
 

 

 

Přílohy 

Seznam dřevin 

Seznam druhů náletových dřevin 

Český název Latinský 

bez černý Sambucus nigra 

bříza bělokorá Betula pendula 

dub červený Quercus rubra 

dub letní Quercus robur 

habr obecný Carpinus betulus 

hloh obecný Crataegus Laevigata 

javor jasanolistý Acer negundo 

jasan ztepilý Fraxinus excelsior 

javor babyka Acer campestre 

javor klen Acer pseudoplatanus 

javor mleč Acer platanoides 

javor stříbrný Acer saccharinum 

jeřab ptačí Sorbus aucuparia 

jilm horský Almus glabra 

jmelí bílé Viscum album 

lípa srdčitá Tilia cordata 

křídlatka japonská Reynoutria Japonica 

líska obecná Corylus avellana 

olše lepkavá Alnus glutinosa 

ořešák královský Juglans regia 

růže šípková Rosa canina 

topol černý populus nigra 

topol osika populus tremula 

trnovník bílý Robinia pseudoakacia 

vrba bílá Salix alba 

vrba jíva Salix capraea 

 

 

 

 

 



 

 

 

Seznam druhů jehličnatých dřevin 

Český název Latinský název 

borovice černá Pinus nigra 

borovice kleč Pinus mugo 

borovice lesní Pinus sylvestris 

borovice vejmutovka Pinus strobus 

cypříšek hrachonosný Chamaecyparis pisifera 

cypříšek lawsonův Chamaecyparis lawsoniana 

cypříšek nutkajský Chamaecyparis nootkatensis 

jalovec čínský Juniperus chinensis 

jalovec chvojka Juniperus sabina 

jalovec obecný Juniperus communis 

jedle kavkazská Abies nordmanniana 

jedle obrovská Abies grandis 

modřín opadavý Larix decidua 

smrk pichlavý Picea pungens 

smrk ztepilý Picea abies 

tis červený Taxus baccata 

zakula japonská Kerria japonica 'Picta' 

zerav smaragdový Thuja ocidentalis 'Smaragd' 

zerav řasnatý Thuja plicata 

zerav východní Thuja ocidentalis 

zeravinec japonský Thujopsis dolabrata 

 

Seznam druhů ovocných dřevin 

Česky název latinskynázev 

jabloň sp. Malus sp. 

slivoň obecná Prunus insititia 

trnka obecná Prunus spinosa 

třešeň ptačí Prunus avium 

třešeň sp. Prunus sp. 

ostružiník Rubus frtuicosus 

ostružiník maliník Rubus idaeus 

 

 

 

 



 

 

 

Seznam druhů okrasných dřevin 

Česky název Latinsky název 

bobkovišeň lékařská Prunus laurocerasus 

břečťan popínavý Hadera helix 

bříza bělokorá převislá Betula pendula 'Youngii' 

cesmína cesmínolistá Mahonia aquifolium 

dřín obecný  Cornus mas 

dřišťál obecný Berberis vulgaris 

kalina vrásčitolistá Viburnum rhytidophyllum 

magnolie sp. Magnolie sp. 

mochnovec křovitý Dasiphora fruticosa 

pamelník bílý Symphorycarpos albus 

ptačí zob obecný Ligustrum vulgare 

pustoryl věncový Philadelphus coronarius 

rhododendron sp. Rhododendron sp. 

ruj vlasatá Cotinus coggypria 'Royal Purple' 

růže sp. Rosa sp. 

růže svraskalá Rosa rugosa 

skalník hroznatý Cotoneaster racemiflorus 

svída krvavá Cornus sanguinea 

šeřík obecný Syringa vulgaris 

tavola slézovitá Physocarpus opulifolius 

škumpa orobincová Rhus typhina 

tavolník japonský Spiraca japonica 

tavolník van Houffeuv Spiraea x vanhouttei 

vřes obecný Caluna vulgaris 

weigela květnatá Weigela florida 'Variegata' 

zimostráz vždyzelený Buxus sempervirens 

zlatice prostřední Forsythia x intermedia 
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Příloha 1: Louka za zdravotním střediskem rok cca 1985 (Autor: neznámý), současnost rok 

2012 (Autor: Petra Dočkalová)     

       

 

Příloha 2: Farská zahrada rok cca 1970 (Autor: neznámý), současnost rok 2012 (Autor: 

Petra Dočkalová) 

 

 

Příloha 3: Točná pro autobusy před zastávkou Chovatelská rok 1982 (Autor: neznámý), 

současnost rok 2012 (Autor: Petra Dočkalová)  

 



 

 

 

 

Příloha 4: Zastávka u kostela ve směru na město Hlučín rok 2000 (Autor: neznámý), 

současnost (Autor: Petra Dočkalová rok 2012)  

 

 

Příloha 5: Janová lípa (Autor: Adolf Vjačka) 



 

 

 

 

 

Příloha 6: Černá skládka v pískovně na ulici Lipová (Autor: Adolf Vjačka) 

 

 

Příloha 7: Pískovna na mokřinách (Autor: Petra Dočkalová, duben 2013) 

 



 

 

 

 

Příloha 8: Bývalý SVAZARM (Autor: Petra Dočkalová, duben 2013) 

 

 

Příloha 7: Stará vrba u hřiště v zimě (Autor: Petra Dočkalová, duben 2013) 



 

 

 

 

 

 

Příloha 8: Ohňovec obecný (Phellinus igniarius) rozrůstající se na staré vrbě u hřiště (Autor: Petra 

Dočkalová, duben 2013) 

 

 

 


