
DOKLASIFIKACE 
praxe 

 

Termín doklasifikace: 26.8.2020    9:00    kancelář Ing. Pelčákové 
 
Sadovnictví 2.A 
 

 Odvětví (sadovnictví, dendrologie, arboristika, školkařství, krajinářství) 

 Rozdělení dřevin (dle původu, dle vzrůstu, dle funkce v kompozici, dle výsadby v kompozici) 

 Význam zeleně 

 Latinské názvosloví - pravidla 

 Geodezie - charakteristika, měřické jednotky, převody jednotek, geodetické pomůcky a 
přístroje, mapy 

 Výsadba stromu - balová sadba, prostokořenná sadba, pomůcky k výsadbě, postup při 
výsadbě, povýsadbová péče, výchovný řez 

 Živé ploty - funkce, rozdělení, postup výsadby, péče, sortiment 

 Řez okrasných stromů - význam, arborista, stromolezec, typy řezů, zásady řezu, doba řezu, 
výjimky, hojivý proces, chyby při řezu, řez velkých větví,  

 Řez okrasných keřů - nářadí, typy řezů, termín řezu, sortiment 

 Péče o staré stromy - dutiny, korunové vazby, dřevokazné houby, památné stromy, ochrana 
stromu při stavební činnosti 

 Listnaté stromy - kosterní stromy, stromy vhodné do měst (název národní, mezinárodní, 
výška, původ, vzhled, nároky, použití)  

Acer - charakteristika, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Acer campestre, Acer 
saccharinum, Acer negundo, Acer rubrum, Tilia - charakteristika, Tilia cordata, Tilia 
platyphyllos, Tilia tomentosa, Tilia petiolaris, Quercus - charakteristika, Quercus robur, 
Quercus petraea, Quercus cerris, Quercus pubescens, Quercus rubra, Quercus palustrus, 
Fagus sylvatica, Carpinus betulus. 
Aesculus - charakteristika, Aesculus hippocastanum, Aesculus x carnea, Aesculus flava, 
Corylus colurna, Platanus x hispanica, Robinia pseudoacacia, Sophora japonica, Gleditsia 
triacanthos, Ailanthus altissima, Koelreuteria paniculata. 

 Listnaté keře opadavé -  základní, keře kvetoucí na jaře, keře kvetoucí v létě 
Ligustrum vulgare, Ligustrum ovalifolium, Symphoricarpos albus, Symphoricarpos x 
chenaultii, Ribes alpinum, Ribes aureum, Ribes sanguineum, Sambucus nigra, Sambucus 
racemosa, Lycium barbarum, Lonicera xylosteum, Lonicera tataricum, Philadelphus 
coronarius 
Forsythia x intermedia, Jasminum nudiflorum, Hamamelis japonica, Syringa vulgaris, 
Syringa microphylla, Spiraea x vanhouttei, Spiraea x arguta, Spiraea cinerea, Chaenomeles 
japonica, Kerria japonica, Weigela florida, Kolkwitzia amabilis, Viburnum opulus, Tamarix 
tetrandra,Laburnum anagyroides, Caragana arborescens, Cytisus scoparius, Cytisus x 
praecox, Magnolia x soulangeana, Magnolia stellata. 
Amorpha fruticosa, Spiraea japonica, Spiraea douglasii, Potentilla fruticosa, Hypericum 
calycinum, Hydrangea macrophylla, Hibiscus syriacus, Buddleja davidii, Caryopteris x 
clandonensis. 


