
 

SEZNAM POVOLENÝCH DŘEVIN 

český název latinský název 

bez černý  Sambucus nigra       

bez hroznatý Sambucus racemosa 

borovice lesní  Pinus sylvestris 

brslen evropský Euonymus europaeus 

bříza bělokorá  Betula pendula 

buk lesní Fagus sylvatica 

dřín obecný Cornus mas 

dřišťál obecný Berberis vulgaris              

dub letní Quercus robur 

dub pýřitý (šípák) Quercus pubescens 

dub zimní Quercus petraea 

habr obecný Carpinus betulus 

hloh jednosemenný Crataegus monogyna 

hloh obecný Crataegus laevigata 

hrušeň polnička Pyrus communis 

janovec metlatý Cytisus scoparius 

čilimník černající Cytisus nigricans 

čilimník raný Cytisus x praecox 

jabloň lesní Malus sylvestris 

jasan ztepilý Fraxinus excelsior 

javor babyka Acer campestre 

javor klen Acer pseudoplatanus  

javor mléč Acer platanoides 

jedle bělokorá Abies alba 

jeřáb břek Sorbus torminalis  

jeřáb muk Sorbus aria 

jeříb oskeruše Sorbus domestica 

jeřáb ptačí Sorbus aucuparia 

jeřáb prostřední Sorbus x intermedia  

jilm drsný Ulmus glabra  

kalina obecná Viburnum opulus  

kalina tušalaj Viburnum lantana  

klokoč zpeřený Staphylea pinata  

krušina olšová Frangula alnus  

lípa srdčitá Tilia cordata 

lípa velkolistá Tilia platyphyllos  

líska obecná Coryllus avelana  

mahebka obecná Prunus mahaleb  

meruzalka alpská Ribes alpinum  

meruzalka skalní Ribes petraeum  

modřín opadavý Larix decidua 

 olše lepkavá Alnus grutinosa 

olše šedá Alnus incana 

ptačí zob obecný Ligustrum vulgare  

 růže dužnoplodá Rosa villosa 

 růže šípková Rosa canina 

řešetlák počistivý Rhamnus cathartica 

skalník celokrajný Rhamnus cathartica 

smrk ztepilý Picea abies 

 střemcha obecná Prunus padus  



 svída krvavá Cornus sanguinea  

tis červený Taxus baccata  

 topol osika Populus tremula  

 trnka obecná Prunus spinosa 

třešeň ptáčnice Cerasus (Prunus) avium  

vrba Salix sp. 

vrba jíva Salix caprea  

zimolez pýřitý (obecný) Lonicera xylosteum 

broskvoň Prunus sp. 

hrušeň Pyrus 

jabloň Malus 

maliník Rubus sp. 

meruňka Prunus sp. 

meruzalka černá Ribes nigrum 

meruzalka červená Ribes rubrum 

meruzalka srstka Ribes uva-crispa 

ostružiník Rubus sp. 

slivoň Prunus sp. 
 
 

Příklady společenstva v krajině: 
- kalina tušalaj, šípková růže, ptačí zob, zimolez, svída, trnka, mahalebka, střemcha 
- zimolez, líska, ptačí zob, dřišťál, kalina tušalaj, rašetlák 

 
Podsadba ořešáků: 

- čimišník stromovitý, olše, žanovec, rakytník, netvařec, hlošiny, meruzalky (rybíz, angrešt, …), 
černý bez, moruše, myrobalán 


