
Ihličnany & stálozelené dreviny 

Stálozelené listnaté druhy v areáli BZ – príklady:  

Aucuba japonica ´Variegata´ 

Euonymus fortunei Emerald ´n´ Gold´ 

Euonymus fortunei ´Emerald Gaiety´ 

Euonymus fortunei ´Sunspot´ 

Euonymus japonica kultivary 

Hedera helix 

Hedera colchica ´Sulphur Heart´ 

Ilex aquifolium 

Ilex x altaclerensis ´Golden King´ 

Lonicera pileata 

Magnolia grandiflora 

Prunus laurocerasus 

Viburnum carlesii 

Viburnum rhytidophyllum ´Pragense´ 

 

Listnaté dreviny s celoročne aktívnou asimilačnou plochou sú atraktívne, ale 

práve ich celoročná aktivita listov môže byť príčinou vážnejších občasných poškodení 

počas zimy v miernom pásme. Výnimočné postavenie v sortimente majú druhy 

listnatých drevín so schopnosťou alternatívneho spôsobu prezimovania. Ak sa 

vyskytne zima s nepriaznivým vývojom počasia (holomráz + studený vietor + silné 

slnko), môžu niektoré druhy kríkov stratiť lístie bez ďalšieho poškodenia. Pre túto 

schopnosť rôzneho stupňa zachovania listovej plochy podľa vonkajších podmienok ich 

označujeme pracovne ako polo stálozelené dreviny. Príklady: 

Cotoneaster dammeri ´Skogholm´ 

Ligustrum ovalifolium ´Aureovariegatum´ 

 

  

 

 

 

 



Ihličnaté dreviny sú zastúpené viacerými druhmi. Na Ekologickej náučnej ploche a v jej 

najbližšom okolí môžeme zdôrazniť najdôležitejšie z nich:  

Abies alba 

Abies alba ´Compacta´ 

Abies alba ´Pendula´ 

Abies alba ´Fastigiata´ 

Abies arizonica ´Compacta´ 

Abies pinsapo ´Glauca´ 

Abies – rôzne botanické druhy a ich 

krížence, tiež čarovníky  

Chamaecyparis lawsoniana 

Chamaecyparis lawsoniana ´Elwoodii´ 

Chamaecyparis lawsoniana ´Fletcheri´ 

Chamaecyparis lawsoniana ´Wissel´s 

Saguaro´ 

Chamaecyparis pisifera 

Chamaecyparis – iné kultivary 

Juniperus communis ´Sentinel´ 

Juniperus sabina 

Juniperus scopulorum ´Skyrocket´ 

Juniperus virginiana – botanický druh 

Juniperus – iné kultivary 

Picea abies ´Nidiformis´ 

Picea glauca ´Conica´ 

Picea omorica 

Picea - kultivary 

Picea pungens ´Argentea´ a ´Koster´ 

Pinus Coulteri 

Pinus mugo 

Pinus nigra  

Pinus nigra ´Fastigiata´ 

Pinus nigra ´Molette´ 

Pinus sylvestris 

Pinus sylvestris ´Aurea´ 

Sequoiadendron giganteum 

Sequoiadendron giganteum ´Pendula´ 

 Sequoiadendron giganteum ´Glauca´  

Thuja occidentalis ´Elwangeriana 

Rheingold´ 

Thuja occidentalis ´Globosa´ 

Thuja occidentalis ´Malonyana´ 

Thuja occidentalis ´Smaragd´ 

Thuja occidentalis ´Tiny Tim´ 

Thuja plicata ´Zebrina´ 

Taxus baccata – rôzne formy 

Torreya nucifera 

 



Osobitné postavenie v sortimente majú opadavé ihličnaté druhy: 

Larix decidua  

Larix decidua ´Diana´  

Larix decidua ´Fastigiata´ 

Larix decidua ´Pendula´ 

Metasequoia glyptostroboides 

Taxodium distichum 

Taxodium distichum ´Pendula´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abies pinsapo ´Glauca´ 

 

 

 

 

 

 

Mahonia bealei 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Magnolia grandiflora 

 

 

 

 

  

 

 

Ilex aquifolium 

 

 

 

 

 

 

 

Ilex x altaclerensis ´Golden King´ 

 

 

 

 

 

 

Taxus baccata 

 

https://emeraldplants.co.uk/product/ilex-x-altaclerensis-golden-king/


Pôdopokryvné, zakrpatené dreviny a čarovníky 

 Veľkej obľube sa tešia zakrpatené kultivary drevín predurčené na výsadby do 

menších záhradných úprav, skaliek, ale sú tiež často preferovaným sortimentom na 

pestovanie bonsajov. Základnou vlastnosťou zakrpatených drevín je kompaktnejší 

vývoj a hustejšie zavetvovanie v porovnaní s ich pôvodnými botanickými druhmi. Môžu 

byť aj nositeľmi iných atraktívnych vlastností (farba, habitus, ekologická odolnosť, atď) 

rozširujúcich ich uplatnenie v záhradnej tvorbe. Sortiment kompaktne rastúcich drevín 

sa neustále rozrastá a v súčasnosti zahŕňa množstvo farebných a tvarových mutácií. 

Zakrpatené odrody často  vznikli v priebehu záhradníckej histórie ako náhodné 

mutácie a po overení stálosti nových vlastností boli premnožované vegetatívnou 

cestou : rezkami alebo štepením na podpník. Mnohé z takto získaných kultivarov našli 

široké uplatnenie pri tvorbe záhrad a bolo im priradené všeobecne akceptované 

odrodové označenie. 

 Mnoho nadšencov pestovania zakrpatených drevín aj v súčasnosti s obľubou 

hľadá náhodné mutácie v korunách stromov. Zhustené vetvenie a charakteristicky 

kompaktne utváraný útvar sa môže objaviť ako náhodný prejav na rôznych drevinách. 

Pri pozornejšom sledovaní korún stromov môžeme mať šťastie a objaviť takýto 

novotvar na domácich druhoch drevín ale aj v parkoch a zbierkových záhradách 

s výsadbou cudzokrajných stromov. Tieto náhodne objavené mutácie zberatelia po 

získaní prenášajú vrúbľovaním na podpník a v prípade nových nálezov hovoríme o 

„čarovníku“ (v českom jazyku označované „čarověník“). Kým sa v praxi neujme 

všeobecne akceptované odrodové označenie, používa sa najčastejšie na identifikáciu 

meno lokality, alebo iný príznak priradený ku názvu pôvodného druhu dreviny, na 

ktorej bol čarovník objavený. V exteriérových výsadbách na centrálnej expozičnej 

náučnej ploche botanickej záhrady máme niekoľko takýchto jedinečných ihličnatých 

exemplárov. 

 Pôdopokryvné dreviny sú významným prínosom pre záhradné realizácie 

jednak z hľadiska estetického, ale ponúkajú aj možnosť nezanedbateľnej 

racionalizácie údržby. Kompaktné zahustené výsadby poliehavých kultivarov drevín je 

účelné využívať aj z čisto racionálnych dôvodov. Pôdopokryvné dreviny je vhodné  

uplatniť pri riešení drobných plôch, ťažko dostupných častí pozemku na jeho obvode, 

svažitých častí záhrad a parkov a pod. Protierózna ochrana je veľmi dôležitou 

funkciou. Medzi najčastejšie uplatňované taxóny patria, napr.: Cotoneaster 



horizontalis, Cotoneaster dammeri ´Skogholm´, Cotoneaster dammeri ´Major´, 

Cotoneaster salicifolius ´Repens´, Cotoneaster dammeri ´Coral Beauty´, atď. 

Univerzálne využitie ponúka pomerne málo rozšírený Symphoricarpos chenaultii 

´Hancock´.  

Svetelne silne exponované plochy je možné plošne obsadiť kultivarmi svetelne 

náročných druhov, ako napr. vŕby Salix caprea ´Pendula´, Salix integrifolia 

´Pendula´, Salix reticulata, Salix purpurea ́ Gracilis´ a iné. Oslnené svahy je možné 

tiež stabilizovať s pomocou mnohých kultivarov kompaktne rastúcich borovíc, 

predovšetkým Pinus mugo ´Mughus´, Pinus mugo ´Pumilio´ a ďalšie. Na 

pôdopokryvné účely sa v praxi využíva aj množstvo ďalších ihličnatých druhov drevín, 

ako napr. Juniperus horizontalis a jeho farebné odrody či Microbiota decussata. 

Univerzálne uplatnenie nachádzajú stálozelené a z hľadiska nárokov na svetlo 

univerzálne použiteľné poliehavé bršleny, napr. Euonymus fortunei ´Emerald ´n´ 

Gold´, Euonymus fortunei ´Emerald Gaiety´, Euonymus fortunei ´Blondy´. 

Tienisté miesta pokryje aj na väčších plochách brečtan (Hedera helix). Okrem 

pôvodného druhu, je k dispozícii celá škála odrôd. K najatraktívnejším patrí Hedera 

helix ´Goldheart´. 

Plochy riešené podrastovou pôdopokryvnou vegetáciou vytvárajú základný 

rámec, do ktorého je možné umiestňovať ďalšie solitérne exempláre a touto cestou 

nakomponovať esteticky pôsobivé a z hľadiska racionálnej údržby nenáročné 

výsadby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 


