
1. Identifika ční údaje: 

 

Název: 

Projekt p řemnožení významných d řevin v parku Královská obora  

 

Zadavatel (investor):  

Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1, zastoupené: 
RNDr. Štěpánem Kyjovským, ředitelem odboru ochrany prostředí MHMP 

 

Zpracovatel (projektant):   

ing. Josef Souček, Vlkonice 46, 257 56 Neveklov, IČ:70138397,DIČ: CZ7512250174 

 

Lokalita:   

park Královská obora Stromovka 

 

Datum:   

10/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Úvod: 

Park Královská Obora je již od doby svého založení též významnou sbírkou dřevin. 
Tyto význačné dřeviny byly v různých obdobích vývoje parku vysazovány zejména 
jako kompoziční akcenty, skupiny nebo výrazné solitéry a postupem času vtiskly 
celému prostoru parku jeho charakteristickou, nezaměnitelnou kompozici. 
V některých částech parku tak introdukované dřeviny zcela dominují a celá vnitřní 
kompozice je postavená pouze na nich, dřeviny domácí tvoří pouze obvodový plášť 
kompozice (např. v části Starý park). 

Nejedná se však o klasickou sbírku dřevin, kde je uspořádání rostlin řízeno podle 
určitého sběratelského záměru, ale o kompoziční celek, jehož nedílnou estetickou 
součástí je sbírka dřevin, která akcentuje celou kompozici parku. Mnohé tyto dřeviny 
zde dorůstají značných rozměrů a lze je označit jako jedny z nejmohutnějších 
v České republice (např. Taxodium distichum, Quercus alba nebo Pseudolarix 
amabilis). 

Z dochovaných historických záznamů (Svoboda 1981) plyne, že již mezi lety 1835 až 
1844 bylo v parku poprvé na území Čech pěstováno 123 listnatých a 6 jehličnatých 
druhů dřevin. Toto číslo však není sumou všech druhů pěstovaných v Královské 
oboře, ale ukazuje výhradně prvointrodukci. Sám tento fakt vypovídá o významu 
sbírky dřevin v parku v rámci celého území Čech. Několik zaznamenaných prvně 
introdukovaných dřevin se v parku nachází dosud. 

Stejně jako se v čase proměňuje parková kompozice, je proměnné i zastoupení 
jednotlivých druhů dřevin v parku. Toto je v některých obdobích vyšší, v jiných se 
snižuje či stagnuje. Řada hodnotných jedinců postupně z parku mizí ať již díky 
svému vysokému věku přirozeně, tak též díky různým vlivům prostředí. Tyto vlivy se 
dnes obecně nazývají změny klimatu a zahrnují jak povodně roku 2002 a 2012 tak 
též výrazně suché roky 2017, 2018 a 2019. I přes zvýšenou péči, která je věnována 
starým hodnotným exemplářům dřevin, postupně vzniká potřeba jejich náhrady za 
jedince nové. 

Přehled významných druhů dřevin parku Královská obora navržených k přemnožení 
ve školkách Lesů hl. m. Prahy vznikl díky potřebě zachování alespoň části 
autentických jedinců rostlin, které již od doby založení parkové kompozice, tak jak jí 
známe v dnešní podobě, udávají parku jeho nezaměnitelný ráz. 

Pro přemnožení byly vybrány všechny hodnotné v kompozici autentické taxony 
dřevin. Hodnota těchto taxonů je dána průnikem kritérií původnosti v kompozici a 
introdukční hodnoty. V případě, že se v kompozici nachází více jedinců stejného 
taxonu, jsou pro přemnožení navrženy ty s nejvyšší sadovnickou hodnotou. 

Díky projektu přemnožení dochází k zachování cenného genofondu jak původních 
domácích, tak též cenných introdukovaných druhů rostlin. 



Dílčí částí projektu je také pořízení a dopěstování dřevin, které se v kompozici dříve 
nacházely a zanikly, aniž by se dochovalo jejich autentické potomstvo. Tyto, 
zpravidla běžně nepěstované druhy, budou namnoženy nebo nakoupeny a dále 
dopěstovány do vhodných výsadbových velikostí. Stejně tak projekt přemnožení 
zahrnuje pěstování nových obtížně dostupných taxonů vysazovaných do prostoru 
parku. 

Přemnožované a pěstované druhy budou zároveň evidovány v rámci databází 
dendrologických průzkumů a pasportu zeleně, tak aby byly jasně rozpoznatelní 
mateční jedinci i případné generace dalšího pěstování. 

Metoda výb ěru taxon ů určených k p řemnožení: 

Typově se dle možností množení či jeho aktuálnosti dají tyto taxony rozdělit na pět 
kategorií, které se od sebe liší jak způsobem získání mladého materiálu tak též 
významem či přítomností v současné kompozici parku. Jedná se o taxony (zpravidla 
jedince), které v současné době v parku stále rostou. 

1. Významné stávající taxony dřevin určené k přemnožení 
2. Významné taxony v minulosti v parku rostoucí, avšak v dnešní době již 

zaniklé. U těchto taxonů je díky historickým podkladům známa jejich původní 
lokace v kompozici parku. 

3. Významné taxony v minulosti v parku rostoucí, avšak v dnešní době zaniklé, u 
kterých není známa jejich lokace v původní kompozici parku. 

4. Domácí druhy významných stromů tvořících většinu kosterních porostů parku. 
Původní genofond dřevin často pocházejících z dřívějších vrstev kompozice 
než je ta z počátku 20. století. 

5. Druhy v parku nepěstované, avšak výrazné akcenty doplňující dnešní 
kompozici. Tyto taxony jsou v evropských školkách často pěstovány velmi 
omezeně a v malých pro výsadbu do městského parku nevhodných 
velikostech. 

Celý návrh přemnožení se opírá o certifikovanou metodiku popisu živých sbírek v 
památkách zahradního umění pro zápis do centrální evidence sbírek, která stanovuje 
hlavní zásady a pravidla v otázkách významu a hodnoty dřevin v kompozici. 

 

1. Významné stávající taxony d řevin ur čené k p řemnožení 

Tyto dřeviny považujeme v souladu s Metodikou popisu živých sbírek v památkách 
zahradního umění pro zápis do centrální evidence sbírek (Botanický ústav AV ČR 
2015) za kompozičně maximálně cenné a v prostoru autentické.  Mnohdy se jedná o 
jedince, kteří jsou první introdukcí svého druhu na území Čech či alespoň na území 
Prahy.  Zachování tohoto vzácného genofondu je tak v současnosti, kdy řada těchto 
jedinců počíná díky svému věku výrazně chátrat, vcelku zásadním úkolem nejen 
v rámci parku Královská obora ale i v rámci celé České republiky.  Většina druhů 



určených k přemnožení není navíc běžně dostupná na školkařském trhu v rámci 
Evropy. Krom škody kulturní a historické by při jejich zániku, po kterém nebude 
následovat nová výsadba těchto taxonů, výrazně utrpěla i celá kompozice parku, ale 
též jeho estetická a biologická hodnota. 

Pro přemnožení jsou voleny zejména druhy, které jsou dle výše zmíněné metodiky 
považovány za extrémně hodnotné. 

V rámci Kompozi ční hodnoty jedince se jedná o taxony uvedené v kategoriích 1., 
2. a 3. tedy: 

1. Mimořádně cenná dřevina - daná dřevina má podmiňující význam pro kompozici 
prostoru a je nositelem významných estetických vlastností (výrazná solitéra, skupina 
či akcent) 

 2. Dřevina cenná z hlediska kompozičních principů a jejich celoobjektového 
uplatnění (lemy průhledů, porostní pláště, charakteristická dřevina kompozice, clony 
aj.) 

 3. Dřevina cenná z hlediska kompozičního detailu (v rámci menších ploch objektu 
většinou bez vztahu k celkové kompozici) 

V rámci Původnosti jedince v kompozici v kategorii 1. a 2. 

1. Původní jedinec - jedinec s vysokou autenticitou vyskytující se v kompozici od 
jejího založení, nebo této kompozici předcházející, nejhodnotnější hledisko s nejvyšší 
památkovou hodnotou, jeho uchování (alespoň v podobě namnoženého rostlinného 
materiálu) je objektovou prioritou.  

2. Jedinec doplňující kompozici v dalších etapách historického vývoje objektu 
(historickou stopou je míněna ucelená vývojová etapa), přičemž exemplář není v 
kolizi s kompozicí objektu, nebo je přípustný z hlediska stanoveného památkového 
záměru. Z hlediska vývoje objektu se jedná o velmi cenné dřeviny, jejich uchování je 
prioritou, případně jsou alespoň ponechány na dožití. 

Díky vlastnímu přemnožení tak vzniká rostlinný materiál, ze kterého bude následně 
realizovaná nová výsadba historického (původního) taxonu získaná rozmnožením 
původního jedince tedy (v souladu s metodikou), velmi hodnotná nástupnická dřevina 
známého původu, v kompozici zcela autenticky použitá.  Vzhledem k vegetativnímu 
množení se bude jednat o prakticky totožného jedince  - klon – dřeviny původní. Je 
tak zachováno prostorové, časové i kompoziční a historické kontinuum ve větší části 
parku. 

Z hlediska introduk ční hodnoty jedince  jsou k přemnožení navrženy pouze druhy 
kategorie 1. a 2. tedy: 

 



1. Unikátní introdukovaný taxon, celorepublikového nebo evropského 
významu.  Jedná se o první introdukci taxonu na území státu, případně kontinentu, 
popřípadě taxon hybridního původu vzniklý nebo nalezený v objektu. Popř. taxon, 
který byl získán od introduktora nebo od autora jména taxonu (Vilmorin, Wilson etc.).  

2. Méně běžný introdukovaný taxon (v republikovém m ěřítku).  Dřevina v rámci 
státu málo běžná, která v současnosti není v běžném komerčním sortimentu 
okrasných školek. Může jit jak o botanický druh, tak též o hybrid nebo kultivar stejné 
charakteristiky. 

U větší části těchto jedinců se dá doložit jejich pěstování v parku minimálně do 
třicátých let 20 století, u některých pak až do poloviny 19. století 

V celkovém počtu se jedná o 22 taxonů dřevin, ze kterých je 19 nutné množit 
vegetativně (roubování, očkování) a 3 generativně (semeny). Přehled těchto taxonů 
je uveden v tabulce. 

Acer pseudoplatanus ˊPurpurascensˊ 
Carpinus betulus ˊPendulaˊ 
Fraxinus excelsior ˊDiversifoliaˊ 
Fraxinus excelsior ˊErosaˊ 
Ginkgo biloba ˊHorizontalisˊ 
Chamaecyparis pisifera 
Chamaecyparis pisifera ˊArgenteo - variegataˊ 
Populus alba ˊPendulaˊ 
Populus lasiocarpa 
Pseudolarix amabilis 
Pyrus eleagrifolia 
Quercus alba 
Quercus macrocarpa 
Quercus petraea ˊCochleataˊ 
Quercus petraea ˊMespilifoliaˊ 
Quercus petraea ˊMuscaviensisˊ 
Quercus petraea ˊPurpureaˊ 
Quercus robur ˊConcordiaˊ 
Quercus robur ˊFastigiataˊ 
Robinia pseudoacacia ˊTortuosaˊ 
Taxodium distichum 
Tilia petiolaris 
Tilia platyphyllos ˊLaciniataˊ 
 

 

 

 



2. Významné taxony v minulosti v parku rostoucí, av šak v dnešní dob ě 
zaniklé. 

- lokalizované 

Jedná se o dřeviny, které byly řadu desetiletí nedílnou charakteristickou součástí 
kompozice parku, avšak ať již vlivem stáří, nebo nepříznivých faktorů posledních let 
postupně z parku zmizely. Z nepříznivých faktorů lze na tomto místě jmenovat 
zejména dvě poslední povodně a následné dlouhodobé zatopení části parku, stavbu 
tunelu Blanka a další stavební práce v parku a v neposlední řadě pak dlouhodobé 
sucho posledních několika let. Všechny tyto faktory ve spojitosti se značným věkem 
některých jedinců výrazně přispěly k úhynu i těch druhů, které se v růstu na území 
Královské obory jevily jako výrazně perspektivní. 

U těchto taxonů je navíc zcela přesně lokalizováno místo výsadby a to zejména díky 
inventarizacím dřevin či přítomnosti dalších materiálů o parku, které zaznamenaly 
polohu určitého taxonu dřeviny. Přesnou lokalizaci těchto druhů dřevin tak lze doložit 
minimálně až do 30. let 20. století. 

Zmíněné druhy jsou dosti často raritami, dnes ve většině školkařských závodů 
nepěstovanými, případně pěstovanými v omezeném množství a malých, pro výsadbu 
nevhodných velikostech. Tyto druhy je tak nutno buď v rámci školky dopěstovat po 
nakoupení mladých sazenic, nebo přemnožit ze stávajících jedinců rostoucích jinde 
v ČR. 

Dnes se jedná zhruba o 8 až 10 taxonů, metodicky hodnocených jako dřeviny 
zmíněné pod odrážkou 1. Jedná se o dřeviny, které mají známou lokaci v prostoru, 
ale do dnešní doby se nedochovaly, nedojde zde tedy k zachování autentického 
genofondu dřevin Královské obory. 

Acer pensylvanicum 
Fraxinus pensylvanica ˊAucubaefoliaˊ 
Quercus lyrata 
Quercus marilandica 
Quercus robur ˊFürst Schwarzenbergˊ 
Qurcus robur ˊPectinataˊ 
Tsuga diversifolia 
 

 

 

 

 



3. Významné taxony v minulosti v parku rostoucí, av šak v dnešní dob ě 
zaniklé. 

- nelokalizované 

Důvod množení těchto taxonů je shodný s těmi zmíněnými v předchozí kapitole, a to 
až na fakt, že u těchto jedinců dnes neznámé přesnou lokaci, kterou v kompozici 
parku měly. To že se zde tyto druhy vyskytovaly, víme pouze z literárních podkladů či 
ústních sdělení.  Pěstování alespoň některých těchto jedinců lze doložit až do 30. let 
20. století. 

Způsob získání a dopěstování těchto jedinců je shodný jako u předchozích 
lokalizovaných taxonů. 

Jedná se o zhruba 5 až 7 taxonů dřevin. 

Betula lutea 
Carya ovata 
Chamaecyparis obtusa 
Magnolia hypoleuca 
Magnolia obovata 
Picea asperata var. notabilis 
Populus canadensis ˊAureaˊ (syn.:ˊSerotina 
Aureaˊ) 
Quercus montana 
 

4. Domácí druhy významných strom ů tvo řících v ětšinu kosterních porost ů 
parku. 

V současnosti se v prostoru parku sází velké množství domácích druhů dřevin, které 
jak dnes, tak historicky, tvořily na řadě míst kostru celé kompozice parku. Tyto 
výsadby však dnes vůbec nerespektují původnost genofondu dřevin a místní jedince. 
Naopak jde o celoevropské promísení různých genotypů a ekotypů rostlin, které 
v důsledku může vést k jejich špatnému přizpůsobení se na stanovišti a celkovému 
snížení jejich dlouhodobé funkce. Tento stav je způsoben zejména dnešní 
globalizovanou školkařskou produkcí. Není tak výjimkou, že na území parku roste u 
nás domácí lípa srdčitá, jejíž semena byla sbírána v Maďarsku, mladé rostliny byly 
pěstovány v Polsku a do konečného výsadbového tvaru byla dopěstována 
v Nizozemí.  

Cílem přemnožení základních druhů domácích kosterních dřevin je podchytit a 
v důsledku pro budoucnost zachránit původní ekotypy domácích druhů, které se 
v parku objevují po staletí. Pro přemnožení jsou zatím navrženy duby, lípy, jasany a 
jilmy. Semena budou brána z původních významných soliterních stromů, jejichž 
původ často sahá do dřívější vrstvy kompozice parku. Je tak nanejvýš 



pravděpodobné, že tito jedinci jsou zástupci původního místního genofondu dřevin. 
Příkladem mohou být staré duby na ostrově ve Dně bývalého rybníka. 

Celkem se v této fázi jedná o 4 taxony dřevin, ovšem množené z více jedinců a 
následně pěstované v nejméně desítkách kusů a masově sázené jako dřeviny 
kosterní. V dalších letech je pak možné přidat i jiné časté domácí druhy v parku 
rostoucí jako kupříkladu buky, habry nebo javory. 

Fraxinus excelsior 
Quercus robur 
Tilia cordata 
Ulmus laevis 
 

5. Druhy v parku nep ěstované, avšak výrazné akcenty dopl ňující dnešní 
kompozici. 

Zejména v posledních letech se kompozice parku výrazně a dynamicky vyvíjí. To 
skýtá prostor pro použití nových dosud v parku nepěstovaných dřevin, které se do 
budoucna mohou stát výraznými kompozičními akcenty. Jejich použití je v rámci 
parku dáno nejen novým směřováním některých jeho částí, ale i faktem, že po celou 
dobu své novodobé historie byl park Královská obora významným introdukčním 
místem nejen v rámci města, ale v rámci celé České republiky a potažmo i střední 
Evropy. Na tuto významnou historickou tradici, která charakterizuje používání 
exotických dřevin (druhů i kultivarů) jako přímých akcentů kompozice navazujeme v i 
současném plánování dosadeb v parku. Nové exotické dřeviny tak nejsou sázeny 
pouze jako sbírka, ale mají své nezaměnitelné místo v celém širším konceptu parku, 
do kterého jsou organicky vtělené, tak jak tomu bylo ve všech etapách vývoje 
objektu. 

K množení, nebo dopěstování je navrženo celkem 24 druhů dřevin a to zejména 
s ohledem na stávající kolekci rodu Quercus, jehož sbírka je v parku tradiční 
nejméně od výsadeb dokumentovaných již v první polovině 19 století. 

Řada těchto druhů navíc výrazně odolává možným důsledkům klimatické změny a do 
budoucna může nahradit taxony, které na případné změny reagují výrazně hůře. 

Většina těchto druhů dřevin není dnes na školkařském trhu dostupná ve velikostech 
schopných výsadby, ale pouze v menších rozměrech. Ze školkařského hlediska tak 
půjde spíše o dopěstování menších nakoupených jedinců do velikostí, které již 
v prostoru parku obstojí. 

Celý projekt přinese výrazné zlepšení stavu parku Královská obora. Dojde 
k záchraně genofondu drtivé většiny historických výsadeb exotických i domácích 
druhů dřevin, ze kterých je dnes celá řada v poslední fázi svého života. Dále dojde 
k alespoň částečné záchraně a následné obnově původního genofondu domácích 
druhů a jejich plošnému rozšíření v plochách parku. Tyto práce budou mít pozitivní 



vliv též na zachování či případnou obnovu historické parkové kompozice. 
V neposlední řadě pak budou v určitých místech vysazovány dřeviny, které si mohou 
lépe poradit s důsledky klimatické změny. 

Abies procera/Abies magnifica 
Abies squamata 
Alnus firma 
Alnus subcordata 
Aphanante aspera 
Carya laciniosa 
Emenopteris henryi 
Ilex x koehneana 'Chestnut Leaf' 
Maclura pomifera 
Nyssa sinensis 
Picea smithiana 
Planera aquatica 
Prunus jamasakura/P.serrulata var.spontanea 
Prunus ‘Gyoiko’ 
Quercus × willdenowiana 
Quercus acerifolia 
Quercus falcata 
Quercus 'Chocha' 
Quercus libanii 
Quercus mexicana 
Quercus michauxii 
Quercus 'Pondaim' 
Quercus rugosa 
Quercus semecarpifolia 
Quercus variabilis 
Quercus 'Zehra' 
Tetracentron sinense 
Ulmus parvifolia 
 

 

 

 

 

 

 

 



Parametry, p ěstování a kvalita vysazovaných jedinc ů 

Dřeviny budou dopěstovány minimálně do velikosti  175/200 cm (výška rostliny). 
Menší výsadbové velikosti by v parku neobstály. Maximální velikost výsadbového 
materiálu není určena, je však limitována technologiemi ve školkách. Pro výsadbu 
obecně až na výjimky preferujeme velikosti menší. Tvary výpěstků budou 
individuálně pěstovávány ve školkách na základě konkrétních potřeb. Jedinci budou 
pěstováni v určitém stanoveném pěstebním tvaru, jak je uvedeno v přehledové 
tabulce. Tento pěstební tvar je zvolen s ohledem na jeho potřebu v kompozici parku.        

 V prvních letech po namnožení je ideální polní pěstování. V posledním roce před 
výsadbou budou rostliny vyzvednuty a přesazeny do airpotů.  

Rostliny připravené k výsadbě budou odpovídajícím způsobem zapěstovány. Při 
převzetí bez zjevných vad jako jsou např. poškození kmene, nesprávné zapěstování 
či nekvalitní kořenové baly. U roubovanců se za vadu považuje též zjevná špatná 
afinita roubu a podnože. 

Způsob pořízení rostlin je přehledně uveden v tabulce. Rostliny kategorie 1. budou 
množeny ze stávajících jedinců v parku. Rostliny kategorií 2., 3., 4. a 5. budou 
nakoupeny v podobě semen, nebo jako mladý školkařský materiál určený 
k dopěstování. Je na nanejvýš nutné dodržet způsob množení jednotlivých druhů tak, 
jak je uveden v tabulce. Způsob množení je rozhodující pro následný dlouhodobý 
optimální vývoj jedinců na stanovišti. 

Jednotlivé výpěstky, pokud nebude stanoveno jinak, budou odpovídat ČSN 464902–
1. 

 

Vysvětlivky k tabulce: 

Kategorie -  

1. Významné stávající taxony dřevin určené k přemnožení 
2. Významné taxony v minulosti v parku rostoucí, avšak v dnešní době zaniklé. U 

těchto taxonů je díky historickým podkladům známa jejich původní lokace v 
kompozici parku. 

3. Významné taxony v minulosti v parku rostoucí, avšak v dnešní době zaniklé, u 
kterých není známa jejich lokace v původní kompozici parku. 

4. Domácí druhy významných stromů tvořících většinu kosterních porostů parku. 
Původní genofond dřevin často pocházejících z dřívějších vrstev kompozice 
než je ta z počátku 20. století. 

5. Druhy v parku nepěstované, avšak výrazné akcenty doplňující dnešní 
kompozici. Tyto taxony jsou v evropských školkách často pěstovány velmi 
omezeně a v malých pro výsadbu do městského parku nevhodných 
velikostech. 



Naléhavost –  určuje stupeň naléhavosti přemnožení 

U stávajících jedinců je určen dle aktuálního stavu rostliny a možností jejího dožití.  

U jedinců nových či vracených do kompozice kde dnes chybí pak přítomností volné 
plochy pro jedince. 

Potřebou ekotypově původních sazenic u druhů domácích. 

A – aktuální 0-5 let 

- Daného jedince je nutné nejpozději do pěti let začít nově pěstovat (přemnožit 
případně zakoupit)  

B – střednědobý horizont 5-7 let 

- Daného jedince je nutno začít pěstovat, nebo přemnožit za zhruba 5-7 let 

Způsob množení –  

Určuje optimální způsob množení rostliny tak aby byly zachovány její charakteristické 
vlastnosti a zaručen dlouhodobý zdárný vývoj na stanovišti. 

veg. – vegetativní množení, řízkování, roubování nebo očkování případně tkáňová 
kultura 

gen. – generativní množení, semenem 

Pokud jsou v kolonce uvedeny obě možnosti nezáleží zásadně na způsobu množení 
i když preferovaná je vždy možnost první. (tj. gen./veg. – preferováno množení 
semenem avšak možné i množení vegetativní) 

ID –  

Jedná se o identifikační číslo jedince, pod kterým je zaznamenán v pasportu parku 
Královská obora. 

Vyžadovaný p ěstební tvar –  

Určuje pěstební tvar, ve kterém bude jedinec vysazen na stanoviště. 

AL – alejový (parkový) strom, zapěstovaný s korunkou a jedním jasným přímým 
kmenem 

SOL – solitéra (jedinec od země zavětvený s jedním jasným kmenem) 

SES – jedinci alejového stromu sesazení po dvou nebo třech kusech 

KTS – keřový tvar stromu – jedinec od země se větvící do několika rovnocenných 
kmínků 

 



Počet kus ů pro výsadbu –  

Udává množství jedinců určených pro výsadbu do parku (tedy potřebu jedinců k 
výsadbě). U dřevin kde jsou uvedeny dvě čísla (např. 5/3) se čísla sčítají a platí 
rozdělení kusů dle lomítek v kolonce požadovaného pěstebního tvaru (AL/SOL, 5/3 – 
tedy celkem osm jedinců k výsadbě do parku 5 ks alejových a 3 kusy solitér) 

Způsob p řemnožení– 

Určuje jakým způsobem je rostlina získána 

× - z vlastních zdrojů přemnožením 

 - nákupem 

Rostliny, které mají v kolonce ID uvedeno ×  jsou všechny pořizovány nákupem. 

Datum p řemnožení –  

Letopočtem dokumentované datum sběru množitelského materiálu v terénu, nebo 
nákupu daného taxonu. 
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Historické fotografie: 

 

 
V roce 2011 byl na tomto místě vysazen nový jedinec stejného druhu.  V parku se nacházelo 
ještě několik dalších jedinců, do dnešních dnů se však nedochoval žádný. Ve starém parku 
je pěstován nový vícekmenný jedinec pocházející z kořenových výmladků jednoho 
z původních stromů. Foto rok 1942. 

 

 



 

Ani jeden z uvedených druhů se do dnešních dnů v parku nedochoval, není známa ani 
lokalizace jejich původní výsadby. V seznamu taxonů určených k přemnožení nejsou tyto 
druhy uvedeny z důvodu jejich běžné dostupnosti ve školkách. Foto rok 1942.

 

Většina taxonů rodu Populus z parku postupně vymizela. Uvedený taxon lze poměrně dobře 
lokalizovat pro obnovu výsadby. Foto rok 1951. 



 

Uvedená bříza je lokalizována na mapách z roku 1959. Foto rok 1951. 



 

Snadno lokalizovatelná a do dnešních dnů nedochovalá skupina bříz. Tento ve školkách 
běžně dostupný druh není navržen k dopěstování. Foto rok 1945. 

 



 

Dokumentovaný zaniklý taxon bez lokalizace, v parku znovu vysazen na vhodné místo 
v roce 2010. Foto rok 1942.  

 



 

Zaniklý snadno lokalizovaný jedinec. Potomci tohoto jedince dodnes v parku rostou jako 
druhá generace pěstování, jsou navrženy k přemnožení. Foto rok 1951. 

 



 

Zaniklý jedinec lokalizovaný na mapách z roku 1959. Obtížně sehnatelná k přemnožení 
navržená dřevina. Foto rok 1959. 

 



 

Lokalizovaní v parku dosud existující jedinci navržení k vegetativnímu přemnožení. Foto rok 
1959. 



 

Lokalizovaný v parku dosud existující jedinec navržený ke generativnímu přemnožení. Foto 
rok 1942. 

 



 

Lokalizovaní dnes zaniklý jedinci, přemnožení bude realizováno ze stejně starých jedinců 
z jiné části parku. Foto rok 1951. 

 

 

 


