
Dendrologická exkurze po třeboňských parcích (stromy a 
keře) – seznam druhů 
 
Vysvětlivky: KS – Komenského sady (city park), ZP – zámecký park (chatéaux park), PH – 
parčík u hradeb (park along the wall), Ber –u Berty podél Zlaté stoky (Berta spa, along the 
Gold canal), hoj. – hojně (common), bus – u autobusového nádraží 

místo česky latinsky 

KS  ambroň západní Liquidambar styraciflua 

PH borovice blatka Pinus uncinata subsp. rotundata 

KS borovice černá Pinus nigra 

PH borovice kleč Pinus mugo agg. 

KS borovice lesní Pinus sylvestris 

ZP borovice těžká Pinus ponderosa 

KS, ZP borovice vejmutovka Pinus strobu 

KS, ZP bříza bělokorá Betula pendula 

KS bříza černá Betula nigra  

KS bříza papírová Betula papyrifera 

KS bříza pýřitá Betula pubescens 

KS, ZP buk lesní Atropurpurea Fagus sylvatica Atropurpurea 

PH, ZP cypřišek lawsonův Chamaecyparis Lawsoniana 

PH, ZP cypřišek nutka Chamaecyparis nootkatensis 

KS douglaska tisolistá Pseudotsuga menziesii 

KS dřezovec trojtrnný Gleditschia triacanthos 

KS, ZP dub bahenní Quercus palustris 

KS dub červený Quercus rubra 

KS, ZP dub letní Quercus robur 

KS dub šarlatový Quercus coccinea 



KS dub zimní Quercus petraea 

KS, ZP habr obecný Carpinus betulus 

Ber hloh  Crataegus cf. monogyna Rosea 

Ber jalovec viržinský Juniperus virginica 

KS jasan ztepilý Pendula Fraxinus excelsior Pendula 

KS javor amurský Acer ginnala 

KS, PH javor babyka Acer campestris 

ZP javor cukrový Acar saccharinum 

KS, ZP javor klen Acer pseudoplatanus 

KS, ZP javor mléč Acer platanoides 

KS javor mléč Drumondii Acer platanoides Drumondii 

KS javor stříbrný Acer saccharum 

ZP javor tatarský Acer tatarica 

ZP jedle bílá Abies alba 

KS jedle kavkazká Abies nordmanniana 

KS jedle korejská Abies Koreana 

ZP jedle nikkoská Abies homolepis* 

ZP jedle obrovská Abies grandis 

Ber jedle ojíněná Abys concolor var. lowiana 

ZP jedlovec kanadský Tsuga canadensis 

KS jerlín japonský Sophora japonica 

KS jeřáb muk Majestica Sorbus aria Majestica 

KS jilm vaz Ulmus laevis  

KS, PH, ZP jinan dvoulaločný Gingo biloba 

KS, ZP jírovec maďal Aesculus hippocastanum 



ZP jírovec pávie Aesculus pavia 

KS jírovec pleťový Aesculus x carnea 

KS kaštanovník jedlý Castanea sativa 

KS katalpa trubačovitá Catalpa bignoides 

ZP klokoč zpeřený Staphylea pinnata 

PH kolkwitzie krásná Kolkwitzia amabilis 

ZP lapina jasnolistá Pterocarya fraxinifolia 

KS, ZP liliovník tulipánokvětý Liriodendron tulipifera 

KS lípa americká Tilia x americana 

KS, PH lípa srdčitá Tilia cordata 

KS lípa stříbrná Tilia tomentosa 

KS lípa velkolistá Tilia platyphyllos 

KS lípa zelená  Tilia euchlora 

KS líska obecná Corylus avellana 

KS líska turecká Corylus colurna 

ZP metasekvoje čínská Metasequoia glyptostroboides 

KS modřín opadavý Larix decidua 

KS morušovník bílý Morus alba 

PH olše lepkavá Alnus glutinosa 

ZP ořešák černý Juglans nigra 

KS ořešák vlašský Juglans regia 

ZP pavlovnie plstnatá Pawlovnia tomentosa 

KS, ZP platan javorolistý Platanus x acerifolia 

KS slivoň myrobalán Prunus cerasifera 

KS, ZP smrk omorika Picea omorica 



*některé znaky u exempláře Abies homolepis ukazovaly na Abies veitchii, nicméně mladé 
větvičky jsou lysé a hluboce rýhované, proto se kloním k tomuto určení.  

 
 
Keře 
Všimněte si rozdílného vyznění keřových výsadeb v zámeckém parku a Komenského sadech. 
Je zde vysazeno mnoho kultivarů okrasných keřů, proto zdaleka nepostihneme všechny 
variety. Běžně pěstované a jinak zajímavé druhy a kultivary zde uvádíme s tím, že detailní 
určení může být někdy jen přibližné (přece jen autor není profesí zahradník ). Široký a 
bohatý sortiment, který v současnosti zahradnické firmy nabízejí, mohou vést někdy až k 
nekriticky pře-pestrým výsadbám na úkor přehlednosti a kompozice prostoru (ztráta 
průhledů, atp.).  
 
PH   azalka japonská  Azalea japonica  
ZP   brslen křídlatý   Euonymus alatus 
KS   dřišťál Thunbergův  Berberis thunbergii 
KS   dřín bílý   Cornus alba cf. Gouchaultii 

PH smrk pichlavý Picea pungens 

PH smrk sivý Picea glauca Conica 

ZP smrk ztepilý hadí Picea abies Virgata 

KS svitel latnatý Koelreuteria paniculata 

ZP šácholan japonský Magnolia cf. kobus  

PH, ZP šácholan Soulangeův Magnolia x Soulangeana 

PH šácholan trojplátečný Magnolia tripetala 

hoj. tis obecný Taxus baccata 

ZP tisovec dvouřadý Taxodium distichum 

KS topol chlupatoplodý Populus x trichocarpa 

ZP trnovník akát Robinia pseudacacia 

KS, ZP vrba bílá  Salix alba Tristis 

ZP vrba jíva Salix caprea  

ZP zerav obrovský Thuja plicata 

PH, ZP zerav západní Thuja occidentalis 

KS zmarličník japonský Cercidiphyllum japonicum 



KS, PH   dřín výběžkatý  Cornus stolonifera 
ZP   dřín květnatý    Cornus florida 
KS   hlohyně šarlatová  Pyracantha coccinea 
PH   jasmín    Physocarpus opulifolius 
PH, ZP   jalovec chvojka  Juniperus sabina 
ZP   janovec metlatý  Sarothamnus scoparius 
KS   kalina pražská   Viburnum x pragense 
KS   kalina svraskalá  Viburnum rhytidophyllum 
KS   kalina tušalaj   Viburnum lantana 
KS, ZP   kalina obecná   Viburnum opulus 
ZP   kalina řasnatá   Viburnum plicatum 
ZP   kalina višňolistá  Viburnum prunifolium 
ZP   klokoč zpeřený  Staphyllea pinnata 
PH   kolkwitzie krásná  Kolkwitzia amabilis 
ZP   mišpule německá  Mespilus germanica 
PH, Ber  mochna křovitá  Potentilla fruticosa 
ZP   ostružiník   Rubus spectabilis ‘Olympic Double’ 
KS   pámelník   Symphoricarpos chenaultii cv. Hancock 
KS   pámelník bílý   Symphoricarpos rivularis 
hoj   pěnišník   Rhododendron sp. div. 
PH, KS   ptačí zob   Ligustrum cf. ovalifolium 
KS, ZP   pustoryl věncový  Philadelphus coronarius 
PH   ruj vlasatá   Cottinus coggygria ‘Royal Purple’ 
ZP   růže svraskalá   Rosa rugosa 
PH   růže šedá   Rosa glauca 
KS   šeřík obecný    Syringa vulgaris 
PH   štědřenec převislý   Laburnum anagyroides 
KS   tavola kalinolistá  Physocarpus opulifolius 
ZP   tavolník prostřední  Spiraea media 
KS, PH   tavolník van Houteův  Spiraea vanhoutei 
PH   trojpuk něžný   Deutzia cf. gracilis 
Xx   trubač     Campsis radicans 
KS   vrba japonská   Salix integra ‘Hakuro Nashiki’ 
PH   vajgela růžová   Weigela florida 
PH   vajgela růžová f. bílá  Weigela Florida f. alba 
ZP   zimolez    Lonicera sempervirens  
KS, ZP   zimolez tatarský  Lonicera tatarica 
PH, KS   zlatice prostřední  Forsythia x intermedia 
 
Popínavé rostliny 
 
PH, ZP   břečťan popínavý  Hedera helix 
PH   hortenzie popínavá  Hydrangea petiolaris 
bus   loubinec popínavý  Parthenocissus inserta 
PH   loubinec trojcípý  Parthenocissus tricuspidata 
ZP   vistárie čínská   Wisteria sinensis 
 



 
Keře podél Zlaté stoky před lázněmi Berta 
 
korrea    Correa calycina 
skalník rozprostřený  Cotoneaster horizontalis 
tavolník japonský  Spiraea japonica 
tavolník van Houteův  Spiraea vanhoutei 
trojpuk   Deutzia sp. 
weigelie růžová   Weigela florida 
weigelie růžová (panaš.) Weigela florida ‘Variegata‘ 
 
Keře a stromy před vlakovou zastávkou Třeboň lázně 
 
bez černý  Sambucus nigra 
kalina višňolistá Viburnum prunifolium  
skalník   Cotoneaster sp.  
kdoulovec  Chaenomeles sp. 
bobkovišeň  Prunus laurocerasus  
smrk černý  Picea mariana 
smrk pichlavý  Picea pungens 
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