
Itinerář k vycházce jihozápadní částí parku na sídlišti Ďáblice 

 

javor mléč      Acer platanoides 

javor klen (horský)    Acer pseudoplatanus 

jírovec maďal     Aesculus  hippocastanum 

trnovník bílý (akát)    Robinia pseudoaccacia 

třešeň mahalebka     Cerasus mahaleb 

třešeň       Cerasus sp. 

zlatice (forzýtie)     Forsythia sp. 

(topol osika      Populus tremula) 

ořešák černý     Juglans nigra 

tis červený      Taxus baccata 

javor mléč kv.     Acer platanoides ‘Schwedleri‘ 

dub letní Památný (430 cm)   Quercus robur 

lípa velkolistá     Tilia platyphylos 

smrk pichlavý     Picea pungens 

katalpa obecná (trubačovitá)   Catalpa bignoides 

jasan ztepilý      Fraxinus excelsior 

smrk omorika (Pančičův)   Picea omorika 

svída bílá kv.     Swida alba ‘Argenteomarginata‘ 

borovice černá     Pinus nigra 

(buk lesní      Fagus sylvatica) 

(hlošina úzkolistá     Elaeagnus angustifoloia) 

jilm vaz      Ulmus laevis 

borovice vejmutovka    Pinus strobus 

borovice Jeffreyova    Pinus jeffreyi 

líska turecká     Corylus colurna 

(jírovec pleťový  kv.    Aesculus  hippocastanum ‘Briotii‘) 

dřišťál Thunbergův kv.    Berberis thunbergií  ‘Atropurpurea‘ 

zimolez tatarský     Lonicera tataricum 

lípa       Tilia sp. 

borovice lesní (sosna)    Pinus sylvatica 

habr obecný      Carpinus betulus 

zerav západní     Thuja occidentalis 

zerav západní kv.     Thuja occidentalis ‘Malonya‘ 

šeřík obecný     Syringa vulgaris    

liliovník tulipánokvětý    Liriodendron tulipifera 

tamaryšek      Tamarix sp. 

kalina tušalaj     Viburnum lantana 

dřezovec trojtrnný     Gleditsia triacanthos 

vrba argentinská     Salix xerythrofluxuosa 

zákula japonská kv.    Kerria japonica ‘Pleniflora‘ 

svída výběžkatá     Swida sericea 

jerlín japonský     Sophora japonica 

tavolník      Spiraea sp. 

zákula japonská     Kerria japonica 

tavola kalinolistá     Physocarpus  opulifolius 



cypřišek nutka     Chamaecyparis nootkatensis 

duglaska tisolistá     Pseudotsuga menziesii 

topol (cizokrajný)     Populus sp.  

kaštanovník      Castanea sp. 

kalina pražská      Viburnum xpragensis 

třešeň pilovitá (sakura ozdobná) kv.  Cerasus serrulata ‘Pleniflora‘ 

platan javorolistý     Platanus hispanica 

mochnovec křovitý    Dasiphora fruticosa 

(štědřenec odvislý     Laburnum anagyroides) 

pámelník bílý     Symphoricarpos albus 

hlohyně šarlatová     Pyracantha coccinea 

skalník vodorovný (V: rozprostřený)  Cotoneaster horizontalis 

(bříza papírovitá     Betula papyrifera) 

borovice kleč     Pinus mugo 

jedlovec kanadský     Tsuga canadensis 

topol černý      Populus nigra 

dřišťál obecný     Berberis vulgaris 

jilm horský      Ulmus glabra  

modřín opadavý (evropský)   Larix decidua 

kalina modroplodá     Viburnum tinus 

skalník lesklý     Cotoneaster lucidus 

javorovec jasanolisý    Negundo aceroides 

javor mléč kv.     Acer platanoides ‘Globosum‘ 

borovice těžká     Pinus ponderosa 

jasan ztepilý kv     Fraxinus excelsior ‘Nana‘ 

jasan ztepilý kv     Fraxinus excelsior ‘Hessei‘ 

ruj vlasatá      Cotinus coggygria 

(jalovec viržinský kv.    Juniperus virginiana ‘Skyrocket‘) 

bobkovišeň lékařská    Laurocerasus officinalis 

dřišťál Juliin     Berberis julianae 

jedle kavkazská     Abies nordmanniana 

(vrba Matsudova kv.    Salix matsudana ‘Tortuosa‘) 

(javor stříbrný     Acer saccharinum) 

(borovice rumelská    Pinus peuce) 

(borovice těžká     Pinus ponderosa) 

(zeravec východní     Platycladus orientalis) 

vrba náhrobní     Salix xsepulcralis 

vrba bílá kv.      Salix alba ‘Tristis‘ 

střemcha obecná     Padus avium 

dub červený      Quercus rubra 

liliovník tulipánokvětý    Liriodendron tulipifera 
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jalovce a jejich kultivary 

 

jalovec obecný keř až nízký strom do 6 m, trojhranné hnědavé letorosty 

šídlovité, ostře pichlavé jehlice, 1 – 1,5 cm, navrchu žlábkovité, se širokým bílým pruhem, na rubu kýlnaté 

šišky namodrale černé, sivě ojíněné, až do 1 cm, zrají 2. až 3. rokem, obvykle 3 (1) semena  

 Hibernika: až 6m, hustá, vřetenovitá koruna, letorosty vzpřímené 

 Suecica:  dtto, trochu širší, letorosty převislé 

 

jalovec chvojka  široce rozkladitý (bochník) do 1,5 m, metlovitě rozvětvený, větve hajlují 

   (při rozemnutí snad páchnou), jedovatá rostlina 

mladé jsou jehlicovité, vstřícné, do 0,4 cm; dospělé šupinovité, kosočtverečně vejčité, tupé, asi 0,1 cm, 

tmavozelené, na hřbetě se žlázkou 

šišky modrohnědé, sivě ojíněné, visí na stopkách,  0,6 cm, obvykle dvě semena; zrají nejdéle na jaře 2. roku   

(jinde šišky temně modré ) 

 

jalovec tuhý   (tančící) strom až 6 m vysoký, letorosty převislé, trojhranné 

jehlice po 3 v přeslenech, čárkovitě šídlovité, ostnitě pichlavé, až 2,5 cm dlouhé, na svrchní straně hluboce 

žlábkovité, uprostřed s úzkým šedavým pruhem a širokými zelenými okraji; na rubu hodně kýlnaté  

šišky hnědavě černé, ojíněné, 0,7 cm, 1-3 semena, zrají 2 rokem 

 

jalovec čínský   kuželovitý strom do 20 m, jindy vystoupavý až plazivý keř do 3 m 

   letorosty štíhlé, často převislé    

šupiny úzce kosočtverečné, přitisklé k větvičkám, tupé, na okraji bělavě lemované 

mladé jehličky často po 3, ostře špičaté, asi 0,7 cm, navrchu 2 bílé pruhy 

kulovité šišky 0,7 cm, zrají 2. rokem, 2-3 semena 

 Hetzii: vzpřímený keř 3 – 4 m, modrozelené listy, bohatě plodící 

 Pfitzeriana: široce rozkladitý, vystoupavé větve, na konci slabě převislé, 1 – 3 m 

 Pfitzeriana aurea:  šupiny na koncích žluté (Old Gold) 

 

jalovec prostřední (kříženec čínského a chvojky):  keř, 1 – 2 m vysoký 

šupiny žluté až šedozelené, juvenilní šídlovité, po 3; šišky okolo 0,5 cm    

 

jalovec viržinský (s varietou skalní)  

strom až 20 m, kuželovitá později zaokrouhlená koruna 

červenohnědá, pruhovitě odlupčivá borka, štíhlé, 4hranné letorosty 

juvenilní jehlicovité, asi 0,5 cm; dospělé šupiny kosočtverečně vejčité, špičaté, asi 0,2 cm, 

na koncích odstávajících od větévek, na hřbetě mají drobnou žlázku 

tmavomodré, ojíněné šišky, 0,6 cm, 1-2 semena, zrající prvním rokem 

 Burkii: válcovitě kuželovitá koruna do 3 m, se šídlovitými jehlicemi 0,6 cm 

 Tripartita: nepravidelně větvený keř do 3 m, se ztuha vystoupavými přímými větvemi,  

         a modrozelenými jehlicemi  

 Skyrocket: štíhlá kuželovitá koruna až do 6 m, modrošedé jehlice, 

           Repens (od skalní v.): poléhavé větve, jehlice 0,5 cm, zpočátku modrozelené, později         

    zelené.  

 

jalovec šupinatý keř s vystoupavými větvemi a hustými rýhovanými letorosty 

pouze jehlice v přeslenech po 3, ostře zašpičatělé, 0,4 cm, šikmo odstávající od větévek, 

na svrchní straně sivé a žlábkovité, na spodní zelené, s rýhou. 

šišky červenavě hnědé, při dozrávání 2 rokem purpurově černé, 0,5-0,8 cm s jedním semenem 

 Blue Star: hustý keř do 1,5 m (polokulovitý?), se stříbřitě modrými jehlicemi 0,6-1,0 cm  

   


