
Jméno dřeviny - české Jméno dřeviny - latinské Původní rozšíření

1. borovice blatka Pinus mugo uncinata (rotundata) Evropa - rašeliniště
2. vajgélie květnatá Weigela florida Asie
3. jedle ojíněná Abies concolor SA
4. smrk pichlavý Picea pungens SA
5. cypřišek hrachonosný Chamaecyparis pisifera Asie
6. jalovec chvojka (jedovatý) Juniperus sabina parky, zahrady
7. jalovec obecný 'sloupovitý' Juniperus communis 'Hibernica' v zahradách
8. kalina obecná Viburnum opulus Evropa
9. jalovec prostřední - zahradní f. Juniperus media 'Pfitzeriana' parky, zahrady (z Číny)

10. jalovec šupinatý Juniperus squamata zahrady, parky (z Číny)
11. jalovec viržinský - zahradní f. Juniperus virginiana 'Tripartita' parky, zahrady (ze SA)
12. jabloň (převislá forma) Malus sp. v zahradách
13. bříza bělokorá - převislá forma Betula pendula 'Youngii' v zahradách, parcích
14. buk lesní - nachová forma Fagus sylvatica 'Purpurea' parky
15. dub letní 'křemelák' Quercus robur Evropa - nížiny
16. jabloň bobulovitá - převislá f. Malus baccata agg. v parcích, zahradách
17. jasan ztepilý - převislá forma Fraxinus excelsior 'Pendula' v parcích, zahradách
18. javor klen - parková forma Acer pseudoplatanus hort. parky
19. javor tatarský Acer tataricum Asie
20. korkovník Phellodendron Asie, u nás parky
21. lípa malolistá Tilia cordata Evropa
22. javor mléč Acer platanoides Asie, Evropa
23. azalka 'opadavá' - zahr. f. Rhododendron sp. Asie, v zahradách
24. hortenzie 'dřevitá' - zahr. f. Hydrangea sp. Asie, v parcích
25. kalina tušalaj Viburnum lantana Evropa
26. mochna křovitá Potentilla fruticosa severní polokoule
27. pěnišník 'stálezelený' - zahr. f. Rhododendron sp. Asie, v zahradách
28. ptačí zob obecný Ligustrum vulgare Evropa
29. skalník vodorovný Cotoneaster horizontalis Čína
30. muchovník vejčitý Amelanchier ovalis Evropa

31.
škumpa orobincová (=ocetná)
(jedovatá) Rhus typhina SA

32. tavolník nízký Spiraea bumalda v zahradách, parcích
33. jabloň hybridní (červenolistá) Malus 'Royalty' v parcích, zahradách



památný strom
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1. jinan dvoulaločný Ginkgo biloba Čína
2. borovice černá Pinus nigra Evropa
3. jedle obrovská Abies grandis SA
4. douglaska tisolistá Pseudotsuga menziesii SA
5. tsuga kanadská Tsuga canadensis Kanada
6. metasekvoje čínská Metasequoia glyptostroboides Čína
7. modřín opadavý Larix decidua Evropa - horské polohy
8. smrk pichlavý Picea pungens SA
9. smrk východní - zahradní forma Picea orientalis hort. Asie

10. smrk ztepilý Picea abies Evropa - horské polohy
11. platan javorolistý Platanus x acerifolia Středomoří
12. ruj vlasatá Cotinus coggygria 'Royal Purple' Evropa
13. bříza bělokorá Betula pendula Evropa
14. jasan ztepilý (památný strom) Fraxinus excelsior Evropa
15. vajgélie květnatá Weigela florida 'Variegata' Asie
16. lípa malolistá Tilia cordata Evropa

17. štědřenec odvislý "zlatý déšť" (jedovatý) Laburnum anagyroides Evropa
18. zlatice - zahradní forma Forsythia hybrida v zahradách
19. javor amurský Acer ginnala Asie
20. tavolník popelavý Spiraea x cinerea 'Grefsheim' v zahradách
21. liliovník tulipánokvětý Liriodendron tulipifera SA
22. šácholan liliokvětý Magnolia liliiflora 'Nigra' Asie
23. dřišťál Thunbergův Berberis thunbergii 'Harlequin' Asie
24. muchovník hladký Amelanchier laevis Evropa



ARBORETUM SEZIMOVO ÚSTÍ
stromy a keře
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1. leukotoe Walterova Leucothoe walteri v zahradách
2. borovice černá Pinus nigra Evropa
3. borovice těžká (žlutá) Pinus ponderosa SA
4. borovice vejmutovka (hedvábná) Pinus strobus SA
5. smrk omorika (Pančičův) Picea omorica Balkán
6. smrk pichlavý Picea pungens SA
7. cypřišek hrachonosný "zlatý" Chamaecyparis pisifera 'Aurea' Japonsko, v parcích
8. jalovec šupinatý Juniperus squamata Asie
9. tis červený (jedovatý) Taxus baccata Evropa

10. javor mléč (červenolistý) Acer platanoides 'Royal Red'

11. jeřáb prostřední Sorbus intermedia

12. bříza bělokorá - převislá forma Betula pendula 'Youngii' v parcích, zahradách
13. javor mléč Acer platanoides Evropa
14. jírovec maďal "kaštan" Aesculus hippocastanum Balkán
15. jírovec pleťový (červený) Aesculus x carnea Balkán
16. třešeň pilovitá "sakura" Prunus serrulata 'Kanzan' Japonsko, v parcích
17. azalka "opadavá" zahradní f. Rhododendron x hybr. Asie, v parcích
18. pěnišník "neopadavý" Rhododendron x hybr. Asie, v parcích
19. dřevitá třezalka rozkladitá Hypericum patulum 'Hidcote' v parcích, zahradách
20. kalina řasnatá Viburnum plicatum 'Mariesii' Japonsko, Čína
21. kalina pražská Viburnum x pragense v parcích, zahradách
22. mahonie cesmínolistá Mahonia aquifolium v parcích, zahradách
23. pustoryl Lemoinův Philadelphus x lemoinei v parcích (kříženec)
24. ruj vlasatá (červenolistá) Cotinus coggygria 'Royal Purple' v parcích (z Evropy)
25. skalník drobnolistý Cotoneaster microphyllus v parcích, zahradách
26. svída bílá (panašovaná) Swida alba 'Spaethii' Sibiř, východní Čína
27. šácholan liliokvětý Magnolia liliiflora 'Susan' v parcích (z USA)
28. šeřík - zahradní forma Syringa x hort. Asie, v parcích
29. tavolník - zahradní forma Spiraea japonica 'Dart's Red' v parcích, zahradách
30. vajgélie zahradní Weigelia florida Čína
31. tavola kalinolistá Physocarpus opulifolius SA
32. zlatice prostřední Forsythia x intermedia v parcích, zahradách
33. barvínek menší (jedovatý) Vinca minor Evropa
34. dřišťál - zahradní forma Berberis sp. v zahradách
35. mochna křovitá Potentilla fruticosa severní polokoule
36. korunatka - zahradní forma Stephanandra sp. v zahradách
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