
                 Stromy města královského 
 
Jako v každém městě, tak i v našem je zeleň velmi potřebným prvkem. 
Je tvořen například městskými parky, zelení v okolí vodních toků, volnými prostranstvími mezi 
domy a jejich zákoutími. 
Všechna tato místa by měla být místy, kam si chodí lidé odpočinout, setkávají se zde a mladá 
generace zde najde prostor pro své hry.  
Je tedy žádoucí, aby se s některými pozoruhodnými stromy v našem sídle seznámila i široká 
veřejnost, stejně jako žáci a studenti našich škol. Tato publikace má tedy být populárně 
naučnou publikací s účelem výše uvedeným. 
Má poukazovat na množství pozitivních funkcí, které zabezpečuje stromová i keřová zeleň. Ta 
zajišťuje velkou měrou ochlazování prostoru, jeho zvlhčení, snižuje prašnost a opticky 
odděluje jednotlivé bloky domů, silnice od obytných částí apod.  
Stromy fungují jako klimatizace a zároveň poskytují úkryt a obživu mnoha organismů. 
V zimě zase stromy rostoucí v okolí staveb snižují ochlazování fasády domů a tím šetří 
náklady na otop. Jsou také významnou estetickou složkou intravilánu měst. 
Stromy byly na Zemi dávno před lidmi a svými životy umožnily lidem existenci, od pradávna 
byly nenahraditelné pro jejich užitečnost a pro ochranu, kterou lidem poskytovaly. 
Stromy byly našimi dávnými předky považovány za sídla bohů. I dnes stromy ozdravují 
ovzduší, udržují vláhu, brání větru a zásadně dotvářejí krajinu.  
Zůstávají domovem ptactva i hmyzu, svou malebností, krásou a osobitostí dokáží působit na 
člověka. Protože jsou stromy dlouhověké, za svého života mohou provázet více než devatero 
lidských pokolení. Za to všechno si zaslouží naši vděčnost, moudrou starostlivost a péči. 
Některé z nich navíc zasluhují pozornost svým vzhledem, monumentalitou i významem. Je 
tedy vhodné se o nich dozvědět více a seznámit se s lokalitami, ve kterých rostou. 
 
Jaromír Slavíček 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lípa srdčitá 
 
Lípa je naším národním stromem. Objevuje se na standartě prezidenta, státní pečeti, vojenských 
uniformách a bankovkách. 
Není tedy divu, že se v našem městě vyskytuje na přečetných místech – viz fotografie. Snad není 
takového, kde bychom lípu nezahlédli.  
Oblažují náš zrak, ale jsou i léčivými zdroji. Lipový květ je velmi v tomto směru oblíbený, zásluhu na této 
skutečnosti mají včelky. 
Jeho použití k léčivým účelům bylo známo už před tisíci lety v Egyptě a ve starém Řecku. Je doporučeno ho 
skladovat v soudcích vyrobených z lipového dřeva, zbavil se v nich nepříjemný a dobře si zachovával své 
původní vlastnosti.  
Květy jsou sestaveny do květenství s typickým podpůrným listenem, které umožňují dozrálým plodům 
rozsev do okolí. 
Rovněž parfumérii a kosmetika si přijde využíváním éterických silic na své.  
Při nachlazení je vhodné pít čaj z lipových květů. Nachází uplatnění i při bolestech žaludku a považuje se za 
užitečný při ledvinových kamenech.  
Ze stromu vrstvy se dříve získávalo lýkové vlákno, z něhož se zhotovovaly pytle, rohože a motouzy, vinaři 
ho používali jako materiál k vázání. 
Dřevo lip je měkké, lehké, světlé, tence vrstevnaté, nepraská, nekrabatí se po navlhčení a velmi snadno se 
opracovává. 
Setkáváme se s ním při výrobě nábytku, dřevořezbáři se bez něj často neobejdou. 
Dají se z něho vytvářet rámy obrazů, okenní a dveřní zárubně a součásti hudebních nástrojů, sochy a 
rýsovací prkna. 
Jsou z něj vyřezány slavné oltáře. 
Z oříšků lípy lze připravit i nápoj podobný kávovině. 
Lípy v našem městě vytvářejí aleje a dodávají jim na majestátu. Jsou vysazovány na návsi, ke křížkům, 
kapličkám, kostelům. 
Na venkově byly často vysazovány u vesnických studní jako stromy ochraňující vodu jako životadárnou 
tekutinu. 
Lípy přinášejí do měst svěžest a krásu i medovou vůni v období kvetení. V historii bývaly lípy ztotožňovány 
s ženskými božstvy, často s bohyní lásky. 
U Slovanů, Keltů i Germánů prý bývala stromem osudu. Věřilo se, že když zahyne lípa, vysazená na dvorci 
rodu, zanikne i celý rod. 
Jako ochranný a rodinný strom se tedy lípa vždy těšila velké úctě. 
Lípa se může dožít až neuvěřitelných 1 000 let. Dominantní lípy s historií jsou vyhlašovány za památné 
stromy. 
I v Uherském Brodě je lípa jako národní strom vysazována při pamětních událostech a na výročí související 
s naší státností, jako je například oslava vzniku republiky. 



 
 
lípa u kašny 
 

 
 
dvojice lip před kostelem 



 
 
lípa u Orelského stadionu. 
 

 
 
lípa poblíž supermarketu Penny 



     
 
trojice lip za hradbami muzea 
 

           
 
         lípa vysázená v roce vzniku České republiky na náměstí Svobody 



Vrba bílá 
 
Stejně jako olše, tak i vrby jsou v našem městě a jeho okolí běžně vnímané. Zejména pak poblíž potoků a 
rybníků. 
Některé jsou svým vzrůstem menší, jiné větší, ale vždy je na nich co obdivovat. 
U našich předků požívali velké úcty. 
Vrby byly spojovány hlavně s jasnovidectvím, věštěním, léčením a magií. I pro básníky byla něčím 
posvátným.  
Vrby se stávají prvními posly blížícího se jara, neboť jejich větvičky se začnou zabarvovat do teplých 
odstínů žluté, oranžové a červené.  
A to v době, kdy se zima ještě plně nevdal své vlády nad krajinou. 
Nasávají do svých větviček sílu, švihají jimi vzduchem v přehlídce svého zdraví a krásy. Vrby máme všude 
kolem nás. 
Ve městě samotném se nejčastěji setkáváme s vrbami bílými – smutečními, jde však nejspíše o kultivar 
kříženců mezi vrbou bílou a vrbou babylonskou – kultivar Chrysosoma. 
Jejich větve splývají až téměř k zemi. 
Jedna z nich tiše stráží památník obětí válek na náměstí Svobody.  
Jedna křesťanská asociace vrby s žalem a zarmoucením se odvolává na žalm 137: „U řek babylonských, 
tam jsme sedávali s pláčem ve vzpomínce na Sijón. Své city jsme v té zemi zavěsili na vrby…“ Možná právě 
odtud je jméno babylonské (smuteční) vrby. 
Pozornosti se ale těší u vodních toků keřové vrby, a to v době, kdy jejich pahýly po ořezu obrostou novými 
výhony potřebnými třeba pro výrobu košíků. 
A kdo by je také nevyhledával před Velikonocemi na proutky k pletení žíly – pomlázky. Rovněž ve vázách 
dojdou uplatnění jako dekorace.  
Vrby se však nedožívají příliš vysokého věku, po svém zániku se jejich torsa stávají domovem mnoha 
dřevokazných hub.  
Jejich regenerační schopnost je obdivuhodná, dokáží dát vznik novému jedinci často jen z kousku dřeva či 
z centimetrového špalíku.  
Právě tato vlastnost jim umožňuje rozšiřování napodél řek a potoků.  
Jejich výskyt je pravým dobrodiním pro včelaře. 
Nedočkavé včely jsou lákány samčími květenstvími, tedy kočičkami obdařenými prašníky s množstvím 
pylových zrn. 
Z kočičky se ale při nepozornosti může brzy vyklubat pěkný kocour, to když si spleteme samičí a samčí 
rostlinu. 
Vrby mají důležitou roli i v evropské mytologii.  
Jedna z pověstí je o vrbě, do které se vyzpovídal z velkého tajemství mladík, co stříhal králi vlasy. Z vrby 
byla vyrobena harfa, která tajemství vyzvonila, což nakonec bylo nejlepší řešení. 
Vrby se dají využít i ve výrobě hudebních nástrojů, z 12. století pochází nejstarší zachovalá keltská harfa, 
vyrobená z jednoho kusu vrbového dřeva. 
V řecké mytologii se zase píše o Circe (Kirké), dceři boha slunce Hélia, mocné kouzelnici, která měla svůj 
vrbový háj, který byl věnován bohyni smrti – Hekaté. 
Po vrbách nazývané Helike byla pojmenovaná hora Helikon, kde sídlilo devět múz, kněžek bohyně měsíce. 
Tak jako Měsíc přijímá světlo od Slunce a poté ho zrcadlí, tak také vrba dává přednost tomu, aby stála 
blízko u vody a přijímala odražené světlo od vodní hladiny. 
Staré ukrajinské požehnání k „Vrbové neděli“ (květnová neděle): Buď velký jako vrba, zdravý jako voda a 
bohatý jako zem. 
Takže skloňme se v úctě před vrbami v našem prostředí, zaslouží si to. 
 
 
 
 
 
 
 



Vrba bílá, kříženec mezi vrbou bílou a vrbou křehkou u nové polikliniky, vrba „smuteční“, kříženec mezi 
vrbou bílou a vrbou babylonskou pak u Vinohradského rybníka. 
 

 
 

 



vrba „smuteční“ na náměstí Svobody 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dřezovec trojtrnný  
 
Kdo přichází k brodskému muzeu, nemůže si tohoto stromu nevšimnout. Tato dřevina je zajímavá hned 
z několika ohledů. 
Zrak pozorného člověka kromě velkých trnů na větvích upoutají visící velké lusky. Jsou ploché a mají 
fialovo hnědou barvu. 
Vytrvávají dlouho do zimy a jejich semena jsou poživatelná. 
I listy mají člověku co nabídnout, k večeru a před deštěm se sklápějí k sobě, to aby bylo zamezeno 
přílišnému úniku tepla. 
Dřevině se nejlépe daří na slunném stanovišti v živné půdě, a tak tomu je i pod schodištěm muzea J. A. 
Komenského. 
Literatura uvádí, že dřezovec trojtrnný  pochází z centrální části Severní Ameriky. Do Evropy se dostal až 
v 18. století a přizpůsobil se našim podmínkám.   
Vyznačuje se nenáročnosti a velkou odolností vůči znečištění, a tudíž je vítaným v i v městských 
prostředích.  
Jeho roční přírůstky jsou velké, v ideálních podmínkách dorůstá do výšky až 30 metrů, náš u muzea je   
znatelně nižší.  
Listy jsou jednoduše zpeřené s 20 až 30 protáhlými kopinatými lístky, podobají se listům akátu. Na 
podzim se zbarvují do světle žluté.  
Na jaře dřezovec zase upoutá nenápadnými bílými, případně žlutozelenými květy, které jsou sestaveny do 
hroznovitých květenství.  
Severoameričtí Indiáni používali pupeny této dřeviny při poruchách zažívání a čaj jako prostředek proti 
kašli a horečce.  Američtí osadníci si zase v době nouze pražili její semena a používali jako kávu. Z kaše 
plodů zase připravovali nápoj podobný pivu. 
Je využíván i v čínské medicíně. 
                                 

 
 
 exemplář při muzeálním schodišti 



detailní pohled na dřezovec s lusky. 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Olše lepkavá 
 
Naše olše rostou v blízkosti Vinohradského potoka a rybníku. Jsou nevelké vzrůstem, ale naši pozornost si 
bezesporu zaslouží. 
Kromě zajímavého vzhledu své koruny, upoutají i jinak. Třeba skutečností, že po vykácení jejich pařezy 
získají nádech oranžové barvy. 
Jejich dřevo je voděodolné, uvádí se, že údajně byly při stavbě Benátek vedle dubových podpěr použity 
olšové kůly.  
Používalo se běžně při stavbě staveb na vodě, tedy mostů a staveb ve vodním prostředí. 
Zajímavá je rovněž skutečnost, že v trvale zamokřených půdách jsou kořeny olší podobné chůdovitým 
kořenům některých tropických dřevin. 
Olše má kuželovitou korunu a bohatě rozvětvený kořenový systém. Listy jsou na okrajích jemně zubaté              
a zpočátku lepkavé. 
Pozoruhodné je i to, že si na podzim ponechávají svou barvu a opadávají zelené. 
Kůra těchto dřevin barví, a proto se využívala i při vyčiňování a barvení kůží. Olšové šištice se používají 
k úpravě kyselosti vody v akváriích. 
Zajímavé jsou i lidové pověry. 
Třeba germánské pověsti tvrdí, že z olše byla stvořena první žena. Keltové zase olše považovali za domov 
čarodějnic se zrzavými vlasy. 
I lidová medicína má z olší účinek. 
Odvary listů mají díky obsahu taninu zklidňujícími účinky na sliznice a na bolesti, působí svíravě, proti 
průjmově i při nemocech z nachlazení.  
Hodí se ke kloktání při bolestech v krku, ale také při zánětu dásní k vyplachování úst. V minulosti se 
při onemocnění revmatismem doporučovalo spaní na olšovém listí. 
 

 
 
 
 



Papírovník čínský  
 
Můžeme ho vidět v jedné ze zahrad poblíž restaurace Balkán, snad se jedná o jediný exemplář v našem 
městě. 
Dozajista zaujme velikostí i tvary svých listů připomínající listy morušovníku. Strom dorůstá až do 10 
metrů, v našich podmínkách je zpravidla nižšího vzrůstu. Roste neobyčejně bujně, dává vznik četným 
odkopkům.  
Pletiva stromu jsou prostoupena mléčným latexem. 
Mimořádně velké listy mají lyrovitý vzhled, svou barvou na líci tmavě zelené, na rubu pak jsou 
běloplstnaté.  
Dorůstají velikosti lidské dlaně. 
Rostliny jsou dvoudomé, samčí jedinci mají jehnědovitá květenství, samičí mají podobu kulovitých 
květenství. 
Dozrálé mají žlutočervenou barvu. 
Papírovník je původem z Číny, kde se stále hojně pěstuje. 
Četné svým výskytem jsou ale v celé východní a jihovýchodní Asii, nalezneme je i ve Středomoří. Někdy se 
také pěstují i u nás jako okrasné stromy v parcích a zámeckých zahradách. 
Papírovník je první rostlinou, ze které byl v Číně vyroben kvalitní papír. Jemná lýková vlákna se z jeho 
stonků vyplavují na jemných bambusových sítech, na kterých zůstávají asi 2cm dlouhá vlákna jako tenká 
plst.  
Ta se pak dále zpracovává na papír, který pomocí plnících látek získává bílou barvu. Při dalším zpracování 
se kříží a hladí, konečný produkt je tak vhodný jak pro psaní i pro tisk, protože dobře přijímá tiskárenskou 
čerň. 
Číňané papírovník používají i k léčebným účelům, například při bolestech kolenních kloubů, při průjmech, 
kožních chorobách apod. 
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Topol černý   
 
Je všeobecně známou dřevinou.  
Můžeme ho pozorovat na četných místech města, fotografie zachycuje některé z nich, v řadě uspořádané, 
poblíž supermarketu Kaufland. 
Jiné stojí, žel již poněkud chřadnoucí, naproti městskému pivovaru. Jedná se o štíhlé listnaté opadavé 
stromy, dosahující výšky 25 - 40 m. 
Listy jsou poměrně malé, kosočtverečného stavu, s protáhlou špičkou, vyvíjejí se postupně během dubna 
až května.  
Rozkvétají v časném jaru.  
Jsou to dvoudomé dřeviny, musíme tedy mezi nimi rozlišovat samčí a samičí rostliny.    
Typickým výskytem jsou v lužních lesích či jako součást břehových porostů. Mají v oblibě vlhkou, hlubokou               
a hlinitou půdu. 
Přirozeně se vyskytující populace topolů jsou ohroženy především narovnáváním říčních koryt a přeměnou 
lužních lesů na monokultury.   
Křížené s topolem bavlníkovým dávají vznik topolu kanadskému, který je poměrně v hojné míře vysazován 
i u nás. 
Jeden z jeho kultivarů se často používá jako větrolamy na mezích a okrajích komunikací. 
V lidovém léčitelství se pupeny topolů, obsahující oleje a pryskyřici, využívají při problémech s močovými 
cestami, prostatou, dnou, k ošetření popálenin či kožních onemocnění. 
Zajímavostí je, že Řekové věřili, že topoly jsou propojené s podsvětím, a tak je vysazovali také na 
hřbitovech. 
 

  
 
topoly černé kultivaru Italica při supermarketu Tesco 
 
 
 



Topol bílý - Linda 
 
Topol bílý, zvaný též linda, by též neměl ujít pozornosti kolemjdoucích. Je možné ho spatřit poblíž 
Vinohradského rybníku. 
Je otázka, jestli spíše nejde o topol šedý, tedy kříženec mezi topolem lindou a osikou. 
Dává o sobě vědět světle zabarveným kmenem a rozložitou korunou. Dosahuje výšek desítek metrů, 
značného objemu kmene s dožitím maximálně 250 let. 
Roste neobyčejně rychle, jeho dřevo má žlutohnědé jádro, které na čerstvém řezu roní mízu zvláštní vůně. 
Listy jsou dvojí, což znamená, že na něm nalezneme jednak laločnatě tvarované listy, jednak okrouhlé, 
vykrajovaně zubaté. 
Strom je dvoudomou dřevinou, květy na samčím jedinci s červenými prašníky jsou uspořádané 
v převislých jehnědách, samičí se prozradí zelenavými bliznami. 
Obdivuhodná je veliká plodnost tohoto stromu. 
Množství drobných ochmýřených semen, do uzrání ukrytých v tobolkách, je větrem unášeno na velkou 
vzdálenost. 
Dřevina je světlomilná, mladé rostliny však snášejí i slabší zastínění. Má rády vlhkost, ale dokáže odolávat   
i dlouhotrvajícím záplavám.  
Nejlépe se však lindě daří v lehkých písčitohlinitých půdách v záplavových oblastech, kde dosahuje 
největších rozměrů.  
Nalezneme ji i v opuštěných úvozech, pískovnách, hliništích, cihelnách a dalších místech s obnaženým 
půdním povrchem. 
Často jde o druhotná stanoviště, na které linda nalétá s pionýrskými dřevinami. Přestože dokáže dorůst 
úctyhodných rozměrů, v nepříznivých podmínkách se vyskytuje pouze ve formě keře. 
Pyl a semena jsou poměrně alergenní. 
Pro své bělavé zbarvení kmene a listů, které upoutá již na dálku, je topol bílý oblíbený v sadovnictví                     
a krajinářství. 
U nás je linda složkou lužních lesů, v měkkých lužních lesích vytváří společenství s vrbou bílou a topolem 
černým. 
Kvalita jeho dřeva je však všeobecně horší než u osiky a černých topolů.  
Její roztroušeně pórovité dřevo je málo trvanlivé, na druhé straně však některé stromy poskytují výborné 
dřevo na dýhy a dávají dobrý materiál na stavby. 
Brání nežádoucímu větrnému proudění, což se osvědčuje hlavně v ochranných lesních pásech. Je odolná 
v oblastech se znečištěným ovzduším.  
Kůra z mladších větví obsahuje glykosidy salicin a populin, používá se při onemocněních močového 
měchýře i jako prostředek protihorečnatý. 
Uplatňuje se také do koupelí proti nadměrnému pocení nohou 
  
.                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
„Linda“ u Vinohradského rybníku a její listy 
 

                                 



Katalpa trubačovitá 

Je to svým utvářením pozoruhodný strom, občas se vyskytující v našich zahradách a parcích. K vidění je 
třeba v ulici 28. října. 
Je svým originálním vzhledem ozdobou některých zahrad. 
Je známým rychlý růstem a velkými listy. 
Díky jim umí odpařovat vodu, a tím se podílí na ochlazování okolí. Dosahuje výšky až kolem 15 m                        
a přírůstku až půl metru za rok.  
Člověka upoutají i její bílorůžová květenství, jejichž jednotlivé květy jsou až 5 cm velké. V době, když je již 
většina stromů odkvetlých, se tak postará o nádhernou podívanou. Na podzim na ní dozrávají rovněž 
atraktivní luskovité tobolky dlouhé až 40 cm. 
Katalpa u nás kvete především v červnu, její květy jsou něžně bílé a nádherně voní. Vonné jsou však i listy 
katalp, jejich vůně připomíná vůni tabáku. 
Kmen katalp je u starších stromů často zajímavě deformovaný, přičemž jeho spodní větve klesají až 
na zem. 
Rostou však dost daleko od sebe a proto netvoří hustý podrost a pod stromem může růst tráva. Zblízka 
působí světlá textura olistěné koruny celkem řídce, prosvětleně a příjemně svěže. Mladé vystoupavé větve 
bývají ojíněné.  
Tenká borka katalpy má světle hnědou až načernalou barvu a je poměrně tenká. Kmen a větve se proto 
snadno poškodí.  
Ovšem u starších dřevin je borka naopak silná, zvrásněná a odlupuje se v šupinách. 
Na rozdíl od jírovců, tedy koňských kaštanů, a javorů, které v poslední době decimuje klíněnka jírovcová či 
jiné choroby, není u nás zatím známý škůdce, který by katalpy ničil. 
 

 
 
v zahradě ulice 28. října 
 
 



Platan javorolistý 
 
Platanů je více druhů, nejrozšířenější je platan javorolistý, který je křížencem mezi platanem západním                
a východním. 
Jeho původ není přesně doložen, botanici se kloní k verzi, že se jedná o potomka třetihorního platanu 
javorovitého, z něhož vznikl křížením s platanem západním a východním.  
Jak se Broďané mohou přesvědčit u starých koupelek, jde o pozoruhodné stromy s neobvyklou barvou                  
i strukturou kůry. 
Její povrch je oproti jiným místy hladký až sametový na omak.  
Je tvořena pestrobarevnými pláty. Neustále odlupuje a kmen se tak stává malebně skvrnitý, což je patrno 
hlavně v zimě.  
Mladší jedinci platanu jsou k nalezení i u brodského nádraží nebo u kina Máj. V městských parcích                       
i v alejích, rovněž podél silnic se vysazují stále častěji. 
Jak je zřejmé z fotografie, jde o impozantní stromy s rozložitou korunou, které mohou dorůst až do výšky 
45 metrů a dožít se věku až několik set let.  
Například v zámeckém parku v Bartošovicích na severní Moravě roste exemplář, který je vysoký 36 metrů, 
má obvod kmene 780 cm a je starý 175 let. 
Listy platanů se podobají javorovým, ale jsou silnější. 
Platan kvete poměrně nenápadně – květy jsou kulaté, později se z nich stávají ježaté, pichlavé plody, které 
zůstávají na stromě přes celou zimu.  
Jsou to vlastně oříšky v kulatém, ježatém plodenství.  
Stromy začínají plodit po 20. roku věku. 
Platany kromě znečištěného ovzduší dobře zvládají mrazivá období, nejsou náročné na jakýkoliv půdní typ, 
přednost dávají vlhčí zemi.  
V nepříznivých podmínkách však platany mohou trpět houbovými chorobami. 
Důvodem napadání stromů těmito onemocněními je obvykle nedostatek vody, anebo teplotně extrémní 
podmínky. 
 

 



skvrnitost kmene platanu u koupelek 
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Pajasan žlaznatý 
 
Pajasany jsou sice již na první pohled obdivuhodné dřeviny, ale v poslední době se hovoří o jejich 
nežádoucím invazivním působení, kterým neblaze ovlivňují své okolí. 
Jeden z nich stojí v ulici Osvoboditelů. 
Jde o listnaté stromy dosahující výšky okolo 15 až 20 m se zpeřenými listy, lístky jsou zubaté, vejčitě 
kopinaté. 
Jejich velikost se pohybuje okolo 5-15 cm. Žlázky na jejich bázi produkují aroma podobné myšině, celé 
složené listy pak mohou být až 1 m dlouhé.  
Při poranění listů dochází k produkci tekutiny, která by mohla u některých citlivých jedinců vyvolat 
alergické reakce. 
Povrch kmene je hladký, našedle zbarvený, podélně rozpraskaný.  
Pajasany jsou dvoudomé stromy, tedy samčí a samičí. U samčích jedinců jsou květy nápadné a velmi 
aromatické. 
Ze samičích květů se vytvářejí zelené okřídlené nažky, které se postupem času zbarvují do světlé 
hnědočervené.  
Dřevina se vyznačuje rychlým vzrůstem. Je známa tzv. alelopatií, tzn. schopností vylučovat látky, které 
brání růstu ostatním rostlinám.  
Patří mezi 40 nejvíce invazních dřevin na světě. Přesto jsou tyto dřeviny kvůli odolnosti proti znečistění 
vysazovány do parků, měst. 
Může být využíván ve farmacii. 
Je mimochodem hostitelem motýlu martináče, který produkuje hedvábí, které má bohužel pouze 
druhotnou kvalitu. 
Dřevo pajasanů nachází uplatnění ve stavebnictví, k vytápění, výrobě papíru a v nedávné minulosti i v 
nábytkářství. 
           

 
 
ulice Osvoboditelů 



Kaštanovník setý 
 
Kaštanovník není v našich klimatických podmínkách výskytem příliš častý. V našem městě se přesto dá 
nalézt na několika místech. 
Jedním z nich je lokalita před ZŠ Vinohrady. 
Jde o mladý exemplář. 
Kaštanovník jedlý je původem z jižní Evropy, severní Afriky a západní Asie. Vysazuje se jako solitéra do 
větších parků.  
Je třeba mu poskytnout chráněnou polohu, výživnou půdu a dostatek slunce. Jeho listy jsou pohledné, 
sytě zelené a lesklé, viz fotografie. 
Kaštanovník může dorůst až do výšky 30 metrů. 
Na jednom stromě nacházíme různopohlavní květy, samčí květy jsou uspořádány do jehněd, samičí květy 
mají barvu žlutozelenou. 
Plody jsou jedlé kaštany. 
Pravý kaštanovník má oproti jírovci maďalu, tedy koňskému kaštanu, výhodu v tom, že není napadán 
klíněnkou jírovcovou. 
Ta je příčinou skvrnitosti a předčasného hnědnutí listů jírovce maďalu. 
Jedlé kaštany jsou vyhledávány především gurmány. Pečou se v troubě, pak se loupou a následně 
konzumují. 
Uplatňují se v kuchyni při přípravě nejrůznějších pokrmů, třeba do nádivek, na speciální kaše, a jsou 
rovněž vhodné k přípravě polévek. Nejenom v zahraničí, ale už i u nás se zpracovávají na mouku podobně 
jako naše obiloviny. 
Mouka se vyrábí a mele z kaštanů sušených v průměru 16 dní při teplotě 47°C a následně oddělených od 
slupky 
Mouka z jedlých kaštanů je přirozeně bezlepková, takže ji bez obav mohou konzumovat i celiatici, tedy  
lidé citliví na lepek. 
V poslední době se objevuje i u nás v prodejnách zdravé výživy. 
Kaštanová mouka má nasládlou chuť a příjemnou vůni, je proto vhodná k přípravě sladkých moučníků, 
pečiva i chleba.  
Ve Francii ji používají také při vaření a zahušťují s ní polévku či omáčku. 
Plody kaštanovníku setého jsou bohaté na vitamín C 
Obsahují také kyselinu listovou, která je mimořádně důležitá pro ženy, které hodlají otěhotnět, ale i pro ty, 
které kojí.  
Kaštan je bohatý i na minerální látky –například mangan, ten je důležitý pro správný metabolismus cukrů  
a jeho nedostatek může vést k vyššímu riziku onemocnění cukrovkou.  
V Americe se kaštanovou nádivkou plní krocan. Kaštanovou moukou lze nahradit až 25 procent mouky 
pšeničné. 
Jídlo se tak stává zdravější. 
 
 



 
 
před Základní školou Pod Vinohrady 
 

     
 



Dub letní  
 
Kdo by neznal tyto velikány našich parků a hlavně lesů.  
Obdivujeme jejich mohutnost i mimořádnou dlouhověkost například v Tyršových sadech napodél 
Weberovy ulice. 
Jde zjevem majestátné stromy s rozložitou korunou a křivolakými větvemi. Disponují nahnědlou, zprvu 
lesklou, později brázditou, hnědo až černošedou kůrou.  
Řapíkaté, typicky vykrajované listy jsou tužší a u řapíku vykrojené nebo uťaté.  
Květy mají jednopohlavné, samičí jsou po dvou až pěti na dlouhých stopkách v paždí listů, mají červené 
blizny a jsou umístěny v číškách. Samčí květy pak vytvářejí převislé jehnědy, které se rozvíjejí současně s 
listy.  
Jde o větrosnubnou rostlinu, pyl je tedy přenášen větrem. 
Rozkvétá od května do června.  
Žaludy, tedy plody, jsou nažkami zasazenými do zdřevnatělých šupinovitých číšek. 
Mají vysoký obsah tuku, bílkovin, sacharidů, minerálů a vitaminů. Díky svému složení tak mají hned 
několik příznivých účinků na lidské zdraví.  
Díky jejich obsahu tříslovin je znám jejich svíravý účinek a použití při žaludečních potížích, úplavici a jako 
protijed při otravách. 
Žaludy s tříslovinami mají hořkou chuť, ale jsou způsoby, jak tuto nepříjemnou chuť odstranit, například 
dlouhodobým namáčením ořechů ve vodě a následným vařením. 
Jedním ze způsobů je pražení, žaludy se musí oloupat, nasekat na menší kusy a pražit na suché pánvi. Pak 
žaludy rozdrtit, případně rozmixovat na jemný prášek.  
Ten pak použít na přípravu bezkofeinové kávy anebo jako mouku, která se hodí všude místo tradiční 
obilné mouky. 
Ještě za první světové války se žaludová mouka vyráběla. Dnes ji na trhu nekoupíte, ale například žaludová 
káva je běžně k dostání. 
Dub se vyskytuje téměř v celé Evropě s výjimkou nejsevernějších oblastí. U nás je rozšířen hlavně v nižších 
nadmořských výškách.  
Dřevo dubu ve vodě nehnije, je velmi tvrdé, těžké a houževnaté a dobře se opracovává. 
Jeho kůra má užití ve veterinárním lékařství a slouží pro vysoký obsah tříslovin jako technická surovina při 
zpracování kůží. 
Sloupává se z poražených stromů na jaře před vyrašením listů. Sbírá se pouze mladá a hladká, tzv. 
zrcadlová kůra. 
Má slabý, po navlhčení však zřetelný tříselný pach a nahořklou, silně svíravou chuť. Podobně jako žaludy, 
tak i kůra se v lidovém léčitelství používá v podobě odvaru zevně ke koupelím při omrzlinách, otocích, 
hemoroidech, popáleninách a zejména proti pocení nohou. 
Duby byly pro svou dlouhověkost a mnohostranný užitek uctívány již od nepaměti. Byly zasvěcovány 
nejvlivnějším bohům. 
Řekové je zasvětili hromovládnému Diovi, staří Slované bohu hromu a blesku Perunovi, Germáni pak jeho 
kolegovi Thorovi, keltští druidové v dubových hájích obětovali apod. 
Dub byl odpradávna i v našich končinách považován za posvátný.  
Dubové háje byly posvátné a zasvěcené bohu blesků a hromů, tedy Perunovi, dokonce sběr žaludů se stal 
obřadem. 



 
 
před Základní školou Na Výsluní 
 

 
 
 V sousedství ubytovny sokolského stadionu 



 
Tsuga kanadská 
 
Ne každý si tohoto stromu všimne, už také z toho důvodu, že mezi jehličnany je svými rozměry snadno 
přehlédnutelná. 
V uherskobrodském parku ji můžeme spatřit v blízkosti sokolské ubytovny, kde, tísněn okolní vegetací, je 
nucena vytáhnout se do výšky. 
Je známá i pod názvem kanadský jedlovec. 
Jedná se o štíhlý jehličnan, který se původně vyskytuje ve vlhkých lesích, zalesněných roklích a v údolí 
vodních toků. 
Ví se o něm, že má nejmenší jehlice z jehličnatých stromů se dvěma bílými pruhy na rubu. Jsou 
uspořádány ve dvou protilehlých řadách. 
Větve s těmito jehlicemi dodávají tomuto stromu elegantní tvar. Kůra je na mladých stromech šedohnědá 
a šupinatá. 
U vzrostlých stromů je červenohnědá až šedohnědá a žádná část tohoto stromu není jedovatá. Jak strom 
stárne, vznikají v kůře hřebeny a brázdy. V průběhu jara na něm dozrávají žluté samčí a malé, světle zelené 
samičí květy.  
Jedlovec roste v dobře v lokalitách s částečným nebo úplným stínem.  
Nejlépe se mu daří v polostínu na místech chráněných před silným suchým větrem a horkým odpoledním 
sluncem. 
Toleruje plné slunce v chladném klimatu, ale nemá rád horká a vlhká léta. Nesnáší sucho, v případě 
potřeby by měl být zavlažován, zvláště když jsou rostliny mladé. 
Příliš netrpí chorobami. 
 
                  

 
 
u ubytovny sokolského stadionu 
 



Douglaska tisolistá 
 
Douglaska tisolistá  je v našem sídle méně častým jehličnanem, přesto se dá nalézt například u ZŠ Na 
Výsluní, anebo v příměstských sadech.  
Hodně lidí si ji ale zaměňuje s jedlí nebo smrkem. 
Ačkoliv je tento strom ponejvíce srovnáván s předcházejícími jehličnany, zařazuje se do čeledi 
borovicovitých. 
Bývá označována jako "král lesů tichomořského pobřeží USA". Daří se jí v nížinách, na pobřeží a v pohoří 
do výšky kolem 1800 m. n. m.  
Je uváděna jako druhý nejvyšší stromem světa po sekvoji vždyzelené. Má pevný kmen a téměř vodorovně 
rostoucí větve. 
Stromy disponují kůlovitým, bohatě větveným kořenem. 
Přes svou výšku jsou proto tyto stromy pevně zakotveny v půdě a netrpí vývraty. V mládí je pokrývá 
hladká, zelenošedá kůra s pryskyřnatými puchýři. 
Později se kůra stromu mění v červenohnědou, rozpraskanou kůru s korkovitými žilami. Taková kůra 
pomáhá stromům přežít lesní požáry. 
Je tedy dřevinou, která pozoruhodně odolává ohni. Douglasku také rozpoznáme podle specifické vůně 
jehliček. 
Dalším rozpoznávacím znakem je po citrónech vonící rozemnuté jehličí. 
Samčí šištice jsou žlutočervené, rostou na spodní straně výhonů, samičí šištice jsou hnědočervené a po 
dozrání dávají vznik šiškám visícím směrem dolů.  
Ty jsou pevné, nerozpadavé.  
Tvoří je trojcípé krycí šupiny, které se překrývají. 
Douglaska tisolistá je hospodářsky nejdůležitější americkou dřevinou. Proto je nejužitečnější 
importovanou dřevinou do Evropy a Česka.  
V našich lesích je však zastoupena jen podílem 0,1% z rostoucích jehličnatých stromů. Poskytuje velice 
cenné jádrové dřevo, které se zpracovává se v nábytkářském průmyslu.  
Je vhodné i na výrobu dřevěných podlah, teras a obkladových desek. Má velice dekorativní a vkusnou 
kresbu dřeva.  
Vlastnostmi je nejpodobnější modřínovému dřevu. Douglaska se doporučuje pro výsadbu do parků, ať už 
jako solitéra, nebo do skupinových výsadeb.  
Je přizpůsobivější než smrky a jedle. 
V dnešní době se stává důležitou lesnickou i sadovnickou dřevinou. 
Silice douglasky se používají při aromaterapiích, používají se také při výrobě barviv a hnojiv. Mohou využít 
jako náhražka čaje či kávy, také jako koření.  
Výluh se používá proti některým nemocem jako např. artritida, je vhodný pro desinfekci a výplach ústní 
dutiny, má antibakteriální účinky. 
Ve volné přírodě dorůstá Douglaska do výšky 100 m, u nás pouze do výšky 40 m. Nejstarší česká Douglaska 
má 50 m výšku a věk 160 let.  
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Cypřišek Lawsonův  
  
Níže uvedená fotografie pochází z jedné ze zahrad nad parkem našeho města. 
Cypřišek je původem ze Spojených států severoamerických z oblastí států Kalifornie a Oregon. Vyskytuje 
se většinou v izolovaných populacích jehličnatých lesů spolu s borovicemi a jedlemi.  
Je poměrně odolný, snáší sucho, znečištěné ovzduší i polostín. Jeho koruna má tvar 
úzce kuželovitý až válcovitý, kmen mívá tloušťku až 3 m. 
Větve má husté s kratšími a většinou vodorovnými větvičkami. Konce větví i terminálu jsou obvykle 
převislé. 
Borka, komplex druhotných kůr, je hnědá s červenavým nádechem, u nejstarších stromů je tlustá 15 až 25 
cm.  
Hladké šupinovité listy jsou přitisklé k ose, po svém rozetření vydávají příjemné aroma, stejně jako mladá 
kůra. 
Samčí šištice jsou v období zralosti načervenalé až purpurové.  
Samičí šištice jsou kulovité nebo mírně kuželovité, zralá semena jsou červeno hnědá. Dříve bylo jeho bílé, 
vonné dřevo velmi ceněno a z Ameriky i vyváženo, např. do Japonska na stavbu chrámů, nebo se 
používalo na stavbu lodí.  
Obsahuje olej používaný jako léčivá droga, vnitřně i inhalací. Olej se nyní získává destilaci pilin a jiného 
dřevěného odpadu.  
Cypřišek Lawsonův je vzhledově proměnlivý druh. 
Liší se co do výšky, vzhledu, tvaru i barvy jehličí a je známo téměř 500 kultivarů. Využívá se 
v parkové a zahradní výsadbě, kde je jeden z významnějších jehličnanů.  
         

 
 
v jedné ze zahrad ulice Na Výsluní 
 
 



Buk lesní 
 
V lesích Bílých Karpat je naprosto běžný, ale v našem městě se nachází spíše ojediněle. Například                                    
v bezprostředním okolí našeho muzea, anebo těsně za hradbami. 
Buky byly dříve považovány za symbol lidstva, ztělesnění života a sjednocení tří říší – pozemské, vodní               
a nebeské.  
Měly tvořit osu, kolem které je uspořádán svět.  
Přírodní národy věřily, že staré stromy jsou nabité božskou energií, která může být zasvěcenými, například 
druidy, využita ke vstupu do jiné duchovní dimenze. 
Obzvláště staré stromy jsou uctívány i dnes a některé významy stromů můžeme považovat za všeobecně 
platné. 
Buky symbolizují dlouhověkost a nesmrtelnost, opadem svého listí obrodu a znovuzrození, jsou tím 
dokladem plynulosti bytí.  
Bukové lesy působí blahodárně na lidskou psychiku, samotné buky byly vždy pokládány za ochranu ve 
zlých časech, údajně do nich dokonce neuhodí ani blesk. 
Ať už keltským druidům věřit, nebo jsou jen zajímavou historií, pravdou je, že pobyt v bukovém lese nabije 
energií každého, a to během celého roku. 
Patří k nejčastěji vysazovaným listnatým stromům. 
U nás náleží společně s jedlí bělokorou k původním dřevinám a nejstarší lesy na našem území jsou právě 
bukové.  
Poznáme jej na první pohled podle šedé kůry s typickými očky na kmenu – což jsou stopy po starších 
větvích. 
Slovanské i germánské jazyky totiž strom označovaly podle názvu písmene – bukva, buchstabe. Bukové 
dřevo se používá především v truhlářství a nábytkářství, kde se využívá jeho ohebnosti po napaření. Dřevo 
z buku je také velice výhřevné. 
Jsou však především lesními stromy, takže jejich použití v zahradách je omezené.  
Jde však o stromy náročné na prostor, uplatní se tedy jen ve velkých zahradách. Častěji se pěstují v 
parcích, kde může naplno vyznít jejich půvab. 
Převislé kultivary mívají navíc větve skloněné až k zemi a nelze pod nimi nic pěstovat. 
Plody buků - bukvice - se dají jíst. 
Není tak dávno, co se dostávaly nejen do našich jídelníčků, ale i do krmiva hospodářských zvířat. Jsou totiž 
velice výživné a jde vlastně o olejnatou plodinu. 
Lisováním čerstvých bukvic získáme kvalitní olej. 
Obsahují až 50 % oleje.  
Lisuje se samozřejmě za studena a získává se tak nutričně hodnotný olej.  
Je voňavý, chutný, trvanlivý.  
Zajímavostí je, že za tepla lisovaný olej měl zásadně horší chuťové vlastnosti. Byl totiž trpkým a získal 
méně atraktivní barvu. 
Na rozdíl od hořkých žaludů byly bukvice i oblíbenou dětskou pochoutkou. Jedly se v podstatě jako čerstvé 
oříšky.  
Díky nasládlé chuti se dávaly do jídla i domácím zvířatům.  
Používaly se třeba výtlačky po lisování oleje. 
Ty šly však i sušit a používat jako přídavek k mouce. 
Na rozdíl od žaludů se tím nedegradovala chuť jídla a nebylo je nutné promývat. I když vydatnost byla 
výrazně menší. 
 



                  

 
 
při schodišti do muzea, červenolistý pak za hradbami. 
 

 



Javor klen  
 
V Uherském Brodě se s tímto stromem setkáváme relativně často. Není divu, tyto dřeviny dobře odolávají 
znečistěnému ovzduší. 
Vyskytuje se na mnoha místech našeho města, například u zvonkohry pod Tyršovými sady, hojný je i na 
sídlišti. 
Má symetricky tvarovanou korunu až do vysokého věku.  
Kůra kmene má šedavý odstín.  
U starších jedinců se tato často odlupuje ve velkých plátech.  
Listy jsou většinou pětilaločné s tupými laloky, na líci jsou tmavě zelené, na spodní straně světlejší                        
s chomáčky chlupů. 
Na podzim se zbarvují žlutě nebo do pestrých  žlutooranžových barev. 
Po utržení jejich listů na rozdíl od javoru mléče nikdy neroní latexovou šťávu. Květy se objevují po vyrašení 
listů v dlouhých převislých latách, mají zelenou či žlutozelenou barvu.  
Nahnědlé plody jsou obdařeny křidélky, které umožňují jejich roznos do velkých vzdáleností. Pokud javor 
má zajištěn dostatek půdní a vzdušné vlhkosti, daří se mu dobře ve všech typech půd. 
Dlouhodobě však nesnáší sušší klima, vadí mu však i větší zamokření půdy. Přirozeně se vyskytuje ve 
Středomoří.  
Vyznačuje se velmi pevným a tvrdým dřevem, vhodným pro vyřezávání. Využívá se pro výrobu nábytku               
a také pro vyřezávání domácích potřeb. 
  

 
 
náměstí 1. Máje 
 
 
 
 
 



Javor mléč se liší od klenu listy s osinami a „mléčícími“ řapíky listů.  
 

 
 
  zajímavý je i červenolistý kultivar klenu na několika místech na sídlišti.  
 

      



Borovice lesní 
 
Je zcela běžná, jak ostatně napovídá název, v lesních porostech. Ale nalezneme ji i na mnoha místech 
v našem městě včetně Tyršových sadů. 
Jde o jehličnatý strom z čeledi borovicovité.  
Je původním stromem v Británii, dorůstá až 50 metrů výšky.  
Má kuželovitý tvar koruny, později rozšířený s plochým vrcholem. Větve jsou od sebe oddáleny a 
soustřeďují se vysoko na kmeni.  
Kůra je zespodu šedohnědá, nahoře až oranžově červená. Modrozelené jehlice vyrůstají ve svazečku po 
dvou. 
Samčí šištice jsou barvy žluté, vyrůstají na bázi letorostů.  
Samičí šištice jsou narůžovělé a rostou jednotlivě nebo po třech na koncích větví pod vrcholovým 
pupenem. 
Po zdřevnatění se mění v oválnou šišku. Borovice je jednodomou rostlinou s jednopohlavnými květy. Pyl je 
přenášen větrem. 
Má ráda sušší nebo skalnaté půdy. Je rozšířena po celé Evropě a Asii, je pěstována na některých částech 
Severní Ameriky. 
Doznává uplatnění i v léčitelství. 
Borové pupeny jsou vhodné k uvolnění horních cest dýchacích především při kašli a zánětu hltanu. Silice 
získaná z pupenů má protizánětlivé účinky. 
Esence z jehlic se užívá při rýmě a nachlazení. 
 

 
 
ulice Františka Veselky 
 
 
 
 



Borovice černá 
 
Borovice černá je ve městě na rozdíl od borovice lesní výskytem četnější.  
Můžeme ji spatřit na mnoha místech Tyršových sadů. Snad každého upoutá svou ztepilostí a tmavší 
barvou kmene na rozdíl od jiných borovic. 
Je mimořádně statným stromem s výškou 20 až 40 m. Její koruna je nepravidelná, v mládí bývá kuželovitá 
až deštníkovitá světle hnědé.  
Tuhé jehlice s tmavozelenou barvou mají délku 8 – 10 cm. Vyrůstají po dvojicích na zkrácených větvičkách, 
tedy brachyblastech.  
Opadávají po 3 – 5 letech. 
Šišky mají pravidelný, vejčitý tvar.  
Zpočátku jsou svými šupinami leskle žlutohnědé, později dřevnatí. 
Borovice černá má původ v horách jižní, střední a východní Evropy. Doma je také v severní Africe a Malé 
Asii.  
Druhotně ji najdeme i v Severní Americe. 
Borovice černá upřednostňuje vápenatou půdu a slunná stanoviště, u nás se vysazuje i na suchých, na 
živiny chudých půdách. 
Může se využívat i jako větrolam. 
Uplatní se i na odlesněných místech, kde by se naší borovici lesní nedařilo. 
Borovice černá má sice oproti borovici lesní vyšší nároky na teplo a světlo, zato dobře snáší sucho, 
nedostatek živin a smog. 
Pro svůj atraktivní vzhled, zajímavou borku a sytě zelené jehličí se borovice černá pěstuje jako zahradní              
a parkový strom. 
V našem parku dokonce reprezentuje nejčastěji zastoupenou cizí dřevinu. 
Existuje v celé paletě kultivarů s různorodým vzhledem koruny a variabilní výškou. Představuje také 
atraktivní vánoční stromek, který oproti borovici lesní nabízí hustější korunu. 
Dřevo borovice černé je sukovité, hodí se proto zejména jako stavební materiál nebo palivo. I v léčitelství 
nachází bohaté uplatnění. 
Je zdrojem pryskyřice a vonných silic. 
Ty jsou tvořeny terpeny jako je pinen, limonen, cymen, sylvestren aj. V jejím složení najdeme i třísloviny, 
hořčiny, aromatické kyseliny nebo vitamín C. 
Pro léčebné účely se využívají pupeny, výhonky a jehličí borovice. Má protizánětlivě vlastnosti, podporuje 
odkašlávání. 
Pomáhá při respiračních potížích, je prospěšná při onemocnění žlučníku, ledvin a močových cest, 
dezinfikuje vzduch, je antiseptická. 
Vně prokrvuje pokožku, ulevuje při bolestech svalů, zklidňuje podrážděné nervy. 
Borovice se v léčitelství podává ve formě čaje či sirupu. U citlivých osob a ve vyšších dávkách však může 
vyvolat podráždění a negativní reakce. 
Borovicová silice patří k základním olejům aromaterapie, která využívá zejména její dezinfekční, 
pročišťující a posilující účinky. 
Inhalovat lze i borovicový odvar. 
Při bolestech svalů a kloubů, revmatismu nebo dně pomáhá borovice v podobě koupele, také mastí a 
masážních olejů. 
 
 



 
 
komplex borovic černých na náměstí Svobody i její kultivary v japonské zahradě místního muzea. 
 

 
 



Borovice vejmutovka  
 
Je dalším druhem borovice. 
Roste u gymnázia, ale i na sídlišti je k zahlédnutí. 
Od ostatních borovic se liší v mnoha směrech, třeba tím, že jednou z jejich zvláštností jsou překvapivě 
měkké jehlice, které vyrůstají ve svazcích po pěti s pilovitými okraji.  
Vejmutovka je původní ve východní části Severní Ameriky, kde patří mezi hospodářsky nejvýznamnější 
druh borovice.  
Dosahuje značných rozměrů, stejně jako ostatní borovice má mohutný kůlovitý kořen, zasahující hluboko 
do půdy.  
Kůra vejmutovky je v mládí hladká až šedohnědá, později tmavší. Květenství jsou šišticovitá, samčí šištice 
jsou žluté, samičí růžové. 
Šišky jsou poměrně velké a visí na koncích větví.  
Borovice vejmutovka bývá vysazována jako okrasný strom v parcích a zahradách. Krom toho je vysazována 
v lesích jako zdroj velmi kvalitního dřeva.  
V Severní Americe se používá jako stavební a nábytkářské dřevo, slouží jako důležitá surovina pro výrobu 
celulózy, k výrobě sirek a jako palivo. 
Jehličí vejmutovky obsahuje vitamin C a je možné z něj připravit čaj. V 18. století je dokonce 
zaznamenáno, že kůrou z borovice byla krmena prasata a skot. 
Borovice obsahuje také dehet, který se může objevit v přípravcích proti lupům, je také používán při výrobě 
terpentýnu.  
Jako zajímavost lze na závěr uvést, že dřevo z borovice vejmutovky se s oblibou používalo na lodní stožáry 
plachetnic britského královského loďstva. 
 
      

 
 
sídliště poblíž Vinohradského potoka 
 



Jeřáb břek 
 
Ve městě roste mimo jiných míst pod kapličkou za silnicí, nově vysazený jedinec pak poblíž ubytovny 
v dolní části Tyršových sadů.  
Jedná se ale o poměrně zřídka se vyskytující strom. 
Vyrůstá do výšky 5-15 metrů, někdy až 25 m, výjimečně 30 m. Průměr kmenu může dosáhnout až 
1,3 metru. 
Naši zástupci mají podstatně menší rozměry. 
Patří mezi dlouhověké dřeviny. 
Kůra je šedavá, u starších jedinců se odlučuje v přibližně čtvercových dílech, po jejím odpadnutí se 
objevuje hnědavé zabarvení kmene.  
Peřenoklané až peřenodílné listy mají špičaté laloky a dosahují délky 6 až 14 centimetrů, mladé listy jsou 
na svrchní straně chlupaté. 
Bílé pětičetné květy o průměru 10 až 15 milimetrů vytvářejí řídké laty o velikosti 5 až 12 centimetrů, 
objevují se v květnu. 
Květy jsou oboupohlavné, opylované hmyzem. Plodem je kulovitá či kulovitě vejcovitá malvice o velikosti 
1 až 1,5 cm, dozrávající na podzim.  
Plody jsou po dozrání hnědé a tečkované, v přezrálém stavu jsou jedlé a chutí připomínají datle. Vzhledem 
ke své malé konkurenční schopnosti roste jen jako vtroušená dřevina, která většinou nevytváří souvislé 
porosty.  
Tvrdé, těžké, pevné, ale pružné dřevo je velmi ceněné a využívá se pro výrobu dechových hudebních 
nástrojů, např. fléten, nebo dřevěných šroubů. Jako okrasný strom se místy vysazuje do stromořadí nebo 
jako solitéra.  
Plody jeřábu břeku jsou ve zralém až přezrálém stavu jedlé a chutné. V Rakousku, kde se vyskytuje těchto 
stromů poměrně hodně, jsou jejich plody s oblibou trhány a využívány k výrobě marmelád a medu a také k 
ochucení pokrmů, zvláště s masem zvěřiny. 
V tomto kraji a také ve Francii, zvláště v Alsasku, se z plodů tohoto jeřábu vyrábí vysoce ceněný likér. 
V lesích slouží jeho plody jako potrava ptáků a zvěře. 
Jeřáb břek je součástí teplomilných doubrav a sušších dubohabřin, nalezneme jej především na vápenitém 
podloží.  
Ačkoliv je to naše domácí dřevina, setkáváme se s ní jen pozřídku.  
Tato skutečnost je dána její špatnou konkurenční schopností a nepravidelnou plodností. K rozšiřování 
semen břeku značnou měrou napomáhají ptáci, kterým musí plod projít trávicím traktem, aby mohlo 
semeno z trusu vyklíčit. 
Na podzim se listy břeku barví do výrazných barev, konkrétně oranžové až červené. Jeřáb se dožívá 
průměrného věku 100 let. 
 
 



         
 
        horní část ulice U žlebu 
 

            
 
          Tyršovy sady v blízkosti ubytovny 



Smrk ztepilý 
 
Je nejběžnější z našich jehličnanů. 
Patrný na mnoha místech města. Někteří jeho jedinci se však po vykácení stávají v době Vánoc světly 
okrášlenou ozdobou Masarykova náměstí. 
Smrk ztepilý je stálezeleným jehličnatým stromem s šupinovitou kůrou a s větvemi vyrůstajícími v 
přeslenech.  
Je pro něj příznačná velká tvarová proměnlivost, což víceméně platí pro každou dřevinu s velkým areálem 
rozšíření.  
Pupeny jsou úzce kuželovité, nepryskyřičnaté, s přitisklými šupinami. 
Do všech stran rozpoložené jehlice jsou 1–2 cm dlouhé, tuhé, tmavozelené, na průřezu čtyřhranné, na 
spodní i svrchní straně s jemným proužkem. 
Kvete od dubna do června. 
Samčí a samičí květy se vytvářejí odděleně na téže rostlině. Samčí květní šištice jsou stopkaté, červené, při 
otevření žlutavé, samičí jsou přisedlé, červené. 
Typická je pro něj válcovitá visící šiška, až 15 cm dlouhá. 
Je přirozeným výskytem v severní a střední Evropě, v horských, ve vyšších nadmořských výškách vytváří 
rozlehlé porosty.  
Je vysazován do kulturních lesů jako hlavní dřevina, v posledních letech jsou však jeho monokultury v 
nebývalém množství napadány kůrovcem. 
Má v oblibě kyselé půdy, středně až silně vlhké. 
Je nepostradatelnou surovinou v papírenském průmyslu, jeho pryskyřice poskytuje smůlu bednářskou, 
kalafunu a terpentýn. 
Mladé výhonky lze použít k výrobě čaje, který má díky většímu množství pryskyřice příznivé účinky na 
průdušky. 
 

 
 
mladý smrk mezi tenisovými dvorci  



Smrk pichlavý /stříbrný/ 
 
je jehličnan z čeledi borovicovité. Typické jsou pro něj delší, tuhé a silně pichlavé jehličí s modravým 
nádechem. 
V našem městě je ho možné vidět na řadě míst. 
Fotografie je z lokality těsně u hradeb. 
U nás se postupně rozšířil z parků a zámeckých, klášterních i jiných větších zahrad až do zahrad a zahrádek 
soukromých.  
Tento druh smrku se však u nás pěstuje teprve krátce.  
V Severní Americe se tento smrk rozšířil z Colorada do Nového Mexika, Utahu a Wyomingu, kde roste 
v nadmořských výškách 2000 až 3300 metrů. 
Bývá roztroušen po březích horských řek a v bažinatých oblastech. I z tohoto důvodu mu u nás nevadí 
přemokřená místa zahrady, kterým ulevuje od nadměrné vláhy. 
Jeho charakteristický vzhled plní skvěle svou dekorativní roli v parcích i malých zahradách, jde o jeden 
z nejoblíbenějších jehličnanů.  
I díky své nenáročnosti na čistotu ovzduší je hodně rozšířen. 
Oblíbeny jsou především jeho odrůdy s modrosivým jehličím, ovšem v mladém věku. Starším smrkům 
krása ubývá.  
Žádoucí bývá i do malých zahrad kvůli jeho pomalému růstu. Většinou dosahuje 30 metrů, někdy až 50 
metrů, může se dožít 400 až 600 let. 
 

 
 
u hradeb smrk pichlavý kultivaru Glauka Group. 
 
 
 
 
 



Smrk omorika 
 

 
 
Močidla 
 
Smrk omorika, synonyma Pančičův, byl objeven profesorem Pančičem přibližně v roce 1875. Tento 
jehličnatý strom z čeledi borovicovité dorůstá 20 m výšky a 4 m šířky.  
Patří k nejkrásnějším smrkům, není tedy divu, že je zejména v poslední době velmi využíván v parkových 
úpravách. 
Původně je rozšířen na vápencových bradlech na horním toku řeky Driny v Bosně a Hercegovině. Volně se 
vyskytující stromy rostou hlavně na severních a severovýchodních svazích v nadmořských výškách 800 až           
1 600 m nad mořem.  
Jsou pro něj typické téměř vodorovné, krátké větve, které odstávají od kmene. Kůra kmene je šedohnědá 
a šupinovitě se odlupující.  
Pupeny jsou tmavohnědé, vejčité a nemají pryskyřici. 
Jehlice jsou smáčknuté, se dvěma výraznými bílými pruhy na spodní straně, proto je občas zaměňován za 
jedli.  
Vrchní strana jehlic je lesklá, tmavě zelená.  
Samčí šištice jsou světle červené, kdežto samičí jsou purpurové. 
Mladé šišky mají krásnou tmavě fialovou až namodralou barvu, zatímco dozrálé šišky jsou lesklé a hnědé. 
Velikost šišek je přibližně 6 cm. 
Dřevo tohoto stromu má výbornou kvalitu a proto se zejména ve středověku používalo na výrobu lodních 
stěžňů a trámů. 
Smrk omorika je velmi tolerantní k imisím a pro svůj velmi štíhlý vzhled je cennou solitérou především 
městských parků a zahrad. 
Snáší slunné stanoviště, upřednostňuje spíše zásadité půdy a střední vlhkostní režim. 
 
 



Jedle bělokorá 
 
Nepříliš často se můžeme ve městě s tímto oblíbeným stromem setkat, je totiž na znečistění ovzduší 
poměrně citlivý.  
Ale kdo hledá, ten najde, někdy i v některých zahradách je k nalezení. Mezi jehličnany rostoucími v Evropě 
je však jedle něčím pozoruhodná.  
Její šišky totiž nevisí dolů, ale rostou vzpřímeně. Jehlice po rozemnutí příjemně voní po citrusech nebo 
terpentýnu, což je dáno tím, že mají vysoký obsah pryskyřic. 
Obecně jsou jedle považovány v různých kulturách za vznešené stromy. Rusové chovají jedle ve stejné 
úctě, jako mezi listnatými stromy břízy. 
Jedle je důležitou součástí jejich oslav Nového roku a Vánoc a hraje důležitou roli v tradiční ruské lidové 
medicíně.  
V náhledu na jedle pozadu nezůstávají ani Finové. Finský výraz pro jedli „jalokuusi“ se dá přeložit jako 
„vznešený smrk“.  
Jedle bělokorá má svůj areál ve střední Evropě.  
Vyskytuje se v Alpách, v Karpatech, částečně také ve střední Francii a západním Německu, proniká až na 
Apeninský poloostrov a na Balkán. 
Řadí se mezi mohutnější jehličnany, s výškou až 60 metrů přerůstá modříny i smrky. Patří do čeledi 
borovicovité a kromě nezvykle rostoucích tmavě zelených šišek se dá snadno rozeznat podle bělošedé 
kůry a kuželovité, na vrcholu zploštělé koruny. 
Má velice silný kořen a široce větvené postranní kořeny, proto je dobře zakotvena v půdě a téměř u ní 
nedochází k vývratům. 
Z hlediska léčitelského pomáhá udržovat přirozenou obranyschopnost organismu, působí proti 
onemocněním dýchacího systému, zlepšuje chuť k jídlu. 
Příznivě ovlivňuje mineralizaci kostí, působí také na stavbu zubů, pomáhá při zvýšeném stresu a proti 
nespavosti. 
Má silné afrodisiakální účinky, má uklidňující efekt pro svaly, prohřívá svaly, ulevuje při artritidě a 
revmatismu. Dřevo z mladších kmenů se hodí na výrobu houslí, jedlové důlní dříví se využívalo pro 
schopnost „varovat“ havíře před zhroucením výdřevy. 
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Více pěstovaná je jedle stejnobarvá. 
Nepichlavé, měkké, srpovitě zahnuté jehlice jsou uspořádány na větvičkách dosti nepravidelně, většinou 
odstávají na strany a jsou zakřivené nahoru, některé, hlavně prostřední, namířené kupředu. Modrý 
nádech je silnější u stromů rostoucích v půdě chudé na vápník. 
Šišky jsou podlouhle válcovité, k oběma koncům trochu ztenčené, nezralé zelenavé nebo purpurově 
fialové, rozpadávající se v říjnu a listopadu. 
Krásný strom, který je již z dálky nápadný svým dlouhým a sivým jehličím. Pěstuje se velice často v našich 
parcích a zahradách, a to jak ve formě typické, tak také v různých zahradních formách, z nichž některé jsou 
velice dekorativní. 
                 

 
 
jedle stejnobarvá v zahradě Dominikánského kláštera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stejně tak upoutává náš zrak jedle kavkazská. 
Jejím tradičním znakem je její pyramidální růst s hustým patrovým větvením. Vznešenost kavkazské jedle 
vytváří nejen pevné a barevně i tvarově pozoruhodné šišky. 
Válcovité šištice jsou z počátku zelené, později získají purpurový, purpurově modrý či hnědý odstín. Při 
dozrávání se zbarvují i do šedavě hnědé. Pod stromem však příliš mnoho šišek nebývá. Jsou oblíbenou 
potravou veverek a ty je často objevují dřív. 
Zajímavé je i její vícebarevné ploché jehličí. 
Jsou 2-3 cm dlouhé, dvouřadě rozložené a velmi husté. Směřují dopředu a na povrchu jsou sytě 
tmavozelené a lesklé.  
Na rubu mají často dva podélné, stříbřitě šedé až bílé proužky, které působí velmi zajímavě. Při rozmělnění 
v dlani vydávají výrazné aroma po ovoci. 
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Jasan ztepilý 
 
V brodském parku jsou tyto stromy vidět téměř na každém kroku, ale i v jiných místech města se 
pozornému zraku objeví. 
Jasan coby okrasný strom bývá vysazovaný v parcích a zahradách. 
Patří mezi nejvyšší, dosahují výšky až 40 metrů, ostatně latinský název excelsior lze přeložit jako "směřující 
či čnící do výše. 
Listy má zpeřeně složené, které se skládají ze 4 až 6 párů menších listů se zoubkovanými zahrocenými 
okraji. 
Husté střapce květů purpurových barev nevynikají velikostí, plody jsou nažkami sdruženými do větších 
svazků.   
Je proslulý odolným dřevem, v minulosti se používalo na výrobu lyží i tenisových raket. Dožívá až 250 let a 
poprvé kvete zhruba ve třiceti letech. 
Dá se využívat v lidovém léčitelství.  
Odvar z listů tiší revmatické bolesti kloubů, léčí záněty a bolesti kloubů, snižuje cholesterol  v krvi a 
používá se do směsí na diabetes (cukrovku). 
Zápar z listů slouží na detoxikaci, je močopudný a zpomaluje stárnutí. 
Při nepříjemném zápachu z úst se žvýkají listy, dříve se věřilo, že jasan působí proti hadímu jedu a proti 
vzteklině. 
Zajímavá je i jeho mytologie. 
Plinius Starší píše, že hadi prchající před ohněm radši uhoří, než by se ukryli v koruně jasanu. Jasan hrál 
významnou roli také zejména v germánské mytologii. 
Strom světa Yggdrasil, mohutný jasan, byl středem univerza, místem, kde se všechny sféry bytí spojovaly v 
harmonický celek. 
Symbolizoval věčný kosmický řád a v jeho rozložité koruně se rozkládalo sídlo bohů, Ásgard. 
Yggdrasil spočíval na třech mohutných kořenech, symbolu podsvětí, Helu, kde vyvěraly tři prameny a žily 
tři sudičky, tzv. norny, Urd, vládkyně minulosti, Verdandi, vládkyně přítomnosti, a Skuld, vládkyně 
budoucnosti. 
Na obrovský význam stromu poukazuje rovněž jméno prvního muže v severské mytologii, Askr, "Jasan". 
Také pro Kelty byl jasan magický.  
Z jeho dřeva se zhotovovaly druidské hole s nadpřirozenou mocí. Ze stejných důvodů se z jasanu vyráběla i 
kopí, vesla a luky. 
Staří Čechové požívali jasanovou mízu, neboť věřili, že je ochrání před úrazy a otravami. Skotští horalé ji 
podávali novorozeňatům. 
Na Sicílii se z jasanu získává mana - pryskyřice, která obsahuje taxativní složku.  
Běžně se tato mana získává nařezáváním kůry zvláštním nožem, načež začne vytékat tekutina, která se po 
několika hodinách sráží. 
Jasanové listí spolu s mladými větičkami se dříve často přidávalo do krmení pro dobytek, obsahuje totiž 
cukry, pryskyřice, flavonové glykosidy, třísloviny a hořčiny, jejichž směs jednak podporuje trávení, jednak 
působí antibakteriálně. 
Lístky jasanu se využívají i v lidské medicíně, ze sušených se připravuje čaj, užívaný zvláště při dně, 
revmatismu a dalších onemocněních kloubů. 
Pomáhá totiž tělu vylučovat soli kyseliny močové, jejichž nadměrné množství v těle bývá příčinou těchto 
potíží. 
Jasanová poupata se sbírají pro vysoký obsah látek podporujících mozkovou činnost. 
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Jinan dvoulaločný - Ginkgo 
 
Je stromovým exotem v našich zemích. 
Ale i takový lze objevit v některých částech města, třeba v zahradě Ústavu sociálních věcí. O jeho odolnosti 
se pějí báje. 
Důkazem může být skutečnost, že v Japonsku roste strom jinan dvoulaločný, který přežil explozi atomové 
bomby na Hirošimu!  
Na rozdíl od lidí a přírody tento strom rostoucí pouze několik set metrů od místa výbuchu přestál tuto 
katastrofu a následující jaro, přesto, že byl dost poškozen, rozkvetl v celé své kráse. 
Na znovuobjevení Ginkga se podílel německý lékař a botanik Engelbert Kaempfer, který podnikl výpravu 
do Japonska.  
V městě Nagasaki zjistil, že tento strom plodí ořechy dosahující velikosti plodů ořešáku vlašského. 
Domorodci je požívali jako dezert kvůli povzbuzení zažívání. 
Vnášeli jej též jako přísadu do různých pokrmů, poté, co je opražením nebo povařením zbavili jejich hořké 
chuti. 
Jméno "Ginkgo" je vlastně zkomoleninou japonského výrazu "Ginkyo", což znamená v překladu stříbrná 
meruňka.  
Označení Ginkgo biloba či Jinan dvoulaločný získala tato zvláštní rostlina podle svých dvoulaločných listů a 
obrazně znamená "dvoulaločnou stříbrnou meruňku".  
Je chápán jako symbol plodnosti, a to hlavně pro jeho originální výrůstky v japonštině nazvané "čch´- 
čch´", v češtině znamenající "bradavky".  
Stromy obdařené hojnými výrůstky jsou vyhledávány mladými ženami, které u nich žádají o požehnání 
ohledně početného potomstva. 
Listy na podzim se odívají do zářivě žlutého odstínu, jeho květy jsou jednopohlavné. 
Je to odolný a přizpůsobivý strom, kterému zvlášť neuškodí nečisté látky z ovzduší, dokonce ani výfukové 
plyny. 
Dřevo jinanu se v Asii s oblibou používá ke stavbě domů a v dřevořezbě, jelikož je nenapadají škůdci. Do 
Evropy se dostal první jinan v podobě malého semenáčku asi v roce 1730, a to do holandského Utrechtu.  
K další zajímavosti patří fakt, že jinan zbožňoval německý básník J. W. Goethe, pro kterého byl velkou 
inspirací. 
Ginkgo obsahuje vitamin C, který chrání imunitní systém, B3 - niacin, nepostradatelný pro látkovou 
výměnu a pleť, B1 - thiamin, jež je nezbytný pro práci nervů a svalstva, dodává nám energii, ovlivňuje 
srdce a ledviny. 
V Číně na základě různých studií předpokládají, že semena jinanu dvoulaločného mohou být velmi účinná i 
při léčbě tuberkulózy. 
Léčivá síla listů jinanu dvoulaločného je dána především obsahem flavonoidů a terpenoidů. Je v nich 
rovněž přítomna podskupina flavonoidů tzv. flavonoly, látky, jež velmi příznivě působí zejména na krevní 
oběh.  
Z listů se obvykle připravuje čaj, který ovlivňuje výkonnost mozku. Ovšem teprve využitím speciálních 
výtažků z ginkga se dosáhlo mnohem silnějších účinků. 
Ginkgo biloba podporuje myšlení, učení a soustředění. Výtažky z listů se dají užívat při artritidě, alergiích či 
při hyperaktivitě a různých kožních chorobách.  
Pro svou schopnost aktivace mozkových přenašečů listy ulevují při úzkostech, depresích, poruchách 
výkonnosti mozku nebo při demenci. Jinan je tedy zázračná léčivá rostlina, která zpomaluje proces 
stárnutí. 
Dodává buňkám kyslík a umožňuje jim, aby se staly odolnějšími. 
Ginkgo též zlepšuje krevní tok a napomáhá odstraňování krevních sraženin, zabírá při kardiovaskulárních 
onemocněních či v případě mozkové mrtvice.  
Je též účinné při menstruačních bolestech, vysokém krevním tlaku, zánětu žaludku, bolestech hlavy, v 
případě impotence, tinitu (šelestu v uších) či při spálení na slunci.  
V podobě směsí se dá používat např. na astma, močové problémy či proti nachlazení, ale také existují 
účinné kombinace pro osvěžení a dobrou náladu, proti strachu a úzkosti či na odstranění volných radikálů 
a podobně. 
 



 
 
                                      

 
 
zahrada v Domově osob se zdravotním postižením v ulici Okružní 



Jeřáb oskeruše 
 
Je laickou veřejností poněkud opomíjený, ale rozhodně neprávem. Můžeme ho nalézt třeba na ulici 
Osvoboditelů, anebo v městském sadu poblíž hvězdárny. 
Představuje největší a nejplodnější listnatý ovocný strom Evropy. Běžně dorůstá do výšky 8 – 15 m, 
ojediněle až 30 m.  
Dožívá se stáří až několik set let. 
Pozoruhodný strom je charakteristický rozkladitou, široce kulovitou korunou. Větve rostou vodorovně 
nebo směřují mírně vzhůru. 
Kůra je šedá, hladká, později šupinatá až brázditá. 
Jeřáb oskeruše má opadavé, střídavé, lichozpeřené listy, které jsou tvořeny páry oválných lístků. Mladé 
lístky jsou ochlupené. Mají kopinatý až podlouhle kopinatý tvar, na okrajích jsou pilovité, na bázi 
celokrajné. 
Jednodomá dřevina kvete v květnu až červnu. Bílé, ojediněle růžové květy vytvářejí chocholíky, které však 
brzy odkvétají. 
Plodí ve stáří 10 – 20 let, zpravidla jen jednou za 2 – 3 roky. Dle lidové pověry oskeruše neplodí, pokud 
kvetoucí strom ozáří světlo blesku. 
Plody dozrávají od září do října. Jde o zvláštní kulovité nebo hruškovité malvice s 1 – 3 semeny v pěti 
pouzdrém jadřinci.  
Variabilní je nejenom tvar, ale i velikost, hmotnost a zbarvení plodů.  
Mají zelenou, žlutozelenou, žlutou nebo nahnědlou barvu s hustým tečkováním, na osluněné straně je 
zdobí červené líčko. 
I Jeřáb oskeruše je světlomilnou a teplomilnou dřevinou, která je však v dospělosti plně mrazuvzdorná. 
Upřednostňuje suchá stanoviště, vápenité, na živiny bohaté půdy.  
Daří se jí ve světlých lesích, doubravách a habřinách. 
Plody oskeruše jsou bohaté na cukry, vitamíny, minerální látky (vápník, hořčík, fosfor, draslík, bór, železo), 
třísloviny (tanin), organické kyseliny, pektiny, bílkoviny, vlákninu a vodu. 
Šťavnaté oskeruše se sklízejí koncem září a v říjnu, dostávají pak sladkokyselou aromatickou chuť.  
Poslouží pro přípravu kompotů a marmelád. Dají se mrazit i sušit. Sušené oskeruše pak představují také 
zajímavé dochucovadlo.  
V neposlední řadě se z oskeruší vyrábí víno, likéry a jedna z nejvzácnějších pálenek vůbec – oskerušovice. 
Ve všech formách mají oskeruše léčivé vlastnosti. 
Léčivé účinky pomáhají při střevních potížích, ulevují při revmatismu, zmirňují horečku a jsou prospěšné 
při nachlazení. 
Tři dny po opadu jsou šťavnaté, a lze je konzumovat bez jakékoliv další úpravy, udělat z 
nich kompot, marmeládu nebo je usušit. 
Tvrdé zelené plody jsou téměř nejedlé a je třeba je ponechat několik dní zhniličkovat. Jakmile mají plody 
alespoň částečně nahnědlou barvu a jsou měkké, je možno je konzumovat. 
Chuť takovýchto plodů lze jen stěží k něčemu přirovnat, nejblíže snad k chuti přezrálého jablka s tóny 
začínajícího hnilobného procesu.  
Sušené oskeruše můžete také umlít a vznikne vám prášek s příchutí skořice, který se vám v kuchyni bude 
určitě hodit.  
Z plodů je samozřejmě i výborná, vzácná a ceněná pálenka oskerušovice, nebo víno a likér. Plody mají i 
léčivé účinky – používají se při žaludečních a střevních potížích (sušené ovoce se používá jako statikum, 
zatímco syrové má projímavé účinky), na revma a při horečce. Pokud smícháte oskerušovici s bylinkami a 
medem, získáte skvělý lék na nachlazení. 
Plody oskeruše jsou 2 – 4 cm velké malvice se semeníkem podobným jako u vzdáleně příbuzné jabloně. 
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Tis červený   

Je běžný v brodském parku i zahradách. 
Známe jej velmi dobře, často se s ním na procházkách setkáváme. Již méně se však ví, že tis červený je 
prudce jedovatý a svou dlouhověkostí předčí většinu ostatních jehličnanů. Je oblíben pro své snadné 
tvarování, proto se stal nezbytnou součástí zámeckých zahrad a parků, odkud se rozšířil i do běžných 
zahrad, zahrádek a předzahrádek. 
Pro svou snadnou tvarovatelnost je též využíván při realizacích živých plotů. Tis je velmi zdobný svým 
tmavě zabarveným jehličím, které zdobí velice dekorativní červené plody. Ovšem oč krásnější tento 
jehličnan je, o to je také jedovatější. 
Prudce jedovatá je totiž v tomto případě celá rostlina s výjimkou červeného míšku okolo semen, ta jsou 
jedovatá.  
Tis obsahuje velice účinnou směs alkaloidů, kterou souhrnně nazýváme taxin. Jed tisu zpomaluje 
po rozžvýkání semen srdeční činnost, až se srdce zastaví zcela. 
Smrt ale může nastat i po čaji s jehličím a po žvýkání větviček a jehličí. Prudce jedovatý je i odvar 
ze semen.  
Zajímavostí je, že ptáci hodující na plodech tisu, jsou vůči jedovatým semenům odolní, jelikož polykají celé 
plody a jedovatá semena nestráví, nýbrž se jich zbaví spolu s trusem. 
Lidé však po rozžvýkání semen mohou zemřít již do dvou hodin. Prudce jedovaté jehličí pro změnu 
způsobuje otravy dobytka a koní. 
Tis prakticky zmizel z volné přírody, o to více se však rozšířil jako druh okrasný. I přes vysokou jedovatost 
tisu pro člověka však byly a jsou právě otravy člověkem vzácné.  
Přesto je ale třeba dát pozor hlavně na malé děti a domácí zvířata. Pokud totiž tis v jakékoli jeho podobě 
požijí, neexistuje protijed. 
Roste pomalu, výborně se tvaruje a nevadí mu ani stinná místa a převlhčená půda. Je proto vhodný 
do různých stinných, vlhkých koutů, kde se většině rostlin nedaří.  
Pohané tis dokonce uctívali jako posvátný strom, navíc je dosud ceněno i jeho velmi tvrdé, kvalitní dřevo, 
ze kterého byla dříve vyráběna kuše, stejně jako hudební nástroje a různé předměty. 
Ohromnou předností tisů je též jejich věk, po světě najdeme tisy staré 1000 až 2000 let. Tis červený je 
dvoudomá stálezelená jehličnatá dřevina z čeledi tisovitých. 
Je stínomilný, starší rostliny však bezpečně snáší plné slunce, vyskytuje se ve formě keře či relativně 
nízkého stromu, staří jedinci však dosahují až úctyhodných rozměrů (výška až 20 metrů a šířka až 17 
metrů).  
Ve většině zemí patří tis ve volné přírodě a na veřejných, církevních, zámeckých a jiných prostranstvích 
mezi přísně chráněné druhy. 
Z tuzemských jehličnanů má tis nejtmavší zabarvení jehlic. Tmavě zelená je jejich svrchní strana, ta spodní 
je světlejší, žlutozelená.  
 
 



 

 
v jedné ze zahrad ulice Na Dlouhých. 



Hrušeň polní  
 
V místech zvaných již od 19. století Lysá hora (na historických mapách Lissa hora) roste asi 200 let stará 
hrušeň obecná o obvodu kmene 328 cm a výšce 15 m. 
Kdysi se v této lokalitě rozkládaly louky a vinohrady patřící církvi (vzpomínán je rovněž název „Na 
Farském“), dnes je v této lokalitě zahrádkářská kolonie. 
Zažitý název „Brodské vinohrady“ nebo jméno ulice „Pod Vinohrady“ nám minulost neustále připomínají. 
Dostat se k hrušni nebývá snadné. 
U Vinohradského rybníku je třeba odbočit do zahrádkářské kolonie. Úzkou silničkou je pak možné dostat 
se bezprostředně až k hrušni. 
Její rozložitá koruna mnohé kolemjdoucí jistě zaujme.   
Hrušeň je dosud plodná, a to hodně. 
O nevelké napadané hruštičky ale má zájem patrně jen ptactvo. Ale i člověk by přece z planých hrušek 
mohl mít užitek. 
V minulosti se z nich vyráběla „pracharanda“. 
A to mletím mletím, strouháním nebo drcením ovoce, hlavně pak sušených planých hrušek. Jednalo se o 
tradiční surovinu staré české kuchyně, na kterou nedaly dopustit naše babičky a prababičky, a které se bez 
ní v kuchyni neobešly, neboť jednotlivým pokrmům dodávala nezapomenutelnou a těžko zaměnitelnou 
chuť a aroma. 
Hrušková pracharanda je výborná k posypání ovocných koláčů, obilných kaší, těstovin a jogurtu. Dá se 
použít místo cukru do sladkých těst na buchty či sušenky. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Habr obecný 
 
Přirozeně i habry jsou v našem městě zastoupeny. Člověk se však musí pozorně kolem sebe dívat, aby je 
odlišil od ostatních dřevin. 
Jde o nevelký strom dorůstající výšky mezi 15 až 20 metry, výjimečně se objevují jedinci vyšší, dorůstající 
až 30 metrů. 
Kmen habru je po celý život jedince pokryt hladkou, tmavošedou, někdy až černošedou borkou. Většinou 
je nepravidelný, někdy pokroucený, často se větví již nízko nad zemí. 
Listy jsou podlouhle vejčité, na bázi většinou okrouhlé. 
Po okrajích dvakrát pilovité, na rubu alespoň okolo hlavní žilnatiny jemně chlupaté po celou dobu 
vegetace. 
Na podzim se zbarvují žlutě až žlutohnědě. Květy, jehnědy, se objevují spolu s rašením listů a mají 
žlutozelenou barvu.  
Plody jsou nápadné, složené z trojlaločnatých lístků, které objímají žebernatou nažku. Před dozráním jsou 
plody zeleně zbarvené, ve zralosti pak hnědé. 
Nenáročný druh rostoucí na všech typech stanovišť kromě výrazně vlhkých nebo zamokřených půd. V 
hlubokém stínu nebo na místech s nedostatkem půdy může růst jako keř. 
Habr se velmi často používá jako stříhaný živý plot, druh velmi dobře snáší častý řez. 
Jeho plody na podzim slouží jako potrava pro drobné ptáky, jako jsou například pěnkavy a sýkory, i pro 
malé savce, jako jsou myši a plchové. 
Pomaleji rostoucí je kultivar habru obecného, jehož větve jsou výrazně obloukovitě převislé. Jeho růst je 
zprvu pomalejší než u botanického druhu, dorůstá výšky okolo 10 až 15 metrů. 
 

 
 
lokalita před muzeem 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bříza bílá 
 
Je okrasou nejenom severských lesů, ale i našich hájů a parků. 
Je to asi 25 až 30 metrů vysoký, listnatý strom s hladkým kmenem s typickou bílou kůrou. Ta se zpravidla 
lehce odlupuje a jsou na ní patrné štěrbinky -  lenticely.  
Typickou bílou barvu získává bříza díky obsahu bílého pigmentu betulinu, který je dobře znám pro 
své protizánětlivé a tlumící účinky. 
Vytváří bohatou korunu s často převislými větvemi. Pro břízu jsou typické drobné květy, které jsou 
jednopohlavné a tvoří takzvané jehnědy.  
Je jednodomou rostlinou, to a to znamená, že vytváří samčí i samičí květy na jedné rostlině. Samčí květy 
mají žlutou barvu. 
Samičí květy jsou zelené a zpočátku jsou vzpřímené, později převislé. 
Objevují se až při rašení listů. Zralé plodné šištice hnědé barvy se rozpadají a uvolňují drobná semena se 
dvěma blanitými křídly. 
Na první pohled je to zcela obyčejný listnatý strom, který se hojně vyskytuje po celé Evropě i jiných 
kontinentech. 
I když se nám zdá být obyčejný, ve skutečnosti se jedná o velmi zajímavý strom, který může mít celou řadu 
pozitivních účinků na náš organismus. 
V Rusku se často používala a používá březová šťáva, která se získávala naříznutím kmene stromu v jarním 
období.  
Má celou řadu dalších možných pozitivních účinků na naše zdraví. Všechny složky rostliny totiž obsahují 
celou řadu biologicky aktivních látek, které pozitivně na naše zdraví.  
Březové listy jsou nedílnou součástí tradičního lidového léčitelství. Používaly se zejména u slovanských 
národů.  
Listy napomáhají udržovat normální hladinu cholesterolu v krvi, podporují normální trávení, 
podporují detoxikační procesy v organismu, stimulují činnost jater, slinivky a sleziny, zmírňují kožní 
problémy a podporují regenerační schopnosti pokožky. 
Obsahují také aktivní látky z chemického hlediska podobné aspirinu, které působí proti bolesti 
a protizánětlivě.  
Je nejlepší je sbírat brzy na jaře, když jsou ještě mladé a lepkavé. Jsou velmi častou součástí 
nejrůznějších urologických čajových směsí nebo ledvinových čajů, protože účinně napomáhají při léčbě 
ledvinových a močových kamenů, aniž by dráždily ledviny. 
Podobně jako březové listy, březová šťáva, tak i březové pupeny se úspěšně používají při 
zdravotních problémech s ledvinami a močovými cestami. 
Díky obsaženému spektru biologicky aktivních látek má tedy bříza celkově velmi silný vliv na celý 
vylučovací systém - od ledvin až po močové cesty.  
Podporuje odvodňování, má dezinfekční účinky a vliv na přirozenou obranyschopnost organismu. Tinktura 
z březových pupenů používá pro celkovou očistu organismu. Při revmatických bolestech se zevně využívá 
březový olej, který se extrahuje z listů.  
Březová šťáva se zase používá jako osvědčené vlasové tonikum, které zlepšuje pružnost vlasů a dodává jim 
lesk a omezuje tvorbu lupů a maštění vlasů. 
 



 
 
ulice Kpt. Kubíčka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jerlín japonský 
 
Laikovi název příliš neřekne, přesto si tato dřevina na ulici Osvoboditelů zaslouží pozornosti. Jerlín 
japonský je opadavý listnatý strom nebo jen keř z čeledi bobovitých.  
I když má přízvisko japonský, pochází původem z Číny a Koreje. V Čechách se od roku 1835 pěstuje jako 
okrasný strom. 
Je třeba zmínit, že jerlín japonský byl a stále je velmi oblíbenou léčivou rostlinou v tradiční čínské 
medicíně.  
Je významným zdrojem rutinu, ten zlepšuje křehkost krevních kapilár a také pružnost i propustnost cévní 
stěny. 
Rovněž pomáhá u poruch prokrvení žil dolních končetin, otocích dolních končetin, ale také při 
hemoroidech. 
Používá se při zvýšené lomivosti a propustnosti krevních vlásečnic způsobených nemocemi, jako je 
chorobná krvácivost, změny na sítnici při cukrovce či nedostatek vitamínu C. Zlepšuje rovněž vstřebávání 
vitamínu C. 
V důsledku toho také pomáhá zvýšit imunitu organismu. 
Užívá se v ní jako antibakteriální, protizánětlivý, pročišťovací a protihorečnatý prostředek. 
Uplatňuje se i při zvýšené hladině cholesterolu či cukru v krvi, používá se i jako léčivý prostředek pro zevní 
aplikaci.  
Z dřeva stromu se připravoval odvar, který se používal při terapii nežitů a hemoroidů, z pupenů jerlínu 
japonského se také připravují alkoholové tinktury. 
Zajímavostí je, že v minulosti květy a zejména lusky jerlínu byly zdrojem přírodního žlutého barviva. Na 
závěr je však třeba konstatovat, že jerlín obsahuje jedovatý cytisin. 
           

 
 
ulice Osvoboditelů – jerlín - kultivar Pendula 
 
 



Pavlovnie plstnatá 
 
I tato dřevina u jednoho z dětských hřišť na sídlišti stojí za zmínku. Svými půvabnými květy dokáže oslnit 
každého milovníka přírody. 
Je teplomilnou, rychle rostoucí dřevinou, která ke zdárnému růstu vyžaduje výživnou a vlhkou hlinitou 
půdu.  
Za ideálních podmínek pavlovnie vykvétá asi ve 3. až 4. roce života.  
Poupata se objevují na konci léta, přečkávají zimu a teprve na jaře, v květnu až červnu před olistěním 
vykvétají. 
Květy jsou trubkovité, fialové až namodralé, vydávají příjemnou vůni, a především jsou velkým lákadlem 
pro včely.  
Zajímavostí je, že dřevo pavlovnie nemá suky a obsahuje jen málo pryskyřice a vody. 
Pozoruhodné je i to, že mladé stromky tvoří obrovské listy, někdy až 70 cm široké. Dospělé stromy již mají 
listy menší, ale stále velmi dekorativní. 
Jako velmi atraktivní rychle rostoucí strom s velkými listy a nádhernými květy je využíván především jako 
ozdobná rostlina.  
Dřevo pavlovnie je velice lehké, pevné a má výborné rezonanční vlastnosti, proto se v Asii používá na 
výrobu hudebních nástrojů.  
V Číně a Japonsku je řezbářství ze dřeva tohoto tzv. císařského stromu velmi významným uměleckým 
řemeslem.  
Vzhledem ke svým vlastnostem však může sloužit rovněž k energetickému využití a k produkci biomasy. 
Uhlíkem z větvičky pavlovnie si gejši zvýrazňovaly oční linie a obočí. 
V Číně je starým zvykem zasadit císařský strom při narození děvčátka, rychle rostoucí strom roste spolu 
s ní, a když je pak děvče zralé ke vdavkám, strom se porazí a vyrobí se z něj předměty do její výbavy. 
 

 
 
poblíž dětského hřiště - ulice Močidla  
 



Metasekvoje čínská 
 
Jako kdyby nám její vzhled u silnice na Újezdec naproti supermarketu Penny připomněl druhohory, 
botanický pravěk. 
Tento rod známý dříve jen z paleontologických nálezů byl objeven až v roce 1941 ve střední Číně v malém 
území provincií Sečuán a Tchaj-pej.  
V Čechách je druh pěstován od 50. let 20. století.  
Jedná se o jediný v současné době existující druh v Číně, jenž byl bohatě rozšířený na konci druhohor a v 
třetihorách, jedná se tedy o jakousi živou fosilii. 
Jde o opadavý jehličnatý strom s kuželovitou, někdy až vejčitě kuželovitou korunou. Může dorůstat 15 až 
20 metrů, na výjimečných stanovištích dosahuje až 35 metrů výšky.  
Na štíhlém kmenu stromu se v prvních letech věku začíná tvořit hnědá, později hnědo oranžová, odlupující 
se měkká borka.  
Větvičky jsou tenké, teprve postupně dřevnatí. 
Jasně světle zelené jehlice, dvouřadě uspořádané, se na podzim bronzově zbarvují a opadávají. Samčí 
květy rostou v nápadných klasnatých či latnatých svazečcích. Šištice na dlouhé stopce jsou jednotlivé, 
kulaté, na podzim se otevírají a opadávají až po opadu listů. 
Má ráda vlhké, propustné půdy, hůře se jí vede na půdách jílovitých. 
Při déle trvajícím suchu exemplářům prosychají větve, a proto na suchých stanovištích nedosahuje strom 
větších rozměrů.  
Druh snáší slabý zástin, nejlépe však roste v otevřených polohách. 
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Morušovník bílý 
 
Při vyslovení moruše si mnohý z nás připomene přesladké plody barvy bílé nebo černé. Morušovníky 
zahlédneme třeba v ulici U Sboru, nad parkem, ale i jinde. 
Morušovník bílý dal i jméno bourci morušovému, z jehož zámotků se ve staré Číně naučili tkát jemňounké 
a čarokrásné látky. 
Ale to není vše. 
Morušovníky jsou nejenom zdroji chutných plodů, ale jsou současně impozantními obry mezi stromy, 
neboť některé morušovníky dorůstají do výše až 18 m a šíře 15 m. 
Na našem území se tyto stromy, pocházející původně z Asie, pěstují už po staletí a na Moravě najdeme 
exempláře staré i dvě stě let. 
Jsou teplomilnými stromy, které zdomácněly v nížinných polohách. Z čeledi morušovitých lze                        
u nás pěstovat morušovník černý, morušovník bílý a morušovník červený. 
Jak už bylo uvedeno, jsou to velice statné stromy, plodící, bílé, purpurové, nebo tmavě fialové plodenství − 
peckovičky.   
Chutnají nasládle až sladkokysele, jsou zdravé a osvěžující. 
Pro svou velikost se proto hodí pouze do velkých zahrad či na volná prostranství. Je třeba dbát na jejich 
dostatečnou vzdálenost od sousedních domů. Morušovníky také nemají rády cizí kořeny mezi svými, 
ostatní dřeviny by měly růst nejméně ve vzdálenosti pěti metrů. 
Daří se jim v teplých, vinorodých oblastech.  
Stromy hluboce a bohatě koření, dokáží si vodu a živiny zabezpečit z hlubších půdních vrstev. Proto nejsou 
náročné na výživu. 
Roubované stromky začínají plodit ve třetím až čtvrtém roce po vysazení. Větší úrody ovoce dosáhneme 
po osmi až deseti letech. 
Úměrně s věkem velikost úrody stoupá na padesát až sto kilogramů ovoce. Plody moruše se sklízí nejlépe 
setřásáním na nataženou fólii. 
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