,b ':9,0';52cm; 1,9m/7cm 
16e 1:9,5m/470m /JP 196, obr.25/ 
29b 1:10,0m/400m; 
,2b 4:10,5';'4cm; 9,5m/420m; 8,0m/"om; 4,0m/,Ocm 
42 a 50 
780 1:8,5m/'90m 
96a 1:19,5m/900m 
15'a 5:18,5~110cm; 16,5m/1180m; 16,5m/890m; 

18,5m/940m; 15,~82cm 
160c ':24,Omi165cm; 20,0m/1'70m;, 1?,0~45cm 
171a ,:7~Omv4;Č.;-7,Om('Ucm; ',4';18cm 

A. h. umbe11ata W1LS. /A.um.bi1ioata KAyB/ DS 19'2, 
• 19'8 Ik. ve Stráni /,Ors Chotobuz st.Odd.19/; • 1946 
ZehuJioe /'Osz do rtlz.Oddě1./. Před r. 19'8 se uvádí 
pod oestou od Elektrárny v Ryblrně. 

A. ho1ophyl1a MAXIM. DS 1911-14 Reg~l a Kesse1r1ng, 
Petrohrad /1 parkl. Později nejsou o ní zmínky,znovu 
vysazena; • 19'8 z.vO /1 sz.Boháček/, • 1940 z.vO 
/u Kosnarovy hájovny/ 

A. koreana 1'113. 
---Yyšázovala se až po r.1940, uvádí se : M 1941 /5rs/, 
M 194' zahr.VOoZ /5rs Habrová stráň, st.odd.4'/; • 1947 
zahr. DS /1 sz.odd. 9g-i, st.odd.6, při 1ikvidaoi ns/; 
• 1951 zahr.~Z /1 sZOdd.,l, dnes 98a/. Dnes zastoupeni 
jedinoi : 

11b 1:2,0m/10cm /JP 196', obr.27/ 
98a 1:1,6m(100. v 1,2m od země. 

V matrioe zaznamenána tak, Abies spec.~orea SCHKlIDBR 
pod oestou od Elektrárny k Rybárně. 

":._~'!f!12.ql!rllfl NOH. /A.subalpina E1'4GELlf./ ST 1909, 
pp 1927; KP 1928 Holandsko /Hfeben/; DS 192~Z.ontpell1er 

V r. 1909 se uvádí v qlpinu, r. 1927 na Hřebenu /jako A. 
s ubal pi na/ • Pak vysazena jedna jako sz od R.Hackera v Brad
~t ~rálov' ke Kosnarově hájenoe r. 1940. Dnes jsou zastou-
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peni tři jedinci : 
'44 2 4,Om/24cm; 2,4m/1Scm 

151e 1 10,1r70cm 
A~_±~_!~~~E~Q! LBIK. /A.ar1zon1ca KERRlAM/ DS 1911 

14-16 Německá denóro1.spo1ečnost, DS 1911 15 Vi1morin
Paříž; DS·1927-,2 '5-41, ST 1922, LM 192', pp 1927, 
• 19'9 zahr.VO /,rs BOháček/; • 1941 z.VŮ /5rs.Habro
vá stráň/; lit 1946 Jezeří u Chomutova /5sz rllz.odd./, 
ěk.ve Stráni /7sz./, lit 1947 zahr. VÚ·/4 sz/. 

Vyskytuje se většinou jednotlivě, na hlubší půdě dosahu
je až 22m jv odd. sbl, kdežto na skalách v alpinu roste 
ve skupinách a má v~značn~ nizk~ rIlst. Třebaže není vždy 
odolná vllči zimě jstejně Jako A.grandis/, projevila se 
jako docela odolná na jednom severním úbočí, kde se nád
herně dařila. Silva Tarouca o tom napsal : Jeden ho1and
skt zahradník, který mně jednou navětivil, obdivoval 
moje Abies arizonica a prohlásil, Že holandské školky 
musely její kulturu opustit, nebo~ příliŠ trpěla pozdní
mi mrazy. Eyl jsem velmi polichocen tím, že naše české 
klima má jednou něco před holandským přímořským JST 1922 
srov. obr. na str.273/. V pp 1927 se uvádí u cesty k~ 
KulhánkovO.. 
Y zimě 1925-29 silně utrpěla, později se označuje za odol
nou k mrazu /n 1957/. 
Starší vtsadby v odděl. Sc, 150c nebyly při revizi naleze
ny. 

Sb 1:22,0m/124cm, dva vrcholy 
l1b 1:;:2m(í9~;--
2'h,ch,j 9:,:"Bm/17cm; ',7mV20cm; 5,0m/24cm; 

':4,0m/lScm; 2,6m/16cm; 2,0.(1,cm; 1:,,5m/22cm 
24b 1:,,0m/l1c.; ,:6,5m/,6cm; 4 ,2m/260m; 2,7m/15cm 
'4d 1:,,5mVl5cm 
76b 2:',9m/150m; ',4m/14cm 

1600 2:14,0m/97cm; 1,,0';7,cm 
164c 1:5,0m/'40m 
1790 .1:4,0m/29cm 

A. 1. arizonica glauca HORT • 1950 zahr.VŮ Průhpn1ce 
/11 sz do st.odd.12j 

A. magnifica A.MURH. ST 1922; pp 1927; DS 192' Hesse-Wee
ner; • 1955 zahr.VůOZ /1 str.221etý do odd.40a - mylné 
určení dřeviny = P1cea excelsa aurea magn1f1ca HANS.j 

V zimě 1928-29 zmrzla pod sněhem úPlně. 
A. m. glauoa BEISSB. pp 1927 
A. mariesii KlST. DS 192' Hesse-Weener; pp 1927. 

Udávala se také v odd.27e,ale nebyla nalezena. 
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A. nobilis LINDL. ST 1922; LM 1924, 1925, 
---PP-i927; DS 192' Hesse-Weener, DS 19'2 
V r. 1924 se uvádí "na vrcholcích na sk1anatém "terénu 
~pina· mladé jedle, značně plOdné, semena však jen 
z 5% klíčivá /m 1924/, v r. 1925 krásné obrovské exellr 
pláře /1M 1925/. V zimě 1925-29 zmrzly mohutnÉ' stromy, 
v r. 1940 n~mrzlo jehličí ml~,dých jedinců lAK 1929, 
1940/. Dnes je za stoupenp. jen 4 jedinci : 

!~~!'~~~_~~ : Abies nobilis. Os.zahradnické listy 
2'1 1926, 261-262. 

42a 1~ 
A. n. argen.tee. BEISSN,. 
------i;Čb--l~O,9m/12cm Jl 1955 
~~_~~_g±~YQ~ DEISSB. DS 19'2 '5-41; pp 1927; 

M 19'5 z.VŮZ , rs rybníčky u Fořtovny /odd.28/. 
Dnes evidovány : 

9c 1:S,0m/54cm AS 1959 146 č.17 
27e 1:i:4m?20čm 

l51e 1:4,5m/48cm, seříznuta, vrchol utvořen 
boční větví 

A. nordmann1ana SPACH. ST 1909; pp 1927; MP 19'1; 
DS jJeřábkovy potokY/; • 19'8 šk.Stráně 7rs+lOsm; 
• 19'9 šk.Stráně 8 sm /záp.břeh ROřinaj; M 1944 
Thomayerovy školky v níčanech /5sm:4 Chotobuz, 1 
Bořín/; M 1946 Jezeří u ChomutOva u Ch. 20, Soudná 
u Jičína 110 j6U zašlo/; • 1948 zahr.~ Průhonice 4; 
M 1950 z.VŮZ /172/, K 1959 /6U sz do odd.l50c,čá~t 
uhynulaj; M 1960 , /odd.108aj. 

Skupina starších stromů je na Habrové stráni 
/ló5a/, největšínstromy jsou v odděl. Sc, l5le, 
l65a. Značně utrpěla i v zimě 1925-29 a tuhé mrazy 
přečkaly jen stromy na Habrové stráni jBK 1929. FZ 
19'0/. Mladé stromky se dnes vyskytují hojně po 
celém parku, hlavně v odděl. 12, 1', 60, 61, 109. 
Dosud bylo evidováno : 

labc 1:2,Sm/l,cm; 1:l,1m/10cm; 4:2,5m/18oRl D 

Bbc 
llbck 
17b 
28c 
2ga 
'4d 
19h 

lOSa 
120. 

1,7m/2,cm, trojákj 1,7m/15cm, l,'m/l'cm 
2:7,Om/',cm; 7,0m/32cm; 8:a!y~~lQsl!!~2! 
1:1,9m/6cm; 1:"Um!12cID; sk:az 5,5m/~lcm 
2:5,Um/22cm; 4,7m/lScm 
1:4,0m/llcm 
1:4,1m!lScm 
sk:až 7,5m/31cm 
1:7,5m/52clll 
':5,5m(26cm jM 1960/; ,,5m/19cm; },5m/15cm 
2:přesaz. z Odd. lOga r.1964 IOd ZlatéhO 
bazsnta/ 



~~.:\Le 1. 16~'Jm/85cal 
].15:18. ;~ 18,Om/':i.04cm; 1'( ~Om/118cm 
J "i2b 1 10; r.~.\/;8cm 

)..., n~ pen\lu.:.ta BEISSN. )]:P 1928 Resse-lfeener /Hřeben/ 
A o no rdmannir~na x ,Le.l ba 
- --pfě ciičaňtr' fčrma ~'ii~ Z:C :těmi to druhy je na pf. v Obo ře 

na yyh1:ídco 
l.::U:;e J. LG ~Om/121cm 

Ji,. D'l".:rlidh,a GÁRE. ;';~1 15'09; pp 1927; DS 1911 14 
~!lJ.Y3. 'l'arouca,; DS 1937-41, MP 1928 Hesse-Weener 

Pěstov9la se r.1909 u notína. V pp 1927 a ST 1929 se 
u'lá.dí 'k1f.é A. babo't''!nsis LETOURNEUX a. A. numidica 
CARR /S'i~ od Hesse-Weener MP 1928/. V zimě 1928-2!t 
sJ.lně na,wI'zla a nad sněhem odumřela /KK 19,0/. 
~!_p~~~~~~ ECISS. ST 1909; ST 1922; PP 1927; 

DS 1923 Hesse-Weener; DS 19'2 ,}5-41 
V r.19U9 se uvádí v alpinu, v pp 1927 u Zlatého bazan
ta a pod zámkem. V zimě 1921-22 ve slunné exponované 
poloze velmi utrpěla, nelze ale říci, zda od zimy, 
větru nebo sucha" V zimě 1928-29 zmrzly i vzrostlé 
stromy. V zimě 1928-29 zmrzla nad povrchem sněhu 
úplně, event. spodní větve odumřely, později ale ještě 
obrazila /KK 1929/. V r. 19'8 bylo vysazeno 5 roub. 
sazenic ze školky ve Stráni na Chotobuz, vydr!e1a však 
jen jedna. R.1940 jí nRmrz1y jehlice, v zimě 1962-6, 
nebyla poškozena /KH 196'/. 

59a 1 6,6m(22cm AS 1959 154 č.5' 
~!_P!_~!~~~! CARR. DS 192' Hesse-Weener; DS 19'5-41; 

MP 1928 Hesse-Weener. V zimě 1928-29 zmrzly mladší, 
ale již vyvinuté stromky.Ve srovnání s tFpem má být 
tato forma otuži1ejší,v hodnocení mrazových škod Be 
neuvádí a také v zimě 1962-6' neutrpěla /KH 196'/ 

280 1 6,5m/22cm vysazena 19'8 z vlast. 
školek; AS 1959, 151 č.'9 

A. re1igiosa SCHLECH. et CRAM. DS 1910-11 Mexiko 
Dendrol. spol. Francie , 1909 

A. sacha1inensis MAST. 
---žastouPěňi-ňa dvOU místech ve 4 exemplářích, věkově 

i vzrůstově vyrovnaných a to v odděl. 
13b 1 11,0m(68cm 

144a , !~!~S(~~!; 11,5m/6Ucm; lO,0m/45c& 
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A. sibirica LEDEB. pp 1927 
---Štařií-visadba. Snad jedint exemplář tohoto 

druhu ~ nás. M 1940 Hacker, Hradec Králové, 
l:u Kosnarovy hájovny. 

150c 1 14,5m(76cm 
A. spectabilis SPACH. /A. webb1ana LI1'IDL./ :os 1911 

BZ Vídeň /s.Indie/. Zničena v tuhé zimě 1928-29 
/lZ 19'0/. 

A. 8utchuenens1s BERD. et WILS. 
---i;-jářě-i92Š-vysazeny , roub.sz ze zahrady ~Z 
na Chotobuz /odd. 19/. Dnes se nevyskytuje. 
!~_!!~~~~;,~ LINDL. DS 192' Hesse-Weener; DS 1922 

27-'2, '5-'6; S~ 1922; • 192'; pp 1927, KP 19'1 
/Jefábkovy potoky/; K 19'8 Ik. ve Stráni /9 sm/; 

• 1945 z.OO /2 BoHn/; • 1946 Jezeří 'fl Chomutova 
20, Soudná u Jičína 20, Ik.ve Stráni '0 sdz.Odděl.1 
• 1940,DS • 1941 ~Z 

V r.1927 se uvádí mnoho p6kn~ch exempláfd, kte~ vy
tvářejí porosty. DIleS je zastoupena v obou aalstech 
parkU jednotlivě, nejvtle ve skupinách a rd.ni staTi; 
nejvě~lí je v odděl. '2b. Je 154 
celkem odolná vdči mrazu. Při v10hf1ai v lednu 1955 
byl vyvrácen 201ett kmen s polkozentmi kořeny /12,0m( 
Obv.6'0m/ /Il 1955/. Vyhynuly vtsadby v odděl. 12&, 
18a, 15' •• Dnes evidováno 19 stromd : 

8c 2:12,5m(640m; 12,5m/58cm 
llb 1:4,1m/20cm 
17b ,:1,,511/48cm; 11,5m!50cm; 7,5m/,lcm 
,2b 1:16 O~88om 
'4d 1:i2!Omv65či 
4Jb l,T,5.v'4cm "b 1:8,Om("cm 
199 219"11/410.; 7,ull/,8cm, ~ětveru1 
950 1:11,5.v64cm 

109a 2 :10, 5m,!54cm; 9, 7m145c,:zl, 
154. 1:14,o.;71cm 
1600 2:10,0mV'4cm; 9,5m/~6c~ 
1190 1:10,5.v49cm 

~~_!!_~!!!!~!! SBIHAS 
105a 1:14,5m/94om rozvětveni vrcholek 

J..:_y~~!'J.]lj.~ KAS!. ])S 1911 14-15 V11Ilo·:t1.n-Pafíž; 
PP 1927; KP 1928 Be8se-Ve~ner IlkolkQ/, St 1929; 
ft 1938 z.TO /Ir Chotobuz, odd.27, 1 a.Boff~, ; 
II 1951 z. vtJOZ~ /14 -sl. 1- tohe Sb;yl6 : 
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St 1 9 Sml 1Ú ?:.lré ke fe ';II 1951 /". 1 .... ,. <.. OUVA r, 
z. VuOZ 'I rouby ZA nt "'dd ')7~1 Q '. 

V odděl 10"" / I ,. ....- oV ",,-
• • •• ;;19. 1 ne ,:, a nall)!!zen~ 

Dále "'''' 'd~ -I •. ~ • ""'" uva e oJ 1 V ~>;.z:nam'" ~h • 
Ac.- maxilllowic~~;1:,- JJS 191.0 Vei tch-Ch 1 
.h. s pe ~ "" ,," f.' e se a. ~. " C,, ').'\,U I fO..lczekj DU 1911 tl ~ .. -Is11ně v~ei:ny/ n&bo čí k~ ,ng",r Japonsko 

lIJ!. 1923,/" ' na E jfldle vedené pod čísly· 
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ZkoU§el ji1 Silva Tarouca 1ST 1929/ a rostl tu 
bujně, zmrznul také v r. 1929 Iv pp 1927 se neuvádí!. 
Udrzely se jen modro~edé formy. C. deodara glauca, 
ostatní byly 1 pod sněhem zničeny /IZ 19'0/ • 
C. d. glauca /viz výše/ 
o. d. verticil1a.ta glauca BEISSN. DB 192' Hesse-Wee-

ner 
C. brevifol1a HENRY DS 1924 BZ Kew 

Rostl v zahradě býv.centr.ředite1e L1chtenštejn-
f.lk;lCh velkostú tktl v Uhř:íněvs1; stý krá.sně vyvinutý 

,re!'J.plář b~.~ z7.krytti., v dosti studené a hubené po.dě 
/LM 1924/ q!.J:!~~I~* LOUD. ns 1914 15-16 La Kortola /1766/; 

DS 1~22 24 27-28; LM 192', 1925; pp 1927 
Silva Tarouea napsal :wDlouho jsem se neodvážil cedry 
pěstovat, až stará rakouská dendrologická společnost 
dostala semeno C. lib~<,-vysokých poloh cilického 
Tauru od SIEBE-hO, z něhož vznikly sazenice zcela 
odolné k zimě. Od nejranějšíhO mládí nebyly' nikdy' 
kryty a dnes bujně rostou na různých stanovištích 
v prUhonickém parku a na jeho okrajích- /S~ 1929/. 
V pp 1927 se uvádí mladé stromky u Zlatého bažanta .. 
Dnes jsou jen v odd. 

l,b 2 12,5m{l42cm; 11,5m/88cm lAP 1964, 
AS 1959 148 č.26. obr.ll7! 

Jsou to cedr; z tohoto semene z ci11ckého Tauru IPP 
1927/. Ba pdvodním stanovišti, kde bylO za§kolkováno 
více než 100 kusd, zdstalo nepřesazeno 5 kusd, ostatni 
byly rozeslány členWn společnosti v r .• 1920 a později. 
Ze zbylých pěti byly tři vysazeny v květnu 19'9 do 
parku na sevGokraj t;lorietu iodd. '4/, kde ale postupně 
za!ly. Dva cedry, které nebyly přesazeny dobře rostou 
a netrpí mraty /KR 196,/Rozměry dle měf.E.U1berla7o" 1I6! 
o. 1. sargent1i OUDER /0.1. pendula sargent'li BOB!fIBR .. / 

DS 192' Hesse-Weener 
,yg~!_~!.: Některé vtznačné konifery e Zahradnic-
ké listy 21, 1924 '90 
S1ehe •• /Jlersina/: Die Libanonzeder, ein Porst
baua-řÚř den SUden 6stlrreichs. ~tt.d.Dendrolog1-
schen Gesellschaft in 8sterre1ch-UDgarn. L BO.' H. 9 

1912, 68-70 

.. .. 
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CEP H A T-4 ° ~' Ai X U S S1.&8. et ZUCC. - HLAVOTIS 
----------------~------

V rodě 6 druh~ roz§ířených od Himalají do vtchodní 
Asie. V pp 1927 má rod. dvě položky, v proběhu doby se 
zkoušely aspoň 4 taxony : 
C. fortunei HOOK. ST 19U9 lu alpina!; DS 1935 37-41; 

pp 1927; ST' 1929; M 19'8 
C. harrlngto:nLa K KOCH /:11 C. pedunculata SIU. et ZUCC. 

:; C" f:j')':"Upacea harrington1i .P!W./ DS 1923 BZ Ke" . 
Cw drupacee. KOIW /C. drupacea SIEB. et ZUCC./ DS 

1910-11 s.Ja.ponsko; :os 192' H.Hesse-"eenel'~, DS 1924 
BZ Lausanne; pp 1927 y ST 1929 

C. d. f'astigiata CAHR. le. drupacea t'astigiata PIm .. = 
= POdocarpus kora1aDa SIEB./ DS 1923 Hesse-Weener; 
DS 1927--28 329 MP 1928. Holandsko /Hteben!; ST 1929. 

Tf zJ.':'1ě 1928--29 zmrznu! nad sněhem úplně /KK 1929/. 
c. fcrtunei a C. drupacea, o nichž se říká, Že se dobte 

hodi do klima tu v:tnorodSch krajin, dařily se dobte 
jako podrost sVětlých borových a bukových lesd, ačkoliv 
vino zde vyrostlé nebylo by jistě k pití /ST 1929/. 
Oba druhy vysaze~~ na chráněném místě na Hřebenu však 
v r.1928-29 z~ly a nové nebyly vysazeny /KH 196,/. 

g_~_~_~_~_~_g_~_~_~_~_!_~ SPACH. - CyPRISEK 

Rod má 6 druhů v severní Americe , va východní Asii, 
jednotlivé druhy pak v kultuře velké fadj rorea. V PP 
1927 má rod 'O po1oZek v průběhu doby se tu vysazovaly 
i celé kOlekce forem. 

Cypř1fiky vytvářejí vět!inou skupiny tvořené TŮZnf,mi 
druhy, často se zeravy v údolích potoků. Největší porost 
je na Ccypřišovém ostrůvku· pod Bořínem /157a/ a skupina 
pod hrází Labelky /96d/e Vět!! počet vypři!kd je 1 voda 
'Oa,< 41a, 5Sd, "'c,d, 85d. 

V zimě 1928-29 byly cypř11ky značně postiženy a proto 
se později vysazovaly zase celé kolekce odrůd a forem. 
_a pře 19'7 se vysazovaly ze zahrady Ynoz /25 ř. a 18 
semenáčd ze ško~ky ve Stráních do ohrádky za Habrovou 
strání, nebo na jaře 1946 byla vysazena kolekce nejroz
manitějších forem a druhů po 2-10 kusech koupená v Jeze
ti u Chomutova. Vět!ina jich ale zalla. 
Revizi rodu provedla Holubová 196, a Vítrová 1964. 
g~!-!!!~~~!!E! PARL. /1854/ ST 1909; pp 1927; 

ST 1929; • 19'7; • 19'8; • 194' ~ /48/; • 1946 
Jezetí u Ch. DS 1910 14-16 Průhonice /450/; DS 192' 
Hesse-Weener, DB 19'5-41. 

; V r.l909 rostl u Dořina, r.1910 se již odebíralo semeno 
z parku pro DB. V ziaě 1928-29 cypřilky značně utrpěly, 
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i t rj r o s ně'; <"I -

í d o ci všech var e a.~ ~ . :'.v 
zmrzly jiŽ dospěl je l.n. t"'íbři tě .~ SJ 'Jé 

. J mladé rostliny s r ,- . , 
vou pokryvku. en 1 Triomphe de :Boskoop~ 
utrpěly méně /v.a11umi, gěau:a 'imOvalY formy zelené 

. ntea/' špatn prez hali1l fraserJ., arge t. i 1brichii, rosen, "t ! 

a pestré /erecta v1~J.d s, o • v rku se zachovala 
/FZ 19}0/. Ze staryc? str~mniu /1~5a/ která přeakal~ 

1 Hab~ove stra , kz jen skup na. na ~ .0 • .. tš:!ho poškozen!, ta e 
1 všechny další z~m;y be~, V~Snější jedinci. Nedaleko 
zde jsou ne jstaršl 9. .. nf!q kl" 4al""! t'ormy Ch. la"so -

1 16'11. byl v Vy sazeny D 

v oddě. .#0 ", .. " :".' IKH 196}/ ." . 
rri:·.n~ a také (l":.,tJre r,::stou t'o m které vesměs zmrk .. ,y ~ 

'V P}) ::"9;:'7 jel u.vedel;o 10 r: .' v r 19'7, 1946 aj. 
byly ale znOV1Á vysazovany, na pr'Ško1~y ve stráni, 
Oasto vysa.zován : lir 19'7 ~k~m ~e ou zdi nad Zdiměři0-
'938 42 sm z té~e školky I ~ s 
... uk ul 10 /nad alpinum, apo / 
kou 10 o , / ě 9 B Vítrová 1964 : 
Dnes jsOU zastoupeny m.r. Om/48 /45cm; 9,5m/54cm 

2b 2:8,5m!11cm, 5, m/401 • 8 ,m/38cm; lOm!4;/27a: 
l44b 4:9,om/44em. ~,5 mi:9/69cm; l;,o';70om; 
l65ab 22:12,om/58cm, 12m/'~1 • 12 5m!1} cm; 11m!1Ocm; 

!~!?!I~!~I!' 12, 5m/ cm! 10' Sm/61cDl; 10 ~Om/58ct 
12,oi78,cm; 1,,5 94cm, , 
_ } : ai 2,Oa . 

166 'O: cca "O - 6,Om 
172a 1: 1,,~'4/~1/1~6~~m/65cm. 4:1,,6m/82cm; 

78bd 2· 8 9 5m/67 cm , t ' 

1 li ,0m!60/47/SOCIl ; l' ,0m/74om • 
Pp 1927· ns 192' Hesse-WeeneT, Ch 1 al1 um1 BEISSN., . --!--!------- .• 19'5 ~+níčany+Jezefi; • 1964 

DS 1927-28T'2,3S-41, 
Jezefí 13/ . 7 5m/,'cm; a t om/,5cm; 1:790m/25om 

28bc ,: 5,Om/'lcm, , DS 19'7-41 
Ch. 1. argentea BEISSNo

t 
!P l:~išSN DS 1'27-28, '2 

Ch. 1. argenteo-var1eg~ an; ~;}2 ,,-4i; • 1940; • 1944~ 
Cho 1. aurea pp 1927, 

Jezetí; 14 1946 /2/ /J oTurrissen+ZoonjNaarden, 
Ch. 1. aure~:~e!~!~~ BEISSN. o 

----iióí:-iš91/ 
28b,c 2+1:2:1,7~keř; 1:1,5m/keř 

29b 1:5"m/21cm /0 anung Jezeří u Chomutova 
rln1t'olia BEISSN. r , /_;-

Ch. 1. ca sna 6 š Jezeří u Chomuto~a , 
př.1904/ M 194 • /G bb rs W1esenbzrg-Jlark pf.1891! 

Ch 1 conlca BEISSB. e e '/ 
• .·1946: Jezefí u Chomutova /4 
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Ch. 1. coerulea OUDEN /A.van Leeuwen sr.u fy.G.J. 
A1berts,Boskoop 1860/ DS 192' Hesse-Weener 

Ch. 1. dar1yensis OUDEN /J.Smith+S.Dar1ey Dale u 
Matt10ck Ang1.1880/ DS 192' Hesse-Weener 

Ch. 1. depkenii BEISSN. /Depken,Bremen-Oberneuland 
1906( DS 192' Hesse-Weener, DS 19'2 '5-41 

Ch. 1. e1egantissima DS 1927-28, '2 
Ch. 1. erecta coerulea DS 192' Hesse-Weener 
Ch. 1. erecta fi1iformis NEUMANN DS 192' Hesse-Weenar 
Ch. 1. erecta glauca BEISSN. DS 192' Hesse-Weener; 

DS 19'5-41; M 19'8 ~; M 1947 ~ /,/ 
144b 1 M 

Ch. 1. erecta viridis BEISSN. /A.Waterer,Knap Bill, 
Surrey,Angl. 1875/ DS 192' Hesse-Weener; DS 1927-
28 '2 '5-41; pp 1927; M 19'7 ~; M 19'8; 
M 1944 níčany 

28b 1:0,5mV'Oc~ 
Ch. 1. fi1iformds BEISSN. /0 ttolander+Hooftman ,Bos

koop 1891/ DS 192' Hesse-Weener, MP 1928 Holand
sko /Hřeben/ M 19'8 VŮZ 

Ch. 1. fi1iformis glauca VOSS. DS 192' Hesse-Weener 
9h!_!!_f!~!~~h~!! HORNIBR. /Fletscher-Chertsey,Angl. 

př.1823/ DS 19'2 '5-4L M 1937 DS, M 19'8 VŮZ; 
M 1946 Jezeří u Chomutova /3/ 

178d 1: 6,0m/,2cm, M 19'7 
Ch. 1. forsteckensis BEISSN. /Forstecker Baumschule, 

Forsteck-Kiel 1909/ DS 1923 Hesse-Weener;M 1946/0/ 
Ch. 1. fraseri BEISSN. /př.1891/ DS 192' Hesse-Ieener; 

pp 1927; DS 1927-28, '2, '5-41; MP 1928 Holandsko 
/~~,7.eb.!n/; fl 1944 lUčany. V zimě 1928-29 silně 
z."1r·l.la, nad sněhem úplně. 

g~!_!! .. f1!~~i~ BEISSN. DS 1927-28,'2; M 19'7 ř. VÚZ; 
M 1J44 i1íčany 

141b 5:12,Om/50cm; 6,5m/'9cm; 10,Om/49cm; 
15,O~51cm; 11,5m/44cm 

142b 5:i5:5Ml68cm; 15,O~77cm; 14,Om/65cm; 
ll, 5m/70/48cm 

155b 1: 4,Om/l,cm 
166 5: cca " 0-6,Om 
178b,d,g 6: 1: 9,5mV6lcm; 4: 6,5m/29cm;8,5m/45cm, 

10,Om/60cm; 9,U~40cm; 1: 9,OmV39cm 
Ch. 1. glauca argentea HESSE /Hesse-Weener př.1914/ 

DS 1923 Hesse-Weener, DS 1937-40 
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Ch. 1. glauca elegans SCHELLE starší výsadba v 2b 
Ch. 1. glauca ·Veitch" uUDEN /př.1937/ DS 19'7-41 
Ch. 1. grQci1is aurea DS 1910 Veitch-Chelsea, Zeman 

/76/; pp 1927 
Ch. 1. intertexta BEISSN. /př.1891/ DS 19'2 '5-41; 

M 1944 tHčany 
Ch. 1. kr~eri BEISSH. DS 192' Hesse-Weener; M 19'7 

VÚOZ 
Ch. 1. lutea BEISSN. /př.1891/ DS 19'7-41 
Ch. 1. minima HORNIBR. 
-------9č---i : I,Om/keř 
Ch. 1. minima glauca BEISSN. M 1946 Jezeří o 
Ch. 1. monumentalis nova LOUD. DS 1914-16 Prdhon1ce; 

DS 1927-28, 19'2; pp 1927 
Ch. 1. nana argentea ODD. DS 192' Hesse-Weener 
Ch. 1. nana compacta xxx DS 192' Hesse-Weener 
Ch. 1. n1difor.mis BEISSN. /Rovel11,Palanza,Italie 

př.1909/ DS 192' Hesse-Weener; DS 19'5-41; M 19'7 DS 
Ch. 1. n1veae BEISSN. DS 192' Hesse-Weener; DS 19'5-41 
Ch. 1. olbr1ch11 BEISSN. /př.1904/ DS 1923 Hesse-Weener; 

DS 1928-'2 '7-41 
Ch. 1. patula BEISSN. DS 192' Hesse-Weener 
Ch. 1. pendula BEISSN. PP 1927 
Ch. 1. pottenii HILLIER M 1937 VÚOZ 
Ch. 1. p'ulcherrima BEISSN. /př.1909/ DS 192' Hesse-Weener 
Ch. 1. pyramidalis alba xxx "DS 192' Hesse-Weener 
Ch. 1. robusta glauca BEISSB. /pf.1891/ DS 1923 Hesse

Weener; DS 19'5-41 
Ch. 1. Si1ver Queen BEISSN. /př.1891/ DS 1927-28 '2 

'5-41; M 19'7 VŮZ; M 1946 Jezeří 
Ch. 1. smithi1 ELWgS et HENRY /J.Smdth+S. 1874/ DS 192' 

Hesse-Weener; DS 19'7-41 
Ch. 1. stevartii BOOM. /D.Stewart+S.,Bournemouth,Ang1. 

kol.1900/ DS 192' Hesse-Weener; DS 19'7-41; 
M 1947 VúOZ . 

Ch. 1. sulphurea xxx DS 1923 Hesse~Weener; DS 19'2, 
M 1937 vúUz 

Ch. 1. tamariscifolia HORNIBR. /př.192,/ DS 192' 
Hesse-Weener 

Ch. 1. Tr10mphe de_~Q~~QQP BEISSN. ID.Grootend~rst, _ 
----Bóškoop-pf:-iš95/ DS 1911 s.Veitch-Che1sea, DS 1928 

'2 '5-41; pp 1927; M 19'8; M 1940; M 194'; 111 Botín/ 
2b 4 6 t 5m/,Ocm; 7,Om/,6om; 6,om(26cm;. 

5,5mV25cm 
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28bo 1 1:8,Um/350m - 6: 7,5m/42om; 
7,5m/36om; 8,Om/37cm; 7,Um/30om; 
5,Om/290m; 6,Om/27om 

29b 1 8,5m/430m 
96d 1 13,Om/80om -

Ch. 1. versicolor -BEIŠŠŇ: --/Jongkinat Coninck pz.. 
1888/ DS 1910 Veitch-Che1sea; pp 1927 M 1937 VÚJZ 

Ch. 1. westermannii BEISSN. /J.Jurissen-Naarden,Hol. 
př.1891/ DS 1923 Hesse-Weener; M 1937 vácz; 
!ti 1947 VůOZ 

Ch. 1. w1sseli1 WISSEL Ivan der Wissel-Epe,Hol.př. 
----iŠ937--ňš-i923 Hesse-Weener; DS 1932 35-41; MP 

1928 Holandsko /Hřeben/ 
17c 1 4,Om/16cm; v zimě 1928-29 silně utrpěl 

1,la x 
Ch. 1. youngil BEISSN. DS 1923 Hesse-Weener; DS 1932 

35-41; MP 1928 Holandsko Inádvoří/; M 19'7 VÚOZ 
V PP 1927 se uvádí ještě formy aurea 1utescens.xxxxxxy.x 

,Ql1.1_.!1.9"pJ;.Kat1!..tl..Sj.j3_SPACH. /1850/ DS 1936; M 1942; rl 1944; 
AS 1959 156 č.64 
V parku početně zastoupen, zřejmě od začátku,poněvadž 

v pozdějších nákupech je vzáoný. zatím bylo evidováno 4f> 
jedinců různého vzrůstu a stáří, největší v odd. 2j, llh, 
122b, 129a. Mrazy netrpěl a to ani v údolí, na louce u 
potoka. odolný /FK 1957/. Také v r.1928-29 přezimoval dob~, 
kromě var. compacta /?~ 1930/. DOsud bylo registrováno : 

2ij 1: ~ 1959; 1: 19,7m/118cm 
3edj 1: 19,7m/37om; 1: 4,5m/23e; 2: 6,5m/33Cm., 

ó,6m/33em 

ll. 
ľJ· 

28(: . 
418. 

44a 
96d 

122b 
1298. 

? 
1: 15,0m/9gem 
3: 6,Om/40em; 6,Om/40em; 6,3m/45em 
1: 3,;m!12em; 1: 5,Um/22em 
24: 3,4m/12em; 2,3m/gem; 4,2m/21em; 
2,0m/8em; 2,5m/8em; 3,Um/11em;, 2,3/gem; 
1,7m/7om, 3,1m/l,em; 2,7m/10em; ',7m/15em; 
4,Om/16em; 1,9m/6em; 2,6m/keř; 4,5m/16em; 
4,5m/15em; 2,8m/10em; 5,Om/16em; 5,8m/xxem; 
,,0m/10emj 5,5m/20em; 4"m/15em; 6,0m/2,1 
,,2m/12em 
1: ',5m/20em 
1: 6,0m/4Uem 
1: 18,Om/120om 
1: 18,5m/145em AS 1959 156 č.64 /20m/Obv. 
1,6em, 55 1et/ 

""--)-01 -

Ch. n. argenteo-variegata OUD. ]S 192' Hesse-Weener; 
DS 1927-28 '2 

Ch. n. aurea HORT PP 1927 
Ch. n. eompaeta GORD. DS 1927-28 '2; pp ~927; • 1946 

Jezeří; v zimě 1928-29 silně utrpěla /pz 19'0/ 
Ch. n. glauea BEISSN. DS 192' Hesse-Weener; DS 1927-

28 '2 '5-41; M 19'7 VŮZ; II 1946 Jezefí /101 
Ch. n. pendula BAl LEY /A.van Leeuwen-Naarden,Hol. 

pf.18911 DS 192' Hesse-Weener; DS 19'5-41; pp 
1927; II 19'7 VŮZ /al;dnum/ 

Ch. n. variegata HORT M 1946 Jezetí 
Ch. n. v1rid1s OUD. DS 192' Hesse-Weener; DS 1927-

'2 '4-41; PP 1927 
Ch. obtusa ENDL. /1861/ DS 1910 15-16 Unger-Japonsko; 
----Dš-í§ÍO-l1 1914-16 Japonsko; PP 1927. V mládí je 

chOulostivější neŽ Ch. pisifera,ale v zimě 1928-29 
přezimOVal dobře 1 s formami, jen na osluněné stra
ně byly větévky pomístně opáleny IFZ 19,0/: 

2b 1: 2,Om/Uem 
Ch. o. albo spiea BEISSN. /18911 DS 192' Hesse-Weener 
Ch. o. eompaeta HARTW.+RUEMPL. /18751 DS 192' Hesse-

Weener 
Ch. o. eompaeta nana HORT. DS 192' Hesse-Weener 
Ch. o. crippsii HERD ICripps+5.-Tunbridge Wel1s,ADgl. 
----př:i§í9/--nS 192' Hesse-Weener; DB 1927-28 '2 '5-41; 

M 19!~6 Jezeři lol 
12g 1: 4,0a{ket 

Ch.O. fi1iformis HARTI.+RUEKPL. DS 192' Hesse-Weener 
Ch. o.graei1is HERD. /19271 DS 1927-28'2 '5-41 
Ch. o.graei1is aurea ~lSSN. Ipt.18911 DB 192' Hesse

Weener; PP 1927; II 1946 Jezefí 1'1 
Ch. o.lyeopodioides CABR. IJ.G.Veiteh d.18611 DB 192' 

Hesse-Weener; DS 1927-28 '2;,. 1946 Jezetí lol 
Ch. o. magnlfiea BElSSN. DS 192' Hesse-Weener; DS 19"-: 

41 
Ch. o. nana aurea CAlUi. Ipt. 18671 DS 19'5-41 
Ch. o. nana graeilis BEISSN. DS 19'5-41; • 1946 Jezefí, 
Ch. o. pygmaea CARa. /18651 DS 19'5-,6; • 1946 Jezefi 10, 
Ch. o. pygmaea variegata BORf • 1946 Jezefi 
Ch. o. squarroaa HOR! pp 1927 
Ch. o. tet~ona aurea IlCBOLS DS 19'5~,6 
Ch. o. var10gata HOR! pp 1927 
Ch. pisifera ElrnL. /1861/ DS 1910 sz. Prdhoniee; DS 
----195s:ií; pp 1927 

V zimě 1928-29 silně promrznul a profídnul a to 
všechny edrddy a fOrmy, ale rychle zase ztrátu větévek 
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dOplnil. ~.rmy led' a ojíněné /v~r.g1auoa/ byly vzdor
něji! než zelená. Ivláltě dobfe se osvědčily kromě 
typu odrddy plumoa., t1aveaoens, t111tera /FZ 19,0/. 
J1nak se označuje za ode1nt 1 ~ odrddam1 /PK 1957/. 
Dnes je ev1dováno 66 jed1nod, největlí strea je v odd~ 
400, nejsilnějlí v odděl. 20 •• 

23 1: 7,~42aa 
20. 1: 18~~248ca 
'0. 4: i6,5iVii,ČŘ; 16,0D(98cm; 15,0mV890m 
400 2: 18,011/1470.; ~t~~!l!~~Lg~ 
8'od '4: ve lpatné. stavu, největlí 7,7m/'70m; 

" Sa,l,1ca; 4,o.,I21ca; 5,0';,1em; 7,011/ 42 cm; 

85b 

129a 
144b 
157.e 

,: 4,01l/2,ca; T,a.;,6aa; 6,01l/25ca 
4: 16,0.;15'0.; 16,011/1440111; 15,0a,l111e.; 
7,0ll/keř 
,: 15,01l/16,ca; 15,0B(1'7aa; 1,,511/1220. 
1: II ,01l/72e. 
1: 17,01l/1'4ell.; 6: 16,5/16,ca; 16,5-11470m; 
16,511/15,e.; 17,Om/1680.;.15,01l/1000m; 
14,0';1440. 

Ql1!_~!_!~! HEIK.+HOCHST. /p.1865/ DS 192' Hesse-I'eener; 
DS 1927-28 '2 '5-41; pp 1927 

2b 1 
Ch. p. f'111f'era IlARTW.+RUDPL. /p.1875/ pp 192'1; DS 1927" 
-----2Š-;2"ig;5-41; Jl 19'7 ~; Jl 1942 ~ 

2bi 2: 4,5';20011.; ,,5';20011.; /M 19'7/; 

90 
1: 11,01l/72/500m 
,: 9,0';41/44/440m; 9,oIl/64/'90m; 
10,011/57/66/'2/570. '1 1: ',,';19/2001l 

Q~!-~!._f~1!!·~!'!_!~! BEISSN. DS 192' Hesse-Weener; 
MP 1:,j'.d Holandsko /Hřeben/; Jl 1946 Jezeři 1-/ 

12g 1: 5,8l1/keř 
1,b 1: x 

Q~!.-F!-~~!!f!~_~!'!2!~!! BEISSN. /př.19041 
2j x 

Ch. p. t111f'era nana HESSE /př.1904/ DS 192, Hesse-Weener 
Ch. p. lutea xxx DS 192' Resse-W.ener 
Q~!-J?!_J?!~~!! OTTO /.1-pon8ko,186l/ DS 1927-28 '2 '5-41; 

pp 1927; • 1940 VŮZ; Jl 1941 VŮZ /22/; Jl 1946 Jezefí/'/ 
20ad 2: 5,9m/'90m; 15,5m/1nom; 1: xx 
44b 1: 5,0m/ke!' 
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55b ll: 8,'11/45011.; <1,0m/,101l.; 5,0m/220.; 
7"m/4'clI.; 7,0m/4001l.; 5,5m(,00m; 
5,5m/25aa; 5"m/25aa; 8"m/41/18clI.; 
7,Om/,10m; 4,~16o. 

85b 2: 12,211/1500.; ~11~!~~!~~~ 
1298 1: 17LO~146c. 

Ch. p. p1umosa argěntě.-OŤŤČ-lj~nske 1861/ pp 1927; 
DS 1927-28 19'2; • 1946 Jezeří u Chomutova 

g~!. _J?!._J.ť!:~~~!_!~~! OT~ /Japonsko 1861/ DS 192' 
Hesse-Weenerj DS 19'5-41; pp 1927 

400 1: 14,5m(1210. 
96d 1: 9$5m/62cll 

Ch. p. plumosa flavesoens BEISSN. /1891/ DS 192' 
Hesse-Weener; DS 1927-41; M 1946 Jezefi u Ch. /3/ 

Ch. p. plumosa oompaota /nana/ OUD. _1946 Jezeří /0/ 
Ch. p. squarrosa BEISSN.+HOCHST. DS 1923 Hesse-Weene:; 

DS 1927-28 '2 '5~41; pp 1927 /u Ceské ohaloupky/, 
M 1940 VŮZ; AP 1959 155 ě.62 
Přetrvala zimu 1928-29 lépe ne~ typ, ačkol1v jindy 

v menšíoh mrazeoh pomistně namrzá /FZ 19'0/. Ev1dováno 
5 stromk~, největ§! v odděl. 1578, start asi 60 let 

55 d 1: 5,5m(26am 
96d 1: 9,UII/770m 

128b 1: 14,Om/910m 
141e 1: 4,'mV26om 
l'J'Y,i 1: !~!~!'-~~~2!-

Ch. p. sqooX'l~osa Comes Oswald Thun SalIl HORT DS 1928 '2 }l)_ .. ,~ 

Ch. p. s~~;rosa dumesa BEISSI. /1891/ ~ 1927 /u Ry-
bárny / p DS 192~-28 '2 '5-41; II 19,a y tRl 

V oddělo12g se pod tímto názvem Udávala Thuja ccoiden
talis ericoides. /Viz r.Thuj~. 
Ch. p. squarrosa e1egans xxx. pp 1921 
Ch. p. squarrosa nana glauoa HORT. K 1946 Jezefi 
Ch. p. 8Q.uarrosa sulphurea BEISSJI. DS 19'7-41 
Ch. thyoides B.S.P. /11)6/ 
Cho t. ande1yens1s CABR. /Ch.sphaero1dea CABB./ Cauoh~, 

Le~ ..\nde1ys-Eure, Fr. pf. 1867; :os 192' Besse-Weener, 
ltP 1928 Heese-Weener /Hteben,l 

C R Y P T O )( E R I A D. DON - KRYPl'ODRD 
~---jěd;~-d~-;-j;pon8ku : 
g,g_J§..P9~91l_DON DS 1910-11 14-16 Japonsko; DS 1911Unger 

/1500/; ST 1909 /alpinum/; LM 1925; pp 1927; S~ 1929; 
DS 1921 28 '2 35-41; AS 1959 156 č.65 
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Silva Tarouca zkoulel kryptomerii na četntch stano
viltích; stromy vytvářela jen na dobrtch p~dách a 
netrpěla v drsntch zimách /ST 1929/. Tyto stromy 
ale zřejaě pomrzly v tuhé zimě 1928-29, takže vymi" 
zela. V r.19,8 byly vysazeny 4 kusy vypěstované zs 
semene v zahradě vtJoz na Hřebenu /Odděl.1S,a/. V.!'. 
1945 tu bylo vykáceno mnoho strom~, narulen ochran -
nt kryt a z kryptomerií zdstaly jen dvě, které boha~ 
tě kvetou pralníkovtmi květy /FK 19'6/. Na jař~964 
byla sem vysazena třetí, vypěstovaná ve vlastní 
Ikolce /semeno od •• ~učery/. 

15'a 2 6,5.v26om; 11,Om(57cm; ~S 1959. 
156.č.65 /větl! 8m/Obv.46cm,251et/ 

1 l"m{keř, vtsadba z r.1964: 4lett 
semenáč ze Iko1ky v Oboře 

Pěstovala se v četných formách: 
C. j. araucaroides HENK.+HOCHST. DS 192' Hesse-

Weener 
C. j. elegans BEISSB. PP 1927 
C. j. lobbii BEISSB. DS 192' Hesse-Weener 
C. j. monstrosa BEISSlf. DS 192' Hesse-Weener; 1.11..1924 

V zimě 192'-24 neutrpěla /DI 1924/. V r.19,8 vysa
zeno na Hfeben 7 seaenáčd ze zahrady Tú. Dnes se ale 
nevyskytuje. 
c. j. Dana albo spica BEISSN. DS 192' Hesse-Weener 
C. jo pungens BEISSN. DS 192' Hesse-Weener 
C. j. selaginoides HORT. DS 192' Hesse-Weener 

~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_! R.BR.+RICHlBD. - OSTROLIS!EC 
Rod má 2 druhy v OíDi a na Porae.e. 

C. 1an",olata HOOK. /C.sinensis RICHARD/ ])S 1911 14-
15 ·\in.~ť;tr-Japonsko /117/; ST 1927; PI 19'0 

O.kopiu_' 'cý se pěstoval na Hřebenu /S'! 1927/;V zimě 
1928-:!9 zmrznul ve větvích docela a to i pod 
pokrtvkou, vyralU vlak husti na spodní části 
kmene /IZ 19'0/. Postupně vyhynul a dnes sch4zí. 

~ U_~_~_~_~_~_~_~ L. - CyPlIS 
Rod má asi 12 druhd od Stfed ••• fi po lI1malaje, 

v sev.Americe v sUbtrop1ckloh at trep1cktoh oblastech. 
Zkoulela .e tu bda druhd, vhohD7 ale phs peč'teční 
odolnost svl'lti .edlch a .1vloh tore. vsaly za sv, 
v kru~ z1.i 1928-29 /IZ 1940/ a pak ul se uepistoYaly. 
Zkoulely se druhl : 
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arizoniea GREENE /1882/ DS 1924 BZ MONTPELLIEi; 
C. DS 1923 Les B~rres+Min.zem.; MP 1928 Holansko 

/Hřeben/, ST 1929 
C. B.. gla.uca 'NOODALL DS 1924 BZ Montpel1i:r 
C. duelouxiana HICKEL DS 1924 BZ Montpe111er 
C. funebris EIDEL. DS 1924 ~Z Montpe11ier 
C. goveniana GORD. /1846/ DS 1924 BZ Montpellier 
c. g. benthami1 CARE, /C.b.~NDL./ DS 1910 Purpus; 

CS 1913 /expedována ze zahr.DS/ 
C. m~enabiana MURR. /1854/ DS 1924 BZ Montpellier+ 

Les Barres 
C. macrocarpa HARTl. /1847/ KR 1929 
C. m. lambertiana MAST. DS 1924 Argentina 
C. pigmaea xxx DS 1924 BZ Kopenhagen • , 
C. sempervirens L. DS 1923 Jardin Bet. d Algerie 
C. thurifera xxx DS 1910-11 14-16 MexikO, Soc. 

Dendrol.France, CS 1913 /expedován ze z.DS/ 
c. torulosa DON. /1824/ DS 1924 BZ Montpe11ier+Les 

Barres 

E P H E D II A TOURN. CHVOJ.N:tK . 
----Ř~d-~á-;;i 40 druhu ve Středomoří, záp.časti sev. 
Ameriky aZ Mexika a v již.Andách. V pp 1927 se uvádi 
6 druh~, další dva se pěstovAly v zahradě DS, dnes se 
zachoval jen jeden. Chvojniky sice v tuhé zimě 1~28-29 
ř zimov~ly dobře zvláště pod sněhem. Podle tehdeJších 
pen' t h E d he1ve-
zkull'.enost:i by' 1,' docela vzdorné E. dis sc ya a • • 
0:1" ST PF ehoulosti-tica &'GI. E.p;erardinna sikkimensis A ., /. 

vější byly E.~ejOr HOST. 9. E.f~gilis campylopoda STAPF. 
/Ft. 1929/-
Pěstovaly se tu : 

~SF DS 1914-16 H~age+Smidt-Erfurt; E. altissima D~ • 
PP 1927 _ 

E. distachya L. /ť. vulgaris RICH./ DS 1924 Correvon 
Chéne-Beaurey; DS 19}2 '5-41 .. 

h 1 ti C A ~y DS 1910-11 14-16 Pruhonice, 
E. d. e ve ca • • / é k /. M 1937 
---ĎŠ-i927-j2~j5 37-41, pp 1927 siln usy !zahynUla! 

23n /alpinum/ 
E. fragi1is DESF. pp 1927 
E. f. campy10elada STAPF. DS 1924 BZ Darmstadt, 
~. gerardiana WALL. /1915/ / US 1928 32 
i:. g sikkimensis STAF'F. PP 1927/si1né kusy; 
E. ~jor HOST. /E.nebrodensis TlNEO/ PP 1927 
E. m. proeera HOCHST.+CRAEB. / 
~. pumila xxx DS 1910 Purpus,Oax~ca /230 i park 
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~_;_~_~_~_q_ L. - JÍNAN 
.Jeden druh rostouc:í v C:íně : 

~~_~;!~~~ L. DS 1910-ll 14-16 Sh1rasawa-Tokyo; 
DS 1927-28 '2 '5-41; MP 1929 /z Bořína do 
Táborky. 4/; M 1940 VŮZ; ST 1909; S1t922; 
pp 1927 

N~ okraji Bořina se uvádí již r.1909 /ST 1909/, v r. 
1922 p:íše Silva Tarouca : v půdách, které zde pře
vládají dobře drží vlhkost a dobře se v nich daří 
všem jehličinám, s výjimkou Gingko biloba, pro 
který jsem správné stanoviště ještě nenašel/ST 
1922/. Zřejmě četné pokusy zklamaly a je proto dnes 
jen v mlqdších výsadbách. ~dle revize E.Uiberlayové 
z r.1964 je zastoupen : 

41a 1 4,Om/8cm neznámý pŮVOd 
448 1 5,0m/l,cm, M 194U ze zahr.VúUZ 

AS 1959 152 č. 46 
61a 1 M 1959 ze zahr.VÚUZ 

G. b. ~urea BEISSN. pp 1927 

~_g.~_!_~_~_~_g_~ L. - JALOVEC 
Rod má ~si 60 druhů n~ severní polokouli, na jih 

do záp.Indie. V pp 1927 ~á rod 24 po1ozek, 8 aruhů 
a 16 forem. Dnešní stav je zhruba 6 druhů a 15 forem 
poale revize J.Belicové 196'. Během dOby se tu pěsto-
valo : ----------
J. californ1ca CARR. TIS 192' Min.zem. 
J. chinensis -L. /1804/ ns 1928 '2 
---používaI-šě hOJně k vytváření zelených ploch a zpev-
ňování svahů, zejména v odrůdě Pfitzeriana, tak2e se 
místy vyqkytuje v porostech /Odd.,O, 1,Ub/. 

Udd. '/1/, II /1/, 26c /1/ 
J. ch" aurea BEISSl'I. /př.18n/ pp 1927 
J. ch. argentea xxx DS 192' Hesse-Weener 
J. ch. japon1oa LIPA 
~!_2~!_j~~2~S~_~~!!~_!~~~6~!~ MASTERS PP 1927 

2' 1 O,Suvkeř 
c!!_~9!.}~l!~ (;URn. 

4a 1 4,0m{keř 
c!!._ ~l]! _p!:! ~~~!'!~~ SPAETH. /1899/ DS 192' Hesse

Weener; DS 1927-'2 1935-41; PP 1957 VŮZ /58/; 
M 195u VŮZ; M 1957; M 1958; M 1960. Místy v po
rostech, odolný /FK 1957/. 
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,.b,fDoqr: 18: kate; pero8t ID!; 
.lcup.kefl\; 28 kef1l • 1958 

;bd 1+1 kete 
8a 9: kafa 
9cf 2: kate; 1: kaf 

11odi. -l+l+ůup. +l/kete 
164 2: kefa 
l1b 14:kafe 
22. 10:kete /pfasaz. z odd.,o/ 
2' 2: kete 
25cf 1: kef; 1: kef 
,o. ,: kefa 
'5cd 21: kefe; 25: kefa; • 1910 
12a '1: te" • 1957 
12' 1\,1: kate. 1958 
1,Ub 1U: kate. 196U 
167a ,: kate 

J. oh. plUJllOS9. aurea HOBBIBR. /HILL./ /pf.1909/ 
DS 192' Hesse - Weener; DS 19'5-4U 

~!_~~~_!~~~!~~~~ GRUD. nOy. 
16d 1: 9,2m/kef 
4l - 1: O, 5m/ke f' 

J. oommun1s L. pp 1927; DS 1927-'2 '5-41 
---Vytváří-zpravidla skupiny, tak v odd. 16., 24s,b, 26&, 
'40, '5b, 167b 9. V některtoh je za8toupen v někOlika tor
.'oh. V pp 1927 se uv'dÍ , tormy. . 
J. c. oraoovioa LODD. /Krakov pf.1880/ DB 192' Hesse
---iěěDěři--Dš-19'5-41 

16& 7: a,~kaf; 2,8.(kaf; ,,2m/kef; 
!-iJ!l!!ft 2 t 511/kef; 2 ,lIt/nf;' ,Ol1/tft 

24& 5: 2,~iVk.f 
'40 4: st ,.o.vkef 
"b 4: 1,b/kef; 2,u.(kefo; 1,6Jl/ket' 
68b 1: U, 6It/k. f 

I. o. euoO_uni8 BROQ. ---------6úá---- 6: 
161b 4: 2t2.{ket'; 1".vkef; 1,5~k.f;lt'.vkef 

J. c. 8 .. tjzli8 PALL. /J. o •• ontana AI!., J. o. IW'la BBIQ.t 
---j:-ňáň8-tiw./ pp 1927; Dl 1928-'2 '5-'6 '7-41 
J. o. stnota CJJm. /J.o.h1bern1ca IJJDD./ /IrůO 1836/ 
---Dš-í92'-Šés8e-Waener; DS 1927-'2 "-41; pp 1927 

248 ll: st .,o.!kefe 
24b ll' st 4,ua{kefe 
'1 ,: 1, 5.,tuf 
,5b 2: 
748 1: • 1958 
96b 1: 2 t ,.vuf 
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J. c. suec1ca AIT. /J.c.fastig1ata PARL./ DS 192' Hesse-
Weener; DS 1927-'2 '5-41; pp 1927; M 19'7 

1,c 1: 4,Um/keř 
16a 5: 5,Um/keř; ',4m/keř; 4,5m/keř; ",m/keř;4,Um/keř 
2,k 7: 2: 1,)m/kete; ,: 2,Um/keře; 2: 2,5m/keře 
26ab 16: aŽ 4,Um/keře; skup.kete 
'4c 4: 2·,Um/keř; 4,um/keř; 2,5m/keř; 4,5m/keř 
'5bd 4: 2,7m/keř; 4,Um/keř;,,8m/keř;,,8m/keř;1:4,5m/'7cm 
172 1: u, 5m/ke ř • 

J. c. str1cta CARR. /J.c.hibern1ca LUDD./ M 1947 vOuz /69/ 
J. c. pyram1dalis DS 192' Hesse-Weener 
J. c. excelsa pyram1dal1s HURT. DS 1928 '2 '5-,6 
J. c. NOrd Ch1na HORT. DS 192' Hesse-Weener; DS 1928 '2 
J. c. reevers1ana xxx DS 192' Hesse-Weener 
J. drupacea LABILL. dařil se tu v začátcích v teplé a chrá
něné pOloze.V r.1909 se uvádí v Oboře pOd Labeškou,pak byl 
za.stoupen samčí exemplář /pp 1927 ST 1929/. Vymrznul v zimě 
1928-29 /lZ 19'0/ 
J. hortzontal1s MOENCH. /J.s~bina prostrata LOUD./ /18'6/ 

vesměs mladší /poválečné/ výsadby 
'p 2: keře K 1959 

16bb 6: keře M 1960 
1 na 6: keře. 196U 

J. macrOcarpa SIEBTH.+SMITH. /lS,S/ DS 192' Hesse-Weener; MP 
1928 Hesse-Weener /Hřeben/.Pěstoval se pOkusně,vymrznul 

v zimě 1925-29 /FZ 19,0/ a nebyl znOvu vysazen. 
J. mexicana SCH~CHTEND. /J.tetragona Schlechtend./ 

»1910 Purpus-Mexiko 
J. occidentalis HOOK. /lS4U/ PP 1927 
--- --- --'4ě----': 5 ,Um;2 7/2 5/21 cm 
J. Oxycedrua L. DS 1924 BZ Terst 
J. pachyphloea TORR. /lS7'/ - pěstoval se rovněZ pOkusně,vy

mrznu! v zimě 1928-29 /FZ 19,0/a nebyl znOvu vyaazen. 
J. phoenicea L. /1688/ DS 192' Min.zem. 
J. procumbens SIEB.+ZUCC. /J.ch1nensis p.ENDL./ /184'/ 

DS 1927-'2 '5-41 
J. rigida SlEB.+ZUCC. /lS61/ DS 1925 BZ Edinburgh + Les Barres 
J. sabina L. /1587/ pp 1927; DS 1927-'2 '5-40 
---Čh;ojka se používala v parku k vytváření zelených krycích 
ploch a kromě typu /v Odd. 16a/ se vysaZOvaly na skalách a na 
ji1. svazích některé Odrůdy. Také v pp 1927 se uvádějí znač -
né porosty na skalních pddách,vytvářené druhem a odrddam1 
erecta fastigiata a tamariscifolia. Odolná, často bývá ale 
úplně se!rána jakO jiné nízké jalovce /1M 19'5/. Dnes se 
vyskytuje 

11r,a,t 
16. 
17b 

skupe: keř 
skup.: kete AP 1964 obr. 228 
1: ket 
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19a ,: keře 
2' skup.: keře 
4,b 1: keř 
59c 4: keře 
67c 5: keře 
72a 24: keře • 1957 
74d 5: keře 
82d 420: .keře M 1958 

122a 7: keře • 1955 ? 
1'2 20: keře M 1958 
166b 9: kefe 
167ab skup.: keře M 1958 
172ab skup.: kefe 
177a skup.: keře 

J. s. cupressifolia AIT. /J.s.humi1is E~DL./ DS 1927-'2 
J. s. erecta BEISSN. PP 1927 
J. s. fastigiata VOSS. PP 1927 
J. s. graci1is HORT. DS 19'5-41 
J. s. prostrata xxx DS 192' Hesse-Weener; KP 19'1 

/zás. zahr./ 
i~_!~_~~~!~~!t~!!~ AIT. /17,0/ PP 1927 DS 192' Hesse

Weener; DS 1927-'2 '5-41; • 1957; M 1958. Vysazovaly 
se na skalách a svazích v odd. ,j, 2,k na ji!.exp. u 
Bořína odd.167 aj. 

'Jpr,ab skup.+6+'+5 keře /v ab ar. 1958/ 
9c 9: • 1957 

l1i skup.: kefe 
12g 1: kef /masc/ 
2,k '4:keře 
,Oa 4: keře ' 

166b 7: kefe • 1958 
~~_~~_!!!!~6!!! BEISSN. DS 1928-'2 '5-41 

4,b , kefe 
J. squamata BUCH.-BlM. /1824/ DS 1911 14-16 .ěmeck' 

dendro1.společnost; DS 19'5-'6; PP 1927 
J. s. meyeri HEHD. /1914/ DS 19'5-41 
J. thurffera L. /1750/ 

pěstoval se také, vyarznul v z1aě 1928-29 /FZ 19'0/ 
a později uZ se nezkouAel 
~~_!~~6~~!D! L. /1664/ PP 1927; DS 1927-'2 '5-41; 

• 19'5 ŤňŽ. Pou1Íval se v parku k v~tváfení trvale 
ze1enfch ploch a zpevňování svahd, zv1áA\ě v odrůdě 
tripartita a tvoří proto Ddsty větA! porosty /tak v Odd. 
'Oh,8a,25b/; k mrazu odolnt /lK 1957/.NejvětAí exempláře 
jsou v odděl. 96k. 



,. 
80 
9a 

l1a 

16ad 
2,k 
28b 
'40 
41 
96bok 
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1: 4,011/19011 
1: 5,8111/2,ca 
2: 6,6';,101l;6,01l/25ca 
4: 6,Om/2'01l; 6,0m(24cm; 

5,8';220.; 6,O';250a 
2+1: 6,~ef;7,O~kef;+ 6,2';kef 
1: 4,01l/12/2401l 
1: 6,Oll/kef 
2: 10,0';8'011; 6,6m/40ca 
2: 1, 5lI/kef 
1: ,,511/28ca; 1: 9,O~450a; 
,: 4,5';14/110.; "Oll/120m; 

!~1~!~2! 
12' • 1958 
167. 1 x 

J. v. argentea xxx pp 1927 
~!_!!_!~~:!!~!6!~!.BEISSI. 

II 2 
U. v. oanae n11 SEDCL. DS 19' 5-41; • 1947 DS /1/ -------------16 1 
J. v. ohalllberlayD1.1 BI%SSB. DS 192' JI1n. saa. 
~~_!!_~!~!!! KlISU. pp 1927; DS 192' Besse-Weener; 

DS 1927-'2 '5-41; • 1947 DS /1/ 
8a 1 4,2m/16/19C1l 

41 2 0,5m,1kefe 
44b 1 4,~kef 
96 1 7,~4701l 

J. v. globosa BlISS.. .P 1928 Holandsko 
J. v. grao111s nx pp 1927 
J. v. keteleeri xxx DS 192' Hesse-Weener; DB 19'5-'9 
J. v. nana ooapaota "IS811. DS 192' Hasse-Weener 
J. v. pendula CUR. pp 1927 

16d ? 
!!_!!_R.l~~!! UlRR. PB 1927 

,+,t 1 5,Oa,l2'ca + 9,0'; 460a 
'4 1 5,U1I/15oa 

J. v. sohott11 BSIssa. DS 192' Hesse-W •• ner 
J. v. sll1 th11 HOllT. DS 1925 BZ Brook 
J. v. tripart1 ta nlSSft. DB 19' 5-41; lIP 1928 Holandsko 
---lPOdiiiěčka-iiris/; • 1940; • 1951 TOl /66/; • 1958. 

Odo1nt /n. 1957/. Je v oddl1eDÍoh : 
. 'ab3.q 5+1+25 a3 •• 1958 
8a 5 al 4,o.;tefe 
9bor '+1: 4,~44/27ca + 1 
lla4 4+' . 
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17 5 
18b 1 
22a 14 
2,k , 
25ao skup. 
26aboe skup. 
,oa . 5 
6Ua,670 20 
68b skup. 
122,167b 2 

J. v. var1egata LA.S. pp 1921 
J. wllS0ni HOR~ HESSE 1917 DS 192' Hesse-Weener 
J. speo. DS 192' Korton Arboretum 

~_~_!_!_! JlILL. - .oDMll 
Rod je zastoupen 10 druhy v chladnějlíoh pásmech 

severní polokoule. V pp 1927 má rod 5 po10tek /?/ , 
pe.děj1 byly některé druhy jeltě vysazeny, takte ztrá
ty se zhruba vyrovnaly /6+1/'+2/, mnohé druhy lze ale 
těžko 1de!t1f1kovat. Revizi provedla ~!_~!~~~~!l~!! 
a !!!~~~~~ 1965. 
;~_~~~~! !URCZ. /L.gmel1ni LITV./ pp 1927; • 1951. 

Ba jaře r.1951 bylo vy .... no do parku 'O ks ze Iko1-
ky ve S trán1 : 
12 ks do st.oddě1.'6, 10 ks do odd. 41, 8 ks do odd.45. 
Z nioh nalezeny : 

109a 4 • 1951 /staré 04d.,6/ 
~!_~~~p!~! MILL. PP L927; St 1929; DS 19'5-41 

. Jako parkovt strom se .odřín pfíl11 necenil /S! 1929t 
Zato na ochranu proti vy tl o uk 'ni srnod •• doporučovalo 
vysazovat mladé modříny na skyrttch misteoh v parku. 
nebo~ srnoi je s oblibou vyuiívají k ~to vandalské čin
nosti. Zde je možné pak aOdříny poneohat pro toto niče
ní a zničen' příletitostně odstranit /ST 1924/. Dnes je 
modřÍn v parku zastoupen nejhojněji mladlím! skupinami 
/25&,0, 68/. Velké stroay jsou v odd. 40, 86b, 151ad aj. 
a pooházejí nepoohybně z doby zalotem parku. MOdfín se 
často vysazoval i později, na jaře 1951 bylo na pf. vy
sazeno 755 kusd z okrasné zahrady. Doposud mifeny : 

40 1: 2~z2!C~~2~! 
llabod1 1: !5,0m{129cm bez vrlku;2:21,0-V168cm; 

aO,511/'1890.; 1: 21, 511/146cm; .\ 
1: 2' ,OJV190cs; 1: 20,011/1'4011 

14a 5: 20,0-v1,20m; 22,O~1,00m; aladé : 
10,5.v590m; 10,uIl/280.;ll,0~590m 



15c 
24a 
25ac 

26c 

28e 
'5cd 

42a 
44b 
60ab 

6'ab 

66c 
67c 
68c 

75a 

76abc 

8'a 

84ab 
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1: 21,0m/154cm 
1: 2' ,Um/l'1Ucm 
3d. až Ikup.mladých md v por. 
mladé~o smrku, až 20 let, až 
12,Om/64cm; 4 jd.staré stromy: 
24,~150cm; 25,Om/l'2cm; ca 
}1,Om/156cm; 28,Om(176cm 
2: ca 19,0mVI06cm,dvOják Od pol.kmene 
a slabší u potoka 
1: mladý 
1: 1,,0m/82cm a skup. asi 8letých 
u SV okraje por.; 1: l',5m/75cm 
jde a skup.mladší až 9,5~40cm 
1: 2l,O.,/144cm 
skup.ca 5 letých, skup. mladých po 
celé ploše 
1: l5,Om/124cm; jd.-skup. po celé 
ploše: 28,Om/157cm; 25,Om/165cm; 
27,0m/262cm 
sk. asi 5 leté stromky 
,: 28,Om/167cm; 26,~185cm;1~102aa 
9: 1+' u již.okraje, 1 uvnitř, 4 při 
vých.okraji odděl.: lO,Om/12cm bez 
vrcholku; lO,5m/68cm; l5,Om/81cm; 
l4,Om/90cm; 18,Om/111cm; l4,0m/1lc.; 
l',~78cm bez vršku; l4,Om/78cm; 
l' , 511/88cm 
2: vých.část: 20,Om/178cm;bez vršku; 
hnízdovitá koruna; 19,Om/l'4cm;mladé 
8-10 1eté po celé ploše mezi borovicí 
a smrkem stejného státí 
1: 22,Om/154cm; 2: 27,Om/167cm; 
'2,Om/169cm; skup. asi 8 letých v kot
lík~ starého porostu 
skup.24,Om/160cm; 25,0m/166cm; 2',0m/ 
1 46cDl. 
5: skup.v sev.části: '4,0m/2,Ocm; 
",Om/178cDl.; ,l,Om/152ca; ,O,Om/15~ 
'2,Om/178cm /v1šky pt1b1i!né/16: , kB 
jde 2 skup. pO 7 a 6 ks t6měf po celé 
plole, zej •• v již.l'at1: 26'0-V1l9cm; 
26,Om/ll'ca; '1,011/1260.; 27'0m/102c~ 
26,Om/llOoa; 28,Om/91cm; 'O,0aV155cDl.; 
27,Om/142oDl.; v hor.části esovitě pro
hnutý: ,I,0mv.150cDl.; '4 Om/241oDl.; 28 Oml 
l 05em; 28,0-V90c.;se sll.boč.Větví ~ ~ 
polovině kmene 

d. 
~ 
.~ 

~ 
t 
f. 
;~ 
'l 
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94a 2: 'l,Om/l70cm; '1,Um/188em 
150c 2: 26,5m/~20cm; 25,5m/180cm 
151abcd 2: 'l,Om/2Ulcm; 31,0m/223cm; 

2: 28,0m/150cm; mladý; 

152eb 

lS3a. 
166b 
172b 

~!_~!_F~~~~~ LAWS. 
23mn 

177a 

3: 27,5m/160cm; 28,Um/146cm; 
ml~dý troják; 2: 28,Om/153cm; 
2? ,Om/177cm 

1: 22,5m/148cm; 3: 24,0m/151cm; 
23,5m/127cm; 27,0m/145cm 
2: 23,0m/148cm; 23,5m/150cm 
1: 12,5m/74cm 
1: 19,0m/133em; v okolí mlady 
nálet kolem 5 let. 

pp 1927; ST 1929 
1: 5,7m, délka skloněného kmene; 
1 : ',Om 
1: typický druh, v záznamech ale 
se uváděl jakO smuteční, viz 
L.europ<tea. 

~!_~!_P~!~~!9~ OSTENF.+SYRACH. 
'Sb ~ 5,Om/14cm; 4,5m/gem; 4,úm!11cm; 

,,7m/7cm; 4,Um/llcm; M 1960 
L. gmelini LITVIN. = L. dahurica TURC~. 
L. gmelini jsponica PILGEH /L. kurilensis MAYR/ DS 1910-

II 14-16 Mayr pp 1927; DS 1927-28 
L. lariein~ K.KOCH. /L. 9meric~r~ ~nCHX/ 
----------- 76abc skup. ~ rozhrani těchto Oddělen!, 

zbytek výsadby II saze ze školky ve 
Stráni v r.19S1 Ido st.Odděl.28/. 
St~rší jedinci u geofyzikální stanie~: 

102a , 1"Sm/77cm; 12,Sm/S3cm; 11,5~67cm 
L. leptolepis GCRD. pp 1927; DS 1923 H~8se-Weener; 
---ňš 1927-2ě 32 35-41; LM 1960 /4/ 85ej 

V pp 1927 Bořín u rybnika; dnes se vyskytuje hojněji 
na dvOU místech /nebyly n~lezeny 4 kusy vys~zené r.1950 
v Odd.85/ J4 1960 

l20a 

167b 

l72b 

l73a 
174b 

178! 

5 

2 

4 

1 

, 

20,Om/llOcm; 18,Om/69cm; 
lU,Um!66cm;1,m/71cm; 14m/85cm 
19,5m/66/106cm dvoják;4,Om/48cm 
na skále,keřovitý 
jednotlivě po ploše: 19,Om/l0Ucm; 
15,0m/86cm;16,Om/94em;18,Um/98cm 
9,511/70cm 
jednotlivě v sm porostu až :, 
21,01l/1l0cm; 2l,5m!ll2cm; 22mvl18cm 
7 ,Om/31cm;16,5m/lllca;17,Om/ll,ca 
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L. occidentalis NOTT. pp 1927; DB 1915 Reuthe,Keston. 
---iěňt;--Dš-i927-28 

177a 1 11,0m/61em 
L. potanini BlUL. DS 192' Hesse-W'eener 

pěstoval se ve Iko1kách DS; v zimě 1928-29 byl trochu 
pOlkozen, ale ztráty se přes léto vyrovnaly /FZ 19'0/. 
V parku "Se neuvád!. 
L. sibir1ca LEDEB. DS 19'5-41 

Ba jate 1951 bylo vysazeno II saze u okras.zahra~ 
do odd.14 /6ks/ a do odd. 19 /5 kS/, nebyly ale naleze~. 

LIB O C E D R U S ENDL. - LI:BOCEDRUS 
Rod má 5 druhd na N.Ze1andě a v Nové Kaledonii. 

V pp 1927 je uveden 1 druh : zkouBe1y se ale dva 
L. decurrens TORR~ /Heyder1a durrens KOCH./ DS 192., 

Min. zea. pp 1927. V zimě 1928-29 zmrznul i pod pckzor,
kou /FZ 19'0/. Rovněl pozdějI! výsadby z r.19,8 a 1944 
/K/ zanikly /2 exempláře, jeden zmrznul, druhý zniěU 
srnec/. 
L. chi1ensis BNDL. /~ustrocedrus chUensis ~LORIB/ 

.:00 1914-16 Prancouzská dendro1.spcleěnost, AmbrOzy /12/ 

~_~_!_~_~_~_g_~_~_~_~ MIKl - IEfASBKVOJB 
Jeden druh v centrálni OíDě, nalezen napted fosUní 

a Objeveni teprve v r.l947 
~~_6!l~!~!!!!~!~!! CHEIG-HU 

Bejstartí jedinec je v oddil.16b • vznikl ze eemene 
získaného r.1948 z Arnold Arboreta; semenáěe vypěstovány 
v zahradě ~Z. Jedna sazenice vysazena~ toto udsto, 
druhá na Habrovou stráň, kde se j! vlak nedařilo a byla 
proto přesazena na Hteben /Odd. 15'a/, kde také zalla. 
DalI! výsadby pocházejí z dubna 196" kdy bylo vysazeno 
'6 kusd ze Ikolky ve St1penoe. Tyto sazenioe 1-2 m vY •• 
byly získány z lteěan nad Labem a zde vznikly ze semene 
získaného z Oíny /Suěus.n o .. Vaňs4aD/ r.19,.. 

~~!!_~~ : Nová ěínská sequoia v Prdhon1cíeh. 

Pf1ro4a 42.1949, 154-155. Jak roste lletalequo1" 
v ltultufe ? Ziva 7, :1959 9-10 

Svoboda ~... : Kětasequ.eia v Ceskoslovensku. 
~právy Dendrol.sekee QSBS i 1958 ~9-40 

Podle rerize M.Roudné z r.1964 roste _taseDOj. 6íaa~ 
T eddě1. : 

_ ~~ .. _ i 

16b 1: 4,2m(1,ca; AP 1964 obr.lll; 
AS 1959 148 

20ad 1:. 196,; 1: 2,7m/60a; • 195', 
AS 1957 148 ~.27 /s rozměry 1,70., 
obv.17c'; 

78ao 2: '~4m/80.; 2,2m/6c&; • 196'; 
1.6: 2,9a/4c&; 2,2-,,4m!4-80a,M 196,; 

19ode3 1: 2,~5ca, • 196,; ,: ,,2m/10ea; 
2,7m/50a; 2,6';5cm • 196.,; 2/4/: ',lm/ 
9cm; 2,7m(6cm • 196,; 1: ,,2m(6ca; 

179f ,: ,,0m/7cm, • 196, 
181a~-c 10: 2,9m/6c.; ,,~lOcm, M 196'; 

5: ,,6m/10em; ,,6m/gem; ,,0';6c.; 
1,~'cm, M 196, , 

C E A A. DIBfi. - SKRK 
ROd-;' asi 40 druhd v mírném až studen'. pásmu 
mi pe1okoule a vě tlina je i v kul tufe. V pp 1927 

d 42 položek, toti~ 15 druhd a 27 forem. S pozděj
pfírdstky /matr1ka/ bylo v parku zastoupeno kolem 

druhd a odrdd /~.Kraus/. Pf1 revizi provedené lP..Xrau
r.1964 bylo tu zji!těno' 52 druhd e. odrdd, takte 

ro po1onDa pistovantch taxollA vymizela. 
Kavka B. : Sarky & jejich ·pouliti v tvorbě sadOv

" ---Dli;: Ovoonátstv! a zelinářství 6, 1958 4:115; 
5:.142-14'; 6:17'; 7:207; 8:2'4; 9:274-275; 10: 

,. :,01-,u2; 11:,,. .. ,4U". 
, eea ab1.. .~bOhea1cá pendula·, park !ehulice, 10m vys., 

58 lir. dvojt.eD s nepravidelně pfe
vis1ta1 vitvea1, ne1ezenl kolem r.1910 S1aanea 
na Su.avě.Originální stroa /v.Krl1ssl18.nn: Kleiner 
Reiseber10ht aU8 der Tschechos1owakei. Dt Baua
Bchule ll, 1961. 

ab1.s URSf. lil P. e.xce1sa LINI.. 
ase~rat& XlST. /1910/ m 192' Hesse-Weener; DS 19'2 

-;5-:u;-ip 1928 Holandsko /dcl.dendr./. ZMtoupen na 
4 mstech: 1,b 1 9,Ga/560a .'81 

27. 1 
28d 1 4,5m/27ca 
610 5. 196' z VůOz 

byl nalezen v oddi1."d, 44a, 44b, kde byl tak'vy
en /po 1 ks/. 
a. notablli. BBHD.+WILLS. DB 192' Hesse-Weener 

• &. nonderoaa HERD. +WILLS. KP 1928 .Hesse-Weener 
--7iH·:~ěň7;-i-1940 vm 

, 46& 1 ll, 511/670. • 1940 vm 



'i 

li! 
I 

I' 
I 

- 122 -

P. bicolor MAYR Ip. alcockiana CARR./ /1861/ 
DS 192' Hesse-Weener; DS 19'7-41; pp 1927; 
• 1940 Vůz 

P. brachytyla PRlTZ /1901/ MP 1928 Hesse-Weener 
/Hřeben/. HOstl n~ Hřebenu v odd. l51e. V zimě 19'9-
40 mu slabě namrzlo jehličí /BK 1940/, zašel pak 
v r.1945.Znovu nebyl vysazen. 

P. b. rhombisqua.ma STAPF IP. ascendens PATSCH./ 
ST 19'2 

P. breweria.na WATSON 1189'/ DS 192' Hesse-Weener; 
---PP-i927;:-AS 1959 147; RK 1958 254 obr. 

Vydržela silné mrazy /FK 1957/; je úplně otu!ilt, 
~le do 9pravdové krásy se vyvine jen na vlhčím stano
'lišti blízko vody, nebo ve vyšší poloze. Zádá dobrou 
~ výživnou pudu a vysokou vzdušnou vlhkost.J~ málo 
známi, nejkrásnější exemplář j~ v PrůhpnicíCh /BK 1958, 
2'4/. Dnes rostou v parku, jedinci, jeden starší, 
druhé dva pOcházejí od prvního /roubovanci/ : 

12d 1: 8,0D(87cm, jedinec uvedený v pp 1927; 
byl dOvezen v r.19~, od fy Hesse-Weener. 

'[ kruté zimě 19~8-29 utrpěl mraze., ale v dSJJ.ších letech 
se·zase zotavil/AP1964, obr. 56; JP196, obr.2S/ 
AS 1959,147,č.24; BK 1958, 8, 2'4. 

1,8a 1: ,,6m(27cm /JP 196, obr. 79/ 
179d 1:, ,.4m;'17cm 

P. engelmanni ENGELK. /1862/ ST 1909; DS 1911 14 
---Řěššě=iěěňer; /100U/; LM 192',1924; pp 1927 /v alpi

nu a na skalách u BOřína/; KP 19'1 /1 Obora/; VS 
19'2 '5-41. Odolnt. /FK 1957/. 

V r.1909 se uvádí v alpinu, v r.1924 na dvou místech 
u BOřína, r. 1927 v alpinu a na skalách u BOřína. Nej
větší jedinec je v odděl.179c. V záznamech se uvádí 
také v odd. 9f a '1 

74c 1: '"m;'19cm 
78b 4: 14,0m;'79cm; l4,0m/64cm; 10,5m/46cm; 

10,Um!6Ucm 
793 

179c 
2: 14,5m/96cm; 7,5m/51cm 
4: 20,U~206cm; 19,0m/127cm dvOják; 

lě~óm;ií4č.; 8,0m/41cm 
P. e. argentea VOSS. pp 1927 
P. e. gl~uca BEISSN. OS 19'5-41 
-----i29a--- ,: 22,5m/15,cm; 16,5m/86cm; 9.5m!47cm 

175d 1: 1',0m/72cm; výs.19U9 
180e ,,: 12,Um/7Ucm, výs.19u9 
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~~_~~~~!~~ LINK. pp 1927; DS 19'5-'6 aj. 
V parku je dnes ~ilně zastoupen. ·Sotva může být něco 

krásnějšího v krajinářském parku než velké staré smrky, 
které rostly od mládí volně a bujně a jsou od paty k 
vrchu plně zavětveny; jsou obrazem síly, zdraví a krásy. 
Ještě krásnější je volný porost takOVýCh smrkd, ve kte
r~. každt jedinec má dostatečný prostor, světlo a vzduch 
k plnému VývOji, už proto, že smrk je velmi proměnliyt, 
takže ani dva se spolu neshodují. Kdo tomu nevěří, al 
navštfví prdhontckt park, mohu mu ukázat četné takové 
porosty. Jinde se takové ale těžko najdou. K ochran -
nim výsadbám, které mají zakrtt nepěkné předměty, zdi 
atd. není nic lepšího neŽ smrk. Nehodí se ale k tomu 
průsvitné tyčkoviny- 1ST 1929/. 

Dnes je tedy smrk nejrozšířenější dřevinou v parku. 
V zápise z r.1749 se uvádí Jako vtroušená dřevi~ v le~ 
-Labeška- /dnešní parkl, takže nejsou vyloučeny přiroze
né výskyty smrku pOdél potoka. v inverzních polOhách. 
V r.19,8 byl v parku poražen smrk velkých rozměrů,také 
velmi starý. Dnes ale největlí, Jednotlivě nebo vesku
pinách rostoucí smrky Odpovídají stářím a rozměry asi 
době za10zení parku /SO letl. 

Smrk se hOjně vysazoval po celou dobu existence parku 
a to zejména na okrajích k vytvoření pláště proti polím, 
jednak k vytváření porostů určených k zakrytí zdí. Silva 
Tarouca popsal Obhospodařování takových porostů zaměřené 
na dlouhé plnění své funkce. Silným probíránim Udržovalo 
se jejich zavětvení k zemi a bránilo se tak vzniku tyčko
vin, které už zea nekryjí. Smrku se užívalo také k vt -
sadbám mezi ušlechtilé jehličiny, které měly později vy
tvořit porost nebO skupinu, aby se tak ušetřil cenný ma
teriál; smrk se z nich postupně odstraňoval /ST 1922/. 
Smrk použitý k dosadbám mezi barevné jehlič1ny na již -
ních úbočích byl však méně odolný, rostl špatně a v su
chém roce 1911 vesměs zaniknu! 1ST 1922/, takže tento 
způsOb se dal použít jen na lepších stanovištích. V po
sledních dobách se používal také k pOdsadbám starších 
dubových porostů ke krytí půdy t vytvoření trv!'l.le zele -
ného podrostu, a pro kryt zvěře. 

Smrk tu utrpěl hlavně suchem, některé krásné smrkové 
porosty vysázené jakO ochranné ~orcsty ~~ okrajích,byly 
také silně rozrušeny za mniškove pohromy ve dvacát~ch 
letech 1ST 1922/. Silně utrpěl smrk také při 1etnl 
vichřici 1929 na místech ohrozených západními větry, pak 
v r.1955 při lednové vichřici byly vyvráceny četné smrky 
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v Oboře na pf.1SO smrkd 50-55 1etých, 19 byla 
vyvr'ceno s koteny, 72 zlom6no a,to zase ~avně 
pod'l cel'ho západníhO okraje ObOry. V alpinu bylo 
tehdy vyvr'ceno 6 sarkd a , byly přeraieny v polovi
ně /n 1955/. 

Jistou představu o rozsahu výsadeb a poutív'ní 
smrku dávají 1 tato data : R.19'S vysazeno ze Iko1ek 
nad Táborkou 270 saze R.19'9 ze Ik01ek Ynoz celkem 
51'5 sz. a to 945 na BOháňek do okrajov'ho pásu, 
1292 sz na BOháček pod plechová dvířka, 95' pod Pof
tovnou, 1945 szo na záp.břeh Dořína. V r. 1940 vysa
zenO z Táborky 20 ks. R.1942 větl! pOčet aarkd ze 
Iko1ek na Chotobuzi a ve Stráni a stejně tak v r.194'. 
R.1946 se vysadilo 25.000 sazenic z lečan n.L. a 
'5.000 sz. od Hackera z Hradce Krá1ov' a nějaký také 
z Konopiltě, celkem přes 60.000 kusd. R.1947 bylO vy
sazeno ·500 sz z DS. R.194S se smrk nevysazoval. r.1949 
vysazeno 500 sz., r.1950 48.500 szo ze Iko1ek ~Z, 
r.1951 a okras. zahrady 6.145 sz. R.1954 vysazeno ze 
zahrady VOoZ SOL? sz., v r.1955 vysazeno z okras.zah~ 
dy 4110 sz, r.1957 celkem 6614 ks, r.1958 ze Iko1ky 
na Chotobuzi 27.010 sz, r.1959 ze Iko1ky 1175 ss, r. 
1960 ze Iko1ky 411 sa, r.1964 ze Iko1ek v parku 95 sz 
/6 1etlch/ do 97a1'5/, 9Sa /15/, 170b 115/, 17ge /'o 
ks/. 
V přehledu jsou uvedeny nejvzrdstnějlí smrky. Největlí 
smrky jsou zpravidla ve vlhkých údolích, tedy inverz
nich polohách v Odděl. 59a, 110, 128, 129, 1,0. DOpo
sud byly měřeny : 

12b skup.: '5,0~215c.; ",0.v2UOcm 
16e 1: 29,5m/245či----
17b ,: ,0,5m/24,cm; ,0,0.v20UCDl; 26,5m/188cm 

,2b/"d 2: 27,5.v179cm; 27,0m/174cm 
,6c 2: ,0,5m/188cm; 29,5m/191cm 
4la ,: 29,0m/187cm; 29,Om/166cm; 29,0m/157cm 
44b 1: 25,0m/222cm 
50b 1: ,1,0m/,18cm 
55b 1: 22,5m/187cm 
59ab 2: ,1,Om/,04cm; ,0,0m/22'CDl; 

1: 29,5m/226cm lu 60a/ 
62b ,: ,O,Om/16Ucm; 26,0m/201cm; 25,0m/189cm 
6,b 1: 28,Om/141cm 
6Sc 5: 2"Om/109cm; 22,5m/l,lcm; aj. a mladé 
71a 1: 28,5m/2,Ocm 
9~a 1: ,0,5m/176cm 
9Sa 2: 28,0m/2,lcm; 26,Om/170cm 
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101ab 2: 27,5.v186cm; 27,5m/181cm; 
1: 27, 5m/1S2 cm 

102a 2: 27, 5.v1 SO cm ; 25,Om/154cJll 
104a 1: 28,5m/194cm 
105& 1: 2S,511/227cm 
1100 ,: ~~!~!l~g~~!i'4,0m/255c.;",0m/244aa 
120a t: 24,5a{146CB; 24,5m/l'9cm 
121a 2: 26,511/201ca; 26,5m/141cJll 
12Sabc skup.: 1~.1IÝ-ttl!ql!; ,2,01l/200c. 

2: ",5m/22Scm; '2,~269ca; 2:,2,0m/ 
241c.; ,0,0m/261ca 

129a 1: ,1,0.v274cm 
l'Obo 1: ,2,Um/217cm; 2: ,1,5m/l,6ca; 

,0,0m/2,2ca 

Smrk se pěstoval v četn$ch formách. V pp 1927 má 20 
forem, v DB 1925-'6 je 14 torem, v r.19,S-40 l' torem, řada 
byla zakoupena a vysazena 1 jinde. 
P. e. acrooona FRIBS. /Uppsa1a pf.1S90/ .P 1928 Hesse-

Weener /Hfe beD/ 
p. e. argen~a BBISSN. DB 192' Hesse-Weener 
P. e. aurea NASH. /1855/ DS 192' Hesse-Weener 
P. e. aurea bohem ca BOR~ V 62e 1 )I 1965 Thollayerovy 

Ake1ky líčany Irosar1um 1/ 
P. e. aurea duaos8 BCH!' pp 1927 
P. e. eurea -.gD1tica HANS. /Ottolander+Hooftman,Boskoop 

1899/ )I 1940 ~, )I 1941 okr.z.~Z 1. 
Pět sazenio ze ZehuA1c _y10 vysazeno do zahr.vOoZ 

a odtud r.1946 na několik míst v parku~. Z nich nale
zeni zatím dva jedinci. V zahradě uchovávaly žlutou barvu 
jehličí posledníhO ro!níku po cell rok, po přesazení na 
nov' stanov1Atě mají žluté letorosty jen pfi ra§eDÍ. 

28c 1: 7,5~4'cm, JI 1940 
40a 1: 8,0m/,2cm, JI 1958 VOZ 122 1ett/ 

P. e. xxxxx 
~!_!!_~!~!l~ BEI

6
SSN. /př.1890/ DS 192' Hesse-Weener; 

II 1959, • 19 4 
22a 10)1 1964 sz Zehulice 
2,c 'II 1959 sz ZehuJice 

P ••• 01ncinnata REHD. IHesse-Weener 1897/ MP 1928 •••• e
---iěěňěr;-i-i941 ~, II 1946, I( 1951 ~ 1'/ 

ge 1 1,,0m/8Sca M 1946 sz Zehulice 
9 j 1 25 ,0m/15Uca /_ 1928/ 18 

P. e. c1anbrlsi11ana CABR. I_oira u Belfast, Irsko 1855/ 
M 19'2 '5-41 



- 126 -

P. e. coerulea BREINIG pp 1927 
P. e. co1umnar1s REHD. 11868/ DS 192' Hesse-'feener 
f~_~!_~~_~f!~~~~ DOMIN 119421 

válcovitá koruna,větve rozestálé,p1o§e větvené; 
Mo~ová rokle ~ Kokořínském dole os.Henčov u M§ena, 
24~ m. Rouby .1962 množen v arb. Peklov. Popisy a vy
obrazení : 

p~!~~_~! : Prodromus květeny m§enské. Acta Botanica 
BOhem1ca XIII.194' 181. - Kfičk~v smrk IP.abies/L/ 
KARST. var. Ifřičkae DOlI.I nová ěeská odrdda smrku 
Věda přírodní 21,1943 160,obr.167 . 

~~~~~~~~~t_!! : Křiěkův smrk IP.abies ILI Karst.var. 
kričkae DOM.I Oas.Nár.musea Odd. přírodověd. 
Praha 115 1946 160 

87ab~88c 1u M 1965 roub.z arb.Peklov 
~!_~!_~!_~!~~! DOMIN 119'2/ 

sloupovitý hustě zavětvený věníkovitý smrk; Mengu
ěovská dolina ve Vysokých Tatrách, 1410m. Rouby 1962, 
množen v a.rboretu Peklov 11963/. Popisy a vyobrazení 
mateč.stromu : 

Q~~~_!! : Botanické poznámky o smrku /P1cea 
excelsa Link./ Les.práce 2,1923 217. - Systema _ 
tické poznámky o smrku /P.abies Karst/. Les. 
práce 9,1932 177 

y!~g~~~_q. : Topografie lesů v OSR : Vysoké Tatry 
Praha 193', obr. 29 a '0 ' 

ť~!~~_~!_:_~~!~_~!A. - Siman K. : Jehličnaté. 
Praha 1953, tab. ViJi---------

62e 9 M 1965 roubovanci z arb.Peklov 
~~-~!-~~~p!~~~ KIRCHN. 118681 DS 192' Hesse-Weener; 

JJS 19~'i-'2; M 1946 tJezeří I}I 
44a 1 7,0m/56cm 

102a 1 12,0m/127cm 
lIla 2 9,5m/82cm$ 4,um/51am 
151e 1 3,5m/28cm 

~~-le~-~~-p~~~~7i~~~!~ HORT. M 1928 DS; M 1946 Jezeří 
, rŮz.oád. ; 

9c , 6,0m/57cm 
P. e. cr;nston1i CARR. /Cranston v Herefeld,Angl.1889/ 

LM 19~4; M: 1946 Jezeří 

~!-~·_~~e~~~~!~ THOMAS MP 1928 Hesse-Weener; M 1940 
Vňz; M 1946 Jezeří /~' . 

P. e. c. Duryňský les, rev.Ta.mbach /o·br.Mitt.nt.Dendr 
ues:1907 t ~52/; z této lokality pOcházejí patrně • 
cyprišovite smrky množené u Hesse-Weener a.d.Ems 
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Ikat9.1og 1917/, a tedy obchodní materiál našich zahrad .. 
záVOdů, i když není vyloučeno více VýChozíCh strom~. 

l1c 2 M 1959 sz Žehušice i • 

23f 1 6,0m/29cm M 19~7 7 sz Zehuěice 
I 1M 19571 

79g 1 9,5m1S1cm, přesaz.z ~lpina 19~9 

129a 1 
1M 19391 
5,3m/26cm přesaz.20 leté r.1958 
od magnet. stanice 1M 19581 

P. e. c. ·Kyslinky· IArb. Peklov 196'1 
cypřišovitý smrk z Hrochotské doliny v Slov.Rudo

hoří u mysl.Kyslinky. Rouby 19 ,množen v arb.PeklOv. 
62e x M 1965 roub. v arb. PeklOv 

P. e. d1cksonii BEISSN. DS 192' Hesse-Weener 
P. e. echiniformis B!I~Y DS 19'5-36 
P. e. ~llwangeriana ~ISSN. Highland Park,Rochester, 
---úši---ňš-i92;-liěsse-Weener; DS 1935-41; M 1964. 

22a 10 M 1964 sz Zehušice 
F. e. eremita UUD. IP.e.crassifolia CABR.I 11885 fr~nc. 

školkYI DS 192' Hesse-Weener 
P. e. finedonensis BEISSN. IFinedon-Hal1,Angl.,lS911 

DS 192' H~sse-Weener; PP 1927; M 1946 
dv~ stromky uvedeny již v pp 1927 : 

5f 1 24,O~1'9cm 
l'b 1 22, Sm/123 cm 

fo e. gregoryana BEISSN. pp 1927; DS 1923 Hesse
We~ner; DS 19'5-41; M 1946 Jezetí 13/ 

~!-J.~~~!!!~ BAILEY 
!J~\eř! 2/;> 2 0, ,m/60x40cm; š kor. 1M 1946 

P. e. 1nversa BEISSN. LM 1924; MP 1931 zás.z.IBoháčekl 
------·---št- 1 1,3m/'5cm š.koruny 20Uxl3Ucm 

AS 1959 144 č.14 
ge 1 1,5m(š.koruny 250x250cm AS 1959 

145 
P. e. maxwe11ii B~ISSN. IMaxwell~s Nurseries, Geneva, 
---N:í:-ééŘ-is40/; DS 192' Hesse-Weener; DS 1928-'2 

35-41; M 1964Jezeří I' a1pl 
22a lU M 1964 sz Žehušice 

P. e .merkii OHLENDURFF DS 1923 Hesse-Weener; 
DS 19}5-41 

1:'. e. mOnstrosa LOUD. LM 1924 
P. e. mutabi1is C!RR. laureo-sp1ca HORT/ IA.Leroy,Angers 

~ranc.18671 PP 1927; M 1946 Žehušice 1'1 
P. e. n."ina SCHROET. 11S751 DS 192' Hesse-Weener; 
---f·p-í927-

9c 
1,c 

1 
6 

2,lm-l0cm 1M 1928/DS 
1,8m/14cm 
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P. e. na.na compacta CARR.' DS 19'5-41 
P. e. ~_~~!"!. , 
---Ří~k1 kulovittkefík, větvičky krátké , jehlice rdzDi 
dlouhé kolem větévq, pupeny hOjné a hustě nahlouěené. 
Vznikl z-výsevu semen neznámého pdvOdu ve Ikolce za 
FořtovnoU; odtud byly 4 leté Ikolk.sazentce vysazeny 
do odd. 14a a l5b při hranici parku r.1941. Zde byl 
pak v odd. l4a nalezen kol.r.1960 tento zakrslI smrěek 
a přesazen na dnelní stanovil'tf pod al~ne.:/1nf.!'. 
Kraus-~ ••• Svoboda-J.Jíra/: 2" 1:O,7~1'cm 
P. e. ~_~~~~!!. 
---ií;kí stromek v dolní části Habrov~ stráně nad La
belkou, větvičky posled.řádu velmi krátké,jehlice 
drobné. Pllvod není zn,-, mdle se jednat o sarěek,kteI1 
měl být přesazen v letech 1927-29 do prdhonického par
ku ze Sárky pro zvláltní vzrdstový tvar. Balezl ~ ••• 
Svoboda 1964 /lnf.F.Kraus-~.K.SvO~Od~: 

l44b 1 2,Om/llcm 
P. e. n1d1form1s BEISSN. DS 192' Hesse-Weener; 
-~----------9~-- 1 2,0m(16cm 

22a 10 • 1964 sz Zehulice 
2,t 1 O,em/I.koruny 170xlOOcm{K '10e/ 

P. e. parviform1s BEISSN. DS 192' Hesse-W'eener 
DS 19'2 3'5-41 

P. e. I?!!!~~! JA.CQ.+FmRINQ. LM 1924; pp 1927; KP 
---í9;1 zás. z. 

Pěstovala se tu řada forem, v PP 1927 se uvádějí 
kombinace : 
P. e. pendula inversa, P. e. pendula reflexa, F. e. 
pendula vim1na1is. 
P. e. p. ·bohemica· LM 1924 

patrně P. e. boheJIŮca pendula /HORT.Z8HUSICE 19'4-
'5 46-41/ popsant jako smrk nepravidelného rdstu s 
větvemi silně pfevislými, jehlilí ledozelenl /Kata1og 
Zehulice 19'4-'5/. Originální strom v žehuAickém PRr
ku vys. 10,Om, lir.5m, s dVOjitým kmenem a nepravidel
ně převislými větvemi, nalezeni kolem r.19l0 na Sumavě 
S1ma.nem /pOdle inf. ,které získal Krussmann/ 

Krussmann : Kleiner Beisebericht aus der Tschecho
--šiówake1. Dt.Baumschule ll, 1961 

P. e. pendula major /HORT.ZEHUSlCE 1956/ 
vsrdst liroce pyram1dální, primerni větve vodorovně 

odstávající, sekundemi ptev1s1é /Katalog Zehulice 1959/. 
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f!_~!_P!_~~~~~~· 
vynikající exemplář smutečního smrku s hustým 

větvením druhého řádu na hrázi podzámeckého rybn1~ 
neznámého p~vodU. Zahradníci jej označují jako křížen
ce P. e. vim1nalis x P. e. rothenhausii /inf.J.Jír.a 
aj./. Oasto byl mnozen v prUhonickjch !kolkách /pat~ 
ně pod růz.názvy, snad f.kavk11/ a v arb. Pe kl ov 

196}. 9f 1: 19,Om/82cm 
P. e. p. -Harrachii· FULÍN 1892 

ěikmt zprohýbaný ~en a převislé větve; pochází 
patrně z potomstva ž1nkovských převislých smrkd Ir. 
1nversa = flexiosa pendula V.JOHN 189'/. Rouby 1962 
z arboreta Chudenice, množen v arb.Peklov /196,/. 

Ful:!n M. : Smuteční smrk Ž1nkovský. Cas.čes.zahrad
--ňík~t1962 5 - P. e. vim1nalis. ees.F1ora 1 f 1.89' 1'2 
Geber J. - Dostál J.: Botanická zahrada cizokraJntch 
---šiřomd-;-keřd-;-Čhudenicich. Cerv.Poříčí-Svihov 

1952 }2s. 
John V. : Smrk svislý křivolaký P. excelsa flexuosa. 
---Řáj-22, 189' 13-80, obr. 
Yaněk J. : 19}2 obr. /žinkovský smrkl ~:.~!!!!_~~ 
---i§i5-207 

87ab~8c 4 M 1965 roubovanc1 z .rb.Petle. 
P. eJ>_J'rothenhausi-· A.SVOB. 1959 
---;ětvě-pteviši~~-hustě svazkovitě nah1ouče~tkoruna 
sloupcovitá; nalezena v zámeckém zahradnictví v Cerve
ném Hrádku u Jirkova. V Prdhon1cích dávno pěstován/až 
20 leté/. Pistuje se na více místech v parku.Bejstart1 
jedinec rostl v odd. 9c, stromek byl ale zničen v r. 
1945 /vyseknut VOjáky/. V zahradě VůOz byl ale .no!en 
a postupně vysazován do parku, v r.1949 jeden kus také 
na půVOdní stanoviltě na Podzámecké hrázi. Jeden stro..ek 
tIto formy byl také posl'n r.1941 na vjstavu do Er.turcQ. 
jeden Qd P'ořtovny na jan 1964 na zahradnickou v1staYU 
do Vídně •• a jafe 1947 se vysazovalo 5 ke ze zahr. VOoz 
do Odd. 27e. tato fol'lla se JIIJ1ot11a 1 v arb.Peklov, sde 
jednak z exeapláfe prdhon1cklho a pak ze tří jed1nc6, 
kteří rostou v .woké zahradě v Cervenéa Hrádku a dosU 
.8 1111. ~. roete v parku v odděl. 

Svobo .. ~.: ytblr posoruhodntch rostlin v prdhOB1c
kl. parkU .,.1. Kavka B. 1959 141. 

90 1 4,~18c. Ir 192e/ AS 1959 147 č.20 
111 1 ",';16c. 
20 1 
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26& 1 
21e '2,~9am; 2,0m/Scm; 

1,9m/7cm; /X 1941 z VŮZ/5/ 
2Sc 1 ',1m/12cm K 1942 ze !k.na 

Chotobuzi /X 1942/ 
29b 2 "'m/l,cm; 2,4m/10cm' 
87ab- • 1965 roubov. z arb.Peklov, 
88c rouby z Oerv.Hr'dku 

P. e.procumbens CABR. /př.1855/ DS 192' Hesse
---iěeňeř;-ĎŠ-i9'~ '5-41; MP 1929 zás.z./podzámeck' hrázi; • 1946 Jezeři/'/ 

22a 10. 1964 sz Zehu!ice 
P. e. procumbens prostrata SCHNEID. pp 1927 
P. e. pruhoni ce iana WEL~ 19,6 

Forma popsaná z průhonického parku: V r.19'1 byl 
tu objeven semenáček, který vedle trochu převislého 
habitu měl jehlice sv\tle zelené a nápadně krátké, 
ojeh1ičení dostL'robuaní /v obr. porovnáni větévek 
varie-t.y & typU;. Dal!i pozorování ukázalo, te jde 
o torau konstantní. Podle tohoto popisu semenáčku 
nedá se dnes ov!em určit. 

!~!!!_~~~~p : Picea excelsa var. Pruhontceiana 
P ••.• ij11ers Dt.Gartner Zeitung 51, Erfurt 19,6.1. 

P. e. pumila BEISSN. /př.1891! DS 192' Hesse-Weener; 
pp 1927; M 1946 Jezeři /,/ 

P. e. p,ygMaea CABR. /pt.1855/ DS 192' Hesse-Weener; 
DS 19'~ '5-41; pp 1927; KP 1928 Holandsko /Podzá
mecká hráz/; M 1940 VOz; ,K 1946 Jezeři /,/ 

P. e. pyram1dalis VOSS. /př.185S/ LIl 19~4; pp 1927; 
M 1946 Zehu!ice /15/; Jezeří /,/ 

P. e. pyram1dalis columnaris xxx PP 1927 
~!_~!_Pl~~!~! C~RR. /př.1S55/ 

2,t 2: S,Om/45cm; 8,Um/'Scm; 
K 1946 Jezeří /8/ 

P. e. retlexa C.lBR. !př.l89U PP 1927 
P. e. reflexa -Formánek-
---žakřši,-iňvěřšň1-fořma smrku, ~zyitvená od zemi 
ve tři silně jlí laIínk:y, rostoucí v alpinu. 'Vznikla 
ve vtsevech ze semene neznámého pdvOdu, které byly pro
vedeny ve Iko1kách u Fořtovny. Semenáče byly pak pfe
l~oleny na Chotobuz do odděl. 610; zde byla nalezena 
zahradníkem Vojtěchem Formánke. r.194' a y následují
cí. roce byla vysazena na dnelní stanovilti do alpina 
/int.A ••• Svoboda,F.KraU8,V.Fo~~. Oastěji byla 
jil .nožene. jak v PrIlhonicich, tak v _rb.Peklov /rou-· 
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bováním i řízkování-v a v zahradě VÚOZ na Stípence. 
2' 1 0,5m, rozložitý keř, stáři 2' let 

P. e. remontii BEISSB. /př.,lS91/ DS 192' Hesse
---iěěňěř;-Dš-19'5-41; PP 1927; • 1946 Jezeří /,/ 

9j 1 2,2m/16cm /nejsi1.větev/~§.koruny 
25Ox2UOcm 

P. e. strigosa CHRlST. /1895/ 
P. e. strtgosa -Včelná- /Arb.Feklov 196'/ 

Úzce sloupovitý smrk, větve velmi krátké, vodo
rovně Odstávající; Sumava, LZ Boubín ve Vimperku 
u lesovny Včelná, vys.",0m/48cm, stáří 1'5 let. 
Rouby 1959 mno!en v arb.Peklov také semenem.Obr.: 

Vincent G. : Lesní semenářství v pěstební tech
--ň1čě:-Praha 1940, '5 obr.1' 
SvobOda P. : Lesní dfeviny a jejich porosty I. 
--~ha-i95' tab. 10/1 

62e , • 1965: arb.Feklov, rouby 
z Včelné 1959 

P. e. tabul~eform1s T.F.RIES /1865/ DS 19'5-41 
P. e. viminalis ALSTROEM /př.1878/ LM 1924;DS 19'2 
---Ý-PP-i92,-jě pOd názvem P. e. pendula v1minalis 

128a 1 26 ,Om/186 cm /M '8'/ !P 1964 obr.84 
AS 1955 156 č.6" M 1928 z DS ? 
pp č.2245 

l'Ob 1 24,OMV21~m /M '82/ 
v Labelce u Zdiměř.1ouky. 

P. e. v. krasickiana 
IP. e. var. Krasickiana Rói/: strom silně rostou

cí s vysokou úzkou a Itíhlou korunou s pfevis1t.m1 
větvemi. Nalezen v Karpatech a rozlíři1 sto1ki Pod
zameclde. Blizká k var. vim1nalis, má vlak úzkou 
korunu. V arb.Peklov od r.1964 

BiBl:bok S. - He1lwig Z. : Drzewoznawstwo. 
--jářšžáwa-i95;~-7ě ---

P. e. vir6ata CÁSP. /př.1854/ DS 1921-'2, '5-41; 
---ip-i928-Řesse /lko1./ V pp 1927 jakO P. e. pendu. 

virgata 
9c 
9d 
93 

1 8,0m/52/5,cm /. 1928/ DS 

semene 

1 18,5.vS1ca AS 1959 141 č.2' 
1 7,5-15Ocm sea. /. 19'8 - semenáč 

• t'hot odsevu jako S9c/ 
přech.fo~: 27,Oa(202cm;21,5m/1,6aa 
18,O~120cm /pfech.torma/ 
4tO~100. /přech.forma/ 
16,0.;1100m 

9d 2 
270 1 
4'b 1 
44b 1 
65b 2U 
sebraného 

semenáče z ~ečan n.L. Vznikly ze 
na hadi. smrku v Bán.Studenci /1181-
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hyb1uj u B. Stiavmce. Výběr hadích jedin.ců z cca tisí
ce semenáčů byl proveden v tečanské ško~ce IM.Roudná 

19b4/' 65d 2 1,,5m/90cm; 1"um/7'c. 
BOe 1 ~0,Om/'4cm K 1942 ze ~. v Soudné 
86a 1 28,0m/125cm 
89c. 41 dvě skupiny: 19 a 22 k~~ ,,0-2U,Um/ 

9-75cm 
Porost hadích smrků má dvě skupiny: první obsahuje for
my b1i2ší k f.virgata /19 ks/, druhá form$ přechodné 
k typu /22 ks/. Tento porost hadích smrků ·V Obecním· 
vzniknul r.1929-'0 vtsevem semene P.e.vim~nalis od 
POdzámeckého rybníkq /mezi P1rus pir~ster a Abies homo-
1epis u splavu!, který toho roku bohatě z'-.p1odil. V tém .. 
~e roce bylo vyseto i semeno hadího smrk~ z Podkarpatské 
Rusi a oba výsevy provedeny ve školkách ~e Stráních. 
Několik semenáčů z výsevů podkarpatorus~ho semene bylO 
pak vysazeno do parku /vesměs sOlitery/. Semenáče pochá
zející z průhonického smrku, celkem aSl 10 tisíc, byly 
probrány aŽ na 60U nejzajímavějších, mezi nimiž byly ne~ 
rozmanitější formy, na př. f.virgata /jedinec rostoucí 
něco výše od matky před skupinou Abies homo1epis/, ale 
1 s úzkými korunami. Do skupiny v Obecním přišly jen 
semená~e z průhonické f. viminalis. Zbfvající byly často 
prodávány DS, ev. bez evidence vysazeny v parlu nebo Strá-
ních /pod1e informace K.Kreibicha v Zahrádkách u Oeské 

Lípy, A.M.Svoboda 19b4/. 
Dnes jsou v tomto porostu smrky těchto rozměrů : 
První skupina, f. virgata, 19 kusů: 

9,Om/4,cm; 10,5m/46cm; 7,5m/,5cm; 4,5m/2,cm; 
8,5m/'4ca; ,,0m/16cm; 2"m/19cm,(Ohnutf; 
',4m/usyChající; 4"m/19cm; 4,5m/16cm;,,4m/1l~ 
17,5m/71cm; l5,;m/72cm; l6,0m/11cm; ll,Om/42cm; 
14,'m/4Ucm; 10,5m/4,cm; 16,Um/41cm; 16,um/47c.; 
12,0m/'7cm; 12,Om/45cm 

Druhá skupina, přechodné formy, 22 kusů: 
7,5m/20cm; 8,5m/40cm; ,,0m/9cm; 9,5mV'5cm; 
1U,Om/,6om;,,6m/14cm; 5,5m/18cm;lO,5m/,5cm; 
1,,0m/42cm; 17,um/64cm; ~,um/}Ocm; 8~um/"cm; 
8,Um/2Ucm;6,5m/11cm; 18,5m/72cm; 20 ,0m/75cm; 
10,0";'4cm; +8,.Um/4lcm; 12,0m/41cm; 4,0m/l,c.; 
4,0';16c.; 6,5m(20cm 

Uvolněni v zimě 1965-66 a dosazeno )0 roub. hadích smrků 
ze školky VtJoZ. 
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P. glauca VUSS. Ip. c~nndensis B.S.P., P. alba L1NK./ 
---7i7061 DS 192' Hesse-Weener; DS 1927-'2 '5-41; 

LM 192'; PP 1927 /v Petržílkových olších a u Bořína~ 
M 1928; M 1946 Mazánek-Soudná; M 1957. 

V pnrku je dosti četný, zastoupen jednotlivě nebo ve 
skupinách. Vesměs mladší jedinci, největší v odd. 92c 
a '2b 

SvobOda A~.. : Nové poznatky o pěstování smrku 
--š1v~ho-1řÚkop./ 1966 

Dnes je zastoupen v odděl. 
5f 1: 14;Om/96cm, M 1928 

1'. 1: 15,0';95ca, M 1928 
228 2: ,,0m/1,cm; ",m/1,cm 
28b 6: ,,0m/1,cm; • 1951:ze ško1.ve Strárd 
29a 2: 6,0m/,Ocm; 5,5m/25cm, K 1946:.azánek, 

'7b 
764 
77c 
78bc 

Soudná u Jičína 
2: 15,5m/l08cm; 1,,5m/1UOca 
1: 5,8m/,00m 
1: 6,Um/210m 
6: ,,5m-8,5m/l,-'8cm; ,,6m/20cm; 
,: 9,8m/,8cm; 8,Um/'9cm; 5,Om/'9cm; 
sz Kazánek,Soudná u Jičína M 1946 

19j 1: 14,5m/96cm, K 1946: sz Mqzánek,Soudná 
u Jičína 

97a 15: 5,0m/24cm 
lIla pl.: 2,7m/8cm 
178a 1: 14,5m/98cm 
181d 6: 6,0-12,Om/44-10 5cm 

P. g. a1bertiana SARG. 
---------92~---2: 29,Om/181cm; 29,0m/168cm /A.K.Svoboda, 

vyobř:-šŤ-i92, 217 
P. g. coerUlea HEHD. DS 1925 27-'2 
P. g. coerulea hudsonica RERD. DS 192' Hesse-Weener; 
---M-i935-~ěhuš1čě------

17b 1: 7,0m/42cm M 1946: sz.Zehušice /7 ksl 
P. g. conica REHD. /P.g.albertian~ conica REHD./DS 1929-41 
P. Jezoensis CABR. /P.ajanensis F1SCB./ /1878/ DS 192' 
---BZ-G~tt1ňgen; DB 1928f,2 '5-41; pp 1927 IBoří~; 

ST 1909 /BOřín/; Dnes jediný exemplář : 
'4d 1: 4,5m/17cm 

P. j. hondoensis HERD. M 1940 z.~Z IBoháček/ 
~!_!~l~! SH1RAS /1914/ DS 1~'5-40 

Vypěstován ze semene získaneho od fy Rafn a spol. 
v Dánsku r.19'O ve školce u We1zovny; Odtud byly sazenice 
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poStupně vysazovány do parku. V r.1940 vysazeny, szo 
na BOháček, r.1941 6+22 na stráň u FOřtovny, 1 ks na 
BOháček, 65 sz na Chotobuz nad rosarium Ibažantn1cij, 
78 ks k ovocné zahradě, v r.194' 2 ks na Dořín. Popis 
skupiny v oder. 6,c viz Kučera 1960 : 

~~~~~~_~~ : P1cea koyamai SHIRAS v kultuře v prů
honickém parku. Acta dendro1.čechos1ovaca 2, 
1959-60, '29-"0 

25c 7: 4,0m/18cm 
27g 27: 4,5m-5,5m/16-54cm, M 1941, sz.mě1y 

vt§ky 1,0-1,5m Isrov.M.Kučera 19601 
6,c 
65d 

169b 

1: jedinec uchOvant na místě ptlvodnf§k ... 
2: • 1941 /pdv.vysazen~ 65 ks z ChotObuzV 
4: 9,0m/52cm; 9,Om/46cm; 9,0m/45cm; 
8,0m(5,cm • 194' ze §k. na Chotobuzi 
k Bořínu. 

P. 1ikiangensis PRITZ. 119101 DS 192' Hesse-Weener 
V parku byl vysazen na Hřebeni, Odd.150c 1 stromek 

1 m vys. v r.1924 ze zahr.DS, do které se dostal Od ty 
B. Hesse, Weener. V zimě 1928-29 zmrznul po :laněhovou po_ 
krývku IBK 1929, KK 1929/, stejně Jako Jeho sazenice 
v zahradě DS. Zmrzačená rostlina v parku pozvolna rege
nerovala z přízemní části. Zanikla až r.1945 při tábo _ 
ření vojska a nová nebyla ~atím vysazena. 
~!_~~;!~! B.S.P. 11700/·' pp 1927; DS 192' Hesse-Weener 

VYSkytUje se jen v jednom exempláři, ačkoliv byl čas
těji vysazován. Před r.1929 se označoval za zcela Odol
ný druh 1ST 1929/. V PP 1927 se uvádějí porosty sil _ 
ntch jedincd. 

l'7c 1 ,,0m/o,0/27/26ca 
P. m. doumeti1 SCHNEID. IzÚl.Ba.l'ne. v Xoulina,J'r. ,př. 

1855/; ST 1909; pp 1927 
Uvádí se r.1909 na Okraji BOřína, v pp 1927 se mluv! 

~ 8i1ntch exemplíříoh. »Des se nevyakytu3e. 
~~_~~!!!!;~~!! EEG. 11865/ pp 1927 

Pochází ze sběrt1 C.Schneidera a byl vYPJltován v Za_ 
hradě DS v Prdhonicíoh. V katalogu z r.1928-'2 se uvlldí 
Jako P.spec.č.24'0 IP.Obovata japonlca XlX.1 8 popisem: 
3aponskt nitAí smrk pěkně rostoucí a bledě a1 modravě 
ze1ent,a jehličím. Ka jaře 1945 byl vysazen nad Botínem 
v Odd.1~a 14 ksl a 1"0 II ks/. Největlí z těchto 5 
stroakd mll dnes rozměry 10,6';420m 

17'0 1 4,~240m 
176_ 4 10,6';42ca; 6,5';'9cm; 5,0';29cm; 

4,8';220m 
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P._!!!~~I!~_~T. 11908/ • 1946; X 1965 
-- DDea asi 10 exe.plifd. Vr.1946 vysazeny ze lohuJio 
sz na Diko1ik a!at v parku 1st. Odděl. 14, 15, 16, 191 

280 1 1,a.;50m "4 1 5,0';24cm sta~ výsadba 
4,b 1 1,7';017cm 

171a 1 5,0m/290m ~tar' výsadba 
ro.8. 5 X 1965 ze zahr. vtJoz 

P. oboYata LBDBB. PP 1927; MP 1928 Holandsko Idol. 
dendr.l; DS 19'2 '7-'9 

P. o. tennioa HBDT IP ••• aedioxyll& I'ILLK./ DS 1911 
14-16 Vilaortn-Patíž 

P. .morioa POHKYd 11880/ pp 1927; DS 19'7-41; )( 1940 
---ŠT-ígog Ik. na Chotobuzi; 

AS 1959 149 č.,2 . 
V r.1909 se uvádí u alpina, v r.1927 se mluví o sil. 

ntoh eKempllltíoh pod a.lpinell a u Zlatého halaJlta. Dne. 
je několik starých stromd v parku, větlinou ale aladlí 
stroaky kole. 20 let, jednotlivě nebO ve skupin'oh. 
Větlí počet strolld rdzně starých je v alpinu IzY1.v 044. 
11k/, kde bylo vysazeno r.1946 50 stroakd 1,Q-l,5m vys. 
Od ty XaztDek,Soudná u Jičína. Z téte zásilky byly vy
sszeny 4 ks do st.odd.,O a 1 ks do st.odd.20 IX 1926/. 
BejvětAí jedinci jsou v odd.12b a 2,ž lu alpina/. Je 
.do1nt /l'K 19571. I 

2b , 6,0';250m; ze zahr.DS 1944 /K 292' 
94 1 14 ,0.(61 cm 

11k 22 12,5';570.; 10,O';24ca; 111 k. z 
vts.1946 /K 1946/, II ks z aladlích 
/X 1965 1'01 / 

12b 1 22,0';990m 
20a 1 1,,0';680m I' ks ze §k.na Chotobuzi 

1944/ lx 29911 
20d 1 8,0-V"ca 
2,k 1 6,0';24ca lze Ik.Chotobuz 19411 

,. 1941 ChotObul 
2,1 2 22,5';1260m; 22,~125ca AS 1959 

149 č.,2; Br 1958 ll, "8-'40 
24a , 12,511/64ca; 12,5';50ca; "UI!/420m 
25& 1 9 ,0';45ca 
29b :ď1 4,5';160. 
48a 1 9, 511/,Sca /K 1941 z. Chot.bul 
19« 1 1l,O';41ca sz.)(azalnek,seudna( 1946 

1M 19461 
1640 2 10,0';480.; 10,0';460. 
1691» 2 11,O';54ca;!I ,Ull/510m 
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~~_~~_f~~~~! MlDLOCH /1907/ 
9g 1 1,7m/o21cm /M '5001 ze zahr.DS 

1954 j~ko P.O.pendula 
17b 1 1,0m/o15cm 1M '500/ 

~~~2~_~~ : P1cea omorica var.Fassei. Oas. spol. 
mys1.přírodov. 1906-07/' 126'/ 111-114 

r!_~~!~~~~!! LINK. /1 S, 7/ ST 1922; pp 1927; 
D5 192' Hesse-Weener; DS 19'6-40; • 1946 Mazánek
Soudná u Jičína. 
Roste jednotlivě na několika místech v parku, nej

větš! v Odděl. 2Sc a 11b. Také v r.1927 se uvádějí 
silné exempláře. Mrazem je poškozován ~zně pOdle lo
kality ~ stáří stromu. V zimě 1928-29 některé vzrostlé 
stromy uplně zmrzly /BK 1929/. Dosud registrovány : 

11b 1: 11,5m/69cm 
16e 1: S,Om/'5cm, M 1946 sz.Mazánek Soud-

ná u Jič. /46 ks/ 
45a 1: 6,5m/22cm 
49a 7: 5,O~~9,Um/19-40cm 
50b 14: 5,5m/2,cm 
5la 4: 4,5-6,0';17-26cm • 1946 Mazánek, 

Soudná u J. 
~. .~ aur~a BlSSE DS 192' Hesse-Weener 
~!_!!_!~!:!F!~!~! BEISSN. /1909/ 

280 1: 0,7m/š.kor.200x250cm 
~!_~~_~!!P!~~! HORT. 

utrpěla zvláště silně v zimě 1925-29; na některých 
s~an.viětíCh tehdy promrzla aŽ do starého dřeva /Odd. 

/
4 , 72/ /KH 196'1. Při pískovně v Jeřábkových potócfch 
!dd.72/ silně namrzly 4 mladé stromky asi 1,5m vys. 

az k zemi, ale pOstupně se zase zotavily 
72b 4: 2, 5m/12 cm; 2,0m/xxcm; 1,5m/6cm 

rozvětvený; 1,5m/xxcm; u všech 
zmrzlé spodní větve 

~~-~!_~~ CARR. /př.1S97/ /grac111s BEISSN./ M 1925 
DS; • 1946 Jezeří /5/ 

9c 1: 2,8m/o47cm rozvětvený M 1928 DS 
~!_!!_~~!!!~ NIEMET'~ /Hesse 1905/ • 1925; M 1942 

9t 1:- 12,Om/5,om. 1928, JP 196, obr.94 
280 1: 9,0m/'7cm • 1942 šk.Chotobuz 

~!_~!;!! CARR. DS 1922 27-'2 '5-'6; ST 1909; pp 1927 
De V r.l,09 se uvádí z alpina, v r.1927 rostl U Obrázku 

ěr.1929 nebyly pozorovány škOdy mrazem a nebyl také ' 
pe kezov'n -viří /S~ 1929/. V zimě 1928-29 ale silně 
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utrpěl smrk lesklý mrazem, nad sněhem zmrzly stromky 
docela /EK 1929/. Dnes je v parku několik mladěích 
stromků 122-'2 let/ menších rozmě~.: 

'9b ,: ,,'./16cm; "Om/19cm; 2,9m/150m; 
• 19'5 z.~z; AS 1959 152 č.44 

51a ,: 5,1';240m; 4,1m{190.; ,,2';1'0. 
7gej 1: 1,7-160m; • 1946 J.Mazánek,Soudná 

u Jičí_ /'6/ • 1946; 1:5,Om/24cm 
~!_~~!~_ENGELM. /1862/ DS 1911 14 Hesse-Weener 

/10008., 660 per~;DS 1927-'2 '5-41; LM 192'; 
pp 1927; KP 19'1 /Obora/. 

používal se v parku k vytvářeni kontrastd proti tmav
šímu pozadí a je vysázen jednotlivě a ve skupinách,ve 
kterýoh ~e nlk47 poul1to víoe torem./skup. v odděl.SOo, 
1240/. Vesmls mlad§f vtsadby, největ§! stromy v.odděl. 
8c, 126a, 127s. Mrazem netrpí, ani jeho stříbřité Odrd
dy a tormw /lK 1957 aj./, zato dosti utrpěl zimní vich
řicí r.1955. Při t~ padlo v Oboře 17 stromd mezi ,0-40 
lety, hlavně kolem Dořína. a dva také na alpinu /lK 
1955/. V r.1927 se uvádí mnoho set jedinod, které vy
tváří porosty, -které velktm partiím v parku dávají 
Charakteristický ráze. Na slunném stanov1§ti jsou modré 
formy zv1ášt výrazné. 

27fg 1: 4.5';076cm; 1: 9,Om/52cm dVOják 
79j 1: le,OMV920m 

l'5d 1: 15,Um/9,om 
17'ao 1: 12,0m/S7cm; 4: 15,0m/10Scm 
175d 1: 11,5m(9Uom 

r~_p~_~!~!~!~ BEISSN. Sf 19U9; pp 1927; DS 19'2 '5-41; 
• ~9'7 YUz. 

V alpinu se uvádí u~ v r.1909, v r.1927 jakO početný. 
Dnes je evidován jeden : 

22a 1: 21,0m/l'7cm 
P. p. coerulea BEISSN. pp 1927 
~~_p~_~~~~~a EEG. ST 1909; pp 1927; DS 1927-'2 '5-41; 

KP 19'1 712 Obora/. V r.1909 se uvádí v alpinu, v r. 
1927 jakO početný a v DS se také vede P. g. endtzii a 
lIloerheim1i aj./ 

8c 1: 20,5m/11Scm 
27g 2: 9,0m/550m; 8,5m/o90cm 
45a ,: 2,0m/l0cm 
79g 4: 17,5m/l04cm; 16,0m/101cm; 

14,0m/96cm; 1,,5m/87cm 
126a 1: 21,Om/147cm 
127& 1: 21,Um/1510m 
1,Ua 1: 19,um/10Som 
17'0 7: 17,0m/112cm;16,5m/1260Dl;16';1'8Cl:~ 
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~!_~!_~!~~~~_~~~~~ BEISSA. /K09ter+Co.,BoskOOp 
pf.1912/ MP 1929 DS /a1pinum/; DS 19'5 

ge 2: 2,7m/25cm; 0'5cm; 
2,4m/290.,0.42cm;AS 1959 147 č.22 

P. p. ~osteriana HENRY DS Hesse-Weener; DS 19'7-41; 
pp 1927 !Bof:ín/ 

P. retrof1exa MAST. DS 192' Hesse-Weener 
P. schrepkiana FISCH.+MEY /1877/ DS 1910-ll 14-15 
---šž:-Š;ižbUřg; DS 1922 25-41; pp 1927; )( 1941; 

• 1947; odolný /FK 1957/. 
Dnes se vyskytuje na dvou místech z mladších v1sadeb 

28c 4: 2,7-"Om/17-'4cm, M 1947 z.VŮZ 
45b 1: "Om/15cm, • 1941 z.VŮZ 

P. sitchensis CARR. DS 192, Hesse-Weener; DS 1922 
---'2-;5=41;-PP 1927; MP 19'1, • 1946 zámek Jičín 
V r.1927 se uvádí v mnoha silných exempláfích;většina 
těchto starých stromů zmrzla v zimě 1928-29, zůstaly 
jen u háj.Holeše; zvláště na vlhkém stanovišti vyhynu
ly /KK 1929/. Hodí se ovšem hlavně pro taková vlhká 
stanoviště, a později pova!ován za odolný /FK 1957/. 
Na čerstvé půdě roste rychle a musí se proto stále 
uvolĎovat, má-li se plně a krásně vyvinout, nebo~ 
POtřebuje mnoho místa /ST 1929/. Ze všeoh smrků nej
méně trpí okusem zvěří /LK 19'5/; na slunném stano -
višti má mnohem intenzivněji zbarvenou spOdní stranu 
jehlio ne! na. stinntoh. 

V parku 3e dnes na několika místech jednotlivě 
nebo ve skupináoh. Největší strom je dnes pod hrází 
Bofína /odd.1570/ s jednou zakofeněnou větví, která 
vytváří nový strom. 

5'a 6: M 1946 Mazánek, Soudná u Jičína 
55b 4: 2l,5m/1290.; 19,0m/1680m; 18,5'; 

1,Uom; 17,0';80/78cm dvoják; pře
sazeny _ Odd. lIla pfi výšce 4m; 
AS 1959 15' č.50 

"c 1: 16,0';205cm; AP 1964 obr.7 
lIla 7: 11,5';9,cm; 4,2m/19c.; ,,7m/29a.; 

, ,0m/10ea; 24,Um/208om; 22, Sm/ 
100ca; 20,0';1520. 

126a 2: 22,0';194cm; 2U,Om/17Uo. 
1,00 1: 14,~94c. 
15'ode 2: 28,U';1890.; 6,U';29o. zakořeněá 

vitev; 22,O';210ea; 1: 19,5m/12,ca; 
1: 2' ,UII/148o. 
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171a 2: 2"Om/192cm; 18,Um/1620. 
173c 5: 22,Um/1SOCIll; 20 ,Om/1670m; 

20,Om/149cm; 17,5m/142cm; 
17,5m/121cm 

P. sm1thiana ~S. IP. morinda LINK./ /1818/ 
---ňS-i§ió=il 14-16 sz.Sa1zburg /,,0/; DS 1922; 

PP 1927; )( 19'1 /Obom/ 
Rostl v parku r.1927, neuvádí se ale počet ani veli
kost stromů. Vysazen tu byl kolem r.1910 /ST 1929/. 
Pak bylO vysazeno na jaře r.1927 pod rybníkem v údOlÍ 
Labešky /odd.96/ 5 sazenic; všechny tyto rostliny 
zmrzly v zimě 1928-29 a~ po sněhovou pokrývku.V zimě 
19'8-40 byly sz P. sm1th1ana na ohráněném místě jen 
slabě poškozeny /BK 1940/, není ale jasné o které szo 
šlo. V r.1944 byly vysazeny , sz z Thomayerových škole 
v Ríčanech dO odd. '1 a 167, byly zničeny patrně zvěfí 
Poměrně cit1ivt: ·U nás starší exempláře zmrzly a v 
Prdhonicíoh jsou jen' m vys. strOmky, které v nepří
znivýoh zimách namrzají, nebo~ strom brzy raěí- /B[ 
1958 7, 207/. Dnes se tu nepěstuje /KH 1965/ a z Oes
koslovenska není znám žádný vzrostlý exemplář tohoto 
druhu /AP 1964, 169/. 

~ig~Q~~_.~I~ : Historická poznámka o pěstování 
smrku h1malajského /P1cea sm1thiana BOISS./ 
v Oechách. Sdělení Dendrol.sekce OSBS 9,~ha 
1964-65 24 

P. wi1sonii KAS!. IP. watsoniana MAST/ /1901/ m 192' 
Hesse-Weener. 

P. spec. Ch1na HERS. 2741 DS 1924 Morton Arboretum 
P. spec. ~r. 24'0 DB 19'2 

!,_~_!_Q_~ __ f.! - BUROVICE 

ROd má asi 90 druhů na severní pOlokOuli a v horá~ 
tropd. Ve středoevropské oblasti je v kultufe asi 
druhA. V PP 1927 má rod '8 po1oZek, z toho 6 forem. 
Dnes je rod zastoupen v parku asi 20 druhy a 5 fol'lll8Bl1 
/revize K.Roudná 1964-65/. Pěstovala se tu postupně 
ovšem oelá-řadá-druhů, které vymizely a nebyly ji! obnc 
vovány. 

Kavka B.: Borovice a jejich poUŽit! v sadovnick~ 
--tvOřbi. Ovocnářství a zelinářství 7, 1959, ':78; 

4:111; 6:181; 7:21'; 8:242; 10:,08-,09. ll:"'; 
12:'7'-"4 
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~~_~~!~~~~~ ENGELM. /1861/ DS 192' Hesse-Weener; 
pp 1927; AP 1964 240 

Jen mladší stromky, vesměs skupinovité výsBdby z r. 
1946, kdy bylo vysazeno 20 saz.,O,7-0 ,em ze školek 
v Jezeří u Chomutov~. do odd. ,1a, ,6b /M 1946/.&5 
s~zenic ze Zehušic, 2 do odd. ,1a a 1 do '4e, 2 do 
býv. odd. 24 /neby1y ~~lezeny/. R.1961 byly' saZe 
z odd. ,1a přesazeny do odd. 61b. Rozměry : 

,1a sk. ,,2m/15cm 
'4e 1 1,8m/8cm AP 1964 240 
,6b 6 ,,5-4,Om/12-17cm AS 1959 151 č.4 
61b , 4,Om/17cm; "um/10cm;2,0m/7~ 

P. armandii F'RA,NCH. /1895/ DS 1910-11 Veitch-Chelsea; 
DS 1920 2' EZ Kew. 

V r.1927 se uvádí na Hřebenu. Rostla zprvu úspěšně, 
zdálo se, že bude lepším parkovým stromem než P. gr1f -
fi thii /ST- 1929/, ale v zimě 1928-2,9 zmrzla laK 1929, 
KK 1929, FZ 19,0, AP 1964/. Později se již nepěstov~a. 
P. attenuata LEDON IP. tuberculata GORD./ /1847/ 

DS 192' Min. zem. 
P. banksiana LAMB./178,/ DS 192' Hesse-Weener; 
---Li-i92;;- DS 1927-'2; PP 1927 
Ro~te jednotlivě nebo ve skupináCh, vesměs ze star
ších výsadeb. V pp 1927 se mluví o silných exemp1áříc~ 
Jedna z nej1epšíchbanksovek rostla na ~lpinu. Dnes 
jsou nejsilnější stromy v odd. 77c /18,5m/76cm/.V mra
zech bez poškození /FK 1957/. Lednová vichřice r.1955 
vyvrátila na stráni nad Bořínem nechráněné Od Z/staré 
odd. 49/ 9 zdravých, širope zavětvpných 65 letých bank~ 
sovek a jednu značně proschlou na 'alpinu /FK 1955/. 
Dnes jsou evidovány : 

11k 1 11,Om/89cm 
111 1 4,Um/'7/,6cm 
lIs 1 12,Om/92cm 
6eb ,+1 4,Om/0 69cm; 2,Om/keř; 1,5m/ket 

75a 

77c 
80e 

102a 
120a 

169a 
170a 

usychá; 7,5m/56cm 
jednotlivě ve skup. s borovici ,smrkem, 
mOdřínem, mladé až 7,Om/29cm 
2 18,5m/76cm; 19,0m/59cm Ohnutá 
1 17, 5m/11Ucm 
}+2 mladé až 5,5m/~lcm 
1 starší,6 mladých ve skup. s P.si1v. 

aŽ 4,5m/15cm 
"Um/44C~ ohnutá 1 

1 10 ,Om/75cm 

I 
I 
t 
~. 
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P. bungeana ~ucc. /1'46/ 
PAstovala se v Od~1.6, silně ~le utrpěla v zimě 

1928-29 /S! 1929; ~t .9'0/ a dnes není zastoupena. 
P. oanar1ensis C.SMIT~BUSH. DS 191U-11 14-16 La 

Kortola; DS 1922 Bo~an.Jard. d'Algér1e; DS 1924 
Lemperg-HetzenQOrf,Stýrsko• 

Všechno 00 zbylo z těoh:;o pokusů zničila zima 1928-
29 /rl.. 19}0/. 
P. cembra L. PP 1927; DS 1927-28 37-41; M 1946 
---jěžěří /2U na pět mís~/ 
V pp 1927 se uvádějí silné exempláře. Dnes je Z!lstou
pana jen v mladaích jedincích, hl~vně jednotlivě, nej
si1něj§! v odd. 161b 

llq-r 1+4 
2'š 2 ,4e 1 
63a 1 

161b 1 

a'~ 8, 5m/61cm; 5, 5m/48cm 
8,lm/80cm; 8,5m/67cm 
9,O~/6'cm 
O,ezn/keř 
1"u~/89cm, v zázname~n je 
také vedena j'clkO F. korRier ... sis 
SIE's., +z vee . 

P. oembm Mna HOR! DS 192' He!3Se-Weener /p~trnť 
Odchylka P. pum11a ROL, srov. Ir.Hesse kat.1917 293/ 

P. c. sibir1ca LOUD. DS 1910-11 14 MRyr: Pův.semeno ze 
-- 'Slblfě --PP-1927; /zde se ,ru. uví o silných exempláři ch/. 

23q 1 6,0m/42cm 
P. cembroides ZUCC. /1848/ 
P. c. edulis VOSS. Ip. e. EtfGELM./ /1848/ DS 1910-12 
---í4=í6-pnno.Dendrol.společnost; pp 1927; ST 1929; 

AP 1964 2'9 
V parku jednotlivě. Uvádí se: plOdný exemf.!lář v .Fr:1honi-
cích q v Mlyňanech /AP 1964/. N::..lezen n~ , mÍ:·te ch, ne J
vět~i v odd. 1730 

41a 1 ,,0m/16cm 
46a 1 "U~l2cm 

17'c 1 4,2m/t1cm 
!':._~~;!~!'~~ DOmL. /1855/ DS 1923 Ee~~se -Weer.·;r, 

DS 19~8-', '5-'6; pp 19~7. 
Podle F.A.Nováka /19'5,201/ bylA '/ l::5R vysau,n .. poprvé 
P. murrayana BALF •• P. contorta lqtifoli~ ~NG~LM. 
v Pruhonicích r.1897. V r.l~09 se vzpomíná u RořÍn". 
/ST 1909/, v PP 1927 se uvádějí silné ~tromy. D~es jed
notlivě nebo v ml~d§ich sku&,inách, nejvěHí ~, ncjstoY'ši 
y odděl. 17'c IP. c. la titoli;:;'. Cqsto 98 vyS<1.Z Clv ql"l 

z posledních výs~deb : r.19'7 v Odd. 102 15 ks, l2U ; 
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~2 ks, 170a: 6 ks, v r.1958 v odd. 1'1 1 ks, v r. 
1959 v odd. 68b 10 ks, 1,lb 6 ks, v r. 1960 v Odd. 
41a-44a 4 ks. Dosud evidovány : 

Novák F.A. : Borovice. .~!!~_!~:~~y~_~~~.
a1maň-K:-~ Jehličnaté Praha 195' 201 
------2;j-24b 1 4,0m/2'em 

27a , 16,5m/118em; 9,Um/8,em; 
15,0m/ll'cm 

61b 4 ,,4m/gem; 1,9m/5em; 
1,8m/5em; 1,4m/o11cm 

66a 1 2,4m/keř 
68b 4 ',Om/gem; "Om/12cm; 

',0m/1'cm; 2,Um/7cm usychá 
68e 5 2,8m/11cm; 2"m/9cm;2,5m/8em; 

,,1m/12cm; 2,6m/12cm 
72b 5 21,Um/92cm; 12,Um/68em; 

1U,Um/72cm; 7,Um/84cm sucht 
vr§ek; 1U,5m/81em 

l'1b 6 '-4,5m/15-21em M 1959 
166b 1 7,5m/ti8/58 dvoják asi O,5m 

Od země 

167b 14+~ až 12,0m!)9cm; 10,0m/76cm; 
•• 8,um/56cm 

167c 1 7,5m/57cm 
170a 4 6,Om/28cm; 6,U~27cm; 

5,5m/24cm; 4"m/16cm M 1957 
jednot1.mezi mlad.borovicemi 

P. c. 1atifo1ia S.WATS. Ip. murrayana BALF./ /185'/ 
---Ďs-i§i6:ii-i4-16 Mayr; DS 1928-,2 ')-'6; VP 1928 

Hesse-Weener /Botín/; AP 1964 282 
169b 2 18,Om/144cm; 16,Jm/114cm 
17'a 4 až 19,Om(I69cm dvoják od polo-

viny kmene; 20,5m(114cm 
17'c sk až 2,,5m/12Ucm; 22,5m/96om; 

24,0m(106cm; 22,Um/121cm;, 
2U,0m/1'5cm 

175c 6 až 17,Um/129cm; 14,Um/96cm 
176a lU až 14,5m/9,cm; 14,Um/lUOcm; 

12,5m(94om; l',Um/76cm 
180b 5 až 12,5m(87cm 

P. coulteri D.DUN /18'2/ DS 1910-11 14-16 s.PrůhOn1ce; 
DS 19'2; pp 1927; MP 1928 Holandsko; ST 1929 

V r.l9~7 se tu uvádějí silné exempláte, v r.1929 mladě 
sazenice /ST 1929/ 
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P. densif10ra SIEB.+ZUCC. /1854/ DB 1910-11 JaponskO; 
DS 19'5-'6; PP 1927; ST 1929; DS 1911 s.Unger /86/; 
CS 191' /expedová.na. už ze za,hr. DS/. 

V PP 1927 se mluví o si1ntch jedincí oh, v r.1929 naopak 
o mladtch exemplářích. Také později byla několikrát 
vysazována ale neuchovala se. 
P. ech1nata MILL. Ip. mi tis IIICHX./ /17'9/ ST 1909 

1929; pp 1927 
V r.1909 se uvádí u BOfína, v r.1927 silní jedinci, 
v r.1929 mladé stromky. Dnes chybí. 
P. eldariea MEDVED. = P. halepensis JlILL brutia HENRY 
P. t1ex11is JAMES /1851/ MP 1928 Hesse-Weener; DS 
---ig;;:41; • 1940 vúz. 
V parku vzácná, zaznamenány 4 exempláře, největlí v 
Odděl. 96a 

'k 1 11,Um/99cm; 14,5m/74cm 
96a 1 17,Um/8'cm 

P. tunebns KOIt\R. DS 1924 :BZ Ke. 
P. gerardiana WALL. /18'9/ DS 1914-16 R.K.Parker, 

Dehra Dun, sz.Indie 
P. lritti th1i KO OLlLUlfD IP. exce1sa W,UL./ /182'/ 
---Sf-lgúg-1Bofin/, PP 1927 /silně exemp1áře/, • 194' 

Ik. ve Stráni /1 0/, • 1944 Thomayerovy Ik. v Riča
nech /6: 2 v alpinu, , v 12,c i 1 v 1 "e/; • 1946: 
Jezefí u Ch. 15/v Odd. '1,'4,41,50,6,/ v zimě 1955-
56 ale zmrzly až k zemi; • 1958 Ik.~ /6 Odd. 12'/; 
• 1959 ~ 15 /Odd. 72, 1,lb, 1'2/; • 1960 vůUz /29: 
20 Odd. 1,Ob, , odd. 41~; tyto rostliny dobře rostou 
a v zimi 1962=6' nebyly polkozeny /KB 1965/. Z docho
vaných jedined je největlí v odděl. ,1a. 

,la , 6,5m/29cm; 4,0m(1,cm; 2,5m/6om 
41a 1 2,7m/gem 
72b 4 1,O-,,0m/až 9cm; mladlí jedinci, 

větví se u země,měf.nejsilnějlí 
věte.; největlí stromek pelkozen 
loupámm 

1,Ob 10 skup.ve vlch.ě.Oddě1.,největlí 
,,5m/1,/1,c.; ,,0m/1'am; 2,9m/10/ 
9/8e. 

6 v 31Jsom'p,lásti odd. nejv."Om/ 
12/1U,óa 

, v aev.ěást1, 4,2m/l1oa; ,,9m/21~ 
170.; 2, 1m/ll/100m 

1,lb , 2,4m; 1,1m; 1,4. 
1'2a 5 1,5.-2,~8-10o. 
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P. he.lepensis KILL. /172}/ Ip. lI8.r1t1ma. nLL.sensu 
~./;DS 1911 14 La Korto1a; DS 1922 BOt.Jardin 
d ,Ugér1e;, pp 1927 

Y pp 1927 se uvádějí slablí jedinci. 
P. h. brutia HEIfRY IP. e1dar1ca DDVED./ DS 1914.16 

BZ fit1is. /s.1912/ 
P. be1dreichii CHRIST. 
---------i69b- 1 16,Um(126cm JP 196, obr.121 
~!_~!_~!~~~~!~s MARKGR. /lS64/ DS 1910 Průhon1ce; 
~ ST 1909; pp 1927. 
! ~.19u9 rostla v alpinu a odtud se uvádějí .ilDé 
exemplá.ře i v r.1927. Dnes převážně mladAí v1sadby 
na ska1nattch svazích, největAí v alpinu 

11% 1 5,5m/4'/}9cm dvoják 
2,t 1 4,0m/21cm 
2'q 1 10 ,0mL44L76cm 
}5c 4 U;6m!kěte-i-i954 ze zahr.~Z 
60b 9 až 4,5m(26cm 
74a-d 6 O,Bm/kete • 1959 ze zabcvOuZ 

167b pl U,Sm/kefe jednotlivě 
V odd. l}lb kde ae udá.vala, nebyla nalezena. 
P. h. 1eucodel'll1a t. lmidtii PILÁT 
---Póišiú-toštóůčí-tóřmš:-kterou nalezl v.Bosně na pod
zim r.1926 Eugen Sndt, tehdeji! ts.jemník DS. RoubOvarW 
exemplář na borovici lesní je dnea '5 1ett, asi pdl. met
ru vysokt kompaktní kulovitt a hustě rozvětvent keř s 
větv1ěkam1 dosti krátktmi, ale skoro po celé d'lce po -
rost1tmi jehlicemi světle ze1en~ net u borovice bělo
koré, tak2:e nejsou Itětkovi tě nah!ouěeDé na konci věté
vek. Planě rostoucí exemplář rostl v horách u Sara3eva 
ve vtli 1900. _zi n01'lllálníll1 atroll7 borovice bělokori, 
byl koapaktnJ, liroce okrouhle ku!elovitt asi' • vya. 
a jisti ples 100 let start •• olnj je v.Dik z P. augo 
x P. 1euoode1"ll1a. Z dovezentch roubil .. ujal je41D1 
a roubovanec byl vyaazen do alpiDa./~p1a AP 1964 
215 - 216/. 

2'q 1 O,~lífka ko~ 95x1Oca 
AP 1964 Obr. 112 

~!_J!fr~l BALPUUR /lB,,/ DS 192' Heaae-Weener; 
DS 1928-'2; pp 1921; n 1928 HOlandskq; • 1946 
Soudná u Jiěína /10/; AS 1959 152 č.45; AP 1964 299. 

Y r.1921 se uvádějí sUDé exempláře. Y zilli 1928-29 
pa tfUa aice mezi _ně polkozeM borovioe, přeoe vlak 
*arsl.y Diktefi jedinoi na pf. u SuclWho 17bDÍku a u 
.&ofina. Dnea je v parku 8 strollkd veaais alacllíoh /kol. 
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30 let max./, pOdle AP 1964 tu má být jen jeden. 
Největší je dnes v Odděl. 76d 

9h 1 5,0m/'4om 
1'b 1 7, 5m/46 cm 
26c 1 6,Om/42cm 
'la 2 5,0m/'3cm; 6,Um/2S/2Ucm 
}6b 1 4,Um/26cm 
41a 1 5,5m/27cm AS 1959 152 č.45 

/25 let: 4m/obv.14cm/ 
76d 1 ~1~s{1~2~ 

P. koraiensis SIEB.+ZUCC. /1846/ DS 1914 Mayr; 
pp 1927; ST 1929. V r.1927 se uvádějí slaběí 

jedinci; v zimě 1928-29 patřila mezi méně poškoze
né. Jeden exemplář se uvádí v Odd.161b, patrně -jde 
ale o P. cembra /viz tam/o 
P. lambertiana DOUGL. /1827/ DS 1923 Min.zem.; 

ST 19U9; pp 1927. V r.19U9 rOstla u Botína, v ~ 
1927 se mluví o silných exemplářích. Dnes se nevy
skytuje. 
P. massonia.na LAMBERT DS 1924 Les Barres; pp 1927 
P. montezumae LAMa. /1809/ DS 1911 14-16 Francouzská 

dendro1.spo1ečnost 

P. monticola DOUGL. ex D.DOK /1851/ pp 1927 
V r.1927 se uvádějí silné exempláře, mez~oškozenými 

v r.1928-29 se neuvádí; dnes není známa. 
~~_~~~ TURBA pp 1927; KP 1931; DS 1927-}2 '5-41 

V r.1927 se uvádí, že tvoří porosty a to v Odrůdách 
P. m. mughus, pumil108 rostrata luncinata/, zvláště 

se uvádí ještě P. uliginosa. Dnes tvoří větší skupiny 
nebo menší porosty hlavně na alpinu. V období mezi svě
tovými válkami se tu kleč značně vysazovala, někdy byla 
i poškozována. V zimě 1921-22 silně utrpěla ve slunné 
exponované poloze snad kombinovanými účinky zimy, větru 
a sucha /ST 1922/. Za dvacet let mezi r.193S-58 bylO 
tu vysazeno asi 650 sazenic kleče a to : r.19}8 z~ zahr. 
Vůz 6 sm na louky pod Je~dicí, 18 sz dO Jeřábkových 
potoků, ze školky ve Stráni 142 sz dO JeŽdíkOVY stráně. 
R.1940 40 sz z okras. zahrady dO Jeřábkových pOtbk~; r. 
1943 ze školky ve Stráni 20 sm ke stavidlům pod Labe§
kou a 6 sz k Eořínu. R. 1946 vysazeno do parkU 10U BZ 

Od Hackera v Hradci Králové. R. 1947 15 9Z P. uncln:lta 
z o~ra8. zahrady. R. 1954 vysazeno 28 BZ ze zahrady .os 
k Labe!ce. R. 1955 vysazeno asi }OO a~ z okras.zahrad3 
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hlavně do alpina. R. 1957 vysazeno 50 BZ ze Zehušic 
a v r. 1964 70 sz ze ~ehu~ic dO odd. 22a IP. m. 
mughus ZEJlARII 

IIp,q,r,B skupinovitě 

22a +1957 50+7Uskup.vysaz.M 1964 BZ ze ZehuAic 
2'c,d,e,r,g.h,m,n,o,p,s,u,v,x,z jednotlivě až 

'9r 4Ug 
66a 
67c 
68b 
68c 
70a 
72a 
72b 
7,b 

skupinovitě,keře až 1,2m,často zašti
pováním se udrŽují nízké 
skupiny na vyhlídkách 
skup. v již. části oddělení 
skup. v již. a střed. části Odděl. 
jednotlivě po ploše odděl. 
jednotl.v sev. a vých.části Odděl. 
jednotl. až skupin.v záp. a sev.části 
skup. po plo§e 
skupinovitě po ploše 
skup.v záp~části,keře až 7,5m/44/50om; 
8,Om/40 ,'lcm 

74d Bkupinovitě po ploše 
110c skup. v jihozáp.části Odděl. 
169b skup. v sev.části odděl. 
l77a jednotlivě po stráni 

P. a. mughus ~.lSNAHI Ip. mughus SCOP.I pp 1927; 
DS 1927-'2; • 1946 Jezeří 10 

P. m. pum1lio ZENARI Ip. milghus WILLK! pp 1927; 
DS 192' Hesse-Weener; DS 1927-'2 '7-41 Iv pfedcho

Z 111l.,shrnutyl ; • 1946 Jezeří 10 
P. ll. rostrata HOOH!;S Ip. montana rostrata .11'1'., p.l1.i 

arborea !UBlUl. "~Po lmcinata IWtroJlDI pp 1927; DS 'I ,JI,:' 

19'5-41. V parku tvoří skupiny hlavni na lukách v pfe~ '. 
polí alpina IOdděl. 22d, 58bl nebo na vyhlídkách IOdděl. " 
48a, 49a/ t 

16c 1 2,8m ! 
22d skup. až 8,0m/60cl1; 4, 5';24ca; početná skupinaí, 

na louce pod alpinel1; byly sea vysazeny 1 
2 sz z Borkovic r.1957 a 29 •• z BCrkovic 

48a 
Ua 

51b 

r.1958 
II skup. 

4 2,5-,,~1l-17c., sz z BOrkovic vysaz. 
r.1958 

5 5,5-'7,o.,Irosv.kefe, Jlifell3 v'l1ky nej.U. 
vitví 

- 147 -

P. mira ARIOLD pp 1927 w 

---Ť-pářku hOjně pěstovaná, tvoří místy skupiny vekově 
velmi rozmanité. Také pdvod je nestejný_ V r.1927 se 
uvádí P. n. austraica a to v celých porostech, hlavně 
u BOfína, vysazovala se ale i černá borovice korsic
ká P. n. poiretiana. 
eerná borovice se vysazovala často ve vitlím množství, 
na pf. v r. 1947 220 sz z DS. Dnes je zastoupena v 
některtch částech parku ve větlím množství, zvláště 
kOlem alpina a v Obota u Bořína IOdd. 169a/. Jsou to 
vesměs starlí vtsadby, největší stromy jsou v odděl. 
UOlt,;161b,169ab. ~e to borovice odolná, větlí Akody 
zpdsObila jí vichřice 1955, která vyvrátila v okolí 
Bofína 'O stroad 50-55 let1ch IOdd.170 8 ks, 167 2 ks, 
17' 2 ks, st.odd.45 2 ksl a na alpinu 7 ks. Přehled 
o staYU ~!_~~~~! 19651 : 

'k 1 
lla,i,l,s: 1,,5m/l080m; - 1,,0m/l10cm, dvOják 

od 1,611; 11,5m(120cl1; 9,5m/80cm; 
- 14,0m/151c.; 14,0m/95c.; - 14,Om/ 
57cl1; ,16,Om/l"ca dvoják; 14,5JD!115an 

2'a,d,e,g,h,ch,0~i,i,j,k: 2: l',5JD/128c.;14,~ 
116c.; ,: 17,0a/140cm; 15,5m(1l,cm; 
~§~i~~2g.; 2: 15,5m/1l4cm v hor. 
č.kmene troják; 15,0m(126cm; 1:l4,5 
m/1'4C.; ,: 15,0m/127c.; 14,UmVl11om; 
15,0m/120cm; 2: 11,5m/l0lCI1; 12,5m/ 
82c.; 1: 11,0';8,om; 4: 12,Om(820Q; 
14,OB{960.; 14t~102Cl1l; 1"Um/97cm; 
skup.7: až 14,0m(9'CB; 1,,0m/98ca; 
2: -

2,j/24b ,12,5m(97ca 
'50 14 , skup.v záp.části až 15,5m/98cm a 

44b 

62d 
66b 
68c 

2 pfi sav.okraji 16,5m/1'4c. 
2 16,Om/1'5c.; 14,Om(lU60. 
1+1 15,Um/94c.; 1,,0m/99c& 
2 až 1,011 ve stfed.č.oddil. mezi P. 

pondarosa-
2 8,0a/710m; 7,";82aa pf! již. okraji 

a jednO'tl.m1adé ve vitAí. poětu v seT. 
aisti o44i1ení 

4 
, 1"Om(9,om; 9,oD{5'CB; 11,Om/19cm 
8 až 18,0';10,c& skup. v jihzáp. části 

oddil. 
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70a sk 

72a 1 
75e. jd 

77a, b,c 

82f 5 
94a 2 

978. , 
101a 8 
192a 2 
110b 2 
1,'b 4 

149c , 
150c , 
152a , 
155b 6 
156b x 
161b 1 
162b , 
166b~. až 
167b 4 

169a por 
b sk 

1 '7Oab 1+1 
172b por 

17'a sk 
17,b,c 2+1 
177d 2 
178a,c 2+1 

lSOa,b 4+1 

skup.v záp.č. oddě1. až 16,Om/ 
Sgem, 16t5m/98c~~ 4 pti sev. 
ok~.ji 10,0m/S1cm a 10,Om/92cm 
a 2 mladé 
7,0m/4,cm 
mladé až 6,Om/,2cm jednot1. 
ptlměs P. banksiana 
1: 16,5m/156em; skup.mlad§ích 
až 10,Omj6,cm; xx - 9 skup. až 
21,Om/14' 
skup. mladých 
19,Om/S'c~; lS,0m/90cm ve vých. 
části Odd. a skup.v sev.části: 
až 27,Om/152cm; 26,Om/1,2cm v 
hor. části kmene dvoják 
9,Om/40cm; 7,5m/'7cm; 10,0m/SOom 
až 22 t 5m/12,cm; 2,,5m/12,cm skup. 
"Om(12cm; 5,Um/2Scm 
26,5m/195cm; 21,Um/140cm 
21,Om/148cm; 2' ,Om/142 cm; 2,,0m/ 
19'cm 
9,5m/42cm; 4,Om(16cm; 7,Om/'5em 
9,Om/45cm; 6,Om/28cm; 9,Um/40ca 
1,,0m/97cm; 17,ur15,em dvoják; 
16,Om/Slem ve skup. s P.silvestr1s 
až 9,5m/54em 

24,Om/1S9cJll 
až 16,Om/l}4cm 
1,,0m/94cm skup. s P. si1vestrts 
11,5m/78cm; 9,0m/42cm; 7,0m/64em; 
5,5m/51cm 
porost až 2~,0m/115cm s pOdr.tisu 
skupina starých až 24,0m/2U4cm 
v již. části odděl. 
15,0m/100em; 15,0m/128cm 
pOrost až 19,0m/128cm; 17,5m/1'5om; 
18,Om/l09cm; 20,5m/127cm 
skupina až 12,Um/119cm; 16,Om/l05an 
16,0m/128em; 15 , Om/120cm; 11 , 5m/86cll 
,,5m/18cm; 2,6m(1'ca . 
2U,0-V128C1l; 19,Om/112cm; - 17,0m/ 
U5em 
až 16,Om/145cm; 10,Um/119C1l; - 1: 
7.0m/5,cm 
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P. n. austriaca ASCH. et GBAlB. DS 192' Hesse-Weene.l"; 
DS 1921-'2 '5-41; pp 1927 /viz P. n1gra/. Bez pO
§kození IPK 1957/. 

P. n. cal'8Jll8J1ica HERD. Ip. n. pa.llasiana ASCH. et 
---GŘiEi::-P:-Pállasiana LAIB./ . 

'k 1: 7,Om/46cm; AS 1959 1944 č.9 jako 
Pinus pinaster AIT. 

P. D. poiretiana ASCH. et GRAEB. /P.laricio corsicana 
LOUD./ Ip. 1. ,cIR./ DS 192' Hesse-~eener; DS 1921-

'2; KP 1928 HOlandsko 
P. ~rviflora SlEB.et ZOCC. /1846/ DS 1910 BZ Vei tch
---chěišěš;-ňs 1910 14-16 JapOnsko /250/; DS 1922 '2; 
pp 1927; Sf 1929. V r.1927 se uvádijí silně stromy. 
Dnes jedint ket v alp1nu /AP 1964 2'5/. 

lle 1: 5,0.v21/15cm rozvětveni kef, měřeny 
nejs11něj§í větve 

P. patula SCHLECHT. et/CHIK. DS 1911 Franc.dendrol. 
společnost 1910 /58/ 

P. pentaphyl1a MAYR DS 192' Hesse-Weener Isrov. 
Hesse 1917/. 

P. ~uce GRISEBACH /18b'/ DS 1924 BZ Sofia + BZ }eo -
---gřšd; DS 19'7-40; • 1946 Jezefí /101 
Jednotlivé stromky,největ§! v odd. 44a lAP 1964/ 

'1a 2 8,0m/'4cm; 10,om/46cm; • 1946 sz 
Jezet! u Chom. 

,6b 1 9,5m/45cm M 1946 sz Jezetí u Chom. 
44& 1 1015~67cm. 1946 Jezetí u Chom. 
46& 1 ;;:OiV29727/20 troják od země,K 1951 

Ik.okra.s.zahr. 
60b 1 4,5m/2Ucm . 
62b 2 9,om/46cm; 9,Um/45/28cm K 1946 sz 

Jezetí u Chom. 
74d 1 7,5m('9cm 

P. pin~ster AIT. Ip. marl tima. KlLL./ DS 1910-11 15-16 
La Kortola; DS 1911 15 La Korto1a; DS 192' + 
Lamplos Sttrsko 

P. p. haIl11 tonii GORD. = P. p. aberdoniae LOUD. KP 19~ 
ze z's.zahrady na. stráni pOd rdfovou zahrádkOU 

E!_~~g!~!! DOmL. /1821/ ST 1909; pp 1927; DS 1928-
'2 '5-41; AP 1964~ 291 . 

V r.1909 sa uY'dí u BOtína. Dnes je dosti pOčetně zastou-
pena, jednOtlivi i ve skupin'ch rdznéhO stát!. Stro~ v 
odděl. 16 /5 ku8~ se uv'-Ijí v r. 1921 jakO n'dhe~ 
exempl'ře přes ,o let etaN. _ly tehdy zavětveny a. Je 
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zemi a vytvářely kulisu vyhlídq na z'-k • ., zimi 
1928-29 silně namrzly až pO star' dřevo, spOdní 
větve pe.k zaschly a byly Odřezány. Vzhled stromd 
utrpěl tak, ze se uvazovalO o jejich pokácení. Poz
ději se ale zOtavily a dnes jsou to největlí plodné 

stromy" v parku. Před válkou II nich byly vypěstoYány 
ve Ikolkách VŮOZ sázenice a vysazovány zase dO park~ 
Tak byly vysazeny : M 19'7 2 sz do Odd.1SO. • 1946 
Jezeří /10 sz/, nečany n.L. /2/, )( 1950 /2/, • 1955 
/,/, )( 1959 /10/, )( 1960 /44/ /vtJ.JZ/. Vtsadby rostou 
celkem dObře a nebyly pozorovány pOdst8t~ Ikody /KR 
196'/. 'k 2 8,0m/55cm; 8,0m/52cm AS 1959 148 

č.29 

16b/c 1 ",Om/29Ucm; /JP 196, obr.1'5; 
AP 1964 obr.9/ 

16d/c 4 ,O,omj25,cm; 26,JII/21,c"; 26,Um/ 
250cm, troj~ horní po1ovini,ve 
spod.části se Odděluje čtvrtá větev 

29& 1 11,0m/6,cm 
'4e 1 11,5m/66cm 
'5cd 4+2 až 5,5m/27cm; 2: 10,0m/6'om; 

8,0m/660a 
41a je dno tI. větU pOčet; starl! je d. 

pOb1iže záp. okraje oddě1.,mladlí ~ 
jednotlivě mezi náletem P. st1ves. 
tris po ostatní plole až 11,0.( 
65cm 

42& jednot1. až skupin. v mlad'm porostu 
md a ss, až ',0m/'5cm 

49& 5 jednotl. až 4,4m/1,om ve skup. se 
sm,dg,P1cea orient. 

50d 6 "Om/9cm; 4,5m/1,om; 4,5m/18cm; 
4,2m/160m; 4,5m/1'a.; 5,0m/160m 
8,Um/460m 67b 1 

76d 1 
780 1 
79j 2 
96a 1 

1220/1'28 
1240 1 
1280 1 
1,Ub 1 

1,lb 2 

9,0m/4'cm 

1,2a 
167bc 

169&b 
172b 
177d 
lBOb 
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l} 1,5-',5m/~ž 2U cm 
jd v sev.č.odd. až 8,5~79cm,ve 

střed.~ jiz. 5ks až 8,5m/5,cm; 
7,0m/}5cm; b,UmV}lcm; 6: až 
lU,umV72cm; l U,Um/57cm;,9,Om! 
51cm 

jd jedn.mladé - 1: 27,Um/215cm 
1 mladá v sev.č.oddě1. 
6 skup. aŽ 4,6m/22cm 
2 15,Um!lUlcm; 1},Om/78cm 

P. p. mayri~n.<:I. SARU. 
'7c 1 11,Um/112cm 

P. p. scopulorum ENGELM. DS 1910-ll 14-16 Salzburg; 
DS 19'2-,6; pp 1927 /kde se mlUVl o silných stro
mech/ 

r:._p~!!~ lli!G~L /lB17/ pp 1927 '. 
Semeno Petrohrad XlI.1912 z již.časti guv.lrkutsk, 

výsev 191' ~ 1914. /MP 19'1 zás.zahr./ 
Dnes jeden exemplář, který byl vysazen r.1927 na hrázi 
Podzámeck'ho rybníka, kde dosud dObře roste, plOdí a 
netrpí mrazem. 

9f 1 },5m/keř roz1ozitý /AP 1964 
obr.122/ AS 1959 147 č.21 

P. p. kamschatice. xxx DS 1911 sz Rege1 et Kesse1ring
Petrohrad 

P. pungens ~. /lB04/ ST 1909 1929; pp 1927 
V r.19U9 rOstl u BOřína, v r. 1927 se mluví o s11 -

ných stromech, patrně ómylem; později se už neuvádí 
P. radiata OON. /F. insignis nuruL./ /18}'/ DS 1911-12 

14-16 L3. Mort01a; DS 1910 14 Ln f,tortola; DS 1924 Les 
Barres. V zimě 19~B-29 by1~ skoro zničena /pz 19,0/ 
a dnes chybí. 
P. resinosa AIT. /1756/ DS 1928-'2 '5-}6; MP 192B 

HolandskO. PěstOvala se patrně i v parku, ale bez 
ú,pěchU. 
P. r1~ida MILL. /1760/ DS 192' ~in.zem.; PP 1927; AS 
---i959-i56 č.66. V r.1927 se mluví o silných stromecL 
Dnes rOste v parkU na ~f.oh místech /na Hfebenu v Odd. 
l49c & l54B, u BOfína v Odd. 16gb a nad Zd1měřickou lou
kou Odd. 1'6&/. Stromy rdeně st&~ dO 60 let /A ••• Svobo
da 1959/. Bejvětl! stromy jsou na Hřebenu. Skody mraze. 
nebyly pozorov4ny. 

1,6b 2 19,0-V1"0.; 10,~64c. 
149. , 21,~152ca; 20 ,U.vt25cm. 

18,5a/149- IJP 196, obr.140/ 
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154a 3 25,0m/140cm; lS,Um!7Scm; 
169b 1 9:0m?íU 5čm-

P. saDineana DODUL. /lS32/ DS 1911 Francouzská dendr. 
společnost 

P. si1vestris L. FP 1927; DS 193'-36 atd. 
---Bořovičě-íesní je v parku hOjně zastoupena, ze jména 
v Oboře a to jednotlivě, ve skupinách nebo menších 
porostech. -Jedna část průhonického parku byla dříve 
zapOjeným borovým lesem-, s několika loukami. Proto
že Silva Tarouca jej nechtěl najednou naho10 vyká0et, 
z~kládA.1 tu nové partie pOdsadbOu pod pomalu pros1ě-
t lované borovice, které měly n~konac docela zmizet. 
Všem listnáčům tO výtečně vyhovovRlo, ta.ké většině 
jedlí, smrků. Jen duglaska vyza.dOvala mnohem rychle j ... 
aí uvolněni, bez něhož ztratila rychle svou krásu. 
Rovněž Abies concolor, P1cea pungens, P. engelmannii 
byly tu Ošlehané a. opelichané, takže se pa.k vysazova
ly jen na VOlná místa R to jak ve slunné tak stinné 
poloze /ST 1922/. Borovice je zastoupena ve všech vě
kových třídách, velké rozměry mají zvláště borovice 
na hrázi Labešky, v Odděl. 96 a 55, které již v době 
založení parku byly mýtně zralé. Borovice se také hOj
né vysazovala; mnohé výsadby jsou patrně z domácího 
semene. Tak se tu vysazovalo např. r. 1951 '50 ks 
na BOřín, r. 1954 4940 sz ze zahr.VúOZ, r. 1953 14' 
szo V r. 1957 vysazeno do Odd. 167 40 ks, r. 1955 
100 ks v Odd, 163, 10 ks v Odd. 171, v r. 1959 15 ks 
v Odd. 122c, 10 ks v Odd. l'lc, 45 ks v odd. 132a. -
Borovice je Odolná, málo trpí zvěří. Přesto vichřice 
v lednu 1955 vyvrátila v Oboře 41 borovic 65-75 1e -
tých, většinou statných ~ Zdravých, nejvíce kolem zá
PAdníhO okraje. /Odd. 102, 152/, v Okolí Bořína /zv1. 
odd.166-173/ a místy na Habrové stráni /odd. 163/. 
Také v alpinu padly tehdy dvě borovice /FK 1955/. 
Ptehled o výskytu v parku pOdle šetření a měření M. 
~~~91'}! 1964-65: --

'k, 1 2 
llh,r,s 1+2+1 1: 20,5m/150cm; 2: 14,O~ 

95cm; 14,Um/125cm; 1: 1U,0m/ 

17b 
9,cm 

jednot1. až skup. pOdél hranice par
ku, staré i mladé z náletu, až lS,5m/ 
140cm; ~1,5m/1'9cm; 21,Um/l,2cm 

24a,b 

23b.25a 
26a,b,c 

2Sb 
'la 
,2b 
35c,d 

'6a,b 

42a 

4'a 

44a,b 

47a 
48a 

49a 

5la 

52a 
5,d 
54d 

55d 
59c 
6Ua 
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'+4 3~ 21,um/152cm; 15,Um/12,cm; 
17,um/169cm; 4: staré až 
17,0m/112cm 

v eev.části mladé bOr. v por.sm a md 
2+4+4 2: l6,Om/177cm; 17,0m/153cm; 
4 staré až 15,5m/117cm; - 4 staré 
až l6,um/10,cm 
1 25,Um/192cm a 1 mladá 
, 17,um/1'9cm; 15,Um/191cm 
1 16,Um/145cm ,+, ,: až 5,5m/,lcm střed.č.odd. 

~ skup.mlqdých v severových. 
č.odd.. 

1+7 1: 21,um/15,cm; 4+3 až 12,5m/ 
l'3cm 

2 ml~dé 
2 staré až 24,5m/180 cm a jednotl. 

až skup.mladého náletu růz. 
stáří pO celé ploše, .zv1. v 
sev.části . 

1 24,0m/242cm a mladé jednot1. 

4 

2 
4 

2 

, 
1 
1 
7 

sk 
2 
2 

až skup. v por.mladéhO smrku s 
příměsí P. pOnderosa a Larix 
dece ve střed.a vých.části odd. 

větši a hOjně mladý nálet dO 
0,5m 
1: mladá; 5: aŽ 22,5m(19,cm; 
19,5m/169cm; jednotl. mladé 
z náletu v růz.stáří 
staré !l 1 mladěí 
až 23,5m/190cm; 29,Um/153cm; 
28,0m/165cm; 1 SOuš 
2,,0m/182cm; 24,um/114cm; 
ojed.ddé 
~!1~!L!~7~J!l; 25,5m/178CDl; 
27,U';221cm 
28 ,um/l89 Cll 
~~l~!Lg~~! 
26,511/2,Ucm; 28,0';146cm; 
29,U_/207cm 
až '4, 5m!2 58cm 
13,um/12,cm 
18,5m!lU6cll; 2u,o.';198c. 
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62b sk až 24,UII/172cm - 1" ~ 
6,b sk-jd až 29,um/218cm 

98a99a Oj.mlad' bor. v se~.6'st1 66bc 2 2U,'m/166cm a skup.mladtch v ml~ v porostu mlad'ho .-dém pOr.sm a db 7: až 14,0m/l'lcm 98b 1 24 ,Om/l60 ClIl 68abc 8 ai 18,Um/ll,cm skuP.mladtch; 12 99b 1 19,5m/22icll 
starší a ml~dé jednotl.v sev.čás. lOVa 7 star4, a 22,U-V16,oa; 24,~ ve skup.P.strobus; , starší a 11801l; 21,um/161cm a roztrou-skup. mladtch v již. částí. leM mladé v j12. a .. va~v1oh.~ 70a 18 starší, jednotl. až skup. 101ab 2 va skup. s P.n1gra a V j1z.6~. 72ab Ojed.; 4 starší v skup. v j1ž.~. až 24,Um/152c, skup.~ sz č. az 74abcd 1 1: 16,01l/11Ucm; 1: 2U,~124cm 22,Um/12801l, 22,U~91ca a pruh 

a skup. mladých; jednotl.mladé podél okraje; 5: 2,,0s/1610~; mezi skup. sm 27,U';156c. 75ebc jednotl.staré pOdél již.hranica lU2a jd-sk star4 strOmy : jd.pOdé1 vtch. 
~ž 18,Om/l1Ucm; 22,Um/142cm a ek~; Okraje 5: ma%. 26,o~16'cm; 
mladých v sav.vých.části; skupina 22,5mV14401l; podél j11.okrRje 
starý;h v záp.č. až 14,'~14U .. ; asi 10: JDaX. 21,Om/165o.; 2O\fOII/ 
j~. az _ sk. staré po calé plola 1490m; 25,um/15UoDl; pruh pH okr. 
az 22,UII/169cm, ve vtcbč.mladé s-ez č. max. 24,0m/12008; 19,Um( 

1U90&; sk. POblíž stfedu, max. 76abc 4: staré; 2:26,5~176cm; 27,5~ 22 ~l"ca· po oet.plole jecIDO~ 
77a 

176cm; 27.511/178cm; 2 staré 
lU'a jd-* ma~. 24,Um/I57cm; 2"o.vl45ca; 2 s:aré, mladé va sk. v sav. č. , jde 22,Um!162C11l; hlavni pOdél okraje az sk. v sev.části 

asi l' ks 
až 26,Om/162ca; 

80c jde až sk. staré až 24,~1'9cm; 104a sk v sav. části: 24,5m/l'9cm; 24,uII/172cm 
2"U';2Ulcm 90. 2 ~~!~!l!~~!; 29,0m/147cm jd v sev.části: 4 ks ~ž 25,um/186cm 9'a 2 25,0m/l15cm; 12,um/79cm 1U5ab 3d v sav.části až 28,0m/154cm, ojede 94ab staré stromy jde po celé ploše, mlad'; ,: 17,5m/174cll, ojed.mlad' zvl.v sev.části až 27,ODV2U6cm; 106ab 2: 18,~1'2cm; 19,um/144cm; 5:21,~ '1,Um/145cm; ,O,Um/144cm; /b/ 191cm, 21,5m/116cm; jd-sk mladé 

jdaž sk. v sev.vtch.č. aŽ-28,uDV :~ lU7a 8 27 Um/2UUcm" mladAí jd-sk 17ucm 
1Ubb Oj. ml~dé; 4: 2~,O';194C.; 21,u~152cm; 95bd jde po plOša, max.,O,5m/219cm; 

~2,0.v16gcm, 2U,u~189cm 1 stará 18,Um/244cm, 1 mladě!, 1U9a 2 2"U-I197c.; 2u,~158cm jd mladý nále t 
112a 2 21,0';2u7cII; 27,U~e2cm; + 2 mla&6 96ackmOp 4 až 29,0m/2"CII; 25,um/196cm;,,: 

v j1ž.č. 7 5mV '1,Um/22,cm; 4: až '2,Um/258cII; 
II 'a 8 &ž 2,,0m/2U5cm; 22,~161cm; 2 '. 

4: 29,um/17Ucm; ", 5m/179CJ!l; dvě 190cm; 28,0m!175cll; 2,,5.v182aa , dVOjice skoro srostlé; ':22,5m/ 21,Um/2UUc. jde po plola mladé v 
245cII; 2,,0';217cII; 21,5~178cII; 

Již. části O"; 
97. 

1: 25 ,Um/185cm 
115&b 4 19,,-I162cm; 18,5~204cm; 4: 18, 1 16,u';116cll 

148cII; 17,0ml1,80. 
116a 5 až 20,5';151c.; 18,0.(1,6cm, v Bav. 

č'st1 



117a 
118e 

lIga. 

1201'1 

12~a. 

122bo 

12'ao 
1240 
128bo 

1,Uab 

1,lebo 

1'28 

l'4a 

l'5d 
1,6ab 
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2~ až 2"um/1520m 

12 21,0m/1520m; 2,,5m/2l60m; 
24,Om/1780m,nahote trojákj 
jd v porostu 

jdjfk : u sev.okraje 4: 18,Om/1,aom; 
. 22,0m/l,60m; 22,Umjl,60m; v sz 

ěásti: 20,5m!1540m; v již. části: 
2l,um/1720m; 19,Um/1500m; v 
stt.č.: 5,až 2"Um/1640m 

2: 27,um/960m; l4,0m/950m; střed. 
část: 19,Um/l'70m,pruh pOdél 
záp.okraje, Oj. mladé 

jde po p10!e: až 21,5m/1670m; 20,5m/ 
1~4cm; + nálet, pOdél záp.okraje 
pruh až l6,Om/1220m 

4: 20,Um/165cm; 19,5~'1890m; 22,Om( 
193cm; jd mladé v eev.části 

4; ,: až 24,5m/186cm 
1: 24,5m/2v ,om + sk. mladtch 
6: 22,0m/21,cm; 22,0m/19,cm; 21,um/ 

177cm, 20 ,5m/l18cm; 2,,0m!1510m; 
24,Um/2'5cm; 1: 27,Um/212cm 

2;,5: 27,Om/18,om; 2',Om/122cm; 
24,um/2,20m; 2,,0m!195cm mladé 
skup. v sz a. vtch.části 

4: staré; II sk. až 2U,Um/182cm, sk. 
mlfid10h, porost starých bor. max. 
25,um/181cm; 29,Om/20 4cm; 27,Vm/ 
22,cm; 26,um/184cID; 24,Um/2U2cm 
na hran. se 1,lb 

5: až 22,0m/1610m; 25,0m/164~m; 
2u,Um/1420m jd, sk. v sev:~ásti 
15,Um!1270m; 15,Um/116cm; 2U,Um! 
l'40m; pruh u záp.okrajej + jed.; 
jd-sk až 25,0';1860. 

12 star1oh: až 26,0m/1?9om; ,O,0m! 
2,10m; 26,0m/1820m jde skup. v sev. 
části 

1: 16,UmV'40m bez vrlku 
16: jd-ak pO celé plol. až 2' ,0m/185cm; 

26,0-v2UOom; 24,5m/22loa; 22,0m/ 
2050.; 2U,5m/lSOoa; - 4: ai 20,~ 
l88em 

l'7a 
l410 
1428 
14,a 
l44ab 
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,: až 25,5m/2270m 
Oj. mladé 
5: 18,Om/1860m 
4: 26,um/1980m 
sk: &Ž 17,5m/1'4cm - 2: až 9,5mV 

1490. a mladé 
149bo 2: 26,OmVl58om; skup.: až 27,O~ 

1980m 
l5IJo jd.až 21,0m/170cm; 21,0m/1880m; 

v záp.a jz.část1 
151boe 4: až 18,5m/17Uom; 1: až 2"Um/ 

1600m; 26,5m,/1710m; 24,um/17,om; 
22,5m/1860m; jd po oelé plo§e 

152abd jd-sk až 25,Om!141cm; 21,Um/1260m, 
hOj. podél záp.okraje; až 28,5m/ 
1580m; 26,Om(1620m; 27,um/1690m 
jd.pO plo§e,v již.č.sk.mladých; 
až 18,~1,Oom; 20,0m/1,5cm; 
25,0m/1250m; pruh v sev.~ist1, 
sk.mladýoh v již. části 
až 28,Om/1940m jd-sk po oe1é plo!e 
až 24,Om/17'cm jd-sk v jz části '0 ,O~18,om; 29,um/1580m; 5:: až 
27,um/l'(4cm; 10: !1Ž 20,Um/158cm 
pOdél oesty v sev.části,jedna. 
uvnitř 

r"'b '+2: 17,5m/1450m; 24,Om/1600m; 
7: až 21,Um/1720m pOdél oesty v sev. 
části, skup.mladých v jz části 

160bo 1+1 mladA! 
162bo 7: 19,um/1480m; Ojede mladá u již.okr. 
16'ab jde mladé; 9: až 15,Om/l,Oom;17,5m/ 

l"Km; 2U,Um/1'40m, mladé v s a sz 
části 

165b 6: až 22,um/152cm 
166ab ,: až 1,,5m/l24cm; až 15,Um/l050m 

jd, sk mladých ve střed. části 
167bo 1: v sev.č., mladé jd-sk. 
170a 1 star!í 8,Om/7Ucm,v jiŽ.č. sk. mla-

dých v sev. č. 
171a Oj. mladá v již.oípu 
172b 4 mladé v sev.č. 
17'a 5: až 15,~105cm, a mladé ve sk. 
1750/.180c 6: 11,5~880m . 
176aí'lSUb J: 11,0m/740m; ob ~8Io. 19oP2~· 

'177ad 1 stará a mladA!; 5:aŽ 17,0mf9~0'~ 
. 16, 5m/Slom 
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P. s. hercyn1ca abbrerlata HILITZBR 

vysazena v Odd. 169b 
Hl1itzer A. : Roz§íření borovice na Sumavě. 
--př'cě-il, 19'2 

P. s. 1appomca !URS;.: DS 19U 14-16 llayr 

Les. 

P. s. norvegica xxx 
P. s. pum1la BEISSlJ. 

DS 1910-11 15-16 Salzburg 14UU/ 
/P. s.watereri BEISSN.I 

P. s. sinenais LAD. DS 1914-16 Kayr; KP 19'1 (UbO-
re./; DS 19'2 

96& 1: 12,O~77ca; určovala se jakO P. 
tabulaetormts CARR. /Jager/, nejsp:Ue 
ale odpovídá P. sinensis 

P. strobua L. /1705/ DS 192' Hesse-Weener; DS 1927-'2 
---;7=.li-pp-1927. Vyskytuje se Ddsty ve skupinách, 
jinde jednotlivě. T r.1927 se vzpollÍnají dlnt§ stromy 
ve velk'JIl množství ••• které stro.-y aají tu Vynikajíoí 
rdst a osvědčll~ se stejně jakO 3inda. /fiohf!oe v led
nu 1955 vyvrátila v Oboře jeden zdre.vt stroa a tti slab-
11 kole. '0 let /B. 1955/, jinak JSou Ikoq jinpj. vIi vy mal,. 

Přehled o dnelní. zastoupen:( podle .lfeD1 ,!.,~~~~ 
1965: 'kon 2+'+2 

80 1: 20,~1210m 
2,ch-1 1 mladá, 16,0m!110os; 1: 14,5m/87om 
2,j 2+': 11,0m!94oa; 19,U';1000ll; 15,um/89om 
280 1 
,6ab 1: 22,um(1,60.; 1: 18,Um,l920. 
,od 2 sta~: 28,Um,ll'5ca; 28,0';1660.; 

a , mlad' 
61b , 
68abo XX; až 9,0m/480Jll sk. ~adtoh v lev.čás-

.,44 
'64 "a 
791~ 

ti; 1 mladá 
1: 8,Um/.,cm 
2: 8,0m/'5om; 9,W.,5ca 
,: 2"UIl/14' .. ; 2.,~112ca; 21,um/12,oJll 
4: 2' ,UY185ca; 2', 5a/14'OS; 20,UII/14Uo.; 

2U,_"'1280.; 4: ai !!1~!~~C!' 
12: ~d-.k ai 2U , Ua,/l 41 oa; 24;iili68ca, 

. pfeY'tni pOd'l ~ii. okra~ 
,+~ ..• _tnl st"1V 
a: 25,OIl/11'ca; 2' .UJa/'loa 
11 t~ 2U, 511/11.,0.; 21 ,u./"oapod'l .11 

Óltra3e 
I: 2'~SIt/l8tOll; 24,0.;14008 

151e 
161ab 

165ab 

166b 

169b 
170ab 

178b 
179ad 
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1: 22, Um/14,om 
1: 22,Um/1790m; Od 4 m dvoják; 

1:24,5m,!140 0m 
2: 18,0m/14,om; 19,5m/147cm v jz. 

části, jd mladý nálet, ve v.č. 
0j.mladé; sk.až 24,Om/l"cm,jd 
mladt nálet 

4: 19,Um/10U cm; 22,5m/155cm; 17,um/ 
l'7cm; 11,5m/68cm 

,: l U,Um/550m; 14,Um/9,cm;,24m/217am 
2: 18,um/145cm; 16,Um/117cm; 4: 

2U,Um/16Ucm; 26,0m(1,8cm; 19,5m( 
2U70m; bez vrcholu; 9,0m/4Ucm 

1: 2', 5m/1570m 
2: 24,Um/2120m; usychaj:(c:Íi; 2' ,um; 

185cm; 1 mladá ll: až 26,5m/2U5am, 
2,,5m/215cm 

P. s. compacta xxx KP 1928 HOlandsko /nádvotíl 
P. s. nivea HORT pp 1927 

popis u Hesse-Weener, kat.1917, 295 
P. s. umbr",culifera. CARR. ST 1929 
P. tabulaeformis. CA.RR. Ip. sin~nsis MAYR not.LAIB., 

P.henryi MAST • ., P. wilsoIli1 SHAW., P. 1eucosperma 
MAXIM., P. funebris KOMAR., P. monticola HORT/srov. 
P. sinensis. 

P. teOcote CRAM. et-SCHLECHT. 11826/ DS 1910-11 14-16 
Mexiko : F~nc.dendrolog.společnost; 

P. thunbergii PARL. /1862/ DS 1910 14-16 Mayr; DS 
191u-l1 14-16 JapOnsko Ipark 12/; DS 1911 14-16 
Unger /2}O/; CS 191} /expedovaná zezahr.ns/. DS 
19'5-4U; PP 1927; ST 1929. 

po zimě 1928-29 se uvádí mezi méně poškozenými borovi
cemi, dnes ale chybí. 
P. uliginosa NE UM. pp 1927 

je P. rotundata LINK. = P. mugo ssp. uncinata DUM. , 
P. montana uncinata WILLK.,/P. sinensis var.y.SHAWI 

P. yunnanensis F.R1NCH. /1909/ DS 1910-11 14-16 
Wi1son-Sargent /2krát/ 

PSE U DUL A. R I X GURD. - PAMUDn1N 
ROd s jedním druhem v sev. ~íně. 

P. amabilis BERn. IP. kaempferi GORD./ ST 19U9; 
pp 1927; DS 192} Hesse-Weener. V r.19U9 rOstl v 

alpinu, v r.1927 se uvádí u Karasů; považoval se z~ 
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odolný, ~le n9 st9novi!tě dosti náročnt /ST 1929/. 
Sil VA 'f"!.rouc"!. dělAl s pamodřínem četné pOkusy, avšak 
Jen jeden exeIt~lář vysqzený na sev. svahu pod potokem 
rostl dobře pO 15 iet, ovšem velmi pOmalu, patrně proto, 
že tu bylo mnoho k~end a málo půdy. Uhynul r. 1929 
a dnes se n~pěstuja. 

PSE UDe T S U G A CARR. ~ (ll LASU 
----Hod-má-7-dřUh~-v-západní části severní Ameriky a ve 
východní Asii. V pp 1927 má rod 4 pOlOŽky, P. taxi -
fol1q a tři její formy. 
T. taxifoliA BRITT. LM 192}; pp 1927; DS 19'5 
---Ď~i~Šk~_- je ZAstoupena po oelém pt"l.rku jednotlivě 
i ve skupinách nebo ve skup1novitých mlad~ích pOdsad -
bách. Na Obvodu se používala do pláštů společně se 
sffirkem. V pp 1927 se uvádí P. taxirolia a její ~ormy 
viridis, cqesia a glauca. Mluví se tu již o ,Olettch 
stromech, které vytvářejí celé porosty. Velká vět!ina 
mOhutných dugl.''tsek ale zmrzla v zimě 1928-29 /BI{ 1929/. 
1'''!ké lednová vichřice vyvrátila r.1955 v alpinu 6 dugla
sek, ve str~~ích nad BOřínem padlo 29 stromd 55-ó51ettch, 
většinou zC1r~vých /FK 19'5/. - Výsadby mají jinak rozma
nitt pUvod. V r.1912 byly do parku vysazOvány sazenioe 
ze škOlek v Konopišti /korespod./ r.19'9 se vysazovaly 
dO parku ze školky v Táborce a pod-. 

Revizi p~ovedla M.Roudná 1964 & byly změřeny nej -
větší stromy. --------
P. t. brevifolia SCHIER. DS 192' Hesse-Weener 
P. t. caesia ASCH. et GRAEB. DS 1922; pp 1927;LK 19'5 
---V-žlmě-1928-29 tyto formy Obstály, kdežto zelené 
dOugl~sky silně utrpely /FZ 19'~/ ~ t&ké zvěří trpěly 
méně než zelené /LM 19'5/. Uvádí se v Odděl. 

'4e 1: 21,vm/1,Vcm 
P. t. e1egQns SCHWER. DS 192' Hesse-Weener 
P. t. gl~uca SCHNEID. DS 191U Mayr,Ko10rado,park 
---,6;i,ó;---ĎS 19'5-41; pp 1927; KP 1929 DS fu dvora/ 
V zimě 1928-29 vydržely, kdežto zelené zmrzly ln 19,u/. 
Největší jedinci jsou dnes v Údol! Botiče u Labeěky 
/0C1d.128a/ a pOd Hořínem /odd.157c/. 

128a 1: 33,5m/269/228cm,hluboko z~větvená 
soli te ra 

157c 1: '2,Om/275cm 
171a }: 25,5~!182cm; 18,Um(98cm; 14m/67ca 
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P. t. pendula SUDW. 
Mezi tisíci duglaskami, které Silva Tarouca 

dostal svéhO času z HOlštýnska a postu~ně vysázel 
v parku, byly nalezeny později nádherne smutečni 
strOmy, krásnější a zajímavější než ty, které kOu
pil mnOhem dráže jako P. douglaa11 pendula /ST 19291-
Dnes chybí ? 
P. t. virid1s SCHNEID. DS 1927-32 33-41; LM 1923; 
---PP-i927;--ST 1929; M 1957; M 1956; M 1958; M 

1959; M 1960. 
O zelených duglaskách píěe Silva !arouoa :·Před lety 
jsem vysadil zelené duglasky na suohém kamentt'm ji~
ním svahu na břehu velkéhO rybníka a mezi ně pro 
úsporu materiálu Obyčejné smrky, které měly btt pozdě
ji Odstraněny. Po dvaceti leteoh vyrostly duglaaky v 
poměrně velké,bujné stromy, kde~to smrky byly sotva 
poloviční, krněly nebO za!ly v suohýoh leteoh /ST 19291 
Velká větlina mOhutnýoh duglaaek zmrzla ale v zimě 
1928-29 /BK 1929/ a právě zelené duglssky byly posti
ženy nejvíoe, skoro vleohny z~ly až na kotan a velmi 
brzy ztratily v!eohnO jehličí /FZ 1930/. !aké v zimě 
1939-40 byla polkozena mrazem lB' 1940/. 

Nejvyllí duglaska je ve skupině v Odděl. 130c,nej
silnějlí strom označent jakO výběrový je v Oboře u 
Labelky odd. 128a. Velké rozměry mají i zelené duglas
kl' na vlhkýoh svazíoh a pod nimi v odděl. 12b, 32b, 
40b. Starěí duglasky mají vesměs stáří kolem 60 let. 

118 sk 2,,0m!1350m 
l2b 3 34,~m/2300.; 3,,0m!2l5cm /označ. 

sem.stro.v,,0,5m/1690m /ozn.sea.str./ 
130 1 22,5-/1580m; • 1957 /5 kS/ 
l7b ak 24,5-II050m; 21,5m/l24cm; • ~~~: / 
,Oa sk 6,~260m; vys.1957 /8 kS/ / s 
,2b sk ",5-/2100m; 32,U-/1660m; 29,5m/ 

159011; • 1957 /8 ks/ 
3'0 1. 1957 
'40 1 14,0';640.; výs.1957 /1/ 
4Uo ,: 34,Um/3210m; 34,5~2810.; 

,5,0';240cm; 1: 34,0/2"0. 
Sla 48: • 1957 
9'. 10: • 1958; 10.2: • 1960+64 
98& _k: 16,UII/750.; • 1960 /10 kal 



lU2a ak 

lluo 1 
llla ak 

U9a 1 
120a ak 
122b ak 

128& ak 
1,Uo sk 

1,2a , 
14)b 10 
167b 1 
17Ub sk 

17la 7+8 
1780 ak 

P. t. -F.Kraus
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26,Um/168ca; 25',Ull/15'CA; 
,24.5.(o~76ca; 2' ,Om/172 ca; 
vts.1958 /SO ks/ 
,U,5JD/274cm,bajonetovi'tt vrchol 
29,01l/195ca; 25 ,01l/18Oc.; 
usyohá od vroholu; 18,Om/l'9ca; 
vts.1960 /, kS/ 
24,0m/179C11l 
27,5m/198ca; vts.1958 /'7 kS/ 
2U,5m/2100m; 29,Um/224cm; 
29,uII/2,Oc. 
",Um,!294C1l 
,6,umll61cm; '5,Um/25,om; 
• 1959 /20 ks/ 
27,Um/16,ca; 26,uII/175c.; 
24,0m/l'4011; vts.1958 /lu ks/ 
• 196u 
19,UII/1,00m 
24,5JD/216ca; 2',uM/195C11l; 
• 1959 /5 ks/ 
JI 1958+59 
14,UII/IU8cm; K 1958 /4 ks/ 

---šiřOmek-.;-zvláltním uspořádáním jehlic, ktert byl 
nalezen mezi semenáčky ve Ikolce na ChotObuzi /dnes 
rosar1um( a odtUd byl přesazen na dnelní místo : 

9gi 1: 2,6m/Obv.9 QII 

S C I A D OPI TYS SIEB. et ZUCC. - PAJEHLIONtx: 
Jedint druh ve vtch.Asii. 

S. vertioillata SIEB. et ZUCC. DS 1915 Japonsko; 
DS 1927-'2; ST 1909; • 192', 1925; pp 1927; ST 
1929; FZ 19,0; KP 1928 HOlandsko /Hfebenl; KP 
1929 DS /Hfeben; DS 1915-16 Haage+Schm1dt-Erfurt 
191' /160/. 

V r. 1909 se uvádí v alpinu, v r. 1925 ae fíká, 2a 
- přetrvaly nekryty bez pOhromy kolikátou zi.u-. 
V PP 1927 se uvádějí dva nádherné exempláře na Hfe
běnu, Odd.151. Do r.1929 netrpěl ani v tuhtoh zi
mách /ST 1929/, kde!to v zimě 1928-29 byl PRjehlič
ník právě Jednou z nejvice postitentch dřevin /BK 
1929 FZ 19,0/. V t~to zimě zmrzly i exemptáte na 
Htebenu až k zemi. Ze zbytku t.ene se jeden znovu 
Bmlad11 a několik lat jeltě livořil. Byl pak zničan 
v r. 1945 a dnes naní v parku zastoupen /ICH 196'/. 

I 
l 

- 163 -

S E ~ U O I A EIDL. - SEKVUJA 
Jeden druh v KalifOrnii. 

S. sempervirens ENDL. -
·Sekvoje. VŽdyzelená není odolná, semenO se ale vy.~

valo 192' ve Iko1ce DS /DS 192' Min.zem./, zřejmě 
vlak se ze Iko1ek nedOstala. 

S E Q U O I A DEN D R ° N BUCHHULZ - SEKVOJOVEC 
ROd s jedním druhem v záp.čáati sev.Ameriky. 

S. giganteum BUCRHOLZ /Sequo1a gigantea DECAISNE, 
---§:iěiilňgton1a SEEMANN, fe11ingt0n1a gigantea 

LINDL./ DS 1914-15 s.D.Fairch11d US Dep.of Agric. 
191'; DS 1927 '7-41; ST 1909; LM 1925; PP 1927; 
ST 1929; • 19'9. 

V r.1909 se uvádí v alpinu, v PP 1927 na Hřebenu, kde 
v§ak v zimě 1928-29 docela zmrzla. Celkem do r.l929 
byly tu jen mladl! exempláře, po uhynutí vždy ObnOve
né. Silva Tarouca se utěloval tím, že 1 ve středních 
Oechách jsou impozantní exempláfe táto dřeviny a že 
tedy z vysazOvantch některj obatojí. I později byla 
vysazována na r~zná místa, tak v r.19'9 byly vysaze
ny sazenioe !O,5-1,0m/ vypěstovan~ ve Iko1ce VOOz dO 
odd.4'. -Vřesová vyhlídka- /1/, do Odděl. 17c /1/, 
,Ob -Hlavni vyhlídka- /1/, Ua /4/ /K 19'9/. ale vlech
ny také v tuhtch zimách zally 1M 1929 1940, KR 1SZ,/. 
Waposled vysazeno v r.1965 5 ks z Kunratic /Kučer~ 
do rOsaria /podzim 1965/. Byly tedy vtaledky opakova
né intrOdukce velmi lpatn~. 

T A X ° D I U K BlCH. - TISOVEC 
----fři-ařUhi-řozlífené v j1hov'oh.části sev.Ameriky 
až po Mexiko. V k*ltufe 1 druh. 
!. distichu. BlCH. DB 192' BZ Montpe111er, BZ Oerno
---Ylčě:-iiň.zea. DB 1927-28 '2 '5; LM 1925; pp 1927; 

.P 19'1 ;1 ObOra.!; AS 1959 151 č.,8. 
V r.1925 S8 UYádi v -bahnit'. údolí- u Bořína /Ul 1925/. 
V zimě 1928-29 zmrzly alad!í stromkÝ' docela, starlí vyly 
silně pOlkozeny /KK 1929/. V t~to zimě zmrznu! ve1kt 
sttoa, ktert rostl poblíte hustOva dubu; al.adlí vtsad
by na BoM.ěku zally brzy po vysazení /Jl 1940 TOz/. 
Dnea jaou v parku dva jedinci ze starlíoh vtsadeb 
/měf. E. Uiberlayov' 196'/ : 

90 1 1l,O~620. 
28a 1 7:čiV6óči AS 1959 151 ě.,8 ;,0 let, 

7m, obv.l06CJ1/. 
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~_~_;_~_~ __ ;. - TIS 
ROl .4 '-8 druh~ rozlífenýoh na sevemi polokOuli, 

v pp 1927 d 7 po1otek, rozsah se oelkem uohoval. 
Revizi provedl ~!~!§!~~~~! 196, a ~~_~~~!~ 1966. 
!. baooata L. pp 1927; DS 1927-'2 '5-41; • 1928 
---V~-7Čhotobuz 285, Boháaek '4/; • 19'8 Ik.Strině 
ll; • 1944 l1aany ,,+~ 42; • 1946 lezefí; • 1947 
V"Oz; JI 1950 VOz 27; II 1955 vtJz '0; JI 1957 re '9; 
• 1958; • 1959-60. 
Tis je stinná. dfevina a proto pfímo nepostradatelná 
pro vytvá.fení stlUeze1en'ho POdrOstu. K tomu byl hOj
ně POu1íván a tvofí misty v&lk~ skupiny až porosty 
pod patrem dubll aj. dřevin /borovio/. V dObré ěerstvé 
plldě rOste bujně a poměrně ryohle, přesto není ob&., 
že bude jednou Obtížný a vyla!m stromdm nebezpeěnt. 
POměrně dOsti trpí : V krut~ zimě 1919 zničila velké 
množství tisll zvěř: mlad~ D.ově vysazovaná tisy bylo 
nutno vtdy před zvěří ohráni t a nebylo nikdy pozorc
vino, že by ji tato strava Ikod11a. V zimě 1921-22 
~iay silně utrpěly ve slunné poloze, patrně 1{Omb1x~c:: 
uč1nkd zimy, ",ětru a suche. /ST 1922/. V zim.ě 1928-;29 
byl tis jednou oz; dřevin,nejv{ce postižených" Stari§:! 
tisy zmrzly namnoze v celých skupináoh 8. ve velk;f(,h 
jedincdoL'i a~ do kořeno 9 některé z pařezl1 oUl'l3.zll;:!., 
mla.dé '~ydržely dobh~ i bez sněhové pOkrýqky li!"!. 19,0/ 
Tj.B ss hOjně vysazova.l, např. v r.1929 vys~zsno t;t: 

Báa. zB.hr. 285 tisů n~ Chotobuz a 54 na Boháček /'fil? 
1929/ t v 1'.J.931 asi 40 ku.sL\ do Obory '11. pOd. Poro&ty
Jsou na Chotobuzi, pod strážním do-xem u Bot!na. ~td~ 

TiFD ená§i ~tín a dá. se dobře vysa.zovat 1 jah") 
1 - 1,:; m V:lM. keř, dá. ss tak POUZ:(VA,t ke kryti ZI:i'i. 
1ST 1922/. 
DOsud byly registrovány: /M.Ku.čera 1966/ 

2d,e 4+2 M 1959-60 
5b,e 9:. 196U 

16a,b 1'+2:. 1957 
191 8+' .• 1957 1958 
2us!i! 1{4 1t19571958 
228 . 2: Jif J.. ~ 513 
27. 8: ai 5,Om/o21oa 
45a 27 až 2 ,OIP/kete, skup. u ~9ty 
46a,·,· 16 až 2,0m/kefa, skup. 'tl o~u.ty 

.628,b 1: ai";',5m/,,CIl; jd-sk až ,,5mjo51cm; 
5,Om!ol04om.; 6 ~ 5aV67{'~'q 6, 5Il/ 
710. dvoják 

72a 
95b 
97a 

109a 
111a 
112b 
120a 
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15: • 1957 
7 • 1964 

16: až, ,Olll/keře 
2: až 6,0lll/090cm; a 6 dallíoh 
5 • 1960 
1 • 1960 

24: ak až 7,u-7,1111/56,64,69,70,88,96ca, 
.lichn1 jedinci rozvětveni v něko-
lik kmínkA Id 16/ 

l'7a 4 • 1960 
148b 1': až 5,0lt/keře skup. u cesty 
149a,e '8 až 5,0ll/kete ve skup.; 26+1,:ak:up. 

1548 

169a 

až 4, 511/4'ca 
sk až "Om/keře rozvětven4 ve více kmín

lol /až 1'/, jeden vzpfí_~ 2,Om 
sk 12+7+18+5: ai "Om-2,5lt/o24-18cm, 

ke fa rozvě neú ai rozkladi ti 
~!_~!_!~f!!!!! CARa. DS 192' Hesse-Weener; DS 19'5-41; 

pp 1927 
96h 1: 2,Om(kef; lirokt 200ca; tem 

~!_~!_!~f!!!!!-!~! ~~!·f 
40 sk.: 1,~ke a&so. 

T. b. aurea PlW. pp 1927 
T. b. a11l'80-var1egata BBISSB. DS Ji92' Besse-.eeDer; 

• 1960 5b ,:. 196U 
154& 1: 2,Om/ket I. 150ca, • 1960 

T. b. oO_unis .1SCB. et GBAlB. ---------27.-- 1 
~. b. con1ca BOR!. DS 192' Besse-.eener; DS 19'7-41 
!. b. davlsii xxx DS 192' Besae-.eener 
T. b. dOYastOnlana UHD. pp 1927 /alpinUl!/; ST 1929; 

DS 1927-28 19'2 '7-41; v siaj 1928-29 zmrznul nad 
sněhem úplně. 

24 ,: 2,o.{kef 1.400ca, tem. 
II 1: 2.o.{kef 1.'50cm, tem. 

!. b. dOyaston1a.na aureowar1esata DRD. DS 192' 
---Šeaaě=iěěDěři--Dš-ig;2-;;=4Íi-. 1946 soudná. u Jlaína 

2b ,~, 

40 skup. ? 
~. b. elegantias1aa BBISSB. DS 192' Beaae-Weener; 

DS 19'2 '5-41 
!. b. ereo_ PlUl. DS 192' JI1n ..... ; DS 1928-29 '2 ---;;:4i----
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11d 1: , ,Om/keř 1,Ocm 
2Ua ~: , ,Um/keř 150cm 
96a 1: 4,0m/keř ,OUca, masc. 

154a 1: 2,Om/ket 150cm 
T •. b. erecta aureo-var1egata BEISSN. DS 192' Hesse-

Weener . 
T. b. ericOides PILG. DS 192' Hesse-Weener; DS 19'5~ 

41; M 19'7 DS 
!!_~!_~~!~!~!~!~ LOUD. /T.hibern1ca HOOK./ DS 192' 

Heaae-Weener; DS 1927-,2 '5-41 
'm 1: 1,7m/keř 1UUcm 
II 1: "Um/let 1500. 

1U9 1: 1,2m/ket 
154a 1: 2,Om/ket 

T. b. fastigiata aurea SENECL. DS 192' Hes,e-Weener; 
DS 1927-28 '2 '5-41; pp 1927 

T. b. gracilis pendula BEISSN. DS 192' Hesse-Weener 
T. b. jacksoni1 GORD. DS 19'2 '5-41; DS 192' Hesse-Weau. 
T. b. majOr xxx DS 192' Hesse-Weener; M 19'7 DS 
T. b. Nedpath Castle BEISSN. DS 192' Hesse-Weener; 

DS 19'2 '5-41 
T. b. nana KNIGHT DS 19'2 
T. b. pendulo-gr~tiosa BEISSN. /P.pend.overeynderi 

FISCH./ DS 192' Hesse-Weener 
T. ~ pyre.m1da1is CARR. DS 192' Hesse-Weener; M 1951 

T. b. imperia1is BEISSN. DS 192' Hesse-.eener 
T. b. lutea ENDL. DS 192' Hesse-Weener 
~. b. washington11 BEISSN. DS 19'5-41 
T. brevifOlia NUTT. DS 192' Hesse-Weener 
T. canadensis MARSH. DS 192' Hesse-Weener; DS 19'5-41; 

M 19'7 DS. Uváděl s. v odděl. 96, dnes není potvrzen 
T. c. albo-spica xxx DS 192' Besse-Weener 
!!_~~e!~~!! SIEB. et ZUCC. DS 1915 Unger-Japonsko /,0/; 

pp 1927; DS 1940-41; M 1944 !íčany /11/; AS 1959 154 
č.56. Rostl v parku jil před r.1927; tuhé zimy pfa

stál dobte /1955-56, 1962-6'/. V první zimě nebyl pOlkO-
zen, kdežto T. baccata .. souaedatví _ěl jehličí us:~ 
resav' /FK 1956/.Stejně s. ChOvají rostliny, kte~ byly 
TyBazeny pOzději na rdzntch atano.iltích v parku. 1081& 
ot~i1' /l'K 1957/. Dnaa rcete v odd61. 

'q 1: ',OPflcet 
2' 1: ,,0mVkef, maBC. 
2Ua 1: "O~kef, t ••. 
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96f,m,1 1: 7,0m/51cm,fem.; ,: ,,5m/22cm, 
fem.,4,0m/18/8cm,fem.; 5,0m/ 
29cm,masc.; M 194'; AS 1959 
154 č.56 /5m, obv.44cm, 251et/ 

98a 2: 5,0m/29/,Ocm,fem.; ,,0m/11cm, 
fem.; II 1944 

~!_~!_~~ HEHD. DS 1925 BZ Brook.; DS 19'2 '5-'9· 
M 19'7 DS; M 1944 níčany 5; II 1958 ' 

Prokáz~ rovněž svoji Odolnost k mrazu /FK 1957/. 
VyskytuJe se dnes v Odděleních : 

2b 2: 1,Om/keř, masc.; 1,Sm/ket,fem.; 
/M 1944/; AS 1959 144 č.4 

22a 1: O,8m/keř; masc.; M 19'7; 2: 
0,8m/keř masc.; M 1958 

96f 2: 1,5m/keř, mase., 1,0m/keř 

!_~_g_~_~ L. - ZERAV 
ROd má 6 druhd v severní Americe a výchOdní Asii, 

které se pěstUjí v početné řadě forem. V pp 1927 má 
rOd 17 položek, v tom 3 druhy, ostatní formy. 
Thuje Jsou hřbitovní stromy a v krajině se musí pOu -
žívat velmi opatrně; ve větším množství se dají pou
žít jen na. místech, kde se jim daří I'l. kde nepdsObí 
násilně. V domovině ži jí hlavně na. bažinách a také v 
parku patří jen na břeijy a dO mOkrých proláklin, ve 
kterých se jim daří zvláště dobře /ST 192~/. 
~erav je dřevina. Odolná, zvěří trpí jen někdy: po vy
sazení ze zahrady dO volnéhO j)8rku Jsou ihned zvěří 
napadány a Okusovány, ačkoliv védle stOjí jiné, kte
rýCh ai zvěř po dlouhá léta nevšimla. /1M 1924/. 
V prdběhu dOby se tu pěstovaly druhy a fOrmy : 
T. koraiensis NAKAI /T. japon1ca KOMAR./ /1917/ 

DS 192' BZ Berlin-Da.hlem 
~!_~~~!~~~!~!! L. /15'6/ DS 192' Hesse-Weener; 

DS 1927-'2 '5-41; pp 1927 /10 forem/; M 1940 V~; 
M 1941 vTIz; • 1942 vOZ; M 1944 ~; K 1948 ~ 36. 
K mrazu Odolná /FK 1957/. 

Zerav Be vyskytuje hOjně, jednotlivě i ve skupinách 
v ráznýCh věkových třídách. V zimě 1928-29 přezimoval 
vesměs dobře se všemi Odrůdami a formami /FZ 19,0/. 
Jeden strom, rostoucí na·nádvoří, vyvrátila vichřice 
v lednu 1955 /FK 1955/. EvidovánO bylO 64 jedincd, z 
nichž '9 patří k typu, 25 formám. Největší stromy 
v Odd. ,Oa /19,5 a 17m vys./ a v Odds 96d /pod LabeA-
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kou 17m/. Podle revize HOlubové 1963 : 
2bcdg 8: 7,5m/;5cm;-í2,0m/86cm; 9,5m/72cm; 

7,0m/55cm; 6,5m/34/15/27cm; 6,5m/ 
11r'lcm; 8,O/8Ucm; 9,Um/49/,lcm; 
,: 10,Um/76/55/62/55cm; 8,Um/76/ 
57/71/66cm; 5,Um/'lcm; 3: 8,5m/ 
22/24cm; 5,5m/28/32cm; 7,0m/41cm; 
1: xx 

3} 1: 9,0';66cm 
17b 1: 5,5m/22cm 
2Ud 1: 1,,7m/114cm 
'Ua 2: 19,5m/11,cm; 17,Um/115cm 
'5c 2: 7,5m/l02cm; 11,0m/86cm 
4Uc 1: 15,Um/95cm 
44a 1: 2,9m/14cm 
52a 1: 14,5m/82cm 
55b 1: 10 ,5m/1U'cm ve1.§patná 
85 2: 8,5m/8Ucm; 1"Um/l08/87cm 
96d ,: 8,Um/"/2,/,,cm; 10,5m/9,cm; 

17,Um/15'cm 
157c 1: 7"m/54/62cm 
164f 1: ',5m/15cm 
178d 1: 1U,5m/60/49/;Scm 
128c 2: xx 

T. o. a1bospica BEISSN. /1875/ DS 19'2 
~!-~~_~~~!~!f~!!~ BEISSN. • 1944 VůOz 

12, 1 11,5m/82/94cm 
2Ua 2 1U,8m/120cm; 12,0m/1,Ucm 

T. o. a trovirens StJDiY. -------;1------i 11,5m/116cm 
12g 1 19,0m/150ca 
2U8 2 7,5m/40cm; 14,5m/112cm 

150c 1 7,5m/77cm 
155b 1 4,5m/29cm 

T. O. Rurea NELS. pp 1927; DS 19'2 /aurescens/ 
T. O. Aure~ nOVR HORT. DS 1911-16 Němec.dendro1.spol.; 

DS 1932 '5-41 
~~_~!_~~~~~ BEISSN. /1871/ DS 1923 Hesse-Weener; 

DS 1~5-41; II 1940 
96d 1 "'m/16/13cm 

T. O. buchanan1 PARSONS /L.Spath,dov.1891 'S.Amer./ 
DS 192' Hesse-Weener; DS 19'7-41 

T. o. co1uana SPAETH • 1946 lezefi u ChOmutOva -----144b---- 1 xx 
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T. o. cr1spa xxx pp 1927 /hadovit' forma/ 
T. o. doug1asii pyramidalis SPAETH /Arnold Arb., 

dov.Spath 1901/; DS 1923 Hesse-.eener 
~. o. e11wa~e r1ana BEISSN. /1880 sA/ pp 1927; 
---ňš-í§27='2-;5=4l; K 1940 ~ /Boh'ček, PetržilkO

vy ol§e/; • 1942 V~; K 1944 ~; • 1946 Jezefí; 
• 1947 VOz 15; JI 1957 DS 2' 

1c 2' xx 
lla 2 5,5/24/2'c.; 5,5m/17cm 
96d 1 pOlehlá 

T. o. e11warger1ana ·Rheingold- VOLIBRT /1904/ DS 
192' HesseyWeener; DS 1928-'2 '5-41; JI 1946 Jezefí 

T. o. ericOides HOOPES /1868/ -------i2g----- 1 p01ehavá 
22b 1 6,0m/50/41/25/'Ucm 

Setfení o potomstvu této retino.pOry, která se pOvažO
vala za Cha.ma.ecypar1s pisifera .quarrosa dUlllosa /Reti
nOllpOra squarrosa dumosa/ je v práci F.Krause /1960/. 
Při vtsevech se zjistilo, !e jde o !. o. er1cOides, 
nebol jedna fízkovaná rostlina se vr'tila k plan'mu 
typu. 

Kraus F.: Příspěvek k ověfení p4vOdu mladistv' for
--ij-Ťh. occidentalis f. er1cOides /Laws./Beissn. 
Vědecké práce vtzkumného ůlltavu okraan'hO zahrad
nictví OSAZV 1, Praha 1961 8'-98 

T. o. fastigiata JAEG. pp 1927; DS 192' Hesse-.eener; 
DS 1927-'2 19'5-41 

T. o. fi1iform1s BEISSN. /1909/ DS Hesse-.eener; DS 
---19;5=.1------

2b 1 xx 
T. o. froebe1ii BEISSN. /T. o. oOmpacta BEISSN/ DS 

192' HesseyWeener 
T. o. globoaa GERD. DS 192' Hesse-Weener; DS 1927-'2 

19'5-41 
T. o. hoveyi HOOPES /1868/ DS 192' Hesse-.eener; DS 

1927-'2 '5-41; pp 1927 /silné stromy/; • 19'8 ~; 
• 1940; • 1948 V~ /22/ 

T. o. 1utea KENT. /pf.190U/ DS 192' Hesse-Weener; DS 
---i9'5=4i; pp 1927; • 194' ~ 

96d 1: 11,0';67/24cm 
T. o. 1utescens HESSE /T. o. wareana 1utescena HESSE/ 

DS 19'2 '5-41; • 1945 Jezefí 
T. o. 1l8l0~ana JJlBROZY /Ambrozy,JIl~/ DS 19'2 
---í9;5=41; .-1940 TOz; • 1942 /pfe8./; • 1944 Y'Oz /.,/; 

• 1954 ])S /,/. Dnea zastoupena II exeapl'fi. 
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Benčat F. : Arboretum Mlyňany und seine interes
---š;ňtěn Geho1ze. Dt.Baumschule 10, 195B, 9,239 
Silva Tarouca E. : Unsere Freiland Nadelholzer, 
'---wiěň=Lě1pž1g 1913 281, obr.293 /var.pyramidalia 

f.malonyana, matečná rostlina v Mlyňanech/. 
2b 4 6,5m/27/22cm; 3 pOkroucené a ležíc:! 
7a' II xxx 

20a 1 5,Bm/22cm 
96d 1 9,5m/35cm 

144b 2 6, 5m/22/12 cm; 4,3m/16cm 
178d,f 1+1 8,5~29/'7/17cm; 6,5m/37cm 

11a 1 6,0m/27/23cm 
T. o. Ohlendorfii BEISSN. /T.O.spathii/ DS 1923 

Hesse-Weener; DS 19'35-41 
T. o. pendula GORD. /S~ndish,Bagshot,Ang1.1882/ DS 

1937-41; K 1940 ~ 
T. o. plicata MAST. /1~8/ pp 1927; DS 1935-41 
T. o. pulcherima xxx DS 1923 Hesse-Weener 
T. o. recurvata BEISSN. DS 1923 Hesse-Weener 
T. o. riveraii BEISS~. /1891/ DS 1923 Hesse-Weener; 

DS 19'2 1935-41 
T. o. robusta CARR. /T.o.wareana NELS./ pp 1927; 

DS 1927-28 ,2 '7-41 
T. o. rOsenthalii BEISS!. DS 1923 Hesse-Weener; 

DS 19'2 '5-41 
!~_~~_~e!~!!~ SLAVl! /pf.1932/ MP 1928 HolandskO; 

DS 1935-41; JIl 1940 VŮZ; K 1942 VŮZ; JIl 1943 ~; 
JIl 1947 DS 

2c,g 2+1 
2Ua 1 14,0m/109ca 
96d 2 11,0m/6,c.; 1Q,U-(55cm 

!. o. variegata lEST. pp 1927 
T. o. vervaeneana GORD. /1862/ DS 192' Hesse-Weener; 

pp 1927; DS 19'5-,6; JIl 1940 ~; JIl 1946 Jezefí u 
ChOm. 

T. o. wareana ~LS. /T.S.iare,Country,Ang1. pf.1855/ 
DS 1935-'6; JIl 1940 VŮZ; JIl 1946 Jezeří u Ch. 

Dále se uvádějí T. o. aureo-spicata BEISSN. DS 1927-
1932 35-41, T. o. nana hoveyi xxx DS 1927 
!!_O!~!~~~~! L. /1752/' DS 1911 14-15 Unger-Japonsko 

730U/; DS 1922 Jard.Bot. d'Algerie; DS 192' Min.zem.; 
DS 19'5-'6; K 194'; M 1947 VůZ. 
Je citlivá k mrazu, v r.1928-29 zmrzla se všemi formaDd 
ve starších stromech 1 jedna z největších na nádvoří 
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zámku, zllsta1y jen mle.dé sa.zenice pOd sněhem /FZ 
19,0/. V pR.rku je dne s jediný keřovitý exemplář nA. 

zámeckém nádvoří 
2 1 keř n~ zám.nádvoři 

T. o. aurea CARR. /př.1878/ DS 1923 Min.zem. 
T. o. compacta xxx DS 192' Min.zem. 
T. o. cupressoides BEISSN. ITeO.pyramids.lis El~:orJo/ 

IlS 192' Min.zem. 
T. Elicata LAMa. /1853/ DS 192' Hesse-Weener; DS 
---1935:40; pp 1927; JIl 1938 /VOz; M 1940. VŮZ; M 1941 

v&~ 10; K 1942 ~; 1947 DS; M 1949 V&~ 2U; AS 
1959 147 

Vyskytuje se rOztroušeně v rUzných částech parku. V 
pp 1927 je uvedena T. p1icata s formou fastigiata. 
V tuhé zimě 1928-?'9 silně utrpěla, 1;R.kže vydržely 
jen m1~dé sazenice pOd shěhem /FZ 19,0/. DlouhO 
trv~jící mrazy v r.1929 způsobily pozdni rašení a 
ROvé v1hony nestačily vyzrát pfed následující zimOu 
/BI{ 1929/. Také v jiných letech bylO pozorováno na .. 
mrznutí jehliC /BK 1940/. V r.196, bylO evidováno 
57 stromů, z tOhO 20 ve f. atrovirens. Největší je 
v Odděl. 52c, dalií pak v odd. ,Oa. OdOlná /p.[ 19571 
Revize A.Ho1ubová 196'. 

-2b---4:--5,~29/32/30cm; l4,Um/129cm; 
15,UlI/ll0ca; 16,0m/96cm 

9 1: 12 f 0m/12,cm 
12g 2: 24,Um(188ca; 1,,5m/l,70m; 1: 24tU~' 

2,7cm /bU letl; AS 1959 147 č.25 
30a ,: 16,5m/79cm; 19,5m/1,2cm; 19,5m(1}lcm 
'5c 
4Uc 4: 

52c 2: 
55b,d 5: 

95a 2:: 
96d,lc 1: 

14,5m/86ca; 18,0m/117am; 17,5m/ 
1,Oc.; 12,7m/94ca 
!4l~a.{!;~ca; 20 ,7m/17'cm /AP 1964/ 
4,0-V27ca; 3,SlI/kef; 4,Um/keř; 
7"m/3,ca; 1: 4,UII/14/21cm 
9,0-(48cm; 9,U1I/52cm 
7,0m(46CR; 2: 16,7m(6U/122CR;1S,711/ 

1410 
69/49/69/1'2 ca 

4: 6,5m('9ca; 8,01l/46/24c.; 8,Um/J4/"ca; 

15. 
r 15.,. 

l'78d 

7,UII/'4908 
1: 16,Oa/l11c. 
1: 21,0.;19008 
1: 16,5II/197ca 
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T. p. atrovlrena LIPA DS 192' Hesse-Weener 
--- ---i7á;b--6+14 6: ",.{ket; 4,5m/4/22cm; 

5,0m/24cm; 4,5m/2'CIl; 4,2m/18ca; 
,,0m/1ISem 

14: 4,Om/21cm; 4,2m/28cll; 4,~21ca; 
, ,01l/1,C114 , ,1Sm/2Uom; 4"m/22/laca; 
4,UII/19ca; 4,2m/2Uca; 4,OIl/19ca; 
6,UII/22_; 4,UJt/l9cll; 4,0';18ca; 
4,~2'ca; 4,6m/2,c. 

T. p. tastlglata SCHREID. /pyram1dslis ZEDEO./ 
DS 192' Hease-WeeDer; pp 1927 

T. p. varlegata OUD. fauno varlegata BEISSK./ DS 192' 
Hesse-Weener; DS 1927-28 '2 '5-41 

T. standiab1l CABB. /T.' japomca IIAII •• / /1860/ 
---ňš-i92;-Bž Ber1ln-Dahle.; DS 19'2 '6-41; • 1940 YtIz; 

JI 1942 ?'Oz; • 1144 DS; • 1946 soudů u Jlě!na; • 
1947 »S. 

První vtsadby v partu ~aOu z r.1940; roat1a dobfe a je 
k mrazu Odoln' /R. 195'1/ lm 196'/. Dnes je zastoupena 
, jedlnci /Ho1ubov' 196'/ : 

20a 1 ',5. 
96a 1 6,UII/4'1ca 

155b 1 5, 5';'4ca 

T HUJ U P S I S SliB. et ZUCC. - HYBA, ZEBAVINEC 
----Ť-řOdi-jěaěň-druh rostoucí v Japonaku : 
T. do1abrata SliB. et ZUCC. /185'/ DS 1914-15 UDger
---jŘpoňškň-/70/; S! 19U9; pp 1927; DS 1927-28 '2 '5.41; 

• 1946 SOudn' u Jlěína 
V r.1909 rostl u Labelky, v PP 1927 se uvtdí s jednou 
varietou. V zimě 1928-29 zannul i pod sněhe. /rK 1929/. 
Dnea roate na dvou a1steoh v Obofe, pOd hrúí Lebelky 
/91Sh/ a na Hfebenu /154a/. Je odolnt k arazu, ve vět -
Ifch zldch au ale hnědne jehllčí a ěasto celt kat pro
aychat. Ke plodí • POdle _f.E. Ulberlayovf 196': 

96h 2 5,0m/kef; 5,5Jl/ket All31959 154 ě.57 
154& 1 4,0ll/kef 

T. d. vRrlegata UTTU PP 1927 

T u II II t A ABlUT! - !UDIn 
----Pit-druhd rostoucích ve vtch.Asil a jeden v ji!. 
ěatatl Sev .... r1ky. UY'-dí se v pp 192'1 ve vtětu rodA 
T. grandis !Oll! 

pěstuje .. od r.1847, ale velů zfídka, u n's v Prd
hOnicích úlc Odolá /AP 19154 451 
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!. nucitera SIEB. et ZUCC. 
--------i'ie 1 4,2m/20ca; tento exempláf na Hře-

benu někollkrát zmrznul,ale vidy 
znOvu regeneroval /rev.E.Ulber1ayo
v, 196'/ 

T. taxito11a.um. ST 1929 

T S U G A CABll. - JEDLOVEC 
----Ř;d-~á 14 druhA Od Himalájí po Japonsko a v m!r
~Il pásmu sev • .lIDe rtky •. Y kul tufe asi 7 druhA. V PP 
1927 Ilá rod 4 p010tky. Dnes tu rostou jen dva druhy. 
Odo1ncst k arasu je rdzá, zvěfí trpí podmě Ilálo, 
ale více ne! borovice a mOdfíny /DI 19'5/. 
Revizi provedla E. Uiber1ayová 1962 

~!~!!!!l~!~_~.: Tsuga /přehled v prdhOnickéll 
parku rostouoích druhd, odrdd a jedlncA s 
bi010gioktmi údajl/. Indez sem1num et planta
rum Prdhomce 15, 196, 4' 

T. canadenals CARa. /1"6/ LM 1924; pp 1927; .P 
---ig;í-7i-Obora/; DS 1927-'2 '5-41; II 1940 ~+DS; 

I( 194' DS; I( 1944 ~+DS; 111946 Jezefí+ns; I( 

1959 vtJz 
Jedlovec kanadskl se vyskytuje ve skuplnách v rdz -
ntch ě'steoh parku. Celkell je zaznamenáno 59 s tromA , 
z tOho ~ kusy t.atrovlrena a 2 kusy t.pendula. Nej
větl! strom je v odd. 55b /24.{164ca/ a v Odd. 12,c 
/20/1'7c';. Tsuga canadenals nebyla v zimě 1928-29 
pOlkozena, jenom pom1stně umrzly mladým rost1lnám 
terminální vthony IP.Zeaan 19,0/; ~auga canadensls 
glauca zarsla nad sněhem úplně /EK 1929/. OdOlná 
lx 1957/. 

2a 
58 

9c 
16bcd 

18a 
21a 
28a 

1: "O';27om 
,: 11,0';12,cm; 4,0m/,lca; 5,0'; 

27/24/21ca • 1959 
1: 17 ,0";112 ca; vyvrácena 1964 

5,U";'2c.; 6,O';41ca; 6,0'; 
41ca; 7,0m/48ca; 1: 1,,0'; 
2U4ca; 7: 4,4.{24ca; 5,O";'9cm; 
,,1II/40 ca; 5, 511/29 ca; 5,.511/,Uoil; 
4,5a/20 ca 

1: 7 ,Oa/51 ca 
1: ? 
6: 6,O";"ca; 8,uII/52ca; 6,0";'9.; 

8, s./61ca; 8,"; 46ca·; 6, ,.; 42 ca 
1: 7,01i/42oa 
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'4c ,: 7,U~'5cm; 8,0m/'4cm; 4,0m/17cm 
'9b 2: 11,0m/108cJIl; l' ,Cm!l70cJIl 
5gb 2: 8,O~41cm; 5,5m/"cJIl 
55b 4: 24,Um/164cm; 8,0m/49cm; 18,U~ 

96 
102cm; 18,Um/ll1cm 

4: 7,°m/5,cm, 8,0m/45cm; 14,0m/174cm; 
15,0~174cm; 

110b 2: 15,0m/220 cJft; 18,Om,/2'Ocm 
12,c 2 : 2U,0m/l'7cm,zlomený vrohol; 

14,0m/127/77cJll dvOják rozvětve~ 

127. 
Cd 0,65";, 

4: ',5m/l0ca; 4. 0';15ca; 4,01l/15cm; 
',5m/lOcm 

128a 1: 16,0m/1'5cJll 
1'70 1: 8,°m/75om 
1'Sb 1: 9,Um!95cm 
l'9b 2: 14,Om/,:oucm, l',Um/1,Ocm 
148b ? 

T. c. atrov1rens B~ISSN. 
96ch 1: 8,Om/770m 

148b 1: 6,5/9'cm 
T. c. cOmpecta SENEGL. DS 1927-28 '2 
T. é. cOlllpacta Dana EEISSN. ST 1929 
T. c. min1ma HESSE DS 192' Hesse-Weener 
T. c. pendula BEISSN. /H.W.Sargent,F1shk111 MOunta1ns 

N. Y. 1897,(; DS 192' He sse-Ieener; DS 19'5-'6· ST 
1929; • 1946 Jezefí; • 1957 /59d z '9c/ ' 

9c 1: 1,7m/kef /11'cm,obv.koruny 22m/ 
na hráz1 PodzámeukéhO rybníka,vy
nikající exemplář; popis AS 1959 
146, č.18 

'9b 1: 1,1';015cm 
T. caro11n1ana ElCEIM. /1886/ DS 19'2 
!~-~!!!!!!~!!! MAS!. /1861/ DS 192, Hesse-Weener; 

LJ( 1924 
Zjiltěny .. stro., pfevá~ně v ObOře, největlí v Oddělení 
1'9b. Ve atarlích POp1sech se ale druh neuvádí V zimě 
1928-29 zmrzla nad sněhem úplně /KK 1929/. Oz~čena z 
Odolnou /p.( 1951/. a 

'9b 1: 
1088 1: 
111a 1: 
1'9b 1: 

5,Om/ket AS 1959 152 č.43 
.. ,Om/21cm 
4,0m!16cm 
7,0m/68cm 
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T. heteropby11a SARG. /1851/ ST 1929 
T. h. argenteo-vBr1egata BEISSN. ST 1929 
T. mertens1ana CJJm. /T. pattonfana sgNEOL./ /1854/ 

DS 192' Besse-.eener; DS 19'2; LM 1924; pp 1927 
/Hfeben/; ST 1929; KP 19'1; K 1946 Jezeři /0/, 
Soudni u J1čína. 

V z1mě 1928-29 utrpěla více než T. canadens1s, zvláA
tě na vlhčích stanov1Atích /FZ 19,0/. FOtom patrně 
vyhynula. 
T. a. argentea SUDI. ST 1929 
T. a. fo1.variegata xxx DS 192' Hesse-'eener 
T. s1eb01d11 CARR. /185'/ PP 1927 

V zimě 1928-29 byla pOAkozena s~lněj1 než jedlOvec 
kaDAdskt. zvláitě na vlhči ch stanov1ltích. /FZ 19,Oj 

T. stand1sh11 xxx DS 192' Hesse-Weener 
T. yunnanens1s MAST. /1908/ LIl 1924 
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