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Sbírka konikleců  
(Pulsatilla)

Půvabné koniklece se staly 
symbolem naší zahrady. V přírodě 
České republiky se lze s některými 
druhy setkat hlavně na sušších 
loukách či stepích jiné pak rostou 
třeba na horských loukách Alp či 
Karpat. Patří mezi oblíbené skalničky.

Sekvojovec obrovský 
(Sequoiadendron giganteum)

Dělá čest svému jménu. 
Tento úctyhodný jehličnan patří 
mezi největší organismy na planetě. 
V naší zahradě je dominantou. 
Sekvojovec se může dožít stáří až tří 
tisíc let, naše stromy jsou ještě 
„batolaty“. Byly vysazeny v 70. letech. 
Sáhněte si na jejich borku. 
Připomíná srst koně.

Jabloň Moerlandského  
(Malus x moerlandsii ‚Profusion‘)

Zavřete oči a přivoňte si. 
Tato nádherně kvetoucí jabloň je 
skutečnou ozdobou Ornamentální 
zahrady. Patří k medonosným 
rostlinám, proto ten bzukot včel. 
Až se obsype plody, budou si na ní 
pochutnávat také ptáci. 

Hloh jednoblizný  
(Crataegus monogyna)

Dřevo tohoto keře je velmi tvrdé, 
rodový latinský název je odvozen 
z řeckého krataiós, což znamená 
silný, pevný. Hloh patří mezi léčivky; 
snižuje krevní tlak, uklidňuje 
nervovou soustavu, působí proti 
skleróze, podrážděnosti a nespavosti. 
Plody jsou plné vitamínů C a B.

Cedr himalájský  
(Cedrus deodara)

Tento krásný jehličnan je rozeným 
horalem. Zdobí svahy Himaláje 
v nadmořských výškách až tří tisíc 
metrů, najdeme ho i v Afghánistánu. 
U nás patří k těm choulostivějším 
druhům. 

Oskeruše  
(Sorbus domestica)

Do středu Čech se tento strom 
s chutnými plody, které vypadají 
jako kříženec jablka a hrušky, rozšířil 
ve středověku spolu s vinnou révou. 
Ze dřeva oskeruše se vyráběly 
hudební nástroje a vinné lisy, z plodů 
jsou skvělé zavařeniny a marmelády. 
Usušíte-li je, voní po skořici.

Zmarlika Jidášova  
(Cercis siliquastrum) 

Zmarlika získala svůj název proto, 
že se na ní oběsil Jidáš Iškariotský 
poté, co zradil Ježíše. Strom se pak 
sám zbarvil hanbou do ruda. 

Stevarcie  
(Stewartia)

Jméno asijského keře z čeledi 
čajovníkovitých (Theaceae) vzniklo 
tak trochu omylem. Carl von 
Linné jej chtěl pojmenovat podle 
tehdejšího britského ministerského 
předsedy Johna Stuarta. Chybně 
jej však hláskoval jako Stewart, 
což už stevarcii zůstalo. 

Žáby

Žábám, zejména ropuchám 
(Bufo bufo) se u nás výborně daří 
a každé jaro zde kladou tisíce vajíček. 
Tito obojživelníci jsou mimo jiné 
zajímaví tím, že se ve vodě pouze 
rozmnožují, jinak tráví život na souši.

Sbírka kosatců  
(Iris)

Naše kolekce má dlouholetou 
tradici, kosatce zde pěstujeme již 
od roku 1972. Zároveň se můžeme 
chlubit jednou z největších sbírek 
v České republice. Řekněte sami, 
není to krása?

Kolekce pivoněk  
(Paeonia)

Pivoňková louka patří k našim 
nejoblíbenějším expozicím. Aby ne, 
velké květy nejrůznějších barev 
jsou magnetem pro malé i velké 
návštěvníky zahrady. Naše sbírka 
navíc patří k největším na území 
Česka. Posaďte se, relaxujte a tiše 
obdivujte.

Škornice  
(Epimedium) 

Obliba tohoto populárního rodu 
hajních květin je spojena jak s časně 
jarním kvetením mnohých druhů, 
tak s jejich velmi hezkým olistěním, 
které pak zdobí zahradu dlouho 
do podzimu. Někdy mohou fungovat  
i jako originální náhrada trávníku.  
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