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Seznam sadovnicky významných stromů 
pro determinaci v rámci ústní části certifikační zkoušky 

 

"EUROPEAN TREEWORKER" 
- evropský stromolezec - 

 



Listnaté stromy 
 
 
70 sadovnicky významných taxonů pro determinaci při ústní části zkoušky: 
 

 Acer campestre - javor babyka 

 Acer negundo - javor jasanolistý 

 Acer platanoides - javor mléč 

 Acer pseudoplatanus - javor klen 

 Acer saccharinum - javor stříbrný 

 Aesculus x carnea – jírovec červený 

 Aesculus hippocastanum - jírovec maďal 

 Ailanthus altissima - pajasan žláznatý 

 Alnus glutinosa - olše lepkavá 

 Aldus incana – olše šedá 

 Betula verrucosa - bříza bradavičnatá 

 Betula papyrifera – bříza papírová 

 Carpinus betulus - habr obecný 

 Castanea sativa - kaštanovník setý 

 Catalpa - katalpa 

 Celtis occidentalis - břestovec západní 

 Corylus colurna - líska turecká 

 Crataegus laevigata (monogyna) - hloh obecný (jednosemenný) 

 Elaeagnus angustifolia – hlošina úzkolistá 

 Fagus sylvatica - buk lesní 

 Fraxinus excelsior - jasan ztepilý 

 Fraxinus pennsylvanica – jasan pensylvánský 

 Fraxinus ornus – jasan zimnář 

 Ginkgo biloba - jinan dvoulaločný 

 Gleditsia triacanthos - dřezovec trojtrnný 

 Gleditsia triacanthos ´Inermis´ - dřezovec trojtrnný 

 Gymnocladus dioicus - nahovětvec dvoudomý 

 Hippophae rhamnoides – rakytník řešetlákový 

 Juglans nigra - ořešák černý 

 Juglans regia - ořešák královský 

 Liriodendron tulipifera - lyrovník tulipánokvětý 

 Magnolia x soulangeana – šácholan Soulangeův 

 Malus - jabloň 

 Morus alba - moruše bílá 

 Paulownia tomentosa - pavlovnie plstnatá 

 Platanus x acerifolia - platan javorolistý 

 Populus alba - topol bílý 

 Populus nigra (x canadensis) - topol černý (kanadský) 

 Populus nigra ´Italica´ - topol černý 

 Populus simonii – topol Simonův 

 Populus tremula - topol osika 

 Prunus avium – třešeň ptačí 

 Prunus cerasifera – myrobalán třešňový 

 Prunus cerasus  - višeň obecná 

 Prunus mahaleb – mahalebka obecná 

 Prunus serrulata – třešeň pilovitá 

 Prunus padus – střemcha obecná 

 Pyrus communis – hrušeň obecná 

 Quercus cerris – dub cer 

 Quercus petraea - dub zimní 

 Quercus robur - dub letní 



 Quercus rubra - dub červený 

 Rhus glabra – škumpa lysá 

 Rhus typhina – škumpa orobincová 

 Robinia pseudoacacia - trnovník akát 

 Salix alba - vrba bílá 

 Salix caprea – vrba jíva 

 Salix x sepulcralis (Salix alba ´Tristis´) - vrba náhrobní 

 Sambucus nigra – bez černý 

 Sophora japonica - jerlín japonský 

 Sorbus aria - jeřáb muk 

 Sorbus aucuparia - jeřáb obecný 

 Sorbus torminalis - jeřáb břek 

 Tilia cordata - lípa srdčitá 

 Tilia x euchlora – lípa zelená 

 Tilia platyphylla - lípa velkolistá 

 Tilia tomentosa - lípa plstnatá 

 Ulmus glabra – jilm horský 

 Ulmus carpinifolia - jilm habrolistý 

 Ulmus laevis - jilm vaz 
 

Jehličnaté stromy 
 
30 sadovnicky významných taxonů pro determinaci při ústní části zkoušky: 
 

 Abies alba - jedle bělokorá 

 Abies concolor - jedle ojíněná 

 Abies grandis – jedle obrovská 

 Abies nordmanniana - jedle kavkazská 

 Chamaecyparis lawsoniana – cypříšek Lawsonův 

 Chamaecyparis nootkatensis – cypříšek nutkajský 

 Chamaecyparis obtusa – cypříšek tupolistý 

 Cryptomeria japonica - kryptomerie japonská  

 Juniperus chinensis – jalovec čínský 

 Juniperus communis – jalovec obecný 

 Juniperus scopulorum ´Skyrocket´ - jalovec skalní 

 Juniperus virginiana – jalovec viržínský 

 Larix decidua - modřín opadavý 

 Larix kaempferi – modřín Kaempferův 

 Metasequoia glyptostroboides - metasekvoje čínská 

 Picea abies - smrk obecný 

 Picea omorika - smrk Pančičův 

 Picea pungens - smrk pichlavý 

 Pinus cembra – borovice limba 

 Pinus nigra - borovice černá 

 Pinus ponderosa - borovice těžká 

 Pinus strobus - borovice vejmutovka 

 Pinus sylvestris - borovice lesní 

 Pseudotsuga menziesii - douglaska tisolistá 

 Sequoiadendron giganteum - sekvojovec obrovský 

 Taxus baccata - tis červený 

 Thuja occidentalis – zerav západní 

 Thuja orientalis – zerav východní 

 Thuja plicata – zerav řasnatý 

 Tsuga canadensis - jedlovec kanadský 


